
 

 

 

 

 

 

 چهارم سال  ،39 تیرماه ،شماره چهل و هفتم  

 داستانی ایرانادبیات (PDF)الكترونیك نشریه  اولین  

 

 خبرهای ادبی

 ترجمه  پنج داستان

 ارسیپسیر تحول نثر 

 ایرانی داستانسیزده 

 «جاناتان فرنزن»مصاحبه با 

 « تعزیه»بررسی عناصر موجود در

 «سیاوش»خوانش تحلیلی داستان 

 «ناخدا خورشید»یادداشتی بر فیلم 

 «چهارخانه»بررسی و بررسی رمان 

 «آخرین نامه»نقد و بررسی نمایش 

 «جشن عروسی در قانا»داستان نقاشی 

 «ماهور و صدای سپیده»نگاهی به رمان 

 «هایی در پاریسپژوهش»معرفی مستند 

 «کارم داشتی زنگ بزن»بررسی داستان 

 «خانیمهراب قاسم»مصاحبه اختصاصی با 

 « تئاتر درمانی»بررسی مبحث سایكودرام 

 «رنج اومایرا سانچز»ی داستان عكس بررس

 «B52»بررسی عناصر روایی در مجموعه شعر

 «گوارا هستم چهمن هم »نقدی بر مجموعه داستان

 ی فردوسی  آفرید در شاهنامهگردشرح و نقد داستان 

 «تهمینه میالنی»نامه نویسی به همراه معرفی اصول فیلم

 نویسنده نابینا و ناشنوا به ارکستر سمفونیك نیویورک ،نامه هلن کلر

 «فرندز» ،تاریخ موقعیت ترین سریال کمدی شده حسینای برای ت پرونده
 

 

 قدوسی الهام، پوراحمدی عباس ،آزاد کامران فاطمه ،کالنتری اسماعیل محمد :با همراه شماره این

 خانی قاسم مهراب ،میالنی تهمینه ،تقوایی ناصر  ،ترقی گلی ،صفری سمیرا ،سوادکوهی فخرالدین ،مهر تاج رضا کرم

 جمالی یوسف ،اروند بهدین، فرامرز حسن ،کاریزکی محمدحسین ،پور رحیمی ساحیل ،سبحانیان اعظم، جاللی علی

 کلر هلن ،فورنیه فرانك، ورونیز پائولو ،کارور ریموند ،نژاد مالك احمد ،میرنظامی شكیبا، رویا سید رئیسی  ،ضیایی معصومه

 اندرسن کریستین هانس ،مارتا کافمن ،دیوید کرین ،کلر هلن، کاووکچو جمیل ،کارباجو مارسال ،پو آلن ادگار ،ساویج آندره  

 بوبن کریستین ،فرنزن جاناتان 

 



 

  

 سخن رسدبیر
 كنیم.با افتخار چهل و هفتمین ماهناهم ادبیات داستانی چوك را هب شما تقدیم می
شود هک آدمی انگشت حیرت هب داهن  رد ره رحهف و فن و هنری، گاه از سوی پیشکسواتن نظراتی بیان می

داند  هک باید هچ بگوید. چیزی هک رد کشور ما و هب خصوص رد ادبیات ما رمسوم است تشویق هب تفکر  گیرد و نمی می
پیشکسواتن رعهص ادب هب  قبل از نوشتن و رحف زدن است. و بسیاری از جواانن هم از سوی همین

بینیم هک ارموزه بیشترین  شوند. اما رد امکل تعجب می مطالعه کم و عدم فکر کافی و وافی هب ارث و گفتار متهم می

گیرد. نیچه سخنی دارد هک مضمون کلی آن  اهی بدرمبوط و انرمبوط هب ادبیات از سوی پیشکسواتن انجام می رحف

هم گذشته را شناساند ات رچاغ  اهارموزیست و باید هب آن رماجعه رکد و هب اتریخ چیز خوبی ا»سخن این است 

 ،اما ارگ اتفاقی رد طول اتریخ افتاده و ارموزه بیان رکدنش سودی ربای رمدم ندارد .راهی ربای آینده باشد
 «همان بهتر هک اصاًل عنوان نشود.

کند. متعجم هک چنین  متهم می« س رکدنخود لو»یا پیشکسوت دیگری رد باب سانسور، نویسندگان را هب 

ای چطور مسئله سانسور را یک سوهی رد زند خود ربرسی رکده و  اصاًل هب مسئله ژکفهمی ربرسان پیشکسوت با تجرهب
خورد هک سینه باید حذف شود! این و اصالحیه می« رمد را هب سینه دیوار چسباند»نویسند توجهی ندارد هک نویسنده می

 فکر شده هدایت کند.سخن و  راه راستای از رخوار است. خداوند همه ما را هب اتزه نموهن

 

 چوکادبیات داستانی ماهنامه 

ای است شبیه جغد که از  نام پرنده «چوک»

 کشد. می درپی فریاد شود و پی درخت آویزان می

 مهدی رضایی :دبیرسر

 حسین برکتی :مشاور

 امین شیرپور  :ناظر امور فنی

 هیئت تحریریه:

 تحریریه بخش داستان

نقد، مقاله، گفتگو(  بخش  ریاحی )دبیر  بهاره ارشد

محمد خالوندی، ریتا محمدی، غزال مرادی، بهاره 

رضایی، آرشام استادسرایی، یاسمن بهارآرنگ، 

اکمل، ندا امین، زهرا اسدی، محمد شهناز عرش

نیا  دوست، طیبه تیموریمینا عارفی  نعیم محمدی،

 )ویراستار( 

 تحریریه بخش ترجمه

شادی شریفیان )دبیر بخش ترجمه(، نگین کارگر، 

غزال شهروان، الله ممنون، ساجده  مژده الفت،

 آنت، منصوره وحدتی، زهرا تدین، بدری سید

 جاللی

 تحریریه بخش سینما و تئاتر

پور،  ، امین شیر سینما( بهروز انوار )دبیر بخش

مسعود ریاحی، مهران مقدر، راضیه مقدم، ریحانه 

 زادهظهیری، مرتضی غیاثی، حسین حالجی

www.chouk.ir 

info@chouk.ir 

chookstory@gmail.com 

 
 29620123390: آگهی 

های پیشین ماهنامه ادبیات داستانی  تمامی شماره            

چوک در سایت کانون فرهنگی چوک قابل دسترسی 

 از اعم طریقی هر به شما، سوی از ماهنامه این نشراست. 

 نسبت شما نیت حسن... و کاغذی پرینت دی، سی ایمیل،

، نقدآثار،  منتظر همیشه. گردد می تلقی کانون این به

 .هستیم بزرگواران شما های راهنمایی و نظرات
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 هنرمندان همه  ن  تریبو «چوک»

های کانون فرهنگی چوک آشنایی با کلیه فعالیت  

 

 

 نقد مقاله بخش در. «گفتگو نقد، مقاله،» بخش در پست چند ای کی انتشار و «چوک یخبرگزار» بخش در خبر هاده انتشار :روزانه تیفعال

 آثار به که یینقدها دیتوان یم. دیکن ارسال ما یبرا را خود مقاالت دیتوان یم. دیبخوان دیجد مطلب چند ای کی دیتوان یم روز هر تیسا نیا یگفتگو و

 بدون کانون نیا در. دیکن ارسال ما یبرا را خود یها مصاحبه دیتوان یم. دیکن ارسال ما یبرا را اند نوشته شما آثار به ینقد گرانید ای و دیا نوشته گرانید

 . دیکن یمعرف یادب جامعه به را خود آسوده یالیخ با دیبتوان تا میا ساخته یگرام هنرمند شما یبرا را فضا نیا. گرددیم اجرا شما درخواست یضیتبع چیه

 

 جلسات نیهمچن و. شود یم روز به و متنوع مختلف یها بخش در زانیعز شما از یآثار با تیسا شنبه یروزها هفته هر :یهفتگ تیفعال

 نیا. باشدیم چوک یفرهنگ کانون یآکادم و کانون یاعضا مخصوص فقط و فقط جلسات نیورود به ا کهشودیم برگزار یهفتگ صورت  به زین یکارگاه

 . است کرده برگزار یکارگاه جلسه صد از شیب امروز  به تا کانون

 

 011 از شیب به ماهنامه نیا. کندیم میتقد رانیا یادب جامعه به افدییپ صورت به یا ماهنامه ،ماه هر چوک یفرهنگ کانون :انهیماه تیفعال

 سال طول در کانون نیا ضمن در. دییت دانلود بفرمایرا از سا یقبل یها ماهنامه دتوانییم زین شما نیهمچن و شودیم ارسال ایدن سراسر در نفر هزار

  به تا کانون نیا. است آزاد جلسات نیا در شرکت عالقمندان، همه یبرا و شودیم یرسان اطالع تیسا قیطر از و کندیم برگزار یحیتفر صورت  به یجلسات

 . است کرده برگزار یحیتفر -یادب جلسه هفتاد از شیب حال

 

 برگزار «ی، حضوریا ی، مكاتبهنترنتیا»ق یبه سه طر یسنویداستان یتخصص یآموزش دوره سه سال در چوک یفرهنگ کانون :یفصل تیفعال

 . دیت مراجعه کنیبه سا دیتوان یم «چوک یفرهنگ کانون یآکادم» دوره با ییآشنا جهت که کندیم

 

 انهیسال همیی ها شیهما باشد،یم کانون یاعضا مخصوص فقط که یهفتگ جلسات یبرگزار بر عالوه چوک یفرهنگ کانون :انهیسال تیفعال

 زین ییرونما مراسم کنند، منتشر یاثر اعضا اگر گرید یموارد در و. شودیم برگزار چوک سال جشن نام با یشیهرساله هما ماه وریشهر در. کندیم برگزار

 تیسا در را مراسم نیا هایعكس دتوانییم که برگزارکرد رانیا در را کوتاه داستان یجهان روز شیهما زین 09و  01 درسال چوک. شد خواهد برگزار

 . دییبفرما مالحظه

  

 

 . تاس  شدهی اندازراه زیعز شما هنرمندان شتربی و بهتر هرچهی معرف هتج« چوکبانك هنرمندان »

نو همه هنرمندا یز ادبیها، جوا ها، جشنواره ها، کانون انجمن یچوک حام یکانون فرهنگ
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 ییآرشام استاد سرا: خبرهای دنیای ادبیات

 غزال مرادی نژاد، ، احمد مالكB52 :شعر، داستان

 نیندا ام بخش دوم، ،گفتار پنجم :یر تحول نثر پارسیس

 شهناز عرش اكمل ،خوانش تحلیلی داستان سیاوش :مقاله

 یاسمن بهارآرنگ، بخش آخر، دیگرد آفرشرح و نقد داستان: 

 زهرا اسدیفرانك فورنیه،  ،رنج اومایرا سانچز تان:داسعكس، 

 دوستچهارخانه، رویا سیدرئیسی، مینا عارفی :نقد و بررسی رمان

 ، امیر كالگرپائولو ورونیز، جشن عروسی در قانا :، داستانینقاش

 ، ریتا محمدی، ریموند كاروركارم داشتی زنگ بزن داستان كوتاه: یبررس

 مهررضا تاجماهور و صدای سپیده، معصومه ضیایی، كرم نگاهی به رمان:

 ریاحیوارا هستم، گلی ترقی، بهاره ارشدگمن هم چه نقدی بر مجموعه داستان:
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 خبرهای دنیای ادبیاتو  گزارش  

 ییآرشام استادسرا 

 

ترین  های شنیداری توسط بزرگ فروش کتابتوقف 

 مریكا آکتابفروشی 

اعالم کرد از اول  (Barnes & Noble) نوبل اند بارنز 

صورت   را به (Audiobooks) جوالی فروش کتب شنیداری

 . کنونی متوقف خواهد کرد

ترین  به گزارش خبرگزاری کتاب ایران)ایبنا( مدیران بزرگ

این مطلب از مشتریان  مریکا ضمن اعالمآکتابفروشی 

های خود پشتیبان  خواستند تا قبل از اول جوالی از فایل

 . بگیرند تا بعد از این تاریخ دچار مشکل نشوند

 بسیاری از مردم از نحوه فروش کتب شنیداری توسط بارنز

 اند های بارنز کردن کتاب کار صوتی. زده بودند نوبل شگفت اند

گرفت و این  صورت می Overdrive نوبل توسط کمپانی

دادن به  کرده بود تا برای گوش کمپانی خریداران را مجبور

های صوتی، از کنسول و اپلیکیشن اختصاصی  فایل

استفاده   (Overdrive Media Console App)ها آن

کنند و کاربری که چنین ابزاری در اختیار نداشت مجبور 

نارضایتی را جداگانه بخرد و این موضوع باعث  شد تا آن می

ای اضافی  نوبل شده بود که باید هزینه اند اغلب مشتریان بارنز

 . پرداختند برای این کار می

نوبل گفت  اند والن اجرایی بارنزئمس ماری الن کیتینگ از

وارد کسب  طور کامل و مستقل خودشان راساً  است تا به قرار

ین و کار کتب شنیداری شوند و شرکا را کنار بگذارند و به هم

را کنار  Override خاطر استراتژی کنونی همکاری با

 . گذارند می

نوبل  اند ها در بارنز استراتژی فروش نسخه شنیداری کتاب

 متفاوت از آنچه آمازون از طریق کمپانی متعلق به خود بنام

Audible  فروشد، بود می . 

 شنیداری چرخه تجاری صنعت فروش کتب

(Audiobooks)  میلیارد دالر در سال است و  6. 1معادل

به  4662عنوان در سال  2664تولید کتب شنیداری از 

رسید که این روند صعودی  4614 عنوان در سال 15411

 . همچنان ادامه دارد

با  Audible شماره یک بازار کتب شنیداری کمپانی

مالکیت آمازون است که سهم خود از این بازار را در سال 

هزار  46درصد افزایش داده است و با تبدیل  55تا  4614

 1666های شنیداری، اکنون هر ماه بیش از  کتاب به فایل

های جدید  را با تکنولوژی کند که آن کتاب را تبدیل می

توانید  می سازگاری داده و اگر فایل الکترونیکی کتاب را بخرید

صورتی روایی گوش کنید و ادامه   زمان فایل صوتی را به هم

داستان را دفعه بعدی از همان جایی که متوقف شده دنبال 

گونه نبود و  نوبل این اند که کتب شنیداری بارنز کنید در حالی

با توسعه کیندل آمازون، کتب شنیداری برای کاربرانی که در 

رآتر شده و کاربران رضایت حال حرکت هستند، بهتر و کا

 . اند نوبل پیدا کرده اند بیشتری از آمازون در مقایسه با بارنز

 

ترین جایزه ادبی کودکان  چرا این بانوی سوئدی مهم

 هزار دالر را برد؟  جهان به ارزش هفصد و پنجاه

ترین جایزه  نویسنده سوئدی کتاب کودکان، برنده با ارزش 

میلیون کرون سوئد معادل  1 ارزشادبی کودکان در جهان به 

 . هزار دالر شده و جایزه خود را دریافت کرد 827

تاالر بزرگ استکهلم روز دوشنبه شاهد مراسم اهدای جایزه 

 . به خانم باربرو بود« آسترید لیندگرن»موسوم به 

تابستان »نام  هساله نخستین کتاب خود ب 88خانم باربرو 

. منتشر کرد 1261در سال را با تصویرگری خودش « ماتیاس

های ادبی است  ای پرکار در انواع و اقسام سبک وی نویسنده

 . طور متوسط سالی دو یا سه کتاب منتشر کرده است که به

ضو هیئت داوران ضمن تحسین سبک ادبی خانم ع 14

کید کردند وی أدادند و ت «پیشگام ادبی»باربرو به وی لقب 

ظرافت خاصی از زبان و  دقت و برای شرح ماجراهای خود به

های مصور را  وی نه تنها کتاب. شناسی بهره برده است روان

برای جوانان زنده کرد، به اشعار کودکان جانی دوباره بخشید و 

های واقعی خود مجذوب ساخت و طبیعت  جوانان را با رمان

 . آموختها  آن مرموز زندگی و مرگ را به

نویسنده سوئدی که در سال نام   هجایزه آسترید لیندگرن ب

سو به  بدین 4665درگذشت، بنا نهاده شد و از سال  4664

میلیون کرون جایزه  1گو  بهترین نویسنده، تصویرگر و داستان

 . شود داده می
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باری که خودش را روی  خاطره چاپلین از اولین

 !پرده دید/کار دیگری بلد نبودم
گوید: من هیچ  چاپلین می

. دهم پیراهنم نمیاهمیتی به 

وقتی از قطار پیاده شدم یک 

فروش مرا شناخت  پسرک روزنامه

و خطاب به همراهش نعره زد: 

درباره آن عمله چی فکر »

کنی؟ صدهزار دالر در سال  می

گیرد، اما مثل یک ولگرد  می

 !«گردد می

وگو  گفت»به گزارش خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا(، کتاب 

ای از انیسا  هایس، با ترجمه. جی. نوشته کوین« با چاپلین

دهقانی و آرمان صالحی، که گردآوری و تدوینی از 

های انجام شده با کمدین شناخته شده جهان، چارلی  مصاحبه

چاپلین است، توسط نشر شورآفرین چاپ و روانه بازار کتاب 

  . شده است

اش،  سبب اشارات و حرکات طنازانه  چاپلین را همواره به

خصوص  کالم او خواهند شناخت، اما کالم او بهبیشتر از 

سال مصاحبه با مطبوعات بر زبان  مطالبی که در طول پنجاه

و راز و همچنین  شدن شخصیت پر رمز آورده است به روشن

او . کند سهم او از تاریخ تصویر متحرک، کمک بسیاری می

زندگی خود در سینما را با جزئیات کامل در خود 

 . زگو کرده استاش با نامه زندگی

های نوشته  نامه اگرچه این کتاب یکی از بهترین خودزندگی

شود، اما چاپلین نیز همچون  شده در قرن بیستم محسوب می

رو  از این. نامه نویسان، نگاهی بازنگرانه دارد سایر خودزندگی

های او سودمند است زیرا این  نگاه جدی به مصاحبه

سازد که  هایی را فاش میوگوها بطور متناوب چشم انداز گفت

در نگاه به گذشته و میان صفحات تاریخ زنگی هنرمند محو 

 . حال است نامه لحظه  مصاحبه، خودزندگی. اند شده

دهد که او  های چاپلین آشکارا نشان می مجموعه مصاحبه

شکل عمیقی اعتقاد داشت که واپسین فیلم او بدون در نظر  به

آن، بهترین اثر او خواهد گرفتن کیفیت مضمونی و ساختاری 

دهند که  های این کتاب، گواهی می عالوه بر این مصاحبه. بود

چاپلین با وجود همه موانع و مصائب شخصی و سیاسی که در 

زندگی خود متحمل شد، هرگز اشتیاق خود نسبت به 

 . سازی را از دست نداد فیلم

ای که وجود داشت این بود که چاپلین، همچون  اما نکته

ها به  داد در مصاحبه هایی که خلق کرد، ترجیح می شخصیت

او . جای کالم، با حرکات و اشارات منظور خود را بیان کند

کردن گریزان بود و زمانی هم که به آن تن  اغلب از مصاحبه

. ساخت کنندگان را با چالشی بزرگ روبرو می داد، مصاحبه می

ساخت  همراه می بیشتر اوقات کالم خود را با اشارات و حرکات

که شتابان در حال - گر و کشف منظور خود را به مصاحبه

از  اندکی شمار میان این در. کرد می واگذار -نوشتن بود

اند که این کار را به شایستگی انجام  گرها موفق شده مصاحبه

 . دهند

با  1211در ادامه بخشی از مصاحبه ویکتور یوبنک در سال 

را « طنازترین مرد پرده سینما»چارلی چاپلین، با عنوان 

 :خوانیم می

من فقط »هایش را بلند کرد و گفت:  قای چاپلین دستآ

چیز درباره  بودم و هیچ «ایسانی»دقیقه در استودیو  پانزده

 «. دانم چیز نمی هیچ

ز چاپلین به شرکت ایسانی پیوسته شنیده بودم که چارل

است و برای همین با شتاب به استودیو ایسانی در شیکاگو 

ای که  های تازه ای جدید در مورد کمدی رفتم تا مصاحبه

تیپ  با مردی خوش. دانستم تهیه کرده با او ترتیب دهم می

و با  ای داشت مواجه شده که موهایی سیاه و چشمانی قهوه

. کرد که از یک کمدین بسیار بعید بود میجدیتی به من نگاه 

های بسیاری بر پرده  که او را در کمدی  در واقع با وجودی

 . خوبی بشناسمش توانستم به سینما دیده بودم، نمی

بینم که قدبلند  ساله را می کردم مردی حدود چهل تصور می

ندرت  دار دارد، اما او کوتاه قد است و به ای خنده است و قیافه

او . کردم، لبخند زد ساعتی که با او صحبت می طول نیمدر 

« اندیشمند»پندارد که از یک  همانقدر کارش را جدی می

 . رود انتظار می

عنوان زیورآالت یا سنجاق کراوات نداشت، نه  او چیزی به

چیزی که در دسته چیزهای زینتی  ای، نه ساعتی، هیچ حلقه

وشلوارش  دالر برای کتکنم حداکثر پانزده  فکر می. قرار گیرد

قدر گستاخ نبودم که از  پرداخت کرده بود، اگرچه من هم آن

هایش برقی زد و به من  که چشم او بپرسم، اما خودش درحالی

وسیله  گفت که در همان اولین دقیقه که به شیکاگو رسید، به

 . فروش مورد اهانت قرار گرفت یک پسرک روزنامه

وقتی از . دهم یراهنم نمیچارلی گفت من هیچ اهمیتی به پ

فروش مرا شناخت و  قطار پیاده شدم یک پسرک روزنامه

درباره آن عمله چی فکر »خطاب به همراهش نعره زد: 
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گیرد، اما مثل یک ولگرد  کنی؟ صدهزار دالر در سال می می

  «.گردد می

اش  ای از زندگی وقتی از آقای چاپلین خواستم تاریخچه

صله با من قرار گرفت و همان ترین فا بگوید، در نزدیک

مان گوشه لب داشت را  نیشخندی که در تمام طول گفتگوی

پنج سال  و بیست. نشان داد و گفت: چیز کمی برای گفتن است

روی صحنه رفتم چون . دنیا آمدم پیش در حومه شهر لندن به

رسید که هیچ کار دیگر برای انجام دادن وجود  نظر می به

  . هیچ کار دیگری بلد نیستمدر واقع من . نداشت

طور همه  اند، همین پدر و مادر من هر دو روی صحنه بوده

. نامه خانواده را دنبال کنم توانم شجره اجدادم تا آنجا که می

سالگی وقتی در  در سن هفت. دنیا آمدم روی صحنه به تقریباً

های چوبی صدادار رقصیدم، این  یک تئاتر در لندن با کفش

از »بعد در نمایش . ز آن به بعد روی صحنه بودمشغلم شد و ا

شرکت کردم که یک تولید آمریکایی انگلیسی  «فقر تا ثروت

سپس صحنه را ترک کردم تا در کالج هرن بویز در . بود

که نورهای صحنه  نزدیکی لندن تحصیل کنم و پیش از آن

 . دوباره من را فریفته خود کند، دو سال را آنجا گذراندم

 ویلیام همراه به سال با کمپانی چارلز فرومن سهبه مدت 

نقش بیلی را در شرلوک هولمز بازی  و بودم لندن در ژیلت

بار وقتی به آمریکا آمدم، نقش اصلی یک کمدی را  اولین. کردم

شبی در یک سالن موسیقی »در تئاتر فرد کارنو با عنوان 

 . بازی کردم« انگلیسی

یک نفر این شک را  فقط یک سال و یک روز پیش بود که

توانم در کار تصویر متحرک )فیلم( به  در من انداخت که می

بله، قصد دارم خط . خوبی عمل کنم و حاال اینجا هستم

 روی که معتقدم و کنم شروع فوری را ها ای در کمدی تازه

 . ام خواهم زد حال تولید کرده  به تا هرچه دست

پرده سینما دیدم، باری که خودم را روی  همه اولین با این

تواند  کردم که این آدم نمی فکر می. خواستم استعفا بدهم می

شب »من باشد، اما وقتی فهمیدم که خودم هستم، گفتم 

خیلی عجیب بود؛ زیرا به من گفتند که این فیلم یک « بخیر!

همیشه آرزو داشتم در تئاتر کار . عیار بوده است موفقیت تمام

من زمانی بود که کمدی را برای  شگفتی زندگی کنم و یقیناً

 . بار کشف کردم اولین

دانم چرا در کمدی خوب هستم، اگر من را بخاطر  حاال می

بار کار را شروع  گفتن این حرف ببخشید، اما وقتی برای اولین

در قطاری بودم که از سانفرانسیسکو . دانستم را نمی کردم، این

ر قطار مالقات با یکی از آشنایان د. رفت آنجلس می به لس

خواهم تو را به یک نمایش  او گفت وقتی پیاده شدی می. کردم

و یک خل دیوانه را به تو نشان  ببرم م(فیل) تصاویر متحرک

آن همراهم به . وقتی به پرده نگاه کردم، خودم را دیدم. دهم

 آن مرد یک دیوانه تمام عیار است، اما مسلماً»من گفت: 

را  من او اصالً« . کمدی سرهم کندتواند با دوز و کلک یک  می

 ... نشناخت

های گفتگو با مشاهیر  از سری کتاب« گفتگو با چاپلین»

غیر  حال چهار عنوان آن منتشر شده و به سینما است که تا به

گو با آندری گفت»، «گو با وودی آلنگفت»از این کتاب، 

سایر عناوین این « با تئو آنجلوپولوس گوگفت»و « تارکوفسکی

 . مجموعه هستند

 476هایس، در . جی. نوشته کوین« گفتگو با چاپلین»

تومان،  11666نسخه و با قیمت  1666صفحه، با شمارگان 

 . توسط انتشارات شورآفرین روانه بازار کتاب شده است

 

گزارش رونمایی مجموعه 

 داستان لیتیوم کربنات
 «لیتیوم کربنات»مجموعه داستان 

بهاره »اولین مجموعه داستان 

خرداد با 41چهارشنبه  «ارشدریاحی

 «علیرضا محمودی ایرانمهر»حضور 

و جمعی از  «رامبد خانلری»و 

نویسندگان، مترجمان و عالقمندان در کتاب فروشی داستان 

 . برگزار شد

نویسنده مجموعه داستان سرطان جن  «رامبد خانلری»

لیتیوم »اولین سخنران این مراسم خطاب به نویسنده 

گفت: پس از این مراسم، تازه اتفاقات خوبی برایت  «اتکربن

شود  خوانان نمی اتفاقاتی که مربوط به کتاب. افتد می

شود که اتفاقی کتابت  ها می کتاب نخوان به مربوط بیشتر بلکه

کنند که  خوانند و نظراتی عنوان می گیرند و می را به دست می

کتابی که آدم  و واقعیت آن است که عمر. کند آدم را شوکه می

 . شود کند از خود نویسنده بیشتر است و ماندگار می منتشر می

ام که خانم  وی در ادامه گفت: من شاهد این بوده

ارشدریاحی زحمات بسیاری برای جمع کردن این مجموعه 

داستان متحمل شده است و هرچه باشد این اولین اثر اوست و 

ین یک شروع هر اثری نقاط قوت و ضعف خود را دارد و ا

 . خوب است

نویسنده رمان  «علیرضا محمودی ایرانمهر»در ادامه برنامه 

به سخنرانی پرداخت و گفت: در  «فریدون پسر فرانک»

مجموعه داستان لیتیوم کربنات چیزی که نظر من را جلب 

نگاهی سرد . کرد نگاه نویسنده به مرگ به عنوان یک شیء بود
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های  در تمامی داستان احساس به مرگ که تقریباً و بی

 . شود خورد و حس می ارشدریاحی به چشم می

ندگان بد وی در ادامه افزود: ما نویسندگان خوب و نویس

کاری نداریم و درباره نویسندگان  با نویسندگان بد. داریم

خوب باید بگویم که نویسندگان بزرگ داریم و نویسندگان 

ویسند که ن نویسندگان کوچک درباره چیزهایی می. کوچک

نویسند که  دانیم و نویسندگان بزرگ درباره چیزهایی می می

شناسانند  دانیم به نوعی دیگر به ما می دانیم و یا اگر می یا نمی

 . کنیم با کشف جدیدی مواجه هستیم که فکر می

در مسیر نویسنده بزرگ  یه نظر من خانم ارشدریاحی گامب

و بررسی نیست که البته اینجا جلسه نقد . شدن برداشته است

 . های اثر صحبتی بکنم من بخواهم درباره ضعف

من »زاده نویسنده مجموعه داستان  در ادامه خانم ژیال تقی

به سخنانی ایراد کردند و گفتند: « با یک پریزاد دوستم

های بهاره ارشدریاحی ما را با خود به  خواندن داستان

ج از آن هزارتو برد که همراه با داستان برای خرو هزارتویی می

های خانم ارشدریاحی بسیار شبیه به  داستان. کنیم تالش می

ای  با خواندن هر داستان موفق به کشف زاویه. شخصیت اوست

 . شویم جدید از شخصیت و دنیای نویسنده می

ی رمان دوشنبه،  نویسنده «آراز بارسقیان»در پایان 

تفکر ثبت ی شروع  را نشانه «لیتیوم کربنات»مجموعه داستان 

ی نویسنده دانست و از اهالی هنر و ادبیات خواست که با  شده

ی تازه نفس آن کمک  خواندن و نقد اثر به پیشرفت نویسنده

 . کنند

در پایان مراسم میهمانان با کیکی که با طرح جلد کتاب 

 . لیتیوم کربنات تزئین شده بود، پذیرایی شدند

 

ان کودک ت مدیره انجمن نویسندگأاعضای جدید هی

 و نوجوان انتخاب شدند 

اعضای جدید هفدهمین مجمع عمومی انجمن نویسندگان  

شنبه با حضور جمع کثیری از  کودک و نوجوان، عصر روز پنج

محل این انجمن انتخاب و  دست اندرکاران حوزه کودک در

 . معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران)ایبنا(، در این مراسم، 

از اعضای پیشین انجمن برای راهیابی به ترکیب یازده نفر 

گیری نویسندگانی  یرأت مدیره کاندید شدند که پس از أهی

ی، محمود أر 168چون فریدون عموزاده خلیلی با کسب 

 24ی، جعفر توزنده جانی با کسب أر 25برآبادی با کسب 

ی، حدیث لزر غالمی با أر 77معصومه انصاریان با کسب  ی،أر

و حسین رأی  81، جمال الدین اکرمی با کسب یأر 81کسب 

ت مدیره فعالیت أبه عنوان هیرأی  81شیخ االسالمی با کسب 

 . خود را شروع کردند

بنا بر همین خبر نویسندگانی چون نوید سید علی اکبر با 

به عنوان عضو اول علی البدل، عزت اهلل الوندی رأی  27کسب 

و الله جعفری با به عنوان نفر دوم علی البدل رأی  26با کسب 

 . ی به عنوان نفر سوم علی البدل برگزیده شدندأر 56کسب 

در ادامه این مراسم نویسندگانی چون مصطفی خرامان و 

 85و مهدی طهوری با رأی  72نلی محجوب هرکدام با کسب 

رسان انجمن به رسمیت شناخته رأی توانستند به عنوان باز

و رأی  26یسندگانی چون مهدی رجبی با کسب شوند و نو

به عنوان اعضای اول و دوم رأی  56منیژه اسالمی با کسب 

 . کمیته بازرسی این انجمن آغاز به کار کردند

 

 

 پسرکی با پیژامه راه راه به بازار کتاب رسید 

پسرکی با پیژامه »ترجمه جدید هرمز عبداللهی از کتاب  

 . منتشر شداثر جان بوین « راه راه

پسرکی با پیژامه »به گزارش خبرگزاری کتاب ایران)ایبنا( 

نویسنده این رمان در . فصل 46در رمانی است « راه راه

تصویری از  4662در ماه آوریل »یادداشت خود نوشته است: 

اند در  خاردار نشسته دو پسر بچه که در دو سوی حصار سیم

خانه و زندگی و را از ها  آن دانستم می. ذهنم شکل گرفت

شان دور کرده و هر یک را جداجدا به یک مکان  دوستان

دانست برای چه  هیچ یک نمی. وحشتناک آورده بودند

دانستم، و آن  کند، اما من می کار می جا چه جاست و آن آن

 شان را برونو و شموئیل داستان این دو پسر بچه بود که اسم

 «.مخواستم آن را بنویس گذاشتم و می

 166در شمارگان هزار و « راه پسرکی با پیژامه راه»رمان 

تومان از سوی نشر چشمه  766هزار و  2نسخه با قیمت 

 ■. منتشر شده است
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 «گوارا هستم من هم چه» مجموعه داستان نگاهی به 
 «بهاره ارشدریاحی» ؛«گلی ترقی» سندهینو 

 
 1527سال انتشار:  -نشر مروارید

داغ . گرم است« من هم چه گوارا هستم»هوای داستان 

نشینی  کنار آقای حیدری می. داغ و راکد و پرگرد و غبار. است

کشد و  می ینشیشه را پای. گذاری روی پایت و قابلمه را می

قرار،  رود و بی ها جلو و عقب می بین ماشین. دهد دشنامی می

دنبال راهی است که در ترافیک سنگین جلو برود و  به

رد . شود کند و قابلمه روی پایت کج می ترمز می. تواند نمی

زند و مالیده  های فلزی بیرون می ی دسته چربی از کناره

گرم ... شود می آقای حیدری ساکت. ات شود به آستین می

پیچی که معلوم نیست کجای قابلمه . شوی کالفه می. است

ای با تکه لنگ  پسربچه. کند خورد و صدا می است، تکان می

های نامنظم  ی سمت راننده، دایره سیاه و کثیفی روی شیشه

جا اش جاب در صندلی. آقای حیدری کالفه است. کند رسم می

چسبد به  و میی صندلی داغ شده  چرم پشته. شود می

کند به  او نگاه می. گیری تر می قابلمه را محکم. پیراهنش

صدایش . زند ی در کج شده و زیر لب با خودش حرف می زاویه

اش قدم  روی توی ذهنش و در گذشته می. شنوی را واضح می

 . شود ات می گرم. زنی می

* 

روایت روشنفکرنمایی و  "خوشبختی"داستان 

همیشه هستند و در هیچ دوره و  ی است کهروشنفکرنماهای

ی جوامع و  درد مزمن همه. شوند رنگ نمی ای کهنه و بی زمانه

با - که تصویر مردساالری ایرانی از دیدگاه زنی. هاست فرهنگ

خودآگاهانه، خودش را  -اینکه اسیر این اعتقاد پوسیده است

گرایانه و  داند و این افکار افراط ترین زن دنیا می خوشبخت

 گوید: دهد که می یبانه را تا جایی بال و پر میخودفر

توانستم  کاش می. باید با این خوشبختی یک کاری کرد» -

وقتی پدرم مرد ته . بمیرم و برای محمود تعریف کنم که مردم

. چیزی برای گفتن پیدا کرده بودمباالخره . دلم خوشحال شدم

 «...هرچه بود پدرم بود و من هم خیلی دوستش داشتم

بینیم که مرگ پدر وی را  در ادامه واکنش محمود را میو 

زن به آسانی حرف او را . داند اهمیت و پیش پاافتاده می بی

. کند پذیرد و منفعالنه این تفکر را به خودش تحمیل می می

ی اول به مخاطب وارد  ی داستانی در همین صفحه اولین ضربه

و بیند، افکار متضاد  تصاویری که زن می. شود می

رساند؛  اش، بحران داستان را به اوج می های درونی کشمکش

شستشوی مغزی و تحت نفوذ دیکتاتوری بودن یک جامعه در 

تصمیم و . انسان در برابر انسان. تر و محدودتر ل کوچکصا

. خودآگاهی در پذیرش بندگی و اسارت فکری و جسمی

با . کنیز و حاکم. زن و شوهر. ای در چهارچوب خانه جامعه

 گوید: که می رضایت و حتی خشنودی زن، تا جایی

من باید . اصالً اگر من باشم یا نباشم هم مهم نیست» -

باید . هایی مثل محمود بدهم باید جایم را به آدم. بروم کنار

 «.های دیگر حرف بزنند جای من و آنها  آن بگذارم

ی شدن و نابودی خودش این تفکرات منحط، زن را به فدای

در . ندیدن و نخواستن و نشنیدن، جز برای مرد کشاند؛ می

نهایت، در مقابل این دوراهی تردید و انتخاب، زن مجبور است 

 پیش برود:

انگار که . پاهایم بزرگ و سنگین شده است. ایستم می» -

هایم چون  پوستم با در و دیوار این خانه جوش خورده و دست

 «.تاعماق زمین فرورفته اسه های هزارساله ب درخت

خاطر ترس است؛ ترس از تغییر،   سکون او به. ایستد او می

ای که از جنس  تنهایی. ای از جنس جدید ترس از تنهایی

تنهایی . اش با محمود نیست؛ تنهایی عادی تنهایی زندگی

. زن باید انتخاب کند. روزمره، از جنس زندگی سایر مردم

متفاوت بودن و فرار کند؛ از . سمت زندگی معمولی  برود: به

  ها و نظرهای رادیکال و انتلکت و مغرضانه و برتری حرف

 . جویانه

 . و پایان داستان، که ناگهانی و غیرمنتظره است

* 

، زاویه دید مانند دوربینی است که روی "سفر"در داستان 

ایم و  ما پشت دوربین ایستاده. کند ها و تصاویر زوم می آدم

دنیا را  . دهیم مان را تکان می همراه حرکت گردن راوی سرهای

با فیلتر ناامیدی بیماری که تا چند ساعت دیگر دارند پایش را 

در فضای بیمارستان قرار . بینیم کنند، می از زانو قطع می

از . کنیم صداها و بوها و جزئیات را حس می. گیریم می

نگاهمان در نگاه . کنیم ی اتاق مرد، به بیرون نگاه می پنجره

. خورد آلود همراهان راوی گره می های خسته و خواب همراه

چند ساعت بیشتر به جراحی نمانده است و ما لحظه به لحظه 

. شویم تر می همراه راوی و اطرافیانش به بحران داستانی نزدیک

رود و سرانجام،  ضربآهنگ داستان و استرس مخاطب باال می
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ها، تردیدها و افکار  همراه دلشوره

وارد اتاق عمل ضد و نقیض او 

 . شویم می

این داستان نیز مانند داستان 

ای دارد  قبل پایان غافلگیرکننده

و مانند آن، در طول داستان، 

راوی اول شخص با احساسات 

متناقض خود دست به گریبان 

با این تفاوت که در . است

داستان قبل، زن در انتخابش اختیار دارد ولی در داستان 

و تا حد  ی ناتورالیستی است ناامیدانه مرد دچار افکار "سفر"

 . زیادی اسیر جبرگرایی تقدیر خود شده است

* 

تصویر   تکرار مکررات روزمره است با به "تولد"داستان 

های تولد و  کننده و درخشان لحظه کشیدن جزئیات خیره

این داستان، داستان جزئیات است؛ جزئیات درد . مرگ

ها، جزئیات حاالت و  ها و چهره کشیدن، جزئیات لباس

احساسات: آنقدر پررنگ و تصویری که داستان را به فیلمنامه 

 . نزدیک و همسان کرده است

ی  ای که در عین روزمرگی، در لبه حادثه

. دهد ی تولد و مرگ رخ می رّندهنازک و بُ

اتاقی که همزمان از بوی تولد و بوی مرگ 

خون تازه و قلب تپنده، . شود اشباع می

با خون چرک و تیره و دلمه بسته و  زمان هم

آید و مادر  های بازمانده به سقف: نوزاد به دنیا می چشم

مادربزرگ با . رود برادر شاعر به تبعیدی اجباری می. میرد می

ای که در باد از  تن تسبیحی پاره شده در مشتش و عکس پنج

های حیاط از  شود، روی آجرفرش ی چادرش رد می روی پره

رود، روی جانمازی که از ادرارش زرد و بدبو شده  حال می

اش را روی  های نظامی ها و درجه پدر که ستاره. است

هوش  زیرپیراهنش سنجاق کرده، از شدت مستی، نیمه بی

غالمعلی . روند اش رژه می ها روی تن ای افتاده و مگس گوشه

معلوم نیست کجا و راوی با نوزادی که . گوسفند رفته است

یک تکه زمین آفتاب خورده گرم و زنده است و تنش مثل 

زند، روی بالکن  قلب کوچکش تند و منظم زیر دستش می

ی پیر با  های پرستارها و قابله ایستاده و به یکی شدن سایه

 ... کند تاریکی نگاه می

* 

روایتی است از احساسات متناقض  "یک روز"داستان 

. گوید انسان سخن میتم اگزیستانسیالیستی دارد و از . انسانی

اش با خودش و ارتباطش با  اش با دنیا، از درگیری از رویارویی

 . دیگران

ها  داستانی از تغییر انسان. داستان، داستان فراموشی است

 . شان با فاصله و فراموشی رحمانه ی بی درگذر زمان و مواجهه

هایش را  سال بچه 8داستان، داستان زنی است که بعد از 

اش،  بینی شده دیداری که بر خالف احساسات پیش. بیند می

 . زمان. سرد و غریبه است -تلخ

* 

است،  "خوشبختی"انگار تکرار داستان  "درخت"داستان 

کند: از انزوا و  بار مرد است که روایت می این. ای دیگر از زاویه

ای که ساخته را  تفاوت و ایزوله دنیای بی. اش روش زندگی

در این داستان هم، زن . کنیم قضاوتش میبینیم و حتی  می

ی مرد است که خودآگاهانه  گرایانه مسبب و عامل رفتار افراط

ی زندگی هدایت کرده  سمت این شیوه یا ناخودآگاه او را به

 است:

دهد که  توضیح می. کند جانب مرا بگیرد زنم سعی می -

برای آدمی مثل من پشت میز اداره نشستن با مرگ مساوی 

 گوید: می. است

خوام به روحش، به فکرش، به  من نمی»

من . ای بخوره همه استعدادش لطمه این

خوام تو اون زندونای تاریک و توخالی  نمی

 «.وقتش تلف بشه

. گرایانه دارد داستان تم نهیلیستی و پوچ

چیز و  مرد به جایی رسیده که دیگر هیچ

در این شرایط، حتی انزوا و افکار . کس برایش مهم نیست هیچ

 دهند: اش، او را نجات نمی طلبانه گریز و برتری جامعه

کنم روی  و تف می «گور بابای همتون!»گویم:  من می -

دل  روم و از ته ها راه می رختخوابهایم روی  قالی و با کفش

 . خوشحالم که مادرم در حال مردن است

دلیل  زدگی و تهوع بی از حس دل. راوی لبریز شده از تنفر

این تنفر او را به خشم غیرقابل . ها اشباع شده است به آدم

 دهد: کنترلی سوق می

دین این آقا رو سوار  اجازه می» پرسد: شوفر تاکسی می -

 «کنم؟

آنقدر . گور پدرش. دم اجازه نمی. نخیر-نخیر» گویم: می

 «.واسته زیر آفتاب تا بمیره

خواهد یک کلمه دیگر  دلم می. کند با تعجب نگاهم می

از فرورفتگی . آید ازش بدم می. بگوید و بزنم توی گوشش

 ... آید پشت سر و برجستگی دماغش بدم می

 گوید: یا جایی دیگر می

انگار تكرار  "درخت"داستان 
است، از  "خوشبختی"داستان 

بار مرد است  ای دیگر. این زاویه
کند: از انزوا و  که روایت می

 .اش روش زندگی
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ی، با یک خروار لبخند، یماشین پهلومادر زنم از توی  -

اش  بینم هروقت می. شکل جغد است. دهد دست تکان می

 . افتد دانم که اتفاق نحسی می می

در . خود راوی از این تنفر و دلزدگی ناراحت و معذب است

دنبال پیدا کردن دلیلی است برای این  خیالی به عین بی

که قبالً   عصیان و طیغان احساسات منفی نسبت به کسانی

 دوستشان داشته اشت:

کنم  سعی می. یاد بیاورم کنم صورتش را به سعی می -

. که اطرافم است مشخص کنمهایی حدود اندامش را از چیز

این میز و صندلی . کنم تعیین کنم که این در است سعی می

انگار که . توانم نمی. این دیوار است و این زن من است. است

های کنار پنجره، با گرد و  دیوار، با درختاین زن با آجرهای 

انگار که به میز و صندلی و پرده . غبار هوا مخلوط شده است

چسبیده و الی یک میلیون چیز شبیه به خودش آب شده 

 . است

. زنم، به پوست صاف شیری رنگش به گردنش دست می

. دهد خودش راه نمی ی عایق هیچ جریانی را بها ئتنم مثل ش

چیزی مثل اتصال . ی ساده دو انسان هم نیست رابطهبین ما 

رویم . دوتا ریه، دوتا دست، مثل بستگی دوتا چرخ یک کامیون

که آنقدر دوستش  کنم به دیوار و در فکرم که چرا؟ من را می

 . که آنقدر مطمئن بودم من. داشتم

ی دیگری از روح مرد را  در این قسمت داستان ما جنبه

اش را کنار  ی عصبی و پرخاشگر ظاهری هانگار الی. بینیم می

اش، به  ایم و به جنجال درونی او برای بازگشت به گذشته زده

کنیم و همراه او  اش نگاه می احساسات مثبت و عاشقانه

هایی همراه با  کنیم: پرسش هایی از خودمان می پرسش

 . پنداری با راوی همذات

* 

از  ، باز هم روایتی اول شخص است"ضیافت"داستان 

انسانی که به دوگانگی . های انسان روشنفکر ها و دغدغه ترس

 . دچار شده است عنوان راه گریز ترس از مرگ و مرگ به

* 

. ی نوشتن است درباره "میعاد"های راوی داستان  دغدغه

توان این داستان را متافیکشن یا فراداستان دانست، چراکه  می

اگرچه روند ی نوشتن داستان و  داستانی است درباره

کند، ولی احساسات و  گیری روایت را تشریح نمی شکل

های فکری نویسنده را برای شروع یک داستان  بست بن

ها و  این تضادهای احساسی و ترس. دهد خوبی نشان می به

ی زمان و  ها را به موازات ترس راوی از گذشت بیهوده اضطراب

شان فرسودگی در مواجهه با مادربزرگ پیر و بیمارش ن

 . دهد می

به فکر یافتن  "گوارا هستم من هم چه"در پایان خواندن 

تراز با این مجموعه داستان از بانوان معاصر  اثری هم

این اثر، درخشان و . نویس افتادم و متاسفانه نیافتم داستان

تاثیرگذار و عمیق است و لذت ناب خواندن را به مخاطب 

نزدیک شدن به لذتی شخصی و خاص که با . دهد هدیه می

مل أهای درونی مخاطب، او را به تعمق و ت احساسات و جدل

 ■. دارد اش وا می ی خودش و هستی درباره
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 «چهارخانه» و بررسی رمان نقد 
 «دوستمینا عارفی» ؛«رویا سیدرئیسی» سندهینو 

 

رویا نخستین رمان کوتاه خانم عنوان  «چهارخانه»کتاب 

و  24کتابی که توسط نشر سُمام در سال . استسید رئیسی 

در شهر رشت منتشر و در بیست و ششمین نمایشگاه کتاب 

زحمات شک حاصل عالقه و  رمانی که بی. تهران عرضه شد

این رمان در . اش در زمینه داستان و نشر بوده است نویسنده

ی  فصل کوتاه نوشته شده و بازگو کننده 28صفحه و در  151

 . رانه، شخصیت اول رمان استگ مشکالت ذهنی و عینی

ال از حضور زنی در کنار رمان با تصویری رمزآلود و سوررئ

ای کشیده  شبانهشود و در بخش بعد به مهمانی  دریا شروع می

های  شود که تکنیک خوبی است برای به معرفی شخصیت می

طرح کار، روایت . ..ها و سپس روایت داستان داستان و نسبت

برد  زنی است که از نوعی افسردگی رنج می

پزشک خود برای حل  و در مراوده با روان

ماند و در کنار  نتیجه می مشکل بی

نوع ی اطرافیان و  ، دغدغهشخصیت اصلی

 مربوط به زندگیمسائل با ها  برخورد آن

 . گیرد نیز مورد بررسی قرار میها  آن

. رود داستان در سه بخش پیش می

، «های شخصیت اصلی داستان خواب»

پزشک  های شخصیت اصلی به روان نامه»

 . «راوی محدود به ذهن»و « خود

کتاب  ،بندی رمان امیر پروسنان در نقد این کتاب و دسته

گوید:  داند در تعریف آن می های کوتاه و نوووِال می رمان را جز

بلندتر از  رمان کوتاه یا نووِال نثری روایتگر است که اصوالً

های  محدودیت. شود تر از رمان نوشته می داستان کوتاه و کوتاه

داستان کوتاه از لحاظ زمان و مکان، کمتر در آن موثر است و 

جهت پرداختن به جزییات در نتیجه نویسنده فرصت بیشتری 

اما . ها و حتی طوالنی کردن روایت دارد پیرامونی شخصیت

جزییاتی که برای مخاطب نه تنها حوصله سر بر نباشد، بلکه 

. های داستان کمک کند به شناخت بیشتر نسبت به شخصیت

اینجا فرصت کمتر از رمان است و در نتیجه نویسنده باید 

همگام کند و در عین حال  مخاطب را با داستانش همراه و

ای در ذهن خواننده بنشاند که خالی از  روایتش را به شیوه

 . لذت نباشد

اتفاق در بطن شخصیت . شناختی است رمان، روایتی روان

حلی برای مشکالت درونی  و تالش و تقالی وی برای یافتن راه

اهی در درون شخصیت داستان، ر  و بیرونی از طریق کوره

زندگی او آرام پیش . ظاهر هیچ مشکلی ندارد  راوی به. افتد می

های داستانی  شاید در مقایسه با بسیاری از شخصیترود و  می

ار زاما چیزی که نام ندارد او را آ. ها باشد جز خوشبخت

هایش  خواب. برد راوی از مشکلی درونی رنج می. دهد می

کنند و چیزی نزدیک به آزارهایی از جنس زنانه  رهایش نمی

بندی  نویسنده با تقسیم. در او ریشه دارد

راوی محدود به ذهن،  داستان به سه بخشِ

ها زندگی کرانه شخصیت  ها و خواب نامه

های مختلف به ما  اصلی داستان را از زاویه

توان ادعا داشت چیزی که  می. دهد نشان می

گذرد موضوع  در ذهن نویسنده می

اما انگار برای خود . شناختی خوبی است روان

نویسنده هنوز شناخته شده نیست و یا 

د نویسنده در نوشتار گرایی برخور درون

طور واضح به خواننده  نسبت به دغدغه کرانه، موضوع را به

ها بازی  آنقدر که گاه تکنیک تعدد راوی. شناساند نمی

جای  شود به نویسنده برای فرار از سوال اصلی محسوب می

و اما سوال اصلی . اینکه روشی باشد در پیشبرد مثبت داستان

ای باری  و زیرمجموعه که تمام عناصر داستان در جهت

ی اصلی  شود این است که دغدغه شناخت آن محسوب می

و همین سوال اگرچه  کرانه )شخصیت اصلی داستان( چیست؟

از دیدهای مختلف به آن نگاه شده اما آنچه که باید از 

های داستان خواننده را درگیر کند؛  سویی با شخصیت هم

کل کرانه را از طریق افتد و نویسنده اصرار دارد مش اتفاق نمی

چرخند نشان  های که حول محور خواب می ها و دیالوگ خواب

رمان با تصویری رمزآلود و 
سوررئال از حضور زنی در کنار 

شود و در بخش  دریا شروع می
ای کشیده  بعد به مهمانی شبانه

شود که تكنیک خوبی است  می
های  برای به معرفی شخصیت

ها و سپس  و نسبت داستان
 روایت داستان...
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گشایی داستان نیز  چرا که گره. دهد اما این تالش عقیم مانده

طوالنی . برد کافی نیست و خواننده را همگام با خود پیش نمی

نوعی تکرار  های ذهنی به بودن روایت و کشدار بودن درگیری

ای زنانه یرای به تصویر کشیدن این دنشود که ب تبدیل می

 . ماند عقیم می

از طرفی خود متن به اندازه شخصیت داستان 

گرایی در جاهایی که همسو با  این درون. گراست درون

تواند تکنیک جالبی باشد اما وقتی به جایی از  ست می راوی

ی اصلی  رسیم که در شناخت و پرداخت دغدغه رمان می

برد ششود به پی ای می گرایی ضربه ین درونمانیم؛ ا ناتوان می

  . مثبت داستان

ی اثر خود  ی نقد رمانش درباره در جلسهرویا سید رئیسی 

 گوید: می

سال پیش نوشته شد و دیگر  کار از چند محتوای این

 از ناشر یک عنوان  به البته و کنم چاپ را آن تا دادم ترجیح

. داشتم نیز هایی ناشیگری زبان در. بودم مطلع آن پیامدهای

 قوت و ضعف نقاط به من. کنید نگاهش اول کار عنوان  به

قال آن انت و بود کتاب در که ناخودآگاهی. دارم اشراف کارم

رود،  داستان زنی است که پیش روانکاو می. برایم ارزش داشت

مان است که هر  بیند و خواب یک قسمت از زندگی خواب می

در این داستان . پردازد به آن می کس با بضاعتی که دارد

کنند و داستان  ها به بخش رئال داستان حکومت می خواب

تان، انسان داس شخصیت. دهند ها را توضیح می رئال خواب

ها و  بیند، تهاجم خواب گرایی است که خواب می کمال

شود به روانکاو مراجعه  های ناخود آگاهش باعث می نوشتن

ت که غم نان داشته باشد ولی یک کند و در نهایت آدمی نیس

 . انسان است

توان گفت کتاب تالش خوبی است برای  طور کلی می به

لیق خوبی هایی انسانی که تع نشان دادن دنیایی زنانه و دغدغه

الزم به ذکر است که اثر دوم . برای پیشبرد کتاب دارد

ی بازار خواهد  به زودی روانهنویسنده نیز با قلمی موثرتر، 

 ■.شد
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 «کارم داشتی زنگ بزن» داستان کوتاه یبررس  
 «یتا محمدیر» ؛«ریموند کارور» سندهینو 

 
بهار آن سال هر کدام از ما با کسی رابطه داشتیم؛ اما 

ژوئن که رسید و فصل تعطیلی مدارس شد تصمیم گرفتیم 

تابستان، خانه را اجاره بدهیم و از پالوآلتو برویم به سواحل 

ی مارد بزرگ نانسی در  د به خانهپسرمان ریچار. کالیفرنیا

جا بماند و  پاسکو توی ایالت واشگتن رفت که تابستان را همان

مادربزرگش . اش را در بیاورد کارکند و خرج ترم پاییز دانشکده

ما خبر داشت و کارها را طوری راست و ریس  از حال و روز

جا، کاری هم برایش جور کرده  کرده بود که او را بکشاند آن

بود، یعنی از یکی از دوستان کشاورزش قول گرفته بود 

بندی یونجه و  ریچارد را ببرد پیش خودش و در عدل

نظر  کار سختی به. مزرعه از او کمک بگیرد حصارکشی دور

صبح . کرد آمد ولی ریچارد برای رفتن روزشماری می می

که دبیرستانش را تمام کرد، با اتوبوس از   فردای روزی

ماشین را . من خودم با ماشین بردمش ترمینال. تمان رف پیش

. پارک کردم و همراهش رفتم ایستگاه

اش کرده بود و  کنان بغل مادرش صبح گریه

نامه بلند باالیی هم داده بود . بوسیده بودش

حاال هم در . دستش تا به مادربزرگش بدهد

های سفرمان را  خانه داشت آخرین چمدان

بود که  بست و منتظر زن و شوهری می

بلیت ریچارد را . خانه را اجاره کرده بودند

های ایستگاه  بعد روی یکی از نیمکت. خریدم و دادم دستش

در راه . نشستیم و منتظر شدیم مسافران پاسکو را صدا بزنند

 . ترمینال با هم کمی حرف زده بودیم

 «خواهید جدا شوید؟ تو و مامان می»پرسیده بود: 

 . شد خیابان ماشین چندانی دیده نمیصبح شنبه بود و در 

. خواهد خودمان هم دلمان نمی. اگر بتوانیم، نه»گفتم: 

خواهیم تمام  رویم؛ می جا می برای همین است که داریم از این

برای همین است که خانه را . کس را نبینیم تابستان هیچ

تو هم برای . ایم ایم و توی اورکا جایی اجاره کرده اجاره داده

. هاش همین است کم، یکی از علت دست. روی داری می همین

ما هم دلمان . گردی خانه تو که با جیب پُر پول بر می

خواهد تابستان تنها باشیم و  دلمان می. خواهد جدا شویم نمی

 «.سعی کنیم مسائل خودمان را حل کنیم

. تو هنوز مامان را دوست داری؟ او که دوستت دارد»

 «.م گفت خودش به

تا حاال دیگر باید فهمیده . چی که دوستش دارمپس »

 ی زن و شوهرها تو این مدت ما هم مثل همه. باشی

حاال احتیاج داریم یک . های خودمان را داشتیم گرفتاری

. نگران ما نباش. مدتی تنها باشیم و قضایا را حل و فصل کنیم

حسابی هم بچسب به کار و پول . برو تابستان را خوش بگذران

در ضمن . به کارت به چشم تفریح نگاه کن. انداز کن پس

های خوبی پیدا  ها ماهی طرف ماهیگیری هم یادت نرود، آن

 «.شود می

آب هم یاد  خواهم اسکی رو آب! می اسکی رو»گفت: 

 «.بگیرم

رفتی، جای . ام وقت اسکی رو آب نکرده من هیچ»گفتم: 

 «.را هم خالی کن من

ی  او سالنامه. توی ایستگاه روی نیمکت نشسته بودیم

ی روی پام را نگاه  زد و من روزنامه توی دستش را ورق می

 . کردم می

بلند . زدند مسافران اتوبوس را صدا

فکر »بغلش کردم و دوباره گفتم: . شدیم

 «ت کو؟طبلی. نگران ما نباش. چیزی را نکن

زد روی جیب کتش، بعد چمدانش را 

کم  طرف صفی که کم برداشت و راه افتاد به

باز . همراهش رفتم. گرفت داشت شکل می

 . بوسیدمش و با او خداحافظی کردم. بغلش کردم

روش را کرد آن طرف تا  «.خداحافظ پدر»گفت: 

 . هاش را نبینم اشک

ها در اتاق نشیمن منتظر  ها و بسته چمدان. برگشتم خانه

نانسی در آشپزخانه، با زوج جوانی که خودش برای . ما بودند

بار  را اولینها  آن. خورد ی خانه پیدا کرده بود قهوه می اجاره

جری و لیز، دانشجوی - همین چند روز قبل دیده بودم

. لیسانس ریاضی، با هم دست دادیم و سر میز نشستیم وقف

نانسی هم آخرین . ای را که نانسی برایم ریخت خوردم قهوه

دادند،  ها را کرد و روی کارهایی که بایست انجام می سفارش

کار کنند،  کار کنند، آخر هر ماه چه اول هر ماه چه -تأکید کرد

ی نانسی  قیافه. چیزهاجور  هامان را کجا بفرستند و از این نامه

آفتاب از الی پرده افتاده بود روی میز و هر چه . تو هم بود

 . شد رفت، شدیدتر می روز پیش می

مارد ی  سرمان ریچارد به خانهپ
بزرگ نانسی در پاسكو توی 
ایالت واشگتن رفت که تابستان 

جا بماند و کارکند و  را همان
اش را  خرج ترم پاییز دانشكده

 در بیاورد.
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آن سه را در آشپزخانه رها . راه شد چیز روبه همهباالخره 

ای که قرار بود  خانه. کردم و مشغول بستن بار و بندیل شدم

الزم نبود . حتی ظرف و ظروف هم داشت. برویم مبله بود

سه . چیزی با خودمان ببریم؛ فقط یک مشت لوازم ضروری

مایلی شمال پالوآلتو در سواحل  516تر، تا اورکا،  هفته پیش

که از چند  شمالی کالیفرنیا رفته بودم؛ با سوزان، همان زنی

ی شهر سه شب  در مُتلی در حاشیه. وقت پیش با هم بودیم

های  گشتیم و به آژانس می ها را در این مدت روزنامه. ماندیم

. ی دلخواهم را پیدا کردم عاقبت، خانه. زدیم معامالت سر می

ان هم بود و تماشا زماهه، سو ی سه وقت نوشتن چک اجاره

طور که توی تخت متل دراز  بعداً توی مُتل همان. کرد می

به »اش گذاشته بود، گفت:  کشیده بود و دست روی پیشانی

آدم . دشو ام می به نانسی حسودی. شود ام می زنت حسودی

زنند و  حرف می «آن یکی زن»شنود که مدام از  زیاد می

جور  چیز مال زن اول است، قدرت واقعی، همه گویند همه می

فهمیدم،  ها را نه می وقت این حرف ولی من تا حاال هیچ. مزایا

ام  ش حسودی بینم دارد به حاال می. ام مهم بود نه واسه

است امسال تابستان با تو، تو  ای که قرار زندگیشود؛ به  می

کاش ما . کاش من بودم. این خانه بکند

قدر دلم  وای خدا، چه. بودیم؛ من و تو

 «.حال گندی دارم. خواست ما بودیم می

های  نانسی زن بلند باالیی بو، با ساق

ای، و سرحال و  کشیده و چشم و موی قهوه

کم آورده اما این اواخر، هر دو . پر انرژی

که نانسی مدتی با او بود، از   مردی. بودیم

همکاران خودم بود که از زنش جدا شده بود؛ آدم اتو 

شد و زیاد  کم داشت سفید می ای که موهاش کم کشیده

هاش سر  گفتند دست بعضی از شاگردها می. خورد مشروب می

با نانسی در یک پارتی آشنا شده بود؛ مدت . لرزد کالس می

حاال . ی من بو برده بود که نانسی از رابطه بعد از اینکوتاهی 

نظر  بار و اعصاب خرد کن به دیگر سرتاسر آن ماجراها کسالت

اما بهار آن سال وضع فرق . واقعاً همین طور است- آید می

شده  د واین قضایا تمام توان و تمرکزمان را گرفته بو. دکر می

بود که شروع کردیم به اواخر آوریل . ی فکر و ذکرمان بود همه

ریزی برای تابستان و این که خانه را اجاره بدهیم و  برنامه

اگر  -جا دور شویم و سعی کنیم اوضاع را دوتایی مدتی از آن

هر دو به این توافق . واقعاً امکان دارد به حال اولش برگردانیم

نه نامه بدهیم و نه  هامان نه زنگ بزنیم و رسیدیم که به طرف

بنابراین، ترتیبی . رابطه داشته باشیمها  آن دیگری با جور هیچ

برای تابستان ریچارد دادیم، آن زن و شوهر جوان را برای 

مراقبت از خانه پیدا کردیم، من هم نقشه را نگاه کردم و رفتم 

شمال سانفرانسیسکو، اورکا، و داللی را پیدا کردم که خانه 

گمان . داد اجاره میسال  ای را برای تابستان زوجی میان مبله

کشید و  کنم وقتی سوزان تو ماشین داشت سیگار می می

ماه عسل »خواند، عبارت  ها را می دفترچه راهنمای توریست

 . خدا ببخشدم. را هم به آن دالل گفته باشم «دوم

های  ها را در صندوق عقب و صندلی ها و چمدان بسته

بار آخر انسی توی ایوان برای ماشین جا دادم و منتظر ن

. حافظی کرد، با زوج جوان دست داد و آمد طرف ماشینخدا

هم برایمان دست تکان ها  آن دست تکان داد،ها  آن بعد برای

 . نانسی سوار شد و در را بست. دادند

ماشین را گذاشتم توی دنده و راه افتادم  «.برویم»گفت: 

نرسیده به تقاطع پیش بزرگراه، اگزوز ماشین . طرف بزرگراه

. زنان دنبالش روی زمین کشیده شد جلویی افتاد و جرقه

نگاه  طور ما همان «نگاه کن! نکند آتش بگیرد!»نانسی گفت: 

از جاده خارج شد و به خاکی باالخره کردیم تا ماشین  می

نزدیک سباستوپول، جلوی کافه کوچکی که روی . کشید

، «بخورید و بنزین بزنید»تابلوش نوشته بود 

. مان گرفت ی تابلو خنده از جمله. ایستادیم

ای در انتهای کافه،  رفتیم تو، نزدیک پنجره

ه سفارش سر میز نشستیم و ساندویج و قهو

اش شیارهای  نانسی با انگشت اشاره. دادیم

من سیگاری . کرد چوب میز را دنبال می

. روشن کردم و نگاهی به بیرون انداختم

تندی حرکت کرد، بعد  لحظه دیدم چیزی به کپشت پنجره، ی

ی کنار پنجره پرواز  فهمیدم یک مرغ مگس دارد الی بوته

طور مدام به  هاش محو بود و همین حرکت بال. کند می

 . زد های بوته نوک می شکوفه

 «جا را! یک مرغ مگس! نانسی، این»گفتم: 

کجا؟ »نانسی نگاهی کرد و گفت: . اما پرنده پریده بود

 «کو؟

جا بود! ایناهاش! نگاه کن! یکی  ایناالن همین »گفتم: 

 «.دیگر است انگار یکی دیگر

 زن پیشخدمتباالخره . مدتی مرغ مگس را تماشا کردیم

 . غذا را آورد و پرنده هم پرید و دور و بر ساختمان گم شد

های مگس  مرغ. ی خوبی بود کنم نشانه فکر می»گفتم: 

 «.شگون دارند. آورند مثل این که خوش اقبالی می

ها را در  ها و چمدان بسته
های  صندوق عقب و صندلی

ماشین جا دادم و منتظر نانسی 
توی ایوان برای بار آخر 
خداحافظی کرد، با زوج جوان 

 دست داد و آمد طرف ماشین.
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دانم از کی یا کجا، اما آره  نمی. ام یک جایی شنیده»گفت: 

درد ما  خب آره، خوش اقبالی چیزی است که به. ام شنیده

 «خورد، نه؟ می

جا  الم که اینحهر حال شگون دارند، خوش به»گفتم: 

 «.وایستادیم

ش گاز چاو سرش را تکان داد، مکثی کرد، بعد به ساندوی

 . زد

از متل کنار . درست پیش از تاریکی به اورکا رسیدیم

جا که چند هفته قبل، سه شب با سوزان در آن  همان–جاده

ای که از یک  رد شدیم و پیچیدیم توی جاده -خوابیده بودم

کلیدهای خانه توی جیبم . رفت ی مشرف به شهر باال می تپه

یک مایلی رفتیم باال، تا رسیدیم به چهارراه کوچکی که . بود

رومان کوهستان بور. نبشش یک تعمیرگاه بود و یک بقالی

چندتا گاو در . تا دور، پر از چراگاه و مرتع دور. جنگلی بود

جای قشنگی »نانسی گفت: . چریدند زمین پشت تعمیرگاه می

 «.است، دوست دارم زودتر خانه را ببینم

و یکی  «.آخر همین جاده، آن باال. چیزی نمانده»گفتم: 

و رفتم توی  «.رسیدیم. جاست این»دو دقیقه بعد گفتم: 

. ورودی درازی که دو طرفش پرچین بود

همین  «گویی؟ خب، چه می. جاست همین»

سوال را جلوی خانه از سوزان هم کرده 

بیرونش . قشنگ است»نانسی گفت: . بودم

 «.که خیلی خوب است پیاده شویم

مدتی وسط حیاط ایستادیم و دور و 

ها رفتیم  بعد از پله. اطراف را تماشا کردیم

باال، توی ایوان کلید انداختم تو قفل در 

دوتا اتاق خواب . رفتیم تو. ها را روشن کردم ورودی و چراغ

نشیمن با مبلمان قدیمی و  کوچک، حمام و دستشویی، اتاق

ی جنگلی،  انداز دره ی بزرگ چشم شومینه و یک آشپزخانه

 «آد؟ خوشت می»گفتم: 

. و خندید «.العاده است واقعاً فوق»نانسی گفت: 

خوشحالم که این . خوشحالم همچنین جایی را پیدا کردی»

. گشتی روی پیشخوان کشیدانز کرد و در یخچال را با «.جاییم

 «.زند! اصالً تمیزکاری الزم ندارد خداجان، حسابی برق می»

. خودم دیدم. های روی تخت هم تمیز است مالفه»گفتم: 

. دهند جوری کرایه می جا را همین اصالً این. واقعاً کیف کردم

 «.ها هم تمیزند ها و رو بالشتی بالش

وسط اتاق نشیمن  «.بخریمکم هیزم  باید یک»گفت: 

فردا »گفتم:  «.چسبد ها آتش می جور شب این». ایستاده بودیم

 «.کنیم بینیم هم خرید می هم شهر را می

 «.جاییم خوشحالم که این»به من نگاه کرد و گفت: 

هام را باز کردم، به  دست «.طور هم همین من»گفتم: 

باال  صورتش را. لرزد حس کردم می. بغلش کردم. طرفم آمد

 «.نانسی»گفتم: . اش را بوسیدم آوردم و هر دو گونه

 «.جاییم خوشحالم که این»گفت: 

رفتیم اورکا،  می. روز بعد را صرف جاگیر شدن کردیم چند

کردیم و از مرتع  ها را نگاه می زدیم، ویترین مغازه قدم می

مواد غذایی الزم را . رفتیم پشت خانه تا جنگل را پیاده می

از روزنامه، آگهی فروش هیزم را پیدا کردم و  من. خریدیم

بار وانت  یکی دو روز بعد، دوتا جوان موبلند، یک. تماس گرفتم

ن شب، بعد آ. شومینه درخت توسکا را توی گاراژ خالی کردند

روی شومینه نشستیم، قهوه خوردیم و با هم از از شام، روب

 . خریدن سگ حرف زدیم

خواهم که مجبور باشیم پشت  من توله نمی»نانسی گفت: 

چیز را گاز  سرش راه بیفتیم و کثافتش را تمیز کنیم و همه

حسابی، چرا، اما یک سگ درست و . بگیرد

خیلی وقت است سگ . خواهم می

جا بتوانیم از پسش  فکر کنم این. ایم نداشته

 «.بر بیاییم

بعد از برگشتنمان چی؟ بعد از »گفتم: 

جور  سوالم را یک «.که تابستان تمام شد این

تا » «تو شهر چی؟». دیگر تکرار کردم

فعالً باید دنبال یک سگ حسابی . ببینم

بگردیم تا یک چیزی چشمم را بگیرد وگرنه باید . بگردیم

از . جور سگی دوست دارم توانم بگویم چه جوری نمی همین

فروشی هم  کنیم، الزم شد به سگ های روزنامه شروع می آگهی

 «.زنیم سر می

های  زدیم و سگ که تا چند روز حرفش را می اما با این

پسندیدم، باز هم  دادیم و می هم نشان می حیاط مردم را به

 . سگی نخریدیم ها در نیامد و رفحچیزی از توی 

مان را به  نانسی به مادرش زنگ زد و آدرس و شماره تلفن

نظر  ریچارد سرش گرم است و سر کیف به مادرش گفت. او داد

هم  ما»شنیدم که نانسی گفت: . خودش هم خوب بود. آید می

 «.جا دوای خوبی است این. خوبیم

اواسط ژوئیه، توی بزرگراه کنار دریا، سرباالیی را یک روز، 

های شنی،  هایی را دیدیم که دماغه که رد کردیم، تاالب

مدتی وسط حیاط ایستادیم و 
دور و اطراف را تماشا کردیم. 

ها رفتیم باال، توی  بعد از پله
ایوان کلید انداختم تو قفل در 

ها را روشن  ورودی و چراغ
 کردم. رفتیم تو.
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چندنفر توی دو قایق داشتند . راهشان را به دریا بسته بود

گفتم: . ماشین را توی خاکی نگه داشتم. کردند ماهیگیری می

بلکه بشود وسایل . گیرند برویم ببینیم چی دارند می»

نانسی گفت:  «.ماهیگیری بخریم، خودمان هم ماهی بگیریم

که ریچارد بچه  از وقتی. ام چند سال است ماهیگیری نکرده»

 «آید؟ یادت می. زدیم رفتیم پای کوه شاستا چادر می بود و می

تازه یادم افتاد که واقعاً هوسش را . آید یادم می»گفتم: 

مرد در  «.گیرند میبرویم آن پایین ببینیم چی دارند . ام کرده

کله . آالی رنگی قزل. سرخ آالی گردن قزل»جواب سوالم گفت: 

ها که دماغه باز  زمستان. ها هم ماهی آزاد یک وقت. ای نقره

این وقت سال . افتند شود، می بعد که بسته می. آیند است می

امروز چیزی گیرم نیامده، اما . هاست جور ماهی موقع این

گرفتم، هر کدام، این هوا؛ نیم متر! ی پیش چهارتا  یکشنبه

بدجوری هم به تور . های دنیاند ترین ماهی خوش خوراک

من هنوز . اند ن یاروهای تو قایق امروز چندتا گرفتهآ. افتند می

 «گذاری؟ طعمه چی می»نانسی پرسید:  «.چیزی گیرم نیامده

. ذرت. تخم ماهی. کرم. هرچی گیرمان بیاید»مرد گفت: 

کم  قالب و بیندازید تو آب، بعد هم نخ را یک فقط بزنید سر

 «.شل کنید و ازش چشم برندارید

جا پرسه زدیم و ماهیگیری  مدتی همان

های کوچکی را  مرد را تماشا کردیم و قایق

 . خوردند که در طول تاالب، آهسته تکان می

امیدوارم بختت . متشکرم»به مرد گفتم: 

 «.بزند

نرسیده به شهر، جلوی فروشگاه لوازم 

جواز -ورزشی ایستادیم و خرید کردیم 

. ماهیگیری و میله و قرقره و قالب و نخ نایلونی و وزنه و سبد

قرار گذاشتیم فردا صبح برویم ماهیگیری، اما آن شب، بعد از 

آتش  بها را شستیم و من ترتی که شام خوردیم و ظرف این

ی سرش را به عالمت نه تکان داد و شومینه را هم دادم، نانس

 . ای ندارد گفت فایده

 «خواهی بگویی؟ منظورت چیست؟ چی می»پرسیدم: 

 «.بیا قبول کنیم. منظورم این است که فایده ندارد»

کنم دلم بخواهد فردا بروم  فکر نمی». دوباره سرش را تکان داد

خواهم، دلم  نه، نمی. خواهم سگ هم نمی. ماهیگیری

دوست دارم تنها . بروم مادر و ریچارد را ببینم، تنهاخواهد  می

 «.دلم برای ریچارد تنگ شده. باشم

دیگر . ریچارد، پسرم، عزیزم»را گفت و به گریه افتاد،  این

 «.دلم برایش تنگ شده. رود بزرگ شده و دارد از پیشم می

برای دل چی؟ برای دل شرید هم تنگ شده؟ »گفتم: 

 «هم تنگ شده؟دوست پسرت؛ دلت برای او 

دلم برای تو هم . امشب دلم برای همه تنگ شده»گفت: 

قدر تنگ شده که  آن. هاست دلم تنگ شده مدت. تنگ شده

. ام گمت کرده. جوری بگویم دانم چه نمی. ام انگار گمت کرده

 «.نانسی»گفتم:  «.تو دیگر مال من نیستی. ای گم شده

کاناپه نشست روی . سرش را تکان داد «.نه. نه»گفت: 

واهم فردا بروم خ می». دطور سر تکان دا جلوی آتش و همین

توانی به  وقتی رفتم، می. با هواپیما. مادر و ریچارد را ببینم

 «.دوست دخترت زنگ بزنی

 «.کنم همچنین کاری نمی. زنم من زنگ نمی»گفتم: 

 «.زنی می زنگبهش چرا، »گفت: 

از گفتن این جمله  «.زنی تو به دل زنگ می. یرخن»گفتم: 

 . حال بدی پیدا کردم

داشت با آستین،  «.خواهد بکن کار دلت می هر»گفت: 

خواهم خیال  نمی. گویم جدی می». کرد اشکش را پاک می

خوام  حاال هم می. روم واشنگتن به سرم، اما فردا می کنی زده

. برای هر دومان متأسفم، دن. متأسفم. ام خسته. بخوابم

آن ماهیگیره امروز، آرزو کرد . توانیم نمی. ای ندارد فایده

من هم ». سرش را تکان داد «.بختمان بزند

. کنم برای هر دومان آرزوی بخت خوش می

 «.ش احتیاج داریمههر دو ب

صدای شرشر آب . بلند شد رفت حمام

رفتم بیرون نشستم روی . را توی وان شنیدم

بیرون تاریک . های ایوان، سیگار کشیدم پله

نور . به شهر چشم دوختم. و ساکت بود

طرف تپه  زد و مه دریا به ها در آسمان برق می ضعیف چراغ

کمی بعد نانسی از حمام . رفتم تو فکر سوزان. کشیده بود

رفتم تو، یک . مد و شنیدم در اتاق خواب بسته شدبیرون آ

کردم شعله پوست  ربغل هیزم انداختم توی شومینه و صب

بعد رفتم به آن یکی اتاق، روتختی را کنار . دها را ترکان چوب

. بعد دوش گرفتم. های مالفه زدم و خیره شدم به طرح گل

حاال مه تا پشت . پیژامه پوشیدم و برگشتم کنار شومینه

وقتی . جلوی آتش نشستم و سیگار کشیدم. پنجره آمده بود

دیدم که در مه  دوباره از پنجره به بیرون نگاه کردم، چیزی را

 . چرید داشت در حیاط می. یک اسب بود. کرد حرکت می

اسب سرش را باال آورد و مدتی نگاهم . رفتم دم پنجره

 بعد دوباره سرش را انداخت پایین و حواسش رفت به. کرد

آمد . اسب دیگری هم از کنار ماشین رد شد. ها کندن علف

جا پرسه زدیم و  مدتی همان
ماهیگیری مرد را تماشا کردیم 

های کوچكی را که در  و قایق
طول تاالب، آهسته تكان 

 خوردند. می
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چراغ ایوان را روشن کردم . توی حیاط و شروع کرد به چریدن

های سفید و بزرگی  اسب. و از پشت پنجره تماشاشان کردم

یا از پرچین رد شده بودند یا از الی . های بلند بودند با یال

از . بودندی دور و بر آمده ها یکی از درهای باز مزرعه

. آرام هستندآمد نا نظر می کردند اما به شان کیف می آزادی

دسته . دیدم شان را از همان پشت پنجره می سفیدی چشم

شد و  هاشان مدام بلند می کندند و گوش دسته علف می

حاال . اسب سوم هم آمد، پشت سرش هم چهارمی. افتاد می

 . چریدند دیگر یک گله اسب سفید داشتند در حیاط می

هاش  چشم. خواب رفتم و نانسی را بیدار کردم به اتاق

یک چمدان . موها را بیگودی بسته بود. سرخ بود و پف داشت

 . باز افتاده بود پای تخت، کف زمین

 ندلب. پاشو ببین چی تو حیاط است. نانسی، عزیزم»گفتم: 

 «.زود باش. شود باورت نمی. باید ببینی. شو تماشا کن

 «گی؟ ولم کن! چیه؟ چی می»گفت: 

. خواهم اذیتت کنم نمی. باید بیایی ببینی. عزیزم»

ولی باید بیایی بیرون یک چیزی . بخشی اگر ترساندمت می

 «.ببینی

کمی بعد . رفتم به آن یکی اتاق و جلوی پنجره ایستادم

بیرون . بست داشت بند روبدوشامبرش را می. نانسی آمد

وای خدا! چه »پنجره را نگاه کرد و گفت: 

اند، دن؟ خیلی  اند! از کجا آمده قشنگ

! از یک جایی حتماً»گفتم:  «.اند قشنگ

از یکی از . اند همین دور و اطراف ول شده

زنم کالنتر  زنگ میاالن . ها همین مزرعه

اما . گویم صاحبشان را پیدا کنند بخش و می

 «.اول خواستم تو ببینی

یکی را نازش کنم، گیرند؟ دوست دارم آن  گاز می»گفت: 

. خواهد پشتش را ناز کنم دلم می. نگاهمان کرداالن که  همان

 «.روم بیرون می. ولی نکند گازم بگیرد

فکر نکنم از آن جور . کنم گاز بگیرد نه خیال نمی»گفتم: 

. خواهی بروی بیرون، کت بپوش فقط اگر می. ها باشند اسب

 «.سرد است

بعد در را باز کردم و . کتم را پوشیدم و منتظر نانسی شدم

ها نگاهمان  ی اسب همه. ها با او رفتم تو حیاط، کنار اسب

شان  یکی. کندند ها را می باز داشتند علفها  آن دوتا از. کردند

هم فینی کرد و چند قدم رفت عقب، بعد مثل بقیه رفت سراغ 

اش را  پیشانی. جنبید سرش پایین بود و دهنش می. ها علف

. جنبید دهنش همچنان می. زدم روی پشتشدست کشیدم و 

نانسی دستش را از جیبش درآورد و شروع کرد به نوازش یال 

ات  آیی؟ خانه آقا اسبه! از کجا می»گفت: . ها یکی از اسب

 «ای بیرون، اسب نازنازی من؟ کجاست؟ امشب واسه چی آمده

اسب نگاهش کرد و هوا . کرد طور یال اسب را نوازش می همین

. ها بیرون داد، بعد باز سرش را انداخت پایین ی لبرا از ال

 . اش زد نانسی روی گرده

فکر کنم بهتر باشد به کالنتری زنگ . خب دیگر»گفتم: 

 «.بزنیم

وقت  دیگر هیچ. کم دیگر صبر کن یک. هنوز نه. نه»گفت: 

وقت دوباره اسب تو  هیچ... وقت هیچ. بینم همچنین چیزی نمی

 «.کم دیگر صبر کن، دن یک. آید مان نمی حیاط

نانسی هنوز بیرون بود؛ از پیش این اسب . مدتی گذشت

هاشان  زد و یال شان دست می رفت پیش آن اسب؛ به گرده می

و  طرف ورودی رفت و دور ها به یکی از اسب. کرد را نوازش می

فهمیدم که . سمت جاده ماشین چرخی زد، بعد راه افتاد به بر

 . وقتش شده زنگ بزنم

های گردان دو ماشین پلیس در مه  طولی نکشید که چراغ

برق زد، چند دقیقه بعد هم مردی با وانت و یک اسب کش 

ها حاال رم کرده  اسب. مرد پالتو پوست پوشیده بود. سر رسید

دوید و  داد و می مرد فحش می. خواستند در بروند بودند و می

کرد طنابی درو گردن یکی از  سعی می

 . ها بیندازد اسب

گناه . اذیتشان نکنید»نانسی گفت: 

 «.دارند

پشت پنجره . برگشتیم توی خانه

های کالنتر و مرد دامدار را  ایستادیم و معاون

ها را  کردند اسب تقال میتماشا کردیم که 

 . جمع کنند

خواهی،  قهوه می. روم کمی قهوه درست کنم می»گفتم: 

 «نانسی؟

حال خیلی . خواهم دن گویم چی می بهت میاالن »گفت: 

کنم انگار،  حس می. کنم کنم پرواز می حس می. خوشی دارم

تو برو  ،دانم، اما این حالی را که دارم خیلی دوست دارم نمی

روم رادیو را روشن کنم و یک  هم می  قهوه درست کن، من

شود دوباره یک آتش  بعدش هم می. گذارم موسیقی خوب می

که  بس. برد دیگر خوابم نمی. اساسی راه بیندازی

 «.ام زده هیجان

ی  جلوی آتش نشستیم و قهوه خوردیم و به برنامه

بعد . حرف زدیمها  ی اسب درباره. ی رادیو گوش کردیم شبانه

برگشتیم توی خانه. پشت 
های  پنجره ایستادیم و معاون

کالنتر و مرد دامدار را تماشا 
کردند  کردیم که تقال می

 ها را جمع کنند. اسب
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از . بعد با هم رقصیدیم. ی ریچارد و مادر نانسی هم درباره

پشت پنجره مه بود، و . وضعیت موجودمان هیچ حرفی نزدیم

نزدیک سپیده بود که . کردیم ما با مهربانی با هم صحبت می

 . من رادیو را خاموش کردم و به رختخواب رفتیم

را گذاشت و که نانسی قرارهاش  عصر فردا بعد از این

جا به  از آن. ، او را به فرودگاه محلی بردمتهاش را بس چمدان

کرد و بعدش هم با یک خط هوایی دیگر، دیر  پورتلند پرواز می

 . رسید به پاسکو وقت همان شب می

ریچارد را از طرف من . به مادرت سالم مرا برسان»گفتم: 

 «.بگو دوستش دارم. بغل کن و بگو دلم برایش تنگ شده

پاییز هم . دانی او هم دوستت دارد؛ خودت می»گفت: 

 «.مطمئنم. اش بینی می

 . به تأیید سر تکان دادم

. همدیگر را بغل کردیم. طرفم آمد و به «.خداحافظ»گفت: 

همه . هامان ها، حرف آن اسب. المحبابت دیشب خوش»گفت: 

 «.رود وقت یادمان نمی هیچ. خیلی کمکم کرد. چیزش

خب؟ اصالً فکر . برایم نامه بنویس»گفتم: . اش گرفت گریه

همه سال،  آن. طوری بشود کردم این نمی

. کردم حتی یک آن، فکرش را هم نمی

 «هم ما! آن

های بلند  از آن نامه. نویسم می»گفت: 

هایی که توی دبیرستان  عین همان نامه. باال

منتظرشان »گفتم:  «.نوشتم برایت می

 «.مانم می

بعد رو گرداند . به صورتم دست کشید دوباره نگاهم کرد و

 . طرف هواپیما رفت و از باند پرواز به

 «.همراهت برو ای عزیزترین! خدا به»
جا ایستادم تا موتورهای  ها باال رفت و من همان از پله

. هواپیما روشن شد و ظرف یک دقیقه، روی باند به راه افتاد

ی  نقطه روی بندر هامبولت از زمین بلند شد و خیلی زود،

به خانه برگشتم و ماشین را توی ورودی . ریزی در افق شد

ها  عمیق سم رد. ها نگاهی انداختم به رد سم اسب. پارک کردم

های پهن  طرف کپه طرف و آن این چمن را گود کرده بود و

که حتی پالتوم را در   وارد خانه شدم، بی این. شد دیده می

 . وزان را گرفتمی س بیاورم، رفتم سراغ تلفن و شماره
 مترجم : امیر مهدی حقیقت 

 

     داستان نقد  
 اول شخص جمعراوی: 

بهار آن سال هر کدام از ما با کسی رابطه داشتیم؛ اما 

ژوئن که رسید و فصل تعطیلی مدارس شد تصمیم گرفتیم 

تابستان، خانه را اجاره بدهیم و از پالوآلتو برویم به سواحل 

 . کالیفرنیا

 گرای مدرن واقع ژانر:

 مخالف جنس با خانه از خارج در هریک که وشوهری زن

 . باخبرند موضوع این از و دارند رابطه خود

 مدرن: روایت ی شیوه

که نانسی مدتی با او بود، از همکاران خودم بود که   مردی

کم  ای که موهاش کم از زنش جدا شده بود؛ آدم اتو کشیده

بعضی از . خورد شد و زیاد مشروب می داشت سفید می

با نانسی در . لرزد هاش سر کالس می گفتند دست شاگردها می

که نانسی از  یک پارتی آشنا شده بود؛ مدت کوتاهی بعد از این

 . ی من بو برده بود رابطه

... تصویر، تعلیق صحنه، توصیف، مكان، )زمان،عناصرداستان

) 

 زمان :

بهار آن سال هر کدام از ما با کسی  * 

رابطه داشتیم؛ اما ژوئن که رسید و فصل 

تعطیلی مدارس شد تصمیم گرفتیم 

تابستان، خانه را اجاره بدهیم و از پالوآلتو 

 . کالیفرنیابرویم به سواحل 

آفتاب از الی پرده افتاده بود روی میز * 

 . شد رفت، شدیدتر می و هر چه روز پیش می

 مكان:

ی مارد بزرگ نانسی در پاسکو  پسرمان ریچارد به خانه

 . جا بماند توی ایالت واشگتن رفت که تابستان را همان

 توصیف:

های کشیده و چشم و  با ساق د* نانسی زن بلند باالیی بو

 . و سرحال و پر انرژی ای موی قهوه

* زد روی جیب کتش، بعد چمدانش را برداشت و راه 

. گرفت کم داشت شکل می طرف صفی که کم  افتاد به

بوسیدمش و با او خداحافظی . باز بغلش کردم. همراهش رفتم

 . کردم

 صحنه :

اسب سرش را باال آورد و مدتی نگاهم . رفتم دم پنجره

سرش را انداخت پایین و حواسش رفت به بعد دوباره . کرد

آمد . اسب دیگری هم از کنار ماشین رد شد. ها کندن علف

چراغ ایوان را روشن کردم . توی حیاط و شروع کرد به چریدن

طرفم  و به« خداحافظ.»گفت: 
آمد. همدیگر را بغل کردیم. 

الم. حبابت دیشب خوش»گفت: 
هامان. همه  ها، حرف آن اسب

 چیزش.
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های سفید و بزرگی  اسب. و از پشت پنجره تماشاشان کردم

یا از پرچین رد شده بودند یا از الی . های بلند بودند با یال

از . ی دور و بر آمده بودندها درهای باز مزرعهیکی از 

. آمد ناآرام هستند نظر می  اما به. کردند شان کیف می آزادی

. دیدم شان را از همان پشت پنجره می سفیدی چشم

شد و  هاشان مدام بلند می کندند و گوش دسته علف می دسته

حاال . اسب سوم هم آمد، پشت سرش هم چهارمی. افتاد می

 . چریدند گله اسب سفید داشتند در حیاط میدیگر یک 

 :تصویر

هاش  چشم. خواب رفتم و نانسی را بیدار کردم به اتاق

یک چمدان . موها را بیگودی بسته بود. سرخ بود و پف داشت

 . باز افتاده بود پای تخت، کف زمین

 تعلیق: 

مخاطب دائم منتظر است بحران زن و مرد به جدایی 

های خود رفته و از تنهایی  دنبال معشوقهبینجامد، هر کدام 

ها  آن شود چرا که مشکل گونه نمی در بیایند ولی این

هم بدون  ماند، آن نشدنی درهمان وضعیت ثانویه باقی می حل

 . یابد نتیجه پایان می

 !چیست؟ داستان ی مسئله

 و ی داستان مدرن است، زن مسئله 

که زیر  شوهری با وجود یک فرزند در حالی

خانه  از خارج در کنند سقف زندگی می یک

 . هر یک با جنس مخالف رابطه دارند

 ؟!چیست داستان معنایی محور

تنهایی زن و مرد   داستان مرکزیت در

 و افتاده فاصله ها آن شده بین باعث که است

 که جایی است تا مرد ی دغهدغ حال عین در

 تحمل را فرزند دوری دهد، اجاره را خانه گیرد می تصمیم

 تغییر شاید کنند، مکان  نقل دور جایی به همسرش با کند،

 . باشد مسئله حل برای کمکی مکان،

 اول: مثال

* بهار آن سال هر کدام از ما با کسی رابطه داشتیم؛ اما  

ژوئن که رسید و فصل تعطیلی مدارس شد تصمیم گرفتیم 

تابستان، خانه را اجاره بدهیم و از پالوآلتو برویم به سواحل 

بزرگ نانسی در ری ماد پسرمان ریچارد به خانه. کالیفرنیا

جا بماند و  همانپاسکو توی ایالت واشگتن رفت که تابستان را 

مادربزرگش . اش را در بیاورد کارکند و خرج ترم پاییز دانشکده

ما خبر داشت و کارها را طوری راست و ریس  از حال و روز

جا، کاری هم برایش جور کرده  کرده بود که او را بکشاند آن

 . بود

 مثال دوم: 

ریزی برای تابستان و این که خانه را اجاره  برنامه*  

جا دور شویم و سعی کنیم اوضاع  دوتایی مدتی از آن بدهیم و

هر دو به این . اگر واقعاً امکان دارد به حال اولش برگردانیم- را

نه نامه  هامان نه زنگ بزنیم و توافق رسیدیم که به طرف

. رابطه داشته باشیمها  آن جور دیگری با بدهیم و نه هیچ

م، آن زن و شوهر بنابراین، ترتیبی برای تابستان ریچارد دادی

جوان را برای مراقبت از خانه پیدا کردیم، من هم نقشه را نگاه 

کردم و رفتم شمال سانفرانسیسکو، اورکا، و داللی را پیدا 

 ... ای را برای تابستان زوجی میانسال کردم که خانه مبله

 ثانویه( )اولیه، دارد وضعیت نوع دو داستان

 (اولیه )تعادل وضعیت* 

رسد، حتی  مینظر  عادی به از ابتدای داستان همه چیز 

هر دو از روبط خارج از خانه مطلع هستند و در کنار پسرشان 

اند که برای بهتر شدن  کنند، هر دو توافق کرده زندگی می

مکان کنند، برای  شان، نقل اوضاع زندگی

به همکاری مادر زن هست او نیاز  کار این

 . کند همکاری میها  آن هم با

 مثال اول: 

ما با کسی  بهار آن سال هر کدام از

رابطه داشتیم؛ اما ژوئن که رسید و فصل 

تعطیلی مدارس شد تصمیم گرفتیم 

تابستان، خانه را اجاره بدهیم و از پالوآلتو 

پسرمان ریچارد . برویم به سواحل کالیفرنیا

ی مارد بزرگ نانسی در پاسکو توی  به خانه

جا بماند و کارکند و  ایالت واشگتن رفت که تابستان را همان

مادربزرگش از حال و . اش را در بیاورد خرج ترم پاییز دانشکده

ما خبر داشت و کارها را طوری راست و ریس کرده بود  روز

جا، کاری هم برایش جور کرده بود، یعنی  که او را بکشاند آن

از یکی از دوستان کشاورزش قول گرفته بود ریچارد را ببرد 

مزرعه  شی دوربندی یونجه و حصارک پیش خودش و در عدل

آمد ولی ریچارد برای  نظر می کار سختی به. از او کمک بگیرد

 . کرد رفتن روزشماری می

 (تعادل عدم) ثانویه وضعیت* 

رود، مخاطب با خیال  طور که آرام پیش می داستان همین

و کند، ناگهان داستان از تعادل خارج،  را دنبال می راحت آن

دائم منتظر است مخاطب 
بحران زن و مرد به جدایی 
بینجامد، هر کدام دنبال 

های خود رفته و از  معشوقه
گونه  تنهایی در بیایند ولی این

ها  شود چرا که مشكل آن نمی
نشدنی درهمان وضعیت  حل

هم  ماند، آن ثانویه باقی می
 یابد. بدون نتیجه پایان می



   9313 تیرماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |چهل وهفتم شماره 13 

نتیجه با همان بحران شود بدون گرفتن  دچار بحران می

 . پذیرد داستان پایان می

 دوم:  مثال

دیگر . ریچارد، پسرم، عزیزم»را گفت و به گریه افتاد،  این

 «.دلم برایش تنگ شده. رود بزرگ شده و دارد از پیشم می

برای دل چی؟ برای دل شرید هم تنگ شده؟ »گفتم: 

 «دوست پسرت؛ دلت برای او هم تنگ شده؟

دلم برای تو هم . برای همه تنگ شده امشب دلم»گفت: 

قدر تنگ شده که  آن. هاست دلم تنگ شده مدت. تنگ شده

. ام گمت کرده. جوری بگویم دانم چه نمی. ام انگار گمت کرده

 «.نانسی»گفتم:  «.تو دیگر مال من نیستی. ای گم شده

نشست روی کاناپه . سرش را تکان داد «.نه. نه»گفت: 

خواهم فردا بروم  می». دسر تکان داطور  جلوی آتش و همین

توانی به  وقتی رفتم، می. با هواپیما. مادر و ریچارد را ببینم

 «.دوست دخترت زنگ بزنی

 «.کنم همچنین کاری نمی. زنم من زنگ نمی»گفتم: 

 «.زنی چرا، زنگش می»گفت: 

از گفتن این جمله  «.زنی تو به دل زنگ می. یرخن»گفتم: 

 . تا آخر داستان... حال بدی پیدا کردم

 ؛است سطحی دو داستان

 : اول سطح

 و ابهام عدم آشكار و روشن

 . استی زبان یدگیچپی

ی  صریح روایت آغاز، مخاطب به میانه

که داستان   بی آن. شود داستان پرت می

 و زن ارتباط. ستالوژی شودووارد فضای ن

مرگی دارند، روزو شوهر که زندگی عادی 

شان به بحران کشیده  که زندگی تا جایی

 . شود کم وارد سطح دوم می شده، داستان کم

 :دوم سطح

 اشاره مستقیم(  )عدم. شود روایت با ذهنیت نانسی آغاز می

 مثال: 

طور که توی تخت متل دراز کشیده بود و  توی مُتل همان

ام  به زنت حسودی»اش گذاشته بود، گفت:  دست روی پیشانی

شنود که  آدم زیاد می. دشو می ام به نانسی حسودی. شود می

چیز مال  گویند همه زنند و می حرف می «آن یکی زن»مدام از 

ولی من تا حاال . جور مزایا زن اول است، قدرت واقعی، همه

. ام مهم بود فهمیدم، نه واسه ها را نه می وقت این حرف هیچ

ای که  شود؛ به زندگی ام می ش حسودیهبینم دارد ب حاال می

کاش من . امسال تابستان با تو، تو این خانه بکند است قرار

قدر دلم  وای خدا، چه. کاش ما بودیم؛ من و تو. بودم

 «.حال گندی دارم. خواست ما بودیم می

 شناسی رفتاری:  روان 

واسطه به  هم بی کمک دیدگاه نمایشی آن نویسنده به

باز ها  آن ای به ویژگی روانی ها دریچه ی کنش شخصیت وسیله

دلیل غیرمستقیم عمل کردن، تالش  کرده و این ویژگی به

 )فعالیت ذهنی خواننده( . طلبد بیشتری را از خواننده می

 :ها عاجزند از بیان احساسات درونی خود شخصیت. 0

 مثال: 

ی  جلوی آتش نشستیم و قهوه خوردیم و به برنامه

بعد . ها حرف زدیم ی اسب درباره. ی رادیو گوش کردیم شبانه

از . بعد با هم رقصیدیم. نانسی ی ریچارد و مادر هم درباره

پشت پنجره مه بود و . وضعیت موجودمان هیچ حرفی نزدیم

نزدیک سپیده بود که . کردیم ما با مهربانی با هم صحبت می

 . من رادیو را خاموش کردم و به رختخواب رفتیم

 ها: پذیری شخصیت عدم اصالح. 9

 مثال: 

جا ایستادم  ها باال رفت و من همان از پله

موتورهای هواپیما روشن شد و ظرف تا 

روی بندر . راه افتاد دقیقه، روی باند به یک

هامبولت از زمین بلند شد و خیلی زود، 

به خانه برگشتم و . ی ریزی در افق شد نقطه

به رد سم . ماشین را توی ورودی پارک کردم

ها چمن  ردعمیق سم. ها نگاهی انداختم اسب

آن طرف این طرف و  را گود کرده بود و

وارد خانه شدم، . شد های پهن دیده می کپه

که حتی پالتوم را در بیاورم، رفتم   بی این

 . ی سوزان را گرفتم سراغ تلفن و شماره

 عدم آزادی انسان )با استفاده از آیرونی( . 3

اسب سرش را باال آورد و مدتی نگاهم . رفتم دم پنجره

حواسش رفت به بعد دوباره سرش را انداخت پایین و . کرد

آمد . اسب دیگری هم از کنار ماشین رد شد. ها کندن علف

چراغ ایوان را روشن کردم . توی حیاط و شروع کرد به چریدن

های سفید و بزرگی  اسب. و از پشت پنجره تماشاشان کردم

یا از پرچین رد شده بودند یا از الی . های بلند بودند با یال

از . ر و بر آمده بودندهای دو یکی از درهای باز مزرعه

 . آمد ناآرام هستند نظر می اما به دکردن شان کیف می آزادی

 

آغاز، مخاطب به صریح روایت 
شود.  ی داستان پرت می میانه

که داستان وارد فضای   بی آن
 و زن ستالوژی شود. ارتباطون

و شوهر که زندگی عادی 
که  روزمرگی دارند، تا جایی

شان به بحران کشیده  زندگی
کم وارد سطح  شده، داستان کم

 شود. دوم می
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 ها(  تنهایی مرد )با استفاده از نشانه. 4

شود مضطرب شده به سیگار پناه  مرد هرگاه تنها می

   . افتد می «سوزان»یاد  برد و به می

 

 مثال: 

. های ایوان، سیگار کشیدم رفتم بیرون نشستم روی پله 

رفتم تو فکر . به شهر چشم دوختم. بیرون تاریک و ساکت بود

کمی بعد نانسی از حمام بیرون آمد و شنیدم در اتاق . سوزان

 . خواب بسته شد

 تنهایی زن )با استفاده از آیرونی( . 5

 . زن دلتنگ همه است، حتی شوهرش که در کنار اوست

 مثال:

قهوه روی شومینه نشستیم، شب، بعد از شام، روب آن

 . خوردیم و با هم از خریدن سگ حرف زدیم

خواهم که مجبور باشیم پشت  من توله نمی»نانسی گفت: 

چیز را گاز  سرش راه بیفتیم و کثافتش را تمیز کنیم و همه

خیلی . خواهم اما یک سگ درست و حسابی چرا، می. بگیرد

جا بتوانیم از پسش بر  فکر کنم این. ایم وقت است سگ نداشته

 «.یمبیای

که تابستان  مان چی؟ بعد از این بعد از برگشتن»گفتم: 

تو شهر ». جور دیگر تکرار کردم سوالم را یک «.تمام شد

. فعالً باید دنبال یک سگ حسابی بگردیم. تا ببینم» «چی؟

جوری  باید بگردیم تا یک چیزی چشمم را بگیرد وگرنه همین

های  آگهیاز . جور سگی دوست دارم توانم بگویم چه نمی

فروشی هم سر  کنیم، الزم شد به سگ روزنامه شروع می

 «.زنیم می

های  زدیم و سگ که تا چند روز حرفش را می اما با این

پسندیدم، باز هم  دادیم و می حیاط مردم را به هم نشان می

 . سگی نخریدیم ها در نیامد و چیزی از توی حرف

 : دیدگاه نویسنده

جهان اطراف خود دارد،  نویسنده دیدگاهی فلسفی به

پرسد:  هر چیز می ی او بیان واقعیت است، ولی قبل از غهددغ

بینی خود در کل  خواننده را از جهان «واقعیت چیست؟!»

 . سازد سطح روایت آشکار می

 

 :پایان بندی داستان

  ن داستان باز است، خواننده را وای مدرن پایا در شیوه

روایت . محتمل بیندیشدهای  دارد تا خود به پایان می

که به نتیجه برسد با بحران آغاز و با بحران   خونسردانه، بی آن

 . شود هم تمام می

 

 مثال:  

که حتی پالتوم را در بیاورم، رفتم  وارد خانه شدم، بی این

 ■. ی سوزان را گرفتم سراغ تلفن و شماره
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 «ماهور و صدای سپیده»رمان  نگاهی به 
 «مهررضا تاجکرم»؛ «معصومه ضیایی»نویسنده  

 
 زن، مهاجرت، جنگ، نوستالژی

نخستین کتاب « صدای سپیدهماهور و »داستان  مجموعه

داستان کوتاه است که نشر دوستی  46معصومه ضیایی حاوی 

( منتشر 24ماه سال گذشته ) صفحه مرداد 125سوئد در 

 . کرده است

در شهر  1556سال ( متولد ساکن آلمان)ضیایی  معصومه

ی شعر، ترجمه ادبی و  هاست در زمینه سال. استآباد  خرم

نخستین اثر « ماهور و صدای سپیده». کند داستان تالش می

 . ی ادبیات داستانی است ی وی در حوزه شده چاپ

هایی که یک  ی داستان اگرچه الزامی نیست که همه

دهند، از نظر سبک یا مفهوم  ی واحد را تشکیل می مجموعه

ارتباطی با هم داشته باشند، اما معموالً خود نویسندگان 

ر یک مجموعه بگنجانند که هایی را د دهند داستان ترجیح می

 46شاید بشود گفت از . از این خصیصه برخوردار باشند

، بین یازده داستان نخست «ماهور و صدای سپیده»داستان 

این کتاب ارتباطی از حیث اشتراکات فضا و مفهوم وجود دارد 

. دستی خاصی داشته باشند و همین امر باعث گردیده یک

ها موجب  دید در اکثر داستان هالبته یکسان بودن راوی و زاوی

داستان نخست،  11شان با  ها هم تفاوت شده مابقی داستان

داستان  11که  ولی از آنجا. خیلی آشکاری نباشد تفاوت

دو داستان دیگر از قسمت دوم مجموعه، - نخست و البته یکی

ارتباطات معنایی خاصی هم با هم دارند، قابلیت توجه و تمرکز 

 ها، مجموعه را شاید بهتر بود همین داستانبیشتری دارند و 

های  دادند، چون از نظر قوت داستانی هم داستان تشکیل می

 . قسمت دوم از پختگی زیادی برخوردار نیستند

اشاره کردم، چند اشتراک ها  آن هایی که به در بین داستان

 تواند کمک بزرگی به میها  آن مفهومی وجود دارد که اشاره به

ها  گیری داستان اه نویسنده و البته منشأ شکلشناخت دیدگ

چهار عنصر « مادر»و « جنگ»، «نوستالژی»، «غربت». باشد

نقش ها  آن شترک تکرار شونده هستند که البته از میانم

بیشتر است و دو تای دیگر هم در جهت « مادر»و « غربت»

       . گیرند بیشترِ دو مفهوم اخیر شکل می حمایتِ

که اولین داستان این « دای سپیدهص»در داستان 

مجموعه است، راوی با به کار گرفتن زبان و حسی کودکانه به 

آید و ماجرای زندگی کودکان در جنگ  خوبی از پس کار برمی

شود کشش  کشاند و همین باعث می را به خوبی به تصویر می

داستان، . های دیگر شکل بگیرد الزم برای دنبال کردن داستان

های کودکان  است و ترس و واهمه «سپیده»استان به ظاهر د

ی داستان، مادربزرگ شخصیت محوری  در جنگ، اما در میانه

باران مثل گی که حاضر نیست برای فرار از بمشود؛ مادربزر می

از منزل بیرون برود و در نهایت هم زیر دری که در اثر   بقیه

بوده؛ که خواست خودش  چیزی. میرد کنده شده، میبمباران 

رسد راوی در این داستان  به نظر می. ی خودش مردن در خانه

صورت پنهانی دوست داشته او هم مثل مادربزرگ در  به

ی خودش )که البته اینجا معنی وطن هم از آن قابل  خانه

 . مُرد مانْد و می استنباط است( می

شود  گویی جنگ، مقصر و دلیل اصلی مهاجرت معرفی می

کالت دیگری که به این واسطه به وجود ی مش و البته همه

البته . شود پرداخته میها  آن های دیگر به اند و در داستان آمده

داند و به وضعیت  نویسنده از این حیث خودش را تنها نمی

ها  آن پردازد و منشأ سایر مهاجران با تبارهای گوناگون هم می

که در  «ماریا»مثل شخصیت . داند را هم همین امر می

 ستانی به همین نام، مهاجری لهستانی است: دا

را که ها  آن زمان جنگ. ماریا وُتسکا پرستار بوده است»

  «.اند اند، به زور کوچانده کم هم نبوده

اش حرف  ماریا با ولع خاصی در مورد گذشته و وطن

زند، حال و هوای  هر وقت از لهستان حرف می»زند:  می

اش  های آبی چشم. کند میاش تغییر  حالت چهره. دیگری دارد

ها  ها و یاد آدم شوند و او با هجوم خاطره به جایی دور خیره می

  «.شود کم دور می کم

و البته سودای وطن رهایش نکرده و هنوز در آرزوی 

روز به  خواهد یک اما او هنوز دلش می»بازگشت دوباره است: 

نها جا در یک روز پاییزی، در جایی که ت لهستان برگردد و آن

داند کجاست، بنشیند و غروب آفتاب را تماشا  خودش می

  «.کند

هم این غربت ناشی از « هراس یک روز»در داستان 

راوی با . دهد مهاجرت، به شکل دیگری خودش را نشان می

کند  افتد و سعی می دیدن پیرزنی در تراموا به یاد مادرش می

 یاد بیاورد:  ها تصویری از او به از پسِ سال

طرح . سخت بود. یاد آورد اش را به ی کرد چهرهسع»

سعی کرد، چیزی از آخرین . کمرنگی از او در خاطر داشت

. دید هایش را می تنها دست. یاد آورد دیدارش را با او به
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توانستند، پوست را  ها را، که هر آن می های کبود رگ رشته

سعی کرد لبخندش را به یاد آورد، . بشکافند و بیرون بزنند

 «.هایش نم برداشتند چشم. شدن

راوی با وجودی که خود در دیار غربت، برای دخترش 

اگرچه هیچ . کند، هنوز دلواپس مادرش است مادری می

بیند، انگار فقط  های اطراف با مادرش نمی شباهتی میان پیرزن

یاد مادرش بیندازند و  کارشان همین است که او را به

 هایش در مورد او:  دلواپسی

بار شست؟ کی دنبال کوپن خوارو را میلباس مادرش کی »

رفت؟ رادیویش باطری داشت یا آن هم  و دارو و دکترش می

 «.لورنس قدیمی از کار افتاده است مثل همان شاوب

های کار نویسنده در این مجموعه این است  از جمله حُسن

صورت غیرمستقیم زمان  که در پرداخت داستان به زیرکی به

مثالً در همین قسمت با ذکر . کند داستان را بیان میاتفاقات 

ذهن  «لورنس رادیوی شاوب»و حتی  «بارکوپن خوارو»

امتیاز این کار . کشاند مخاطب را به زمان مورد نظرش می

ی مستقیم با خودش چیزهای  شاید این باشد که این اشاره

چیزهایی که مربوط به . کند دیگری را هم به ذهن متبادر می

هایی  دوره و همان فضا هستند و دیگر الزم نیست واژه همان

 . خرج شودها  آن برای بیان

البته این پرداخت غیرمستقیم تنها در مورد زمان داستان 

کند که مخاطب رویدادهایی را  ای عمل می شیوه او به. نیست

نیز با حدس و گمان نزدیک به یقین، در ذهن خودش 

با ذکر مثال به آن اشاره سپیدخوانی کند که در جای خودش 

 . خواهم نمود

شده  شاید تِم اصلی به کار گرفته« زن )مادر( در غربت»

های  باشد که در بیشتر داستان «معصومه ضیایی»توسط 

شود و هر  تکرار می« سوی پنجره درخت آن»مجموعه از جمله 

در این . کشد تصویر می ای را به ی آن وضعیت تازه واسطه بار به

دلیل آنچه پزشک از آن  هم با زنی مواجه هستیم که بهداستان 

کند، در بیمارستانی در  یاد می «افسردگی گذرا»با عنوان 

بیند روز به روز  دخترش )مینا( وقتی می. غربت بستری است

دهد که درد او  شود، به درستی تشخیص می حال او بدتر می

 پوسیدن در غربت است:

ه او را غرق در اوهام که چند روز پیش وقتی ک تا این»

را به زبان  درنگ آن خود دید، فکری به خاطرش رسید، که بی

آن روز وقتی از راه رسید و کنارش نشست، ناگهان گفت: . آورد

هیچ واکنشی . مادر نشنید انگار «.گیرم رم بلیت می فردا می»

دوباره . های نمناک، خیره نگاهش کرد تنها با چشم. نشان نداد

 « خوای برگردیم؟ می مامان،»گفت: 

تنها برای دلخوشی   رسد این حرف نظر می اگرچه به

و مادر بیمار هم . اش وجود ندارد مادرش است و امکان تحقق

دهد  کند و ترجیح می داند، خیلی به آن توجه نمی را می که این

اش را رها کند و  برای رسیدن به آنچه سودایش را دارد، ذهن

اش قاب عکسی  او تنها دلخوشی. دربیاورددر خیال به پرواز 

 ی آشنایانش در آن هستند:  است از گذشته که خودش و همه

اش  به شیشه. دارد عکس را برمی قاب. کند دست دراز می»

. شود راه گلویش بسته می. کند بغض می. کشد دست می

. گویی منتظر او هستند. کنند های توی عکس نگاهش می آدم

های منتظر به او نگاه  با چشم حتی تصویر خودش هم

 «.کند می

جمعی، هم نماد گذشته است و هم وطن  عکس دسته قاب

و حتی از خودش هم ها  آن که او از و این. و سرزمین مادری

اش را گرفته است؛  با این حال او تصمیم. فاصله گرفته است

هر دلیل شرایط بازگشت  شاید مادامی که بیمار نبوده به

تواند به  کند که مرگ می ما او احساس مینداشته است، ا

ای برای او وصال و رهایی قلمداد شود؛ چرا که دنیای  گونه

های  بیمار آخرین نگاه. مرزی است پس از مرگ، دنیای بی

شناسدشان و  تک کسانی که می ی تک اش را روی چهره زندگی

 لغزاند و بعد هم:  خاطره دارد، میها  آن از

بیند، که  سوی پنجره را می آندر میان اشک، درخت »

های لخت، خیس و  با شاخه. جا ایستاده است هنوز آن

چیز، حتی آن چیز همیشگی که بر  گاه همه و آن. سرمازده

شود و گرما و  کرد، مثل برف آب می جانش سنگینی می

با پایین افتادن . کشد روشنایی ناگاه آفتاب را در خود می

اش از خواب  اتاقی ی آن، هم عکس و شکستن شیشه قاب

جوید و انگشتش را روی  هراسان سمت صدا را می. پرد می

 «.فشارد زنگ می

نویسنده حتی آنجا هم که قرار است اتفاق اصلی 

اش را دلتنگی زن  اش مردانه باشد، محور اصلی داستان داستان

دهد و در چنین حالتی هم نگاه زنانه و  و مشخصاً مادر قرار می

در دو داستان . کند حاکم بر داستان را حفظ میی  فضای زنانه

روند که محور اصلی  از این مجموعه، دو مرد از دست می

و « پیراهن مخمل و اندوه مادر»داستان . داستان هستند

با این حال نویسنده با چرخشی ظریف، زن و  «.ها گوشواره»

دهد و به واکنش و  مشخصاً مادر را در مرکزیت توجه قرار می

در . پردازد اش در مواجهه با چنین رخدادهایی می هدلشور
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، مادر دنبال رخت «پیراهن مخمل و اندوه مادر»داستان 

رختی که انگار چون خیلی وقت . گردد اش می مناسب عزاداری

رختی که قرار . است از آن استفاده نشده، در دسترس نیست

هایش بپوشد؛  است برای مرگ یکی از قوم و خویش

غم و  ی بی ی گذشته اسفندیاری که انگار همه «.اسفندیار»

ها را  غصه در وجود او بوده و حاال در مرگش باید آن خوشی

اسفندیاری که . یافته تلقی نمود و سراغ لباس سیاه بروند پایان

یک دبیر اخراجی با ماشین از »شود:  گونه اعالم می مرگش این

  «.دره سقوط کرده است

یرمستقیم نویسنده در مورد طور که گفتم، بیان غ همان

شاید در مورد این . برخی ماجراهای داستان، دلنشین است

در به حاشیه راندن  «ضیایی»داستان هم بتوان گفت هنر 

هاست و دادن مجال به ذهن مخاطب برای شراکت در  چرایی

با  «اخراجی»سقوط یک دبیر . ها داستان و تعیین این چرایی

ماشین از دره، قبل از هر چیز یک سناریوی سیاسی را به 

البته در داستان . کند و حس مرموز توطئه ذهن متبادر می

 «هرمز»نه به صورت مشخص، دلیل خودکشی « ها گوشواره»

شود و  )آویزان بودن جسدش از درخت داخل حیاط( بیان می

ایی ، کلیده«پیراهن مخمل و اندوه مادر»نه مانند داستان 

 . برای سپیدخوانی مخاطب تدارک دیده شده است

، «پیراهن مخمل و اندوه مادر»جالب اینجاست که در 

زند، از رنگ سیاه بیزار است و  مادری که راوی از او حرف می

ای  حاال هم دنبال پیدا کردن پیراهنی است که مخمل سورمه

پیراهنی که رنگ تیره داشت و سیاه »است و نه سیاه خالص: 

از رنگ سیاه خوشش . عادت نداشت سیاه بپوشد. م نبوده

 «.پوشید نمی. دانم چرا نمی. آمد نمی

توان گفت، مرگ اسفندیار، آغازی برای تا شدن  البته می

های  های رنگی شاد درون چمدان و بیرون آمدن لباس لباس

های مختلف داستان  با کنار هم قرار دادن تکه. تیره است

نباط نمود که انگار، در شرف وقوع اتفاقات طور است توان این می

ای  تری هستیم؛ اتفاقاتی که مرگ اسفندیار اسطوره تلخ بزرگ

 . تواند سرآغازشان باشد می

شاید بتوان بیشترین حس نوستالژیک را در داستان 

ی احساساتی است که راوی به  دید که اوج همه« جانجان»

)غربت( زندگی  اینجا»کند:  نمایندگی از نویسنده، بیان می

پر از . ترسی تمامش نکنی که می مثل کتابی. مثل باد است

فرصت کم . اتفاق روی اتفاق. بینی نشده است حوادث پیش

پردازد و  و بالفاصله پس از آن، به دالیل این نگاه می. «است

باید . توانم نمی»اش به جایی که به آن تعلق دارد:  وابستگی

ها و با خودم  ها، با گمشده جامانده ها، با پاره حسابم را با تکه

  «.پاک کنم

رنگارنگی و قشنگی در و دیوار غربت هم هیچ حسی در 

. های رنگارنگ قشنگ است اینجا پر از گل»انگیزد:  راوی برنمی

هایی است که  ها پر از گل ها و ایوان خانه ها، خیابان گلفروشی

اند و  نگقش «تان کجاست؟ نگاه کنید! حواس»گویند:  انگار می

اما هیچ . اند رنگ و با دقت و سلیقه کنار هم چیده شده به رنگ

هیچ . ی باالی کوچه را ندارد افتاده کدام عطر آن اقاقی تک

ها با ترس و لرز از  ها را که بچه کدام عطر و بوی آن گل

کردند،  ها هدیه می چیدند و به معلم شان می ی خانه باغچه

رنگینی، که از باالی دیوار حیاط های  تاب یاس عطر بی. ندارد

جا  این. رساندند ها خود را به کوچه و نگاه رهگذران می خانه

 «.انگیزد ای را برنمی هیچ عطری، خاطره

اش در غربت پیدا  «جانجان»ای برای  راوی در واقع قرینه

پیرزنی در ساختمان روبرویی که نگاهش از کنار . کند می

تن و وجود راوی سنگینی ی پنجره، روی  های لبه کاکتوس

اش را  او به زیبایی سرگذشت جانجان اصلی و قرینه. کند می

برد و البته در نهایت هر دو را از دست  به موازات هم پیش می

 دهد: می

از نور . ی اتاقش فهمیدند مانده گویا از تلویزیون روشن»

. ای، کسی شده بود مهتابی آن، که دیرگاه مانع خواب همسایه

اش را جمع  ی اسباب خانه پیش هم آمدند، همه چند روز

ها پشت پنجره  ها را هم، که سال آن کاکتوس. کردند و بردند

آمدند و . شان عوض نشد وقت هم جای هیچ. جا همان. بودند

ی جانجان که به  و به همین راحتی، سایه «.همه چیز را بردند

 . رود اش است، از دست می راوی و باعث دلگرمی  نوعی حامی

هم به نوعی، دلتنگی برای « یک جای خوب»در داستان 

تر شده  بار مادر جوان با این تفاوت که این. شود وطن تکرار می

اند و  ی زندگی دچار مشکل شده و گویا با شوهرش برای ادامه

این . گردند اش به کشورشان برمی در نهایت پدر و دخترک

ها،  در قالب آنهای دیگر تا  داستان شروعی است برای داستان

های  و در سطحی دیگر، مشکالت نسل بعد و مشخصاً بچه

مشکالتی که در ناهمگونی با محیط و عدم . مهاجر عیان شود

« ها تنهایی»در دو داستان . کند خاطر به آن نمود پیدا می تعلق

در اولی با پسرکی . رسد این مسأله به اوج می« حل ساده راه»و 

تواند  سر رفته و از اینکه نمی اش مواجه هستیم که حوصله

ی مادربزرگ و  ها به خانه اش، آخر هفته مانند دوستان آلمانی

حل ساده(  اش برود، غمگین است و در دومی )راه پدربزرگ

تر است؛ همین پسرک شاید، در فضایی دیگر  مسأله کمی ساده
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اش )کریستف(  را به دوست ای پیدا کرده و آن اخته درخت زغال

شان  که معلم خورد، در حالی اش می هد و از میوهد نشان می

اگرچه در پایان هر دو . اش خوردنی نیست گوید میوه می

در اولی . شود داستان، مسأله به شکل مالیمی برطرف می

پوشد و به این  ها( پسرک لباسی با پرچم ایران می )تنهایی

رغم دوری از وطن تن  اش علی وسیله به اصالت و ملیت

 دهد: می

سمت در  پسر با توپ فوتبال از اتاقش بیرون آمد و به»

شرتی سفید، که بر  تی. اش را پوشیده بود لباس ورزشی. رفت

اش با سه رنگ سبز، سفید و سرخ نوشته شده بود:  سینه

IRAN.»  

گوید:  معلم خطاب به پسرک ایرانی می خانم  و در دومی

توانی  تو می خورند، ها را می خب، اگر در ایران واقعاً این"»

دانی که  ولی تو، تو می"بعد به کریستف نگاه کرد:  "بخوری!

 «       "رود؟ خوری! یادتان که نمی پس نمی. ها خوردنی نیست این

که برانگیختن  رغم این در نهایت شاید بشود گفت علی

های این  ی داستان ای الزام همه گونه احساسات مخاطب، به

ها  وجود آنچه بعد از خواندن داستانمجموعه است، اما با این 

دلیل این امر را . ماند، چیز زیادی نیست در ذهن مخاطب می

جای  شاید بتوان در نوع پرداخت نویسنده جستجو نمود که به

اش را در قالب  های درونی تصویرسازی بیشتر ترجیح داده حس

 هایی که بار احساسی دارند، منتقل نماید:  واژه

زده و طنین سرد و  تلخ و اندوه. استصدا از من دور »

به من که . گذرد تا برسد ها می از یخبندان سال. ای دارد خسته

یخ . ها به دوردست نیافتنی. کند به دورها رسد، پرتابم می می

. گریم می. پنجاه هزارساله. پنجاه. ام ساله پنج. ام یخ زده. زنم می

 «.آید اشک می. کند بغض دیرسال راه باز می

نویسی، روایت شاعرانه و  واقعیت این است که در داستان

های صرفاً زیبا و حسی، قادر نیست تولید حس  استفاده از واژه

رود، به تصویر  گونه که هست و انتظار می کند و فضا را آن

ی آنچه هست و استفاده از تشبیهات  گاه توصیف ساده. بکشد

برای شده و نزدیک به ذهن، بیشترین کمک را  تجربه

گیرد که  عهده می اش به گیری فضا، لمس و ماندگاری شکل

البته نباید از تأثیر راوی و نوع انتخاب . نباید از آن غافل بود

در بسیاری . گیری این وضعیت غافل بود دید هم در شکل زاویه

. شخص محدود به شخص است ها، راوی سوم از داستان

نسبت به سایر دیدی که شاید نوشتن داستان با آن،  زاویه

تر باشد اما باید توجه داشت که برای هر  دیدها راحت زاویه

توان هر داستانی را با  موضوع و فضایی قابل استفاده نیست؛ می

   . شود ی مطلوب حاصل نمی آن روایت کرد، اما همیشه نتیجه

از این گذشته؛ در مورد مفهوم داستانی و اهمیت حیطه و 

زمانی هدف نویسنده تنها به روی ی آن هم باید گفت،  گستره

اش را تشکیل  کاغذ آوردن چیزهایی است که دنیای شخصی

های شخصی چقدر برای  که این دغدغه دهد و بسته به این می

دیگران جالب باشد و خود نویسنده چقدر توانسته باشد از 

گویی در جهت انتقال  امکانات متنوع روایت و قصه

د اقبال درصدی از مخاطبان هایش استفاده کند، مور دغدغه

اما در سطحی فراتر از این، نویسنده در واقع . گیرد قرار می

های فراتر از شخص دارد که عمومیت بیشتری دارند و  دغدغه

یاد نمود که  «های عام بشریت دغدغه»عنوان  به  توان از آن می

های عمومی  تواند یکی از این دغدغه می «صلح»مثالً مفهوم 

شان در  رسیدن به چنین اهدافی و مطرح نمودنشرط . باشد

داستان، اول بستگی به نوع نگاه نویسنده به هستی 

اش دارد و دوم؛ نوع پرداختی که در دستور کار قرار  پیرامون

ترجیح داده در سطح اول،  «ضیایی»رسد  به نظر می. دهد می

عنوان مثال او در همین  به. اهداف مورد نظرش را دنبال نماید

 «جنگ»و  «مهاجرت»داستان به مفاهیمی چون  وعهمجم

 «های عام بشریت دغدغه»ی  پردازد که هر دو در دسته می

گیرند، اما نوع نگاه او به مسأله و پرداختی که در  جای می

شود این  دهد )پرداخت شخصی( باعث می دستور کار قرار می

 ■. ای کوچک، بسته و محدود مطرح شوند مفاهیم در دایره
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 )بخش نخست(خوانش تحلیلی داستان سیاوش   

 «اکملشهناز عرش»  
 

. های جذاب شاهنامه است داستان سیاوش از جمله داستان

گیرد و حکیم طوس  ها شکل می اسطورهداستانی که بر مبنای 

ارچوب چ برای باورپذیرتر کردن این قصه در عصر خرد،

سیاوش شخصیتی محبوب در . دهد داستانی خاصی به آن می

. گیرد شخصیتی که اساس خود را از اساطیر می شاهنامه است؛

طلبد  سخن از بنیان اساطیری سیاوش خود مجالی دیگر می

ضروری است که محققان ریشه این  اما اشاره به این مساله

واقع اسطوره سیاوش  در. دانند اسطوره را به ایران محدود نمی

گذر تاریخی خود به آیینی بدل شده است که به گفته  در

مصر را  مهرداد بهار اشکال مختلف آن از دره سند تا یونان و

سیاوش در لغت به معنای دارنده اسب سیاه . 1گیرد دربرمی

زیرا کنند  را به مرد سیاه هم تعبیر می برخی آنهرچند . است

های ستایش ایزد نباتی بومی مربوط  های سیاوش به آیین آیین

است که شاید این به رنگ سیاهی مربوط باشد که در این 

مالیدند یا صورتکی که استفاده  مراسم به صورت می

. داند بهار سیاوش را خدای شهیدشونده نباتی می. 4کردند می

مرد و خشک  ور کشاورزان دوران باستان  تا گیاه نمیبه با

ار دکرد که این خود نمو شد هنگام بهار دوباره نمو نمی نمی

 5.ی است سیر تحوالت اسطوره

 هایی بهمن سرکاراتی سیاوش را در زمره نخستین انسان

ریزد و  آورد که پس از مرگ او خونی بر زمین می شمار می به

. 2شود با نام خون سیاوشان یاد میروید که از آن  گیاهی می

هر حال سیاوش دارای ابعاد مختلفی است که از جهت  به

آیین سوگ سیاوش . قابل بررسی است ...حماسی و ای، اسطوره

آیینی است که ردپای آن امروز هم در اطراف و اکناف آن 

اما آنچه در شاهنامه مطرح است بعد حماسی . شود دیده می

واقع سیاوش با گذر از اسطوره به  در. این اسطوره است

حماسه مراحل تکوین خود را سپری کرده و در قالب داستانی 

 ؛ برآورده است بسیار خواندنی  و غمبار در شاهنامه سر

 های گوناگون همچون اساطیری، تواند از جنبه می داستانی که

بررسی ... اجتماعی و فرهنگی، روانشناختی، تاریخی، حماسی،

 . تار خوانشی تحلیلی بر این داستان دارداین نوش. شود

در . روند گیو و طوس همراه با سواران خود به شکار می

دختر خود را از خویشان . خورند دشت به دختری زیبارو برمی

کند که  معرفی می )برادر افراسیاب و از تبار فریدون( گرسیوز

شب قبل از دست پدر مست و خشمگینش به دشت و صحرا 

دزدان نیز بر او هجوم آورده و اسب و . است پناه آورده

او نیز از ترس جانش فرار . اند جواهرات او را به سرقت برده

 . کرده و به این دشت آمده است
 بزد دوش و بگذاشتم بوم و بر     چنین داد پاسخ که ما را پدر    

 رسیدستم این لحظه ایدر ز راه    گریزان درین بیشه جستم پناه 

کند که اگر پدرش از مستی فارغ شود  عنوان میدختر 

اما معلوم نیست چرا . آید شود و در پی او می پشیمان می حتماً

. رود گردد و همراه گیو و طوس به دربار می نمی به خانه باز

گفتنی است گیو و طوس بر سر تصاحب دختر دچار اختالف 

شوند و حتی برای رفع اختالف به فکر بریدن سر او  می

جیگری یکی از همراهان تصمیم  افتند! که البته با میان می

 . گیرند تا کیکاووس شاه را حکم خود قرار دهند می
 میانجی  بیامد   یکی   سرفراز   میانشان همی داوری شد دراز   

 بر آن کو نهد هردو فرمان برید      که  این را بر شاه ایران  برید 

دختر تنها و  درک این مساله سخت است که کشتن یک

های نفسانی دو پهلوان نامدار  خاطر خواهش هم به گناه آن بی

جالب است که . تواند داشته باشد ای می چه توجیه جوانمردانه

کیکاووس نیز با دیدن دختر که هیچ اسمی هم در شاهنامه 

گیرد و به حرمسرا  بازد و او را به زنی می دل بر او می ندارد،

به درخواست دو پهلوان برای تصاحب درواقع شاه . فرستد می

 . دارد نهد و دختر را برای خویش برمی دختر وقعی نمی
 لش مهر و پیوند او برگزیدد       چو  کاووس روی کنیزک بدید 

 شکاری چنین درخور مهتر است   اگر آهوی دلبرست  زنست، گو

سرزمینی که دشمن ایران  دختر به توران تعلق دارد؛ 

بینیم که گردآفرید  داستان سهراب نیز میحتی در . است

گوید ایرانیان  پذیرد و می درخواست ازدواج سهراب را نمی

اما در قصه سیاوش . توانند با تورانیان وصلت کنند نمی

پذیرد و به اصل و  راحتی دختر را به همسری می کیکاووس به

شود آیا  در داستان مشخص نمی. کند نسب او هم افتخار می

دختر  آیا واقعا از نژاد فریدون است؟ گوید؟ است میاین زن ر

کرده و چرا قصد بازگشت  زیباروی جوان در آن دشت چه می

کند فقط از  که خود عنوان می درحالی به خانه را نداشته است؟

ترس کتک خوردن از دست پدر مستش از خانه فرار کرده 

. جالب است حین فرار جواهراتش را نیز برداشته است. است

 . پس قصد بازگشت را نداشته است
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به  گوید و صرفاً فردوسی درباره این زن سخن زیادی نمی

درباره مرگ مادر سیاوش در . کند ابیاتی چند اکتفا می

به 1. شاهنامه چاپ کلکته ابیاتی وجود دارد که الحاقی است

مورد زنان  های نابی در پردازی راستی فردوسی که شخصیت

آیا  دهد؟ بهم را به خواننده میهمین اطالعات م دارد،

ای که گاه راجع به اینکه سودابه )نامادری سیاوش که  فرضیه

مطرح  کند( مادر واقعی سیاوش است به او اظهار عشق می

توجه به مسائل اخالقی و  حقیقت دارد و شاعر ما با شود، می

کند و قصه دختر  مذهبی قضیه مادر بودن سودابه را محو می

برخی معتقدند شاید این دگرگونی . پردازد را میآواره در دشت 

در اواخر دوره ساسانی یا اوائل دوره اسالمی رخ داده باشد و از 

خود روایت، یعنی سرگذشت مادر سیاوش که در  رو اوالً این

آغاز داستان سیاوش در شاهنامه آمده است، در مأخذ دیگر راه 

درگذشت این زن پس از زادن فرزند که برای  نیافته و ثانیاً

خوبی جزم داستان  رفع نقص داستان ضروری است، هنوز به

نشده و از این سبب در شاهنامه و بسیاری از مأخذ دیگر 

 6. نیامده و نیز حتی برای این زن نامی تعیین نشده بوده است

زودی سیاوش را  شود و به هر تقدیر دختر همسر شاه می به

بینی  منجمان طالع کودک را بسیار شوم پیش. آورد ا میدنی به

 . ای مملو از رنج زندگی کنند؛ می
 مین گشت چون بخت او خفته دیدغ  ستاره بدان کودک آشفته دید

اندیشد و کودک را به رستم  کیکاووس تعبیری می

 . سپارد تا نزد پهلوان بزرگ تعلیم ببیند می
 گرد پسندیده را جهانجوی،        به رستم سپردش دل و دیده را

ای  آزموده سیاوش پس از زندگی در سیستان پهلوان کار

کاووس پسر را  . گردد می شود و با رستم نزد کاووس باز می

 . کند پا می پسندد و جشنی ملوکانه به افتخارش بر بسیار می
 ها برو بربخواند بسی آفرین           چنان از شگفتی برو بربماند   

بیند و به او  همسر کاووس سیاوش را می آن سودابه،پس از 

سیاوش را برای دیدن خواهرانش به حرمسرا . بازد دل می

 دعوت او کند اما سیاوش که اهل رزم است نه بزم، دعوت می

 . کند را رد می
 پر اندیشه گشت و دلش بردمید     ابه روی سیاوش بدیدچو سود

 هان سیاوخش را زو بگویکه پن      کسی را فرستاد نزدیک اوی 

 نباشد  شگفت ار شوی  ناگهان     که  اندر شبستان شاه جهان  

کند  نشیند و از شاه درخواست می اما سودابه عقب نمی

گوید بهتر است  سودابه به شاه می. سیاوش را راضی کند

)ازدواج . سیاوش خواهرانش را ببیند و یکی را برای ازدواج کند

که در داستان ویس  چنان. قدیم مرسوم استبا خواهر در ایران 

برادر ویس خواهان اوست( بنابراین بهانه کشاندن  و رامین،

خواهد  شاه از سیاوش می. شود سیاوش به حرمسرا فراهم می

 . که برای دیدن سودابه و خواهرانش به حرمسرا برود
 ش را خواند و گفت سپهبد سیاو

 که خون و رگ و مهر نتوان نهفت

 پس پرده من تو را خواهر است 

 چو سودابه خود مهربان مادر است

 پس پرده پوشیدگان را ببین

 زمانی  بمان  تا کنند آفرین

متوجه نیت سودابه  سیاوش نیز که جوانی زیرک است،

سیاوش راضی به . شود اما به امر شاه مجبور به رفتن میاست 

فرزندان ها  آن روی که از آن. ازدواج با خواهرانش نیست

ت که قصد کشتن اند و سودابه دختر شاه هاماوران اس سودابه

رود و  سیاوش به حرمسرا میباالخره پدرش را داشته است 

 . بیند خواهرانش را می
 بر آن تخت سودابه ماهروی 

 بسان بهشتی پر از رنگ و بوی

 بردش نماز و بیامد خرامان 

 به بر درگرفتش زمانی دراز

 هر چیست سیاوش بدانست کان م

 چنان دوستی نز ره ایزدیست

یابد که سیاوش قصد ازدواج با یکی از  می سودابه در

دهد مبنی بر  ای به او می دختران او را ندارد و پیشنهاد مکارانه

با یکی از دختران ازدواج کند و با او رابطه پنهانی  اینکه اسماً

از کند که شاه پیر است و پس  سودابه عنوان می. داشته باشد

سیاوش پیشنهاد . توانند بر تخت تکیه بزنند دو می مرگش آن

حتی راضی به ازدواج با . کند را رد کرده و به پدر خیانت نمی

 . شود یکی از خواهرانش می

 سیاوش از آن پس به سودابه گفت 

 که اندر جهان مر تو را نیست جفت

  اکنون دخترت بس که باشد مر

 نباید جز او کس که باشد مرا

دارد و با حیله سیاوش را به  سودابه دست از طلب نمی

آویزد اما سیاوش از او کناره  کشد و بر او می حرمسرا می

 . گیرد می
 بهانه چه داری که از مهر من 

 بپیچی ز باال و از چهر من

 ام  ام مرده که تا من تو را دیده

 ام خروشان و جوشان و آزرده

 کنون شاد کن در نهانی مرا

 وز جوانی مراببخشای ر
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 سیاوش بدو گفت خود مباد          

 که از بهر دل من دهم دین به باد

 وفایی کنم          چنین با پدر بی

 ز مردی و دانش جدایی کنم

سودابه نیز . یادآور داستان یوسف و زلیخاست صحنه دقیقاً 

. اندازد تا معشوق را رسوا کند راه می مانند زلیخا سروصدا به

 . خراشد درد و صورتش را می خود را میپیراهن 
 درید پاکبزد دست و جامه ب

 به ناخن دو رخ را همی کرد چاک 

 برآمد خروش از شبستان اوی

 فغانش ز ایوان برآمد  به کوی

. آید بار می شوند و رسوایی به اهل حرم از قضیه باخبر می

کند که سیاوش  عنوان می گیرد و برابر شاه قرار می سودابه در

حتی به دروغ خود را آبستن . صد تعرض به او را داشته استق

 .کشد دهد و ترس از سقط جنین را پیش می جلوه می
 خروشید سودابه در پیش اوی 

 همی ریخت آب و همی کند موی

 چنین گفت کآمد سیاوش به تخت

 برآراست چنگ و برآویخت سخت

 یکی کودکی دارم اندر نهان

 ز پشت تو ای شهریار جهان

 بینداخت افسر ز مشکین سرم

 چنین چاک شد جامه اند برم

 ز بس رنج،کشتنـش نزدیک بود

 جهان پیش من تنگ و تاریک بود

بوید تا اگر عطر تن  سیاوش را می. کاووس حیران است

سودابه از او مشامش برسد بر گناهکار بودن سیاوش واقف 

 این. کند شنود و به سودابه شک می اما هیچ عطری نمی. شود

. مساله با قضیه پیراهن دریده یوسف از پشت تطابق بسیار دارد

تواند  آید که آیا شنیدن بوی عطر می  البته این سوال پیش می

چه اینکه سودابه درواقع به  دلیلی بر گناهکاری سیاوش باشد؟

 . سیاوش آویخته است و احتمال گرفتن بو وجود دارد
 و مشک ناب ز سودابه بوی می

 وس و بوی گالبهمی یافت کاو

 گونه بوی ندید از سیاوش  بدان

 نشان بسودن ندید اندر اوی

گیرد اما  هر تقدیر کاووس تصمیم به مجازات سودابه می به

دلش  افتد، های سودابه در هاماوران می یاد فداکاری وقتی به

وقتی پدر سودابه  . شود از مجازات او پشیمان می جنبد و می

کاووس را در هاماوران به بند کشیده بود، سودابه در مقابل 

مان گفت و با او به ترک خان کاووس را رهانید، پدر ایستاد،

 . ایران آمد
  و دیگر بدان گه که در بند بود

 بر او نه خویش و نه پیوند بود

  پرستار سودابه بود روز و شب

 بپیچید از آن درد و نگشاد لب

گناه است و  سیاوش بی. صل است که چه کندأکاووس مست

سودابه گناهکار و این مساله رسوایی بزرگی در ایران زمین 

سو سودابه که مکر و حیله را پیشه  از این. بار خواهد آورد به

کرده و ترس از رسوایی دارد تعبیری راجع به بارداری 

اطالع از سوال اینجاست که با وجود . اندیشد دروغینش می

چرا سودابه پس از  نیز ترس از رسوایی، میلی سیاوش و بی

آن فغان و فریاد را راه  دیدار با سیاوش و رد شدن از جانب او،

 در. دهد آبرویی قرار می اندازد و خود را در معرض بی می

شاید . توانست قائله را با سکوت ختم کند که می  صورتی

قدر  شود آن حمل میاین زن زیبا مت تحقیری که سودابه،

 . دارد از سیاوش انتقام بگیرد می را وا سنگین است که او

خواهد   سودابه از زنی جادوگر و مکار که آبستن است می

دارو بخورد و جنین خود را سقط  کند تا سودابه جنین سقط 

 . اش عرضه کند گناهی شده را به عنوان شاهدی بر بی
 یکی دارویی ساز کاین بفکنی 

 مانی و راز من بشکنیتهی 

 به کاووس گویم که این از من است

 چنین کشته بر دست اهریمن است

شوند و کاووس از مرگ فرزندانش   دو جنین سقط می

البته در این میان منجمی به شاه اظهار . شود اندوهگین می

 . کند که دو کودک مرده از نسل شاه نیستند می
 دو کودک ز پشت کس دیگرند 

 شاهند و زین مادرندنه از پشت 

 نشان بداندیش ناپاک زن 

 انجمن بگفتند با شاه، بی

دنبال زن مکار جستجو  با پیشگویی منجم، شهر را به

 . یابند کنند و او را می می
 همه شهر و برزن به پای آورند

 زن بدکنش را به جای آورند

 کشیدند بدبخت زن را به راه

 به خواری ببردند نزدیک شاه 

. کند وجه به همکاری با سودابه اعتراف نمی زن به هیچ

ها  کند که منجم از ترس سیاوش این یاوه سودابه نیز عنوان می

 . سراید را می
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 شان زین سخن در نهفت فزون است

 ز بیم سیاوش نیارند گفت

کاووس در این میانه پیشنهاد امتحان وّر )آتش( را به 

ن مساله مشخص نیست چرا شاه ای. دهد سودابه و سیاوش می

که به تقریب از جرم همسر آگاه  دهد درصورتی را کش می

آیا کشف این حقیقت در  دنبال حقیقت است؟ آیا به. است

  به گیری او راجع به عزیزانش تاثیری خواهد گذاشت؟ تصمیم

خاطر داشته باشیم کاووس همان کسی است که رستم را 

ناامید از درش بازگرداند و از دادن نوشدارو به سهراب امتناع 

 . ورزید
 گنهکار را زود رسوا کند        مگر کآتش تیز پیدا کند        

پذیرد و کودکان سقط شده را گواهی  سودابه امتحان را نمی

اما سیاوش که از محاسبه . دآور گناهی خویش می بر ادعای بی

 . شود باکی ندارد حاضر به گذراندن امتحان می
 اگر کوه آتش بود بسپرم         ازین ننگ خواریست گر نگذرم

جریان گذر سیاوش از آتش ابیات بسیاری زیبایی را در  

سیاوش به سالمت از . شاهنامه به خود اختصاص داده است

که بر تن دارد حتی غباری های سپیدی  گذرد و لباس آتش می

او با لباس سپید که مظهر پاکی و . از دود را بر خود ندارند

گذرد و آتش بر او سرد  های بلند می خلوص است از میان شعله

 . شود و سالمت می
 ز آتش برون آمد آزادمرد 

 لبان پر ز خنده دو رخ همچو ورد

 چنان آمد اسپ و قبای سوار

 رکه گفتی سمن داشت اندر کنا

این قسمت تطبیق بسیاری با داستان ابراهیم خلیل)ع( 

شاید گذر سیاوش از امتحان یادآور نوعی آیین پاگشایی . دارد

آیینی که در اقوام مختلف دنیا وجود داشته و اثرات آن . باشد

آیینی که در آن جوانان . ها باقی است هنوز در برخی سرزمین

گذراندند تا آمادگی  میهای دشوار را  ها و امتحان برخی سنت

تن در کتاب . الزم را برای ورود به دوره بزرگسالی پیدا کنند
ای با عنوان  شاهرخ مسکوب مقاله پهلوان و روان خردمند

طور  وجود دارد که به« شناسی داستان زال از دیدگاه قوم»

گناهی سیاوش مشخص  بی .پردازد له میأمبسوط به این مس

کاووس به مجازات سودابه . زشود و گناه سودابه نی می

. خواهد که از گناه او بگذرد اندیشد اما سیاوش از پدر می می

 . پذیرد کاووس نیز می
 به من بخش سودابه را زین گناه 

 پذیرد مگر پند و آید به راه

 بهانه همی جست زان کار شاه 

 بدان تا ببخشد گذشته گناه

در این قسمت فردوسی مختصری در باب مکر زنان 

 . گوید می
 چو فرزند شایسته آمد پدید 

 ■  زمهر زنان دل بباید برید

 

 

 :ها نوشت پی
 . 122-121، صص87. آگه پژوهشی در اساطیر ایران، مهرداد بهار، -1

 . 122-121صص همان، -4

 527-522صص  - -5

ی ایران، انتشارات بنیاد بنیان اساطیری حماسه مل بهمن سرکاراتی، -2

 116-118صصشاهنامه، 
 46. ص ،87 قطره، محمد دبیرسیاقی، داستان سیاوش، -1

 ،88سوئد، حماسه ایران، ،درباره مادر سیاوش جلیل دوستخواه، -6

 181-441صص 
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 «دومبخش »تا قرن چهارم هجری نثر فارسی «پنجمگفتار »،یر تحول نثر پارسیس  
 «نیندا ام» 

 

در  گفته شد که بر اساس رابطه ناگزیر ادبیات وجامعه،

 کنیم و زمان تحلیل می آن دوره ابتدا شرایط جامعه را در هر

. دهیم در آن برهه زمانی شرح می سپس چگونگی تحول نثر را

پیشین بخش نخست را تنها به بازنمایی برون متن  گفتار در

. قرن نخست هجری اختصاص دادیم فرهنگی سه اجتماعی و

ن چهارم در قر فرهنگی را در این بخش شرایط اجتماعی و

 . توجه قرار خواهیم داد مورد

 برون متن اجتماعی در قرن چهارم هجری  - 0

فرمانروایی سامانیان که در زمان »به اعتقاد یان ریپکا 

( بخش بزرگی از ایران را متحد .ق.ه 421-482اسمعیل )

[ بازپسین فروغ جالل و عظمت روزگار ساسانیان ...سازد ] می

 (   461: 1571« ).است

به خراسان . ق.ه 575سال  المقدسی جغرافیادان که در -

مسافرت کرده است، به عالقه و اعتقاد شدید مردم ایران و 

. کند در کتاب خود اشاره می خراسانیان نسبت به آل سامان،

( خود او نیز امرای سامانی را  416: 1576)به نقل از فروزانفر، 

 ن سلوک وحس و معتقد است که در داند شایسته ستایش می

ادامه  و اند دوراندیشی و احترام به دانش و دانشمندان نمونه

از  و کردند دهد که این امیران علمای سنت را تربیت می می

مناظرات دینی آنان  بر و داشتند بوسی معافشان می زمین

( استاد فروزانفر 1571:46 )به نقل ازبازورث،. کردند ریاست می

اند  انقراض ایشان بسیار افسوس خوردهشعرا بعد از »گوید:  می

های این ها و محبتها و احسان و تا قرن ششم نیز تذکر نوازش

 ( 416:  1576 ) «.شود شان دیده می خاندان و فضل پروری

سامانیان در حسن تدبیر و سیاست و زیرکی و عدالت  -

اول از سالطین دوران اسالمی ایرانند و ی  هدوستی در درج

مورخین به استحکام مبانی سیاست این خانواده تمامی 

اند و غالب سالطین و امرایی که بعد پیدا شدند،  شهادت داده

بویه سر اطاعت و احترام در برابر آنان خم  زیار و آل مانند آل

اند  فرستاده اند و هرسال هدایایی به دربار سامانیان می نموده می

 . کردند یولی سامانیان در عزل و نصبشان دخالت نم

طورکلی نواحی که  خراسان و به و النهر بخارا و ماوراء -

دولت سامانی در آن مستقل شده است از بغداد بسیار دور 

است و این دوری جغرافیایی در هر صورت موجب وابستگی و 

بینی  پیش دولتمردان سامانی نیز. شود تأثیرپذیری کمتری می

بود از استقالل ادر نخواهد بغداد همیشه ق» کنند که می

: 1571)ریپکا،  «.ای جلوگیری کند های چنین دورافتاده استان

و بهتر است این فرمانروایان جدید به نفوذ مردم بومی  (467

زادگان قدیمی ایرانی پس از گذر  نجیب .ایران تن در دهند

توجهی تازیان قرار گرفتند  ای که مورد اهانت و بی اندک دوره

اند که اشرافیت نژادی آنان را  واقع شده حاال مورد تکریم ملتی

به همین  .ساسانیان پذیرفته استی  هعنوان شاهانی از سالل به

کوشند از سویی با اهمیت  سبب پادشاهان استقالل یافته می

دادن به زبان و سنت و فرهنگ ایرانی و از سویی هم گام شدن 

خود ضد تازی عموم مردم، حمایت آنان را برای ی  هبا اندیش

ی  هجلب کنند و با تشویق و دامن زدن به تعصبات ملی گرایان

 . های استقالل و حکومت خود را تثبیت نمایند ایرانیان پایه

های محلی و امرای تابع دولت  تقریباً بیشتر حکومت -

سامانی هم در سیاست نشر و ترویج ادبیات و احساسات 

ا و هحکومت. گرای ایرانی پیرو سامانیان هستند ملی

های محلی که با همه رونق و اعتبار ادبی و علمی دربار  خاندان

شوند، در این  های بعد توسط ترکان تارومار میخود در دوره

نوعی در رواج  دوره همه از ایرانیان اصیل هستند و هر یک به

 عراق و پس از آل .اندادب و هنر و دانش ایران سهمی داشته

م، شاران غرجستان واقع در خوارز مامونیه در دربارها  آن

امرای چغانی  مشرق هرات و مغرب غور و شمال غزنین، دربار

جمله دربارهای محلی  یا آل محتاج و خاندان سیمجوری از

در حقیقت » گوید: میها  آن هستند که استادگنابادی درباره

بهترین مروجان شعر و ادب و دلسوزترین نگهبانان زبان دری 

: مقدمه. 1521) «.استقالل ایران بودند ترین محافظان و بزرگ

در حدود مازندران و گرگان و ری  زیار امرای دیالمه آل (58

قابوس بن . اندپرور بوده دوست و ادب مردمی فاضل و دانش

از  قابوسنامهاز او عنصرالمعالی صاحب  و کمی بعد وشمگیر

مرداویج بن . نمونه امرای دانشمند و ادیب این سلسله هستند

زیار دیلمی از میان امرای این دوره در اقامه رسوم اعیاد ایرانی 

و حتی قصد داشت با فتح بغداد در آنجا  نمود مبالغه شدید می

بویه  این میان دیالمه آل در. گذاری کند به رسم انوشیروان تاج

س و در ایام اقتدارشان مالک فار. ق.ه227 تا 541 حدود که از

تمام جنوب و  ن و اصفهان وو کرمان و خوزستان و همدا

(، سیاستی به نسبت 468:  1526)همایی، .اندمغرب ایران بوده

توجه به زبان و فرهنگ عربی یک » .کردند متفاوت را دنبال می

ها  آن در دربار. ستا بویه محسوب ویژگی دوران فرمانروایی آل
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[ بر ...]. شد به زبان عربی غالباً بیش از زبان فارسی توجه می

خالف قلمرو سامانیان که در آنجا حکومت نسبت به خلیفه 

کرد اما روحیه ایرانی را در دربار خویش  اظهار اطاعت می

بویه نسبت به خلیفه  نمود، در قلمرو آل حمایت و تقویت می

شد اما به فرهنگ عربی بیشتر توجه  اعتنایی می تحقیر و بی

 (  212:  1578)زرینکوب، «.شد می

نثر عربی بخصوص  تاریخ تطور در بویه بیشتر واقع آل در

گیری  گیری نثر آراسته عربی در نخستین مراحل شکل شکل

نباید نادیده  .انددست نویسندگان ایرانی، موثر بوده خود به

بویه به زبان فارسی و پرورش ادبیات  توجهی آل گرفت که بی

بود، بلکه سبب رقابت با دربار سامانیان  عربی نه تنها احتماالً به

این حکومت در موقعیت جغرافیایی خودخواسته و ناخواسته 

ها قرار گرفت و اصوالً فاصله آنان  زیر نفوذ فرهنگ و زبان عرب

 . شد با سرزمین خراسان مانع آشنایی با زبان دری می

 برون متن فرهنگی در قرن چهارم هجری  -4

مهمترین حادثه فرهنگی دوره سامانی آن بود که به  -

های بومی ]ایران[ به پیروزی رسید  یکی از زبان»عبیر برتلس ت

را همچون  [ شکوفایی نیرومند این زبان، گسترش بزرگ آن...]

رو آسان گردید که  این گسترش از آن. زبان ادبی در پی داشت

های همجوار بود و با هم  دری زبان خویشاوند شهرستان

 ( 182-187: 1582) «.واژگان مشترک داشتند

پادشاهان ایرانی که تمام توجه خود را مصروف احیای  -

ای به  اند، توجه متعصبانهملیت ایرانی و زبان پارسی خود کرده

این پادشاهان . کنند ظهور فرق و مذاهب مختلف اسالم نمی

تنها یک ارتباط ظاهری با حکومت بغداد دارند و مثل حکومت 

بغداد کسب  های بعد مجبور نیستند مشروعیت خود را از دوره

بین مذاهب مختلف اسالمی آن ها  آنی  هکنند که مطابق سلیق

تعصب و فضای باز و  دلیل همین عدم به. روز قضاوت نمایند

آزاد جامعه، بستر مناسبی برای رشد علم و بحث و کتابت 

شود که دوره سامانی دوره  گردد و این سبب میفراهم می

ی و عقلی شود، طالیی رشد و گسترش بسیاری از علوم شرع

های بعد درگیر و دار تعصبات سردمداران  که در دوره چیزی

از اواخر قرن پنجم ایران  .ترک و عرب دچارکساد و رخوت شد

مرور زمان سایر  در چنگال ایدئولوژی اشعری گرفتار آمد و به

های فکری در تقابل امپراطوری تک میدان ها و نحلهفرقه

اید توجه داشت که یکی از ب. اشعری، نامشروع تلقی شدند

های موفق سامانیان که توانستند در عین حال که  سیاست

کنند به احیاء زبان و سنن و  قدرت و استقالل خود را حفظ می

آداب و رسوم ایرانی هم بپردازند، این بود که در پذیرش اسالم 

و هماهنگ نمودن خود با آن نیز تعصب خاصی نشان ندادند و 

ظیمی که خواه ناخواه جای خود را در جامعه در مقابل تحول ع

کردند نه همچون سالطین بعد  کرد نه مقاومتی می باز می

در عین احترام به »دادند یعنی:  تعصب افراطی از خود بروز می

)فروزانفر،  «.کردند دیانت اسالم رنگ ایرانی را هم حفظ می

1576 :411 ) 

دوره توجه ادبی این  -از دیگر رویدادهای مهم فرهنگی -

این  .به زبان و ادب پارسی از سوی شاهان سامانی است

اند  خاندان عالقه شدیدی به زبان فارسی و نظم و نثر آن داشته

دادند و  و شعرا را مورد تشویق و اکرام و انعام و احترام قرار می

تاریخ طبری، خود نویسندگان را به ترجمه کتب معتبری چون 
به نثر فارسی تشویق  کلیه و دمنه البیان طبری و تفسیر جامع

بخارا پایتخت سامانیان مرکز فقها و ادبا و . کردند می

همچنین سمرقند به علم و ادب شهرت . نویسندگان نامی بود

 تدریج سخن پارسی انتشار یافت و داشت و از این مراکز به

حمایت از زبان فارسی در این برش زمانی به . رایج گشت

 شعرا. توجهی نسبت به زبان عربی نیست یمفهوم بر کناری و ب

نویسان  پای دری دوره زمانی پابه  این گو در نویسندگان عربی و

وضعیت . توجه و تشویق هستند از سوی دربارهای وقت مورد

دکتر  دو زبان را در تاریخ تطور ادبیات ایران، تعامالت این

او این  .دهد خوبی نشان می  بندی خود به زرقانی در تقسیم

 کند:  تعامل را در چهار دسته مجزا می

جویانه )در مقطع زمانی قرن اول تا  رقابت ستیزه -1

 اوایل سوم( 

 آمیز  زیستی مسالمت هم -4

 استعمار زبانی  -5

 بازگشت به خویشتن  -2

زیستی  دهد که دوره هم ایشان در ادامه توضیح می

 رن سوم آغاز شد؛دو زبان در ایران از اویل ق  آمیز این مسالمت

که خطر اضمحالل زبان فارسی کامالً برطرف شده بود  زمانی»

عنوان زبان دوم جهان اسالم  را به و همگان خواه و ناخواه آن

را شامل دوره  توان آن در این مرحله که می« .پذیرفته بودند

ساسانیان، غزنویان، سالجقه و تاحدود آستانه قرن هفتم در 

ذشت قلمرو معنوی زبان فارسی در گ نظر گرفت، هرچه می

گرفت و به همان میزان از  حوزه فرهنگی ایران فزونی می

-214:  1577)برگرفته از . شد اقتدار زبان عربی کاسته می

215 ) 

دوره رونق شعر و نثر پارسی بیش از سایر نقاط  در این -

در مراکز ادبی شرق است و در مراکز غربی ایران تا اوایل قرن 
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شعر و نثر فارسی رونق و رواجی چنان که باید نداشت، پنجم 

زیرا هنوز زبان و ادبیات دری در آن نواحی کامالً انتشار نیافته 

بود و رقابتی هم که در این دوره میان امرای بویی و ساسانی 

سامان در  وجود داشت مانع آن بود که زبان ادبی دربار آل

ع غرب ایران هنوز به در واق. بویه رونق یابد قلمرو حکومت آل

دری زبان سرزمین شرق است و . شکوفایی ادبی نرسیده است

کار  دانند و به را می مردم شرق بهتر از هر جای دیگر آن

برد تا مردم نواحی غرب این زبان را  برند و این زمان می می

را  عنوان یک زبان ادبی و رسمی آن بیاموزند و یا اصوالً به

 . بپذیرند

شدت  ورود اسالم دانشمندان مسلمان به در اوایل -

مشغول ترجمه و تألیف در علوم مختلف به زبان عربی هستند 

وجود  و حجم کثیری از کتب علمی به زبان عربی را به

قرن . رجستگان این گروه ایرانیان هستندآورند که اکثر ب  می

چهارم و البته اوایل قرن پنجم، رونق علم و کتاب و درس و 

و تقریباً اکثر علوم مختلف شرعی و عقلی دوران  مدرسه است

سرآغاز ادبیات علمی اسالمی در » .کنند طالیی خود را طی می

ایام امویان است اما در دو سده نخست عصر عباسی به 

شکوفایی کامل رسید در آن عصر زبان عربی تنها واسطه و 

رسانه بیانی بود و ایرانیان نیز از آن بهره 

توسعه و گسترش آن مقامی گرفتند و در  می

: 1576)فلیکس تاور، « .شامخ  داشتند

باید توجه داشت که زبان عربی در ( 165

تاز میادین  که مسلمانان یکه-دوره  این

مختلف علمی جهان شده بودند و 

یکی  های متنوع روز را یکی های دانش دروازه

برای دانشمندان ایرانی  -کردند فتح می

راری ارتباط با جهان ای بود برای برق وسیله

توانستند با اتخاذ زبان  اسالم در آن روز، و آنان میی  هگسترد

عربی برای تألیفات خود، دستاوردهای دانش خود را به اطالع 

های فتح شده  دانشمندان و مخاطبانی در سراسر سرزمین

 . اسالم برسانند

در اواسط این قرن با وجود اینکه زبان دری زبان  -

که تازه مجال سخن در مقابل زبان تازی را یافته  نوپایی است

، نوشتن ت و اصطالحات آن گسترده نشده استو هنوز لغا

اما هنوز این . شود کتب علمی به زبان فارسی دری آغاز می

با این حال . زبان چنان که باید آماده بیان مقاصد علمی نیست

شند کو سینا و ابوریحان می دانشمندان ایرانی همچون ابوعلی

در این فضای علمی عربی آثاری را به زبان ملی خود خلق یا 

ترجمه کنند و در این راه اصطالحات علمی و فلسفی 

کنند و پیشرو نویسندگان  ارزشمندی را به پارسی ابداع می

طور جدی توسط  شاید اگر شیوه آنان به. شوند بعدی ایران می

ت، چه بسا یاف های بعد ادامه می دانشمندان و فالسفه دوره

سینا باید  درباره ابن. شد پارسی زبان علمی روزگار خود می

، های اساسی او به زبان عربی است توجه کرد که اگرچه کتاب

کند او ضرورت بازگشت به  که برتلس نیز اشاره می اما چنان

او )که به زبان  دانشنامه عالییزبان مادری را دریافته است و 

پارسی نوشته شده( برای بازکاوی تاریخ ادبیات ایران و زبان 

ها  پارسی دری اهمیت زیادی دارد زیرا یکی از نخستین تالش

گوییم  می. برای پدیدآوردن واژگان علمی به زبان پارسی است

ها زیرا که پیش از آن بلعمی در برگرداندن و  یکی از نخستین

زه طبری کوشیده بود؛ زبان دری را در پرداختن تاریخ پرآوا

: 1582، )برگرفته از برتلس. کاری تقریباً علمی استفاده کند

 ( 467: 1575؛ فروزانفر، 128، 126

گرایی از  طور کلی حضور روحیه خردگرایی و علم به -

دوره است که نمود  خصایص برجسته فضای فرهنگی این

های فکری این عصر همچون اخوان روشن خود را در نهضت

به پیروی . دهد الصفا، معتزله و تا حدودی اسماعیلیه نشان می

از این روحیه حاکم، نهاد ادبی عصر نیز 

یابد که  گرایش شدیدی به ستایش خرد می

فردوسی بهترین نمونه تجلی  شاهنامهدر 

رفته هرچه به قرن ششم  رفته. بینیم را می آن

-شویم با غلبه عنصر تصوف  تر می نزدیک

دست در دست سایر عوامل اجتماعی و 

اشاره خواهد  فرهنگی که در فصول آینده

به تدریج گرایش به علوم عقلی و   -شد

 . نهد تجربی رو به کاستی می

وجود آمدن  های بزرگ این دوره و به حضور کتابخانه -

ها و  آوری و وقف این کتاب های رجال سیاسی در جمع رقابت

ها، همه و همه در جهت شکوفایی علوم و ادب پارسی  کتابخانه

های بزرگ کتابخانه  این کتابخانههای  نمونه یکی از. است

سینا در دوره سامانی از آن استفاده کرده  بخاراست که ابوعلی

رواج و افزایش بیش از . را توصیف نموده بود و شرح عظمت آن

در بازارهای وراقان هر ها  آن پیش کتاب، وجود مقدار زیادی از

)بخصوص شهرهای بزرگی که مرکز ادبی این دوره بودند  شهر

جمله شهرهای سرزمین پهناور خراسان آن روز( تبدیل از 

شدن این بازارها به محل اجتماع علما و حکما و بحث و تبادل 

درباره اوضاع کتاب نظر آنان، خصائص قابل ذکر این دوره 

در اوایل ورود اسالم 
شدت  دانشمندان مسلمان به

مشغول ترجمه و تألیف در 
علوم مختلف به زبان عربی 
هستند و حجم کثیری از کتب 

وجود  عربی را بهعلمی به زبان 
آورند که اکثر برجستگان   می

 این گروه ایرانیان هستند.
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تاریخ ادبیات  الی کتب مختلف آن روزگار دراست که از الب

( 465: 1ج. 1578)برگرفته از صفا، . فارسی ثبت شده است

ذخایر فرهنگی و ادبی و علمی خود ی  ههایی که با هم کتابخانه

سوزی سپاهیان ترک  های بعد لگدکوب هجوم و آتش در دوره

 . شود و مغول می

در قرن سوم عده بزرگی از مشایخ عالی مقام صوفیه در  -

اما در قرن چهارم خراسان مرکز مردان . زیستند خراسان می

جا در خراسان رونق  بیشتر از همهبزرگ تصوف شد و کار آنان 

سینا اصول تصوف و عرفان را با  دوره بوعلی در این. داشت

تألیف کتب در مقامات صوفیه با . مبانی حکمت درآمیخت

تشریح مبانی تصوف هم از قرن چهارم شروع گشت و کتب 

القلوب و اللمع در این دوره  معتبر صوفی چون التعرف، قوت

 (127-122: 1562، )نیرومند. نوشته شد

اما رونق تصوف در این دوره که پیروان بسیاری را از 

کند بزرگان این طریقت را  خود جلب می مردم بهی  همیان تود

، اصول و از این پس برای فهم مخاطبین خود کند که وادار می

)اگرچه در  فارسی بنویسندی  همبانی این تفکر را به زبان ساد

هم به عربی بود( ادبیات ها  آن بترین دوران تصوف کت ابتدایی

گرایی بعدی،  های فنی تصوف تا زمان طوالنی حتی دوره

نویسی فارسی خود را حفظ کرده و به این طریق  پیشینه ساده

آثار برجسته و بزرگی را در این زمینه به زبان ساده و اصیل 

کند که حجم بسیاری از  پارسی به ادبیات ایران تقدیم می

هن پارسی را در خود حفظ و به آیندگان لغات و دستور ک

، فرهنگ عمومی تا این زمان با وجود این. نماید منتقل می

گیری تصوف و  با اوج. پسند است همچنان دنیاگرا و شادی

دید به  دهد، این زاویه حوادث و مصائبی که پس از این رخ می

 . کند نفع نگرش زهدگرا تغییر می

دوره ظهور نهضت  یکی از نکات فرهنگی مهم این -

شعوبیه . ثیر نبودأت شعوبیه است که در مسیر ادبیات ایران بی

از اوایل قرن دوم تا قرن چهارم سخت مشغول تبلیغ افکار و 

ها،  عقاید خود بودند و از میان آنان یا با خط فکری آن

نویسندگان و شعرای بزرگی دست به خلق آثاری در مفاخر 

مجلدات مقفع،  های ابن ترجمه ملیتی خود زدند که استاد بهار
تاریخ طبری، سیرالملوک، عیون االخبار و غرر االخبار ملوک 

: 1ج . 1576شمارد ) را از کارهای شعوبیه می فرس ثعالبی

( و استاد صفا فهرستی از افراد این گروه و نام کتب آنان 182

آن کتب بر اثر تغییر روش فکری »گوید:  و می 1را ذکر کرده

                                                           
) تهران:  تاریخ ادبیات در ایرانبرای اطالع بیشتر ر.ک. : ذبیح اله صفا ،  -1

 .  92ص  1، ج ( 1831فردوس، 

در اعصار بعد و نفوذ شدید اسالم و نظایر این امور از ایرانیان 

یک اثر مهم و جاوید باقی ماند و آن ها  آن میان رفت ولی از

عبارت است از تحریک حس ملی ایرانیان و بیدار کردن آنان 

برای مفاخره و مقابله با قوم عرب و قیام برای تحصیل 

 ( 42:  1ج .  1578« ). استقالل از دست رفته

نیان در ادامه این نهضت ملی خود که در تمام قرون ایرا

دست آوردن استقالل  دوم و سوم امتداد داشت و در پی به

سیاسی و ادبی، به فکر تدوین تاریخ قدیم و ذکر سرگذشت 

که از  نیاکان خویش افتادند و در این کار بخصوص کسانی

، سمت پیشوایی و تقدم داشتند های بزرگ بودند خاندان

 (.ه در مورد مقدمه شاهنامه ابومنصوری خواهد آمدک)چنان

ی  هالمقفع به ترجم بار ابن فراموش نکنیم که نخستین

از پهلوی به عربی دست زد  الفرس نامه یا سیره ملوک خدای

نامه و سایر کتب پهلوی  ( و انتشار این خدای171)همان: 

که معموالً همه به تشویق و ترغیب -توسط او و دیگران 

در ظرف  -سهل در قرن دوم ترجمه شده بود برمکیان و آل

یک قرن در ایران باعث تأثیر شگرفی در قلوب مردان سیاسی 

این سرزمین شد که به نفرت درونی بزرگان ایران از مکر و 

خیانت دربار بغداد اضافه شد و باعث ایجاد فکر دولتی مانند 

ور و رواج در نهایت اینکه، ظه. دولت ساسانی ایرانی گردید

عوامل تحریک  افکار شعوبیه یکی از مهمترین علل و

های ملی عموم مردم، پادشاهان، دانشمندان و  اندیشه

شعوبیه با افکار ضدعرب خود و . نویسندگان و شعرا است

ها  دهد، دوباره حماسه تبلیغاتی که در جهت اهدافش انجام می

رانی را کند و تعصب ای های کهن ایرانی را زنده می و آیین

پرستی  ها را مملو از حس میهن ها و ذوق انگیزد و اندیشه برمی

دنیای عرب که مشغول . کند و عشق به زبان پارسی می

هایش در این سرزمین بود، لگدکوب  گستردن شاخ و برگ

شود و رونق خود را از دست  پرستی شعوبیه می افکار میهن

های بعد  دورهترک در ی  هریش های بی اگر حکومت و دهد می

برای مشروعیت بخشیدن به حکومت غاصب خود دوباره دست 

شدند، شاید برای همیشه اسالم آسمانی  به دامان بغداد نمی

 -رفت! و این محیط اجتماعی ماند و عرب بدوی می می

 .فرهنگی سرزمین پهناور ایران در دوره قرن چهارم هجری بود

*** 

کردند  دنبال میدوره همه یک مقصد را  های این حکومت

و آن زنده کردن نام شهنشاهان فارس و احیاء آثار گذشته 

ایران و البته پرورش صاحبان علم و ادب و گسترش ادبیات 
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ناب پارسی بود و این چنین بود که بنیاد نظم و نثر فارسی 

 . بعد از اسالم در این عصر نهاده شد

افکار  دوره عهد مفاخرت به نژاد و ملیت ایران و آزادی این

و عقاید فِرَق مختلف و عدم تعصب امرا و حفظ سیاست ملی و 

ها و  پایه و بنیاد حماسه. شود نژادی ایرانیان شمرده می

قرن . های ملی ما در این دوره گذاشته شده است داستان

اجتماعی و ادبی ، ساختارهای فرهنگی و به پیروی از-چهارم 

در ایران و  سرایی های اوج حماسه دوره -قرن پنجم آن،

که البته جالل خالقی مطلق   خصوص در شرق کشور است به

معتقد است که موضوعات حماسی و ملی مختص خراسان و 

النهر  دوره بخارا و ماوراء  طوس و نیشابور شیعی بود و در این

که مقر حکومت سامانیان بود با گرایش سنی خود بیشتر 

هر روی   به( 426:1511). ر اخالقی و دینی بودمتوجه خلق آثا

ترین  های ملی و موضوعات حماسی و پهلوانی، کهن داستان

؛ 512: 1576)رستگار،. موضوع در نثر فارسی دری است

( نکته جالب آن است که با افتادن 426: 1574، رزمجو

کان و ضعف اندیشه ملی و نفوذ دست تر حکومت ایران به

تدریج  به افزون اسالم در ایران، حماسه دینی و تاریخیروز

اینجاست که . کند های ملی را در نثر پر می  جای حماسه

حماسه را متعلق به »رسد که  درستی عقیده لوکاچ به نظر می

داند که میان قهرمان و جهان هیچ جدایی و انکاری  دورانی می

 (  15:  1578)به نقل از عسگری، « .نیست

این  امرا و وزراء ایرانی و صاحبان علم و ادب ایران در

تعصب دینی و با جستجوی حقیقت و طلب ی  هشایب دوره، بی

دانش برای نفس علم مشغول کار و کوشش بودند و در طریق 

سربلندی ملت و تحکیم بنیاد افتخارات ملی مجاهدت 

این احوال درست متناقض با اوضاعی است که از . کردند می

تمسک  اوایل قرن پنجم به بعد در ایران ایجاد شد و بر اثر آن

دی عقاید و آرا، از به ملیت و افتخارات قومی و توجه به آزا

ی  های که با تحدید دایر متروک ماند و دوره قیود تعصب و....

توجه به ملیت،  افکار و ابتکارات علمی، تعصب در مذاهب، عدم

و احیاناً تحریم فلسفه و های پرافتخار  فراموش کردن گذشته

های  طور خالصه تمام تالش به. م بود آغاز شدعلوم توأ

 حول سهدوره  های این فرهنگی، سیاسی و عقیدتی حکومت

های دین تازه و زبان  مدار بود: فرهنگ ایران کهن، آموزه 

و تقریباً همین ساختار اجتماعی در ساختار آثار ادبی  ...فارسی

زرقانی در آثار نام برده  به تعبیر دکتر. منثور هم حضور دارد

سعی در ترکیب و تلفیق فرهنگ آریایی با » چشمگیریطرز  به

 ■ (252:  1577). اساس قرار گرفته است «های اسالمی انگاره
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. جدهمچاپ ه. تاریخ ادبیات در ایران. (1578) . ذبیح اله صفا، -16

 . فردوس نشر تهران:. جلد اول

سیر نظریه های ». (1578-1576). عسگری حسنکلو، عسگر -11   

شماره چهارم،زمستان و . نشریه ادب پژوهی. «نقد جامعه شناختی ادبیات

 . 78-76بهار

 از بعد تاریخ ادبیات ایران، . (1575). بدیع الزمان فروزانفر، -14    
 ،مقدمه و. زرینکوببا گفتاری از عبدالحسین . اسالم تا پایان تیموریان

: وزارت فرهنگ تهران. چاپ دوم. تعلیقات عنایت اهلل مجیدی توضیحات و

 . و ارشاد اسالمی سازمان چاپ و انتشارات

. از آغاز تا پایان قرن هشتم هجری ،(1576). تاریخ ادبیات ایران. -15

: انتشارات تهران. چاپ اول. به کوشش دکتر سید محمد دبیر سیاقی

 .خجسته

. آغاز تا امروز ادبیات ایران از. (1576). جرج و دیگران موریسن، -12

 . : نشر گسترهتهران. چاپ اول. ترجمه یعقوب آژند

 عرفان و تاریخ پیدایش تصوف و. (1562). نیرومند،کریم ]محقق[ -11
 . : کتابفروشی ستارهزنجان. چاپ اول. آن تطور تحول و سیر

ترین  قدیمی از تاریخ ادبیات ایران،. (1526). جالل الدین همایی، -16
 . کتابفروشی فروغی تهران: نشر. ج4. چاپ دوم. حاضر تاریخی تا عصر عصر
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 «پایانیبخش » فردوسیی   هآفرید در شاهنامشرح و نقد داستان گرد 
 «اسمن بهارآرنگی» 

 

چنانکه دیدیم گردآفرید تنها در یک صحنه ظاهر  

همتایی چون سهراب  رزم پهلوان بی در نبردی که هم. شود می

است که رستم در دومین نبردش با او تنها با ترفند جنگی 

گردآفرید پس از اسارت هجیر که . تواند او را از پا درآورد می

با اطمینان به سرعت مقابل سهراب از پا درآمد به شتاب و  به

نگهبان دژ را جوی جوان را شکست دهد، میدان رفت تا جهان

 . آزاد نماید و ایرانیان را از این ننگ برهاند

زنی جنگاور و در عین ی  هگردآفرید در میدان نبرد، نمون

. های جنگی است حال زیرک و هوشیار و آشنا به فنون و حیله

یابد با همرزم خود بسنده نیست از در  گاه که در می آن ،چه

خود را تسلیم  باره شود و همچو هجیر یک دیگری وارد می

کند  از هیچ تالشی فروگذار نمی. او غیرت ملی دارد. کند نمی

 . تا ننگ بر نام ایرانی ننشیند

او چنان در . برد ابتدا سهراب را در تیرباران خود فرو می

« نبُد مرغ را پیش تیرش گذر»تیراندازی مهارت دارد که 

افتد  یوقتی تیر کارگر نم. خیزد سهراب با سپر به مقابله برمی

بینیم گردآفرید در  در اینجا می. رود گردآفرید با نیزه پیش می

در . دهد مقابل هر عمل سهراب، واکنش مناسبی نشان می

کشد و نیزه سهراب را به  سهراب تیغ از کمر بر میی  هبرابر نیز

. شود گیرد و به شتاب دور می کند بر اسب قرار می دو نیم می

با او بسنده نیست بنابراین نفوذ  او اکنون دریافته که در جنگ

سهراب . جوید در همرزم قوی اما جوانش را در راهی دیگر می

رود و خروشان و فریادکنان به او نزدیک  دنبال او می به

یابد که  افتد و سهراب در می کاله از سر گردآفرید می. شود می

 شود: زده می شگفت ،جنگیده تاکنون با زنی می
 چرا جنگجویی تو ای ماهروی؟     ی مجویبدو گفت کز من رهای

گاه در صحنه جنگ و مبارزه سابقه  چیزی که هیچ

. کند شکنی می جا هم سنت در واقع سهراب این. نداشته است

هر حال قصد شکست و به دام انداختن سهراب را  گردآفرید به

او . دهد بینیم که او هرگز تن به دام و بند نمی می. داشت

دانست طرف  او می. صیاد است نه صیدافکن است،  دام

همتا، اما جوان و  اش جنگجویی دلیر و در قدرت بی مبارزه

دانست این ترفندیست که در او مؤثر واقع  ناپخته است و می

 شود: می
 بدو روی بنمود و گفت ای دِلیر

 شیر کردار به دلیران میان

 ین جنگ ماا لشکر نظاره بر دو

 ماآهنگ  و این گرز و شمشیر بر

 موی کنون من گشایم چنین روی و

 سپاه تو گردد پر از گفتگوی

 که با دختری او به دشت نبرد

 گرد بدین سان به ابرم درآورد

 بود بهتر بسازیم نهانی

 بود کار مهتر خرد داشتن

 ز هر سو مخواه1ز بهر من آهو

 میان دو صف برکشیده سپاه 

 کنون لشکر و دژ به فرمان تست

 جنگ جستنباید بر این آشتی 

 دز و گنج و دزبان سراسر تراست

 هواست 4چو آیی بدان ساز دل کِت

ابتدا حریف . کند او از هر لحاظ خیال سهراب را جمع می

به آرامش دعوت « میان دلیران به کردار شیر»خود را با جمله 

گوید: بهتر است عاقالنه رفتار  سپس به لحنی نرم می. کند می

سامان گیرد که برای هردوی ما بهتر کنیم و بگذار کارها نهانی 

 . است

تواند بر  داند به این راحتی هرگز نمی گویی سهراب نمی

 . دژی ایرانی غلبه کند

گاه در جنگ شکست  گردآفرید دختری است که هیچ

نخورده و زمانه ز مادر چون او نیاورده, اما او تنها زن میدان 

نان است که نبرد و مبارزه نیست، او در عرصه زیبایی نیز چ

یعنی زنی صاحب کمال و . تواند دلبر و محبوب باشد می

 جمال:
 چو رخساره بنمود سهراب را

 زخوشاب بگشاد عناب را

 یکی بوستان بُد اندر بهشت

 به باالی او سرو دهقان نکشت

 دو چشمش گوزن و دو ابرو کمان

 تو گفتی همی بشکفد هر زمان

 زگفتار او مبتال شد دلش

 بال شد دلشبرافروخت گنج 

با این وجود گویی سهراب اندک تردیدی از وفای 

 گردآفرید در دل دارد به همین خاطر:
 که دیدی مرا روزگار نبرد         این برمگرد بدو گفت: کاکنون از
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اما آیا به عهدی که در جنگ بسته شود، امید عمل باید 

 داشت؟ پس از آن: 
 سرافراز بر دژ کشید سمند                عنان را بپیچید گردآفرید

پس از این گفتگو گردآفرید عنان سمند سرافراز را  

در « سمند سرافراز»با عبارت . سوی دژ کشید و بازگشت به

یابیم که پیروز این مسابقه کسی جز گردآفرید  حقیقت در می

ولی با زیرکی و « به آورد با او بسنده نبود»نبوده اگرچه 

 . سود خود پایان دهدفراست توانست جنگ را به 

اش را  اما واکنش جنگجویان دژ با گردآفرید که تن خسته

خاطر آسیب و  همه به. به درون دژ کشید درخور توجه است

ناراحتی که به هجیر و گردآفرید رسیده بود غمگین و از 

ها,  اما همه رشادت. حلی بودند راه سویی دیگر دنبال چاره و

د را دیده و از قدرت دشمن های گردآفری جنگاوری و زیرکی

 . آگاه شده بودند
 بگفتند: کای نیکدل شیرزن

 پر از غم بُد از تو دل انجمن

 که هم رزم جستی هم افسون و رنگ

 نیامد زکار تو بر دوده ننگ

در واقع پس از نبرد او و محک زدن سهراب، همه 

دریافته بودند که تنها تهمتن است که از عهده این پهلوان 

 . آید و از دیگران کاری ساخته نیست جوان برمی

از  ،پیداست گردآفریدِ همیشه به جنگ اندرون نامدار

که از سر  او در حالی. اتفاقاتی که بر او گذشته ناراضی است

گر حالت درونی  که در واقع بیان- خندد خشم بلند و بسیار می

در سمتی . نگرد سپاه را می ،آید بر سر قلعه می -و روانی اوست

بیند که منتظر بر پشت اسب نشسته به  دیگر سهراب را می

 گوید:  تمسخر به او می
 ای شاه و فرمانروای چین

 چرا رنجه گشتی کنون بازگرد

 هم از دشت نبرد ،هم از آمدن

 بخندید و او را به افسوس گفت:

 که ترکان زایران نیابند جفت

و بر این او به برتری ایرانیان آزاده بر تورانیان اعتقاد دارد 

توانند از ایرانیان جفت و  باور است که تورانیان هرگز نمی

گویی آنان را هرگز در شأن و سطح خود . همسر برگزینند

داند و این مبارزه و عدم موفقیت و برتری او بر یک تورانی  نمی

گوید: انگار تورانی هم  سپس در ادامه می. آید بر او گران می

گردآفرید به . ش بزرگان استات درخور ستای قیافه. نیستی

زیرکی دریافته که پهلوانی یگانه همچو او شباهت چندانی به 

که مادر او تهمینه دختر شاه سمنگان  زیرا. تورانیان ندارد

پدر او  ،ست در بین ایران و تورانا ای است و سمنگان ناحیه

نیز رستم است و تاکنون پهلوانی همانند سهراب از میان 

 تورانیان بر نخاسته:
 ای زترکان نه ،خود ،همانا که تو

 ای که جز بآفرین بزرگان نه

 بدان زور بازوی و آن کتف و یال

 نداری کس از پهلوانان همال

خوش مباش که  گوید: خیلی هم دل سپس به او می

 گوید:  به حالت تمسخر به او میباز . رستم در راه است
 همی از پلنگان بباید نهفت   کاین چنین یال و سفت ،دریغ آیدم

 کند: بعد راه حلی به او پیشنهاد می
 رخ نامور سوی توران کنی            را بهتر آید که فرمان کنی تو

زیرا اطمینان دارد که با آمدن رستم پهلوان ایرانی 

گوید  به حالت تحقیر به او می. برد سهراب کاری از پیش نمی

ای بیش نیستی  زور بازویت هم تکیه نکن زیرا تو خود وسیله به

)اشاره به سیاست افراسیاب در . که دیگران را به هدف برسانی

فرستادن سهراب به جنگ با رستم( در حقیقت او با هوشیاری 

و ظرافت خاصی به هدف نهایی ترکان از فرستادن سهراب 

. وقتی سهراب سخنان او را شنید عصبانی شد. کند اشاره می

او . زند باز در اینجا رفتاری نه از روی پختگی از او سر می

به . خواهد تسکین دهد گونه می اش را این عصبانیت و ناراحتی

آمد و یکباره هرچه در آنجا بود خراب کرد و از بین  زیر دژ

روی خامی و این یکی دیگر از کارهای سهراب بود که از . برد

رفتاری که از هیچ یک . احساسات تند و گریبان گیرش سر زد

در اینجا داستان گردآفرید به . از پهلوانان دیده نشده است

 ،او در همین برخورد نمونه حقیقی زنی جنگاور. رسد پایان می

 با ،دوراندیش ،زیرک ،غیور ،آشنا به آداب و فنون جنگ

بیان و  خوش ،محبوب ،ازیب ،دوست وطن ،شناس موقع ،سیاست

 . هوشیار است

گردآفرید یکی از زنان جنگجویی است که فردوسی او را 

او یکی . های بسیار به تصویر کشیده است بیت با قابلیت 82در 

های یک  های مثبت شاهنامه است که تمام ویژگی از چهره

 . ایرانی آزاده را در خود دارد

داند و هم  های جنگی را می کند و حیله هم جنگ می

صاحب زیبایی و جمال است و در هر موقعیت ترفندی مناسب 

گاه شکست را برای خود  دهد و هیچ آن از خود نشان می

 ■. رود پذیرد و تا لحظه آخر سرسختانه پیش می نمی

                                                           
 آهو: عیب -1
 کت: که تو را -4
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 «B52»در مجموعه شعر ییعناصر روا یبررس ؛داستان ،شعر  
 «یغزال مراد »؛ «آرشام(. احمد مالک نژاد )م» سروده  
 

 B52سادگی در ویتامین 
استدالل  «رئالیسم در هنر» ی یاکوبسن دربارهرومن 

عنوان یک نهاد مستقل وجود ندارد، او و  کند که ادبیات به می

ها  شناسان این نظر را قبول دارند که همه متن بسیاری از نشانه

که برخی  مگر آن اند، چه نوشتاری و چه گفتاری همسان

های خود را با خصوصیات مشخص ادبی  نویسندگان متن

با این . های بیان مشخص باشند ذاری کنند تا از دیگر فرمکدگ

صورت   حال یک تمایل روشن به تشخیص فرم روایت ادبی به

 . های روایت وجود دارد مستقل از دیگر فرم

این کند،  دا میگاهی شعر با نثر تفاوت بسیار اندکی پی 

تواند با پسوند  موضوع در شعرهای موزون می

کند کما اینکه مجموعه نظم کمی التیام پیدا 

شعرهای منظوم ما پر از لطافت و عناصر 

اشکال شعری مطرح . زیبایی سخن هستند

شده گاهی برخالف نامتعارف ساختن فضای 

را به ورطه نثر  سازی آن شعری و برجسته

فضای شعری در  کردن  برجسته. کشانند می

سزایی دارد و شاعران  شعر سپید اهمیت به

با استفاده از عناصر زیبایی سخن یا  اند همواره کوشیده

ها همنشینی و جانشینی در ساختار شعری  استفاده از تکنیک

های روایی و زبانی، عنصر شعر را در شعرهایشان قوام  و تکنیک

را توضیح  های نگارشی انتخاب «نثر» اصطالح. ببخشند

دهد که چگونگی روایت متن و ظهور آن در مقابل مخاطب  می

های نگارشی رویدادها را  ممکن است ترتیب. کند را تعیین می

استفاده کنند  نگاه پس از و نشان ندهند ترتیب زمانی به

 ی ها در یک لحظه عنوان مثال برای فاش کردن انگیزش به

 . دراماتیک

سال  حدود یک B52مجموعه شعر سادگی در ویتامین 

خیر در نوشتن روی این أدستم رسید و علت این ت به پیش

که شاعر آن   جایی از آن. مجموعه شکل نامتعارف این اثر بود

ای را وارد شعر سازد  نوعی عناصر نمایشنامه کوشیده بود به

را دارند    اثر این قابلیتزعم خود صاحب   ها که به ویژه مکث به

کلمات، با استفاده از فضای ی  وسیله  عالوه بر خلق فضا بهکه 

سکوت توسط مکث به فضاسازی اثر غنای بیشتری بخشید و 

ها در کنار عبارات و کلمات برای تشدید حس  این مکث

 . مناسب هستند

کاربرد مکث تا »و در جایی دیگر چنین توضیح داده است:  

 اکاربرد اصلی مکث ر. حد زیادی متفاوت از این نمادهاست

دی و ادی خواستن از خواننده برای توقف عمتا حد زی ودش می

جور  عبارتی یک به. نستادپدیدآوردن فضای سکوت در ذهنش 

که خود خواننده برای فضاسازی در کار گیری از ذهن  بهره

های ذهنی افراد در مواجهه با  که از قابلیت دسعی بر این دار

 «د.سکوت برای ایجاد فضای سکوت استفاده کن

 مانند نمونه زیر:

 توله خرس/ تنها

 یخی/ در اعماق/ اقیانوسی آرام )مکث(/ رها شده بر/ تکه

 )مکث(/ چشم/ در چشم

 ی قطبی ستاره

 )مکث(

 کورسوی امیدچشم/ در چشم/ 

 شود )مکث(/ یخی که آرام آرام آب می

 (44)مکث طوالنی( )صفحه 

 مجموعه این شعرهای بیشتر واقع در

 تاکید راوی که هستند کوتاهی های روایت

 آن تأثیر تا کرد سکوت باید کجا آن بازخوانی برای کند می

 اصطالح( 1262) تودوروف اشتوتان. گردد بیشتر

narratology (شناسی روایت )ساختار های تحلیل برای را 

 و کارکردها در ها آن سازنده عنصر که هایی روایت گرایانه

 داستان منظور این برای. کرد ابداع شوند، می معین آنان روابط

 موتیوها ها، موضوع و است  شده روایت که است چیزی آن

 زمانی ترتیب با را ها سکانس در پیرنگ خطوط و( مایه بن)

 یلّعِ و منطقی ساختار پیرنگ، رو این از. کند می بیان معمول

 .دهد می توضیح را وقوع چرایی و دهد می نشان را داستان یک

 بعضی دیگر از شعرهای این مجموعه فاقد ویژگی باال هستند و

های  پردازند و دیگر از آن مکث نها به توصیف حالتی میتها  آن

 نمونه زیر:داخل پرانتز خبری نیست مانند 

رنگ/ آهنگ آرام/ سکوت/  تانگوی کاغذ بیجان/ هوای بی

 سقوطی/ دلنشین

بار )صفحه  هیاهو/ برای/ صدمین صدا/ بی به کف اتاق/ بی

56) 

ی شعر  ی ترازو های مثل این کفه که به اعتقاد من در نمونه

در دیگر شعرهای . تر شده است و روایت به نفع شعر سنگین

مجموعه شعر سادگی در 
حدود  B52ویتامین 

دستم  سال پیش به یک
رسید و علت این تأخیر در 
نوشتن روی این مجموعه 

 شكل نامتعارف این اثر بود.
  

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AB%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%A8_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%A8_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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ی وجود دارد که گاهی حتی به زبان این مجموعه گفتگوهای

 . گیرد محاوره صورت می

 یک

 «خیال بزن بریم بی»

 خالیه

 )مکث کوتاه(

 خالی

 )مکث(

کند که شعر  و گاهی شاعر آنقدر بر این کار پافشاری می

و  شناسانه شکل زیباییگردد و شاعر از   نوعی از نظم خارج می

درگیری   مرسل کنایه زمجا ،مجاز ،استعاره استفاده ویژه از

توازی  متنی با ارتباطات، مراجعات، اشارات، تشابهات و درون

یک نفر جاست که  گیرد و در این کناره می زمانی و غیره

های معنایی  که الیه کسی ،کند، یک راوی داستان را بیان می

 . افزاید را به متن می غیر زبانی

 «کنه اینجا پلیس جریمه می ...بزنید»

 « ...آی دزد»

 « ...خودت کوری مردک»

 )مکث کوتاه(

 اگر

 دستم

 امروز

 سرد نبود

 از شعر

 خالی نبود

 )مکث کوتاه(

 شاید

 فشار دستم

 دستش را

 گرداند بازمی

 اش به هستی

 )مکث(

به پیرنگ ی که گاهی باید روایتدر بیان  دیالکتیکی فرآیند

ویژه در شعر  بهسطحی پنهان است  ای الیهدر  مقید شده باشد

ررئال تری سوغول که این پیرنگ به مدد استفاده از بسبچه 

و برخالف شروعش هرچه به پایان شعر بوجود آمده است 

شویم از شعرگونگی فاصله گرفته و به نثر تبدیل  نزدیک می

که این شعر پتانسیل بسیاری در خود نهفته  درحالی. گردد می

 . توانست به یک روایت شعری زیباتر تبدیل گردد داشت و می

 بادهای کویرنشین

 باری پر با کوله

 شخندی بر لبنی

 در تهران

 )مکث(

 کنند گردافشانی می

 )مکث(

 آغوشی و از این هم

 لقاح گرد و دود

 )مکث طوالنی(

 شود بچه غول زاده می

در شعر زیر نیز شاعر از طنزی تلخ بهره برده است و شاید 

 . قوت مجموعه دانست بتوان این شعر را نقطه

 های آن کپسول

 چندتنی

 B-52 ویتامین 

 F-22 ویتامین 

 های گور بُردش با موشک

 C-130 های  بسته

 های بالدار ویتامین

 رؤیایی

 )مکث کوتاه(

 با هزاران

 چترباز

 )مکث(

راوی همچنین این فرصت را دارد تا واکنش مخاطب در 

برابر داستان را مشاهده کند تا روش بیان خود را با 

. های روشن با باالبردن میل مخاطب اصالح کند مضمون

که درآن نویسنده  نوشتاری قالب های این روش با تفاوت

های محتمل خوانندگان را در حال رمزگشایی متن  واکنش

سنجد تا انتخاب نهایی کلمات به امید رسیدن به واکنش  می

قالب هر چه که باشد، . مطلوب را انجام دهد، قابل تمیز است

ممکن است به مردم و اتفاقات جهان چه شعر و چه روایت 

. شود شناخته می با نامکه در این شعر  واقعی مربوط باشد

ین نیز طور که در سطرهای آغاز روایت در این شعرها همان

 ■. تر میان شعر و روایت قرار دارد گفته شد در کفه سنگین

 

 منابع:
1. B-52آرشام؛ نشر ناکجا؛ نخستین چاپ، پاریس،  .ا ؛

4615فرانسه،

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%84_%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%84_%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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 «جشن عروسی در قانا» داستان ،ینقاش 
 «امیر کِالگِر»  ؛«پائولو ورونیز» اثر 

 

 از قانا تا پاریس؛ در پنج پرده

 پرده اول:

کیلومتری شهر ناصره، جشنی برگزار  16در قانای جلیل، 

جمعیت زیادی . ویالژاند؛ جشن عروسی یا همان جشن  کرده

عیسای پیامبر . اند، در بزم و شور و خوش نوشی هم آمده به

همراه شاگردان و مادرش؛ مریم مقدس نیز در این جشن  به

که این جشن ویالژ در منزل یکی از  چرا فرخنده حضور دارند

نوازندگان عود و تنبور . آشنایان عیسی برپا شده است

در حال پر کردن وقفه  نوازند؛ خدمتکاران بی می

اند و حاضرین  های خوشگوار شراب و نوشاب جام

پشت میزهای خود در حال صرف غذا و 

های فراخ و  نوشیدنی و گپ و گفتگو؛ در لباس

آسمان آبی، با ابرهای سفیدش در . رنگین

زند و  غبغبش باد انداخته و به جمعیت لبخند می

ها و پای  پله مردم زیادی در صحن و راه

ای در حال  عده. اند عمارت در حال جوش و خروش های ستون

. ای در حال پایکوبی تکه کردن گوشت حیوان قربانی و عده تکه

پذیرایی . همراه مادرش در مرکز مجلس نشسته است عیسی به

های سنگی از شراب تهی  همچنان ادامه دارد تا اینکه کوزه

ب شرا»گوید:  کند و می شوند و مادر به عیسی اشاره می می

من چه بایستی »گرداند:  عیسی به آرامی سر بر می« .ندارند

اما مادر که « .بکنم؟ وقت معجزات برای من فرا نرسیده است

آسای فرزندش باخبر است، تردیدی به خود  از نیروهای معجزه

کند و  دهد و با چشمانی مصمم به فرزند خود نگاه می راه نمی

که هرچه به شما  گوید کند و می سپس رو به خدمتکاران می

. اند گوید انجام دهید! شش قدح سنگی از شراب خالی شده

جمعیت همه در انتظار و همهمه و عیسی به خدمتکاران 

ها را از آب پر کنند و خدمتکاران هر  دهد که قدح دستور می

 اکنون»گوید:  و عیسی می. کنند کوزه را لبالب از آب پر می

آن میزبان از .« مجلس ببریدرا بردارید و به نزد رئیس ها  آن

و . ماند چشد و در شگفت چنین شراب مرغوبی می ها می قدح

گیرد که نخستین از معجزات بعدی  ی در میا راستی معجزه به

این معجزه نخست، در یک جشن ویالژ و در . باشد عیسی می

دهد، برخالف  یک موقعیت و زمینه شاد و فرخنده رخ می

اً در راه آزادی و شفای معجزات بعدی عیسی که عموم

 . دردمندان است

 

 پرده دوم:

م به 1165تا  1164های  ورونیز این نقاشی را بین سال

را به دیوار  و آن. کشد ماه می مدت پانزده

سالن غذاخوری صومعه سن جورجیوی ونیز 

سال، نهایتاً در سال  451بعد از . آویزند می

م، ناپلئون بناپارت پس از فتح ایتالیا، 1828

گیرد و به  این نقاشی را به غنیمت می

و دیوار صومعه را . دهد پاریس انتقال می

. گذارد لخت و عریان به حال خود می

ناپلئون برای آسانی انتقال این نقاشی به پاریس، این سربازان 

کنند تا ونیز رگ  زیبای ونیزی را از وسط به دو نیم می

 گردنش روی دیوار صومعه سن جورجیو خوب بزند باال!

و این . دوزند هم می نهایتاً در پاریس، دو نیمه نقاشی را به

ست بعد ها به این زیبای ونیزی ا اولین تجاوز طنازانه فرانسوی

 از اسارتش!

 

 پرده سوم:

نه از اسب، بلکه از بلندای . کند ناپلئون سقوط می

و . آید امپراتوری سفیدپوشی که در روسیه به زانو در می

های مغمون و مغلوب اروپایی، فرصت را غنیمت شمرده،  دولت

معاهدات صلح بین . کنند دندان برای غنایم فرانسه تیز می

و . شود با دولت وقت فرانسه برپا می های مختلف اروپایی دولت

های خود به  طی آن بسیاری از غنایمی که ناپلئون از جنگ

اما در این . شود دست آورده بود به صاحبان اصلی مسترد می

میان، اسیری زیبا همچنان اثیری و دور از خانه، در سلول 

ورونیز این نقاشی را بین 
م 0553تا  0559های  سال

کشد.  ماه می به مدت پانزده
را به دیوار سالن  و آن

غذاخوری صومعه سن 
 آویزند. جورجیوی ونیز می
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دولت فرانسه از باز پس . ماند تنهاییش در لوور پاریس باقی می

جای آن، یک نقاشی  و به. زند این نقاشی سر باز می دادن

 کند! ضعیف از چارلز لو بِرن را به ونیز پیشکش می

 

 پرده چهارم:

روی زیبای ونیزی  ای در سقف موزه لوور پاریس به روزنه

ای رو به امیدی سوار بر اسبی سفید،  اما نه روزنه. گردد باز می

سبب آسیب نقاشی  دهد و ای وقیح که آب نشت می بلکه روزنه

خاطر  دو روز بعد، در حال جابجایی نقاشی، به. شود می

آور در  بار چند سوراخ شرم کاری مسئوالن موزه، این اهمال

ها به طول تقریباً  یکی از این سوراخ. آید نقاشی پدید می

متر است! که البته در پی این خسارت، هیچ  سانتی141

بیند و آسیب مربوط به نواحی  ای در نقاشی آسیب نمی چهره

اما کدورتی در قلب و جراحتی بر . باشد ای اثر می زمینه

رخساره این زیبای ونیزی نشسته است که با هیچ بخیه و 

 . پذیر نخواهد بود دوزشی جبران

 

 پرده آخر:

، در دویست و دهمین 4668سپتامبر سال  11در 

ی سالگرد غارت نقاشی توسط سربازان ناپلئون، یک کپ

یاد  کامپیوتری از اثر اصلی و در همان قامت و ابعاد، به

معشوقه، در خاستگاه و محل اصلی آن یعنی سالن غذاخوری 

صومعه سن جورجیو آویخته شد که در تهیه آن موزه لوور 

 ■ ای داشته است!  بهئشا پاریس نیز همکاری بی
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 «رنج اومایرا سانچز» داستان ،سكع 
 «یه اسدیمرض» ؛«فرانک فورنیه»عکاس  

 

اش در یکی از  همراه پدر و مادر، در کنار عمو و عمه او به      

مدتی بود . پدر کشاورز بود. کرد روستاهای کلمبیا زندگی می

آن شب، . مادر برای کسب و کار به بوگوتا سفر کرده بود

با . صدای مهیبی از خواب بلند شدنداش با  اومایرا و خانواده

نگرانی به صدا گوش کردند، لحظاتی بعد اومایرا زیر آوار به دام 

حرکت  او از کمر بی. توانست خود را آزاد کند افتاده بود و نمی

. شده بود اما قسمت باالی بدنش خارج از گل و مواد مذاب بود

د اما او در چند ساعت اول حادثه زیر آوارها پنهان شده بو

یکی از امدادگران گروه . دستش از میان شکافی بیرون زده بود

ها و  نجات دست او را دید و افراد شروع به کنار زدن سنگ

پس از آن تیم نجات تالش کردند اومایرا را . ها کردند چوب

. بیرون بکشند اما این کار بدون شکستن پاهایش ممکن نبود

 اش زیر یک در  دن عمهغواصان کشف کردند پاهای اومایرا و ب

کردند او را بیرون  هر بار که سعی می. اند بتنی گیر افتاده

که  طوری آمدند به بیاورند، آب و مواد مذاب اطرافش باال می

با وجود این وضعیت، اومایرا . احتمال غرق شدن وجود داشت

نگار از او  اش را حفظ کرده بود، حتی وقتی یک روزنامه روحیه

گذشت  به کرد او پذیرفت، اما هرچه میدرخواست مصاح

در شب . کرد شد، گاهی دعا و گریه می زده می اومایرا وحشت

خواهد دیر به  گفت نمی او می. سوم، توهمات اومایرا شروع شد

در . زد هایی راجع به امتحان ریاضی می مدرسه برسد و حرف

های اومایرا قرمز شده بود،  لحظات نزدیک به مرگ، چشم

. کرده و متورم بود و دستانش سفید شده بود صورتش پف

سرانجام او پس از سه روز، در اثر مسمومیت ناشی از تماس با 

 . های آلوده و مواد سمی درگذشت آب

قربانی فوران آتشفشان  41666ساله یکی از 15اومایرای       

این عکس در . بود 1271نوادو دل روئیس کلمبیا در سال 

و، توسط فرانک فورنیه، خبرنگار ساعات پایانی زندگی ا

فورنیه این عکس را چندماه بعد . فرانسوی گرفته شده است

را  World PressPhoto of the Yearمنتشر کرد و جایزه 

 Paris Matchس از انتشار این عکس در پ. دریافت نمود

اما فورنیه . عده زیادی او را به الشخورصفت بودن متهم کردند

 گفت:ها  آن در پاسخ به

کنم گزارش این داستان اتفاق مهمی برای  من احساس می»   

هایی نسبت به آن وجود دارد  من بود و از اینکه واکنش

اگر مردم راجع به آن توانست از این بدتر باشد،  می. خوشحالم

من معتقدم این . اهمیتی آن بود زدند به معنی بی حرفی نمی

کفایتی و  طلبد و بی عکس، یاری مردم را از سراسر جهان می

 «.سازد عدم شجاعت مسئولین کشور را نمایان می

مرگ اومایرا، نمادی از شکست مسئولین کلمبیا در نجات       

 ■ .جان قربانیان این حادثه شد

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Press_Photo_of_the_Year
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 «قول مردانه»داستان کوتاه  
 «عباس پوراحمدی»سنده ینو 
 

 «شه من هم شما رو بوس کنم؟ خانوم! می»

. خانوم لبخندی زد. سگ! نیما بود که اینو گفت توله

خندید خیلی خوشگل  وقتی می. چشماش ریز شدن

. لپش رو آورد طرف نیما بعد، سرشو خم کرد و. شد می

صدای . تمام کالس ساکت بودن و به اونا خیره شده بودن

حالم . یه بوس گنده و ملچ مولوچی توی کالس پیچید

 صورتم را برگرداندم طرف حسن و گفتم:. هم خورد به

 اوغ غ -

ن رو گذاشت رو لبه تخته سیاه ک خانم، گچ و تخته پاک

تو کیفش  یه دستمال از. و اومد نشست رو صندلیش

فریاد شادی . درآورد و دستاش رو پاک کرد که زنگ خورد

دفتر، کتابا رو سریع توی کیفم گذاشتم و . ها بلند شد بچه

 . دویدم توی حیاط مدرسه

یدم د. هنوز جای شیرهای آب خیلی شلوغ نشده بود

از . سرعتمو زیاد کردم دُون. دو نفر دیگه هم دارن می

سرمو برگردوندم . های آبشون زودتر رسیدم به شیر همه

ها که تازه رسیده بودن نگاه کردم و  و با لبخند به اون

 . براشون شکلک درآوردم

بعد . کمی هم به سر و صورتم زدم یه. کم آب خوردم یه

هوا گرم بود و آفتاب داغ . آروم راه افتادم توی حیاط

آقای حسینی، ناظم مدرسه که . خورد وسط کله تاسم می

کرد، مجبور شدم از ته بزنمشون  قیچی موهامو سر صف

های مدرسه وقّ و  بچه. کردم گرنه موهامو ماشین نمیو

ریختن توی حیاط  کردن و از درِ سالن مدرسه می ووق می

یه بچه . کردن نفر داشتن لگدبازی می چند. دویدن و می

از . رفت کرد و به طرف ناظم می کوچولویی داشت گریه می

آقای حسینی دستاش رو به . داین ریقوهای مامانی بو

ها را زیر  زد و بچه کمرش زده بود و توی حیاط قدم می

اش  وسط کله. زد دوید، سوت می نظر داشت و اگر کسی می

خورد از دور مثل یه ستاره تو  تاس بود و آفتاب که می

ها رو دیدم گوشه  نیما و بچه. درخشید حیاط مدرسه می

 . طرفشونرفتم . دیوار، توی سایه ایستادن

 بهش گفتم:. سرشو آورد باال. با دست زدم رو شونه نیما

 «تخم سگ! چرا اون کارو کردی؟»

 «کدوم کار؟»

چرا خانومو بوس . کره خر! خودتو به اون راه نزن»

 «کردی؟

من هم خواستم اونو . کنه خب اونم مارو بوس می»

 «.بوس کنم

 حسن، شانه نیما را تکان داد و سرشو آورد جلو وگفت:

 «لپش نرم بود؟»

 «کِیف داشت؟»حسین گفت: 

 دستمو گذشتم زیر چانه نیما سرشو آوردم باال و گفتم:

 «ها! ی پر رویی هستی تو خیلی بچه»

مگه چیه؟ چه »نیما نفسش بند اومد و آروم گفت: 

 «عیبی داره مگه؟

دفعه آخرت »یه سیلی آروم تو گوشش زدم و گفتم: 

بار دیگه ببینم این کارو  ها! یه  کنی باشه خانومو بوس می

 «.زنم گُهِتو بخوری بکنی همچین می

حسین گفت: . نیما سرشو انداخت پایین و هیچی نگفت

های همدیگه رو بوس  بعضیا لب. این که چیزی نیست»

 «  .کنن می

 «.تازه من خودم دیدم. گه آره راس می»حسن گفت: 

 «کجا دیدی؟»بهش گفتم: 

همدیگه رو بوس  های مامان بابام لب»حسن گفت: 

 «.کنن می

 من و حسین و نیما زدیم زیر خنده و گفتم: 

های همدیگه رو بوس  این مامان باباش لب. هه هه»

دادیم و  با دست حسن رو نشون می« ...هه هه هه. کنن می

طفلک سرش رو پایین انداخته بود و نزدیک . خندیدیم می

 بود اشکش در بیاد و گفت: 

مگه مامان بابای خودتون  ...ها دیوونه ...نخندین ...نه نه»

دن  کنن؟ تازه خیلی کارهای دیگه هم انجام می چکار می

 «بدبختا! ...دونین که شما نمی

 «کنن؟! چکار می»حسین گفت: 

 «کارای بد! کارای خیلی بد!»حسن گفت: 

های  همه ساکت شدیم و به چشم. همین که اینو گفت

. باز شده بودهایش خیلی  نیما چشم. حسن خیره شدیم

یعنی از اون »انگار از چیزی ترسیده باشه و آرام گفت: 

 «...کارا؟!

هایمان  همه سرهایمان را پایین انداختیم و به کفش

های خاکی  به کفش. کمی سرم را خاراندم. خیره شدیم

نشستم و . بند یکی از کفشام آویزون بود. خودم نگاه کردم

 م: بعد بلند شدم و گفت. بندشو سفت کردم
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 «ها بریم لگدبازی! بچه»

زنگ آخر که خورد و داشتیم از مدرسه بدو بیرون 

. ها جمع شده بودن بچه. رفتیم دیدم تو خیابون شلوغه می

دویدیم و رفتیم جلو ببینیم چه « ها دعوا! بچه»یکی گفت: 

از بس بچه تو خیابون بود . های راهنمایی بودن بچه. خبره

جعفر غول یه طرف بود با اون . که خیابون بسته شده بود

گفتن هر سال را دو  می. اش چشمای گشاد و هیکل گنده

طرف مقابلش میتی . سال سوم راهنماییهاالن بار خونده و 

. شد هیکلش نصف جعفر هم نمی. ریزه بود و واقعاً ریز بود

یه نگاه که کردم با خودم گفتم این جوجه عجب دل و 

فکر کردم . د دعوا کنهخوا جراتی داره با جعفر غول می

دو نفرشون داشتند . خواد بکنه یعنی میتی ریزه چکار می

ها پشت سر هر  شدن و یه عده از بچه به هم نزدیک می

جعفر . میتی در میره با خودم گفتم حتماً. کدومشون بودن

های  داد و با قدم هاشو به چپ و راست حرکت می شونه

و باال گرفته رفت و میتی هم سرش محکم و التی جلو می

به . کرد بود که کم نیاره و راست تو چشمای جعفر نگاه می

دفعه دست میتی رفت تو جیبش و یه  هم که رسیدن یه

تا جعفر بخواد به خودش بجنبه . زنجیر کلفت درآورد

بعد، زنجیرو . همچین با زنجیر زد تو صورتش که گیج شد

. زدتونست اونو  که می کشید بود به جون جعفرو تا جایی

. دفعه جعفر یه دادی کشید و فحشِ خواهر مادر داد یه

دندوناشو محکم . اخماش تو هم رفت. میتی عصبانی شد

. زد داد و با همه زورش با زنجیر جعفرو می به هم فشار می

جعفر یه چندتا زنجیر که خورد به خودش اومد بلند شد 

میتی هم که دید . نعره کشید و دوید طرف میتی ریزه

زنجیرو دور سرش چرخوند و یکی . ره میاد طرفشجعفردا

جعفر یه دفعه گریه کرد و . دیگه زد تو صورت جعفر

میتی هم که دید جعفر داره در . صورتشو گرفت و در رفت

زد به  ره با زنجیر شروع کرد دنبالش دویدن و می می

بعد  ...آخ ...گفت: آخ کرد و می جعفر فرار می. پشتش

رفیقای . جلوی میتی رو گرفتنرفیقای جعفر ریختن و 

ساعت  تا نیم. میتی هم دور میتی رو گرفتن و بردنش

من هم خیلی . ت میتی ریزهأصحبت دعوا بود و دل و جر

 . از این کار میتی ریزه کیف کردم

کیفم را . راست رفتم اتاق خودم به خانه که رسیدم، یک

ی ا پشتی از پشتم آویزان بود درآوردم و گوشه که مثل کوله

مامان . بعد رفتم توی آشپزخانه و سراغ یخچال. انداختم

کرد و صدای  داشت روی اجاق گاز یک چیزی را سرخ می

 من را که دید گفت: . جِلزّ و وِلزّش میومد

 «کو سالمت؟»

 «.امروز دعوا شد. سالم مامان»گفتم: 

 «کی دعوا کرد؟»کرد گفت:  طور که کارش را می همان

را برداشتم و توی یک لیوان  از توی یخچال پاکت شیر

خوردم دعوا  طور که شیر را می برای خودم ریختم و همان

او هم مثل همیشه شروع کرد به . را برایش تعریف کردم

ادب  های بی با بچه ...حرف زدن: تو مواظب باش دعوا نکنی

خواندم و دیگر هیچ  هایش را می بقیه حرف ...بازی نکن و

وی اتاق خودم و فکر کنم برگشتم ت. شنیدم چیزی نمی

. زد هنوز داشت همون حرفای تکراری و همیشگی رو می

صفحه سیاه آمد و . دکمه روشن شدن کامپیوتر را زدم

فهمیدم چه خبره و . جا ماند و به صفحه آبی نرسید همان

 «مامان! بیا پسوردو بزن؟»از همان جا داد زدم: 

. مامان» رفتم توی آشپزخانه و با ناراحتی گفتم:. نیامد

چرا برای کامپیوتر پسورد گذاشتی؟ زود بیا پسوردشو 

 «.بزن

مامان با خونسردی داشت یکی از کلیدهای گاز را 

بعد . اول برو لباستو عوض کن»چرخاند و گفت:  می

 «.تکلیفاتو انجام بده تا پسوردو بزنم

 یک عالمه تکلیف داشتم و گفتم: 

کنم بعد میام یه کم بازی . حاال بیا تو پسوردو بزن»

 «.دم تکلیفامو انجام می

مامان نگاهی از باال به پایین و از پایین به باال به من  

 کرد و گفت: 

روز بیام  باید یه. رو کثیف کرده همه. لباساشو نگاه کن»

جا گود  اون. کنین ببینم تو مدرسه شما چکار می

 «اس یا کالس درس؟! زورخونه

کنم  مان! خواهش میما»صدایم را نازک کردم و گفتم: 

 «.دم تکلیفامو انجام بدم قول می. بیا پسوردو بزن

هایم را ریز کردم و دستش را گرفتم و گفتم:  چشم

 «. ..خواهش ...مامان»

ولی اول »ام گرفت و آمد و پسورد را زد وگفت:  نقشه

 «. باید لباساتو عوض کنی

 . هایم را عوض کردم و نشستم پای بازی فوری لباس

دانم چقدر بازی کردم که دیدم مامان دارد  نمی

 دهد: هایم را تکان می شانه

بلند شو بیا . کنی چقدر بازی می. بلند شو دیگه»

 «.ناهارتو بخور

خیلی . اش سخت بود مرحله. سرم را هم بر نگرداندم

 دوباره مامان داد زد: . بودم که کشته نشوم باید مواظب می
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. گه بابات راست می. زنم میتقصیر منه پسوردو برات »

 « .ارم بازی کنیتا تکلیفاتو انجام ندادی نباید بذ

 «.همین مرحله رو برم میام. باشه مامان»سریع گفتم: 

همین که این حرفو زدم یک نارنجک کنارم منفجر 

. صدای بوووم آمد و صفحه محو شد و کشته شدم. شد

االی خواستم مرحله را دوباره شروع کنم که مامان که ب

 سرم بود گفت:

اگه نیای کامپیوترو . شمرم تا سه می. بلند شو بریم»

 «.کنم کال خاموش می

. عصبانی بود و صداش هم محکم بود. بهش نگاه کردم

بلند شدم رفتم توی هال پای سفره . شد کرد کاری نمی

توی بشقاب برای من و . مامان غذا رو آورد. نشستم

 و گفتم:شروع کردم به خوردن . خودش ریخت

 «کنن؟ چرا آدما همدیگه رو بوس می. مامان»

چون همدیگه رو دوست »مامان لبخندی زد و گفت: 

 «.دارن

 « کنن؟ آدما چرا لبای همدیگه رو بوس می. نه»گفتم: 

مامان داشت قاشق برنج و خورشت را به سمت دهانش 

دفعه شروع کرد به  جوید که یک اش را می برد و لقمه می

بعد دستش رو جلوی دهنش گرفت و چندتا . سرفه کردن

. یک لیوان آب برای خودش ریخت و خورد. سرفه آرام کرد

 «کی اینو بهت گفته؟»بعد رو کرد به من گفت: 

های  گفت بابا مامانش لب تو مدرسه حسن می»گفتم: 

ما هم بهش خندیدیم و اون ناراحت . همدیگه رو بوسیدن

 «.شد

حاال غذاتو »کرد وگفت:  مامان با قاشق به بشقابم اشاره

راستی گفتی اون پسر کوچیکه پسر بزرگه . بخور سرد نشه

 «رو تو دعوا زد، اسمش چی بود؟

های جعفر چاقالو و میتی ریزه جلوی چشمم آمد  قیافه

با یه زنجیر . گن میتی ریزه بهش می. میتی. آره»و گفتم: 

کرد و  بدبخت تو خیابون گریه می. کلفت بدجور جعفرو زد

 «.کرد ار میفر

مامان چندتا سوال درباره مدرسه کرد و سفره را جمع 

من هم رفتم . ها را با سفره برد توی آشپزخانه کرد و ظرف

دوباره کلیدش رو . کامپیوتر خاموش شده بود. توی اتاقم

دانستم که اگر به مامان برای  می. زدم و صفحه سیاه آمد

ا برداشتم و کیفم ر. گه برو سراغ تکلیفات پسورد بگم می

 . رفتم توی هال و شروع کردم به نوشتن مشق

هام که تموم شد و کتاب کارم رو هم که انجام  مشق

آفتابش . ام رو برداشتم و رفتم توی کوچه دادم، دوچرخه

. توی کوچه یه دوری زدم. زد زیاد بود و چشمم را می

ها بودند که جلوی در  فقط مورچه. کس نبود هیچ

بردند برای  ه بودند و داشتند غذا میمون صف کشید حیاط

شون خالی کردم تا یه  یه پارچ آب توی لونه. شون زمستون

های غذا و  شون پر از گل شد و ذره لونه. کم خنک بشن

چندتا از . خاک و تیکه چوب روی آب شناور شدند

کردند و  ها هم داشتند به پشت روی آب شنا می مورچه

بلد نبودند و داشتند  شاید هم شنا. زدند دست و پا می

با یه تیکه چوب نازک چندتاشونو . خواستند کمک می

ام سر رفت  کم حوصله کم. نجات دادم و آوردم توی خشکی

مامان پسوردو . و برگشتم اومدم خونه و رفتم پای کامپیوتر

نفهمیدم بابا کی  اصالً. زد و نشستم به کارتون نگاه کردن

م باالی سرم ایستاده و فقط یه دفعه متوجه شد. اومد خونه

 گه: می

 «.سالم آقا احسان»

زیرچشمی نگاه کردم و محلش نکردم و دوباره خیره 

 . شدم به تام و جری دیوونه

 « .سالم آقا احسان»ام و گفت:  با دست زد روی شونه

بابا از توی . سرم را برگرداندم و به آرامی سالم کردم

 کیفش، هاردش را درآورد و گفت: 

 «.کارتون جدید آوردم بیا برات»

و بعد هارد را با سیم سیاهش وصل کرد به کامپیوتر 

پی کرد و بعد گفت: چند تا فیلم را روی کامپیوتر ک

 « .احسان! جاشو فهمیدی کجا ریختم»

 با اخم بهش نگاهی کردم و گفتم: 

 «فکر کردی من خنگم؟!»

 بابا دستی به سرم کشید و گفت: 

 بعد بهم نگاه کرد و گفت: « .خب بابا! ناراحت نشو»

 «...چیزی. ..یه تشکری. ..خب»

هاردش را توی کیفش گذاشت و « .مرسی بابا»گفتم: 

بابا! نگفتی »خواست بیرون برود که گفتم:  از اتاق می

 «.کنم خواهش می

و از در « ...باشه. ..باشه»بابا سرش را تکان داد و گفت: 

 . بیرون رفت

مامان هم . هال نشسته بود توی هال که رفتم، بابا توی

خوردند و تلوزیون تماشا  داشتند چای می. کنارش بود

ها را  مامان کنترل تلویون دستش بود و کانال. کردند می

 بابا گفت: . کرد عوض می

چقدر کانال کانال . گه بزار ببینیم چی می. خب»

 «کنی؟ می
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 «. همش چرت و پرته. خب»مامان گفت: 

صداش . ار باشهذشبکه خبرو ب الاقل همون»بابا گفت: 

بزار زیرنویس خبرارو . صداشو قطع کن. کنه اذیتت می

 «.بخونم

دستشو گرفتم کشیدم و گفتم: . اومدم ایستادم کنار بابا

 «.کارت دارم. ..بیا بریم. ..بابا»

 «چکارم داری؟»بابا سرشو برگردوند طرفم گفت: 

و آوردمش توی « .بیا یه چیزی نشونت بدم»گفتم: 

با موس زدم روی . کارتون رو نگه داشته بودم. اتاقم

بابا داشت نگاه . اش و فیلم شروع شد به پخش شدن دکمه

 بعد رو کرد به من وگفت: . می کرد

 «خب چیه مگه؟»

فیلم رو عقب بردم و دوباره « .نگاه کن اینجارو»گفتم: 

 دوباره گفت: . برایش گذاشتم

 «خب مگه چیه باباجون؟»

. اینجا رو نگاه کن. تو اصال دقت نکردی. اَه»گفتم: 

 «.بوسن های همدیگه رو می دختره و پسره لب

. خب مگه چیه بابا. ..ای شیطون!»بابا خندید و گفت: 

بهش . و دوباره خندید« .فیلمه. کارتونه دیگه. عیبی نداره

های مامانو  تو هم لب»با عصبانیت نگاه کردم و گفتم: 

 «بوسی؟ می

این طرف و اون طرف رو نگاه کرد . اش قطع شد خنده

 و گفت: 

 «باشه؟!. به کسی نگی. گم یه رازی رو بهت می. بابا»

 «.باشه»گفتم: 

. شو آورد جلو و انگشت کوچیکه« .باید قول بدی»گفت: 

من هم انگشت کوچیکمو به انگشتش قالب کردم و گفتم: 

 «.دم قول می»

ن ببی»بابا در اتاق رو بست و اومد پیش من و گفت: 

که همدیگه رو خیلی دوست دارن همو  کسایی. باباجون

من و  مثالً. بوسن ولی صورت یا پیشانی همو می. بوسن می

 «. بوسیم مامان که تو رو می

 «...خب»گفتم: 

ولی وقتی یه زن و مرد با هم ازدواج »ادامه داد: 

وقت چون همدیگه رو خیلی دوست دارن  کنن اون می

 «دی؟!فهمی. بوسن های همو می لب

 «.آره»سرم را تکان دادم و گفتم: 

ها؟! این یه  یادت باشه. فقط مامان باباها»بابا گفت:  

فهمی حق با   وقتی بزرگ شدی می. قولت یادت نره. رازه

 «.من بوده

 مامان ازش پرسید:. بعد بلند شد و رفت توی هال

و بابا « چی بود پدر و پسر با هم خلوت کرده بودین؟»

پس حسن درباره . مامان توضیح دادن شروع کرد برای

بار آوردم  اون قسمت رو چند. گفت مامان باباش راست می

همدیگر رو  وقتی اون زن و مرد. دقت نگاه کردم عقب و با

پس . زدن بوسیدن بقیه مردم براشون کف و سوت می می

کامپیوترو خاموش کردم و سربازهای . رازش چی بود دیگه

شونو  یه عده. رو چیدم هام عروسکی و ماشین جنگی

بعد جنگ سختی . شونو آمریکایی آلمانی کردم و یه عده

ها با یه موشک اتمی حساب  شد و آخرش آمریکایی

های جنگی و  ها رو رسیدن و تمام سربازا و ماشین آلمانی

بابا گفته . هیچی ازشون باقی نموند. شون نابود شد توپخونه

اتمی انداخته بودن  ها بمب ها روی ژاپنی بود که آمریکایی

شعورا  پس اون بی. چیز تبدیل به خاکستر شده بود و همه

 . خیلی قوی بودند

 بعد مامان اومد توی اتاقم و گفت:

از مسواک « مسواک، جیش، الال. وقت خوابه احسان»

گفتم: . بدترین کار دنیا بود اصالً. خیلی. آمد بدم می

باشه . امشب مسواک نزنیم. ام من خیلی خسته. مامان»

 «.زنم فرداشب حتما می

بیا اول این سربازای بیچاره رو . مامان. بیا»مامان گفت: 

 «.جمعشون کنیم

بعد نشستیم و با هم تمام سربازا و هواپیماها و ماشین 

دستشویی رفتیم و . مسواک زدیم. جنگیا رو جمع کردیم

مامان یک کتاب قصه آورد و . توی رختخواب دراز کشیدم

اش درباره یک خرس بود که  قصه. خوندنشروع کرد به 

فکر کنم خرسه . کرد ها رو اذیت می توی جنگل، خرگوش

هاش آنقدر لوس و مسخره بود  چون اذیت کردن. دختر بود

 . که خیلی زود خوابم برد

به . هایم را مالیدم چشم. از خواب بیدار شدم و نشستم

ر اینجا کجا بود؟ من کی بودم؟ نو. دور و بر نگاه کردم

. بلند شدم و ایستادم. کمرنگ چراغ خواب باالی سرم بود

دستگیره در اتاقم را گرفتم و . به طرف در اتاق راه افتادم

. ها خاموش بود تمام المپ. در را باز کردم و آمدم توی هال

کم  یه. آمد غیر از صدای وزوز یخچال هیچ صدایی نمی

ی به خواستم برم توی آشپزخانه که صدای می. تشنه بودم

صدا . به طرف صدا رفتم. صدایی مثل غژغژ. گوشم رسید

. رفتم و پشت در ایستادم. آمد از اتاق خواب مامان بابا می

جا بود و صدای ناله آرامی هم به گوش  صدا از همان

نکنه خونه دزد اومده . یک دفعه نگران شدم. رسید می
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را دستگیره در را گرفتم و به پایین فشار دادم و در . باشه

باز کردم المپ اتاقشان روشن بود و تا چشمم به آنچه 

دور  ای را دیدم افتاد، مامان جیغی کشید و مالفه می

بابا با سرعت خودش را پرت کرد پشت . خودش پیچید

 . تخت و آنجا قایم شد

تو این وقت شب اینجا »مامان دوید طرفم و گفت: 

 «کنی؟ چکار می

نگفتم این درِ »زد: بعد رویش را کرد طرف بابا و داد 

 «.لعنتی رو قفل کن

. ..اَه. ..اَه. لختِ لخت. مثل دوتا خوک کثیف بودند

. خیلی عصبانی بودم. گفتن کثافتا! همیشه به من دروغ می

آنقدر . های خیلی زشت بدم دوست داشتم بهشون فحش

. هام پر از اشک شد چشم. ام گرفت عصبانی بودم که گریه

رو . ریختن روی صورتم م میها کردم و اشک هق هق می

 کردم بهشون و با عصبانیت داد زدم: 

 «اااا!شعوراااا بی. از هر دو تون بدم میاد»

بعد . مامان منو برد توی دستشویی و صورتمو شست

فقط . هرچی گفت بهش محل نکردم. منو آورد توی اتاقم

بار هم بهش نگاه  خیره شده بودم به سقف و حتی یه

بازی و مسافرت و  درباره اسباب یه چیزهایی. نکردم

استیشن گفت ولی من  های جدید کامپیوتری و پلی بازی

فقط خیره شده بودم به دیوار و مثل . محلش نکردم اصالً

آخرش هم گریه کرد و از اتاق رفت . سنگ شده بودم

. بیرون توی هال و شروع کرد سرِ بابا داد و بیداد کردن

های دیگه که  مثل موقعفکر کنم . اومد صدای بابا نمی

ساکت شده بود و فقط . کرد زنه، رفتار می مامان قاط می

درستش . ..آره . ..هر چی تو بگی. ..باشه. ..گفت چشم می

 . ..کی جرات داره. ..خیالت راحت باشه. ..کنم می

کیفم را برداشتم و رفتم . صبح مامان بیدارم کرد

نه هرچی مامان گفت حتی یک لقمه هم صبحا. مدرسه

فقط موقعی که دم در . باهاش حرف هم نزدم. نخوردم

رفتم  کرد که داشتم می حیاط ایستاده بود و به من نگاه می

یه لحظه سرمو برگردوندم و دیدم داره با دستش اشکاشو 

با خودم فکر کردم بابا شانس آورده سرِکاره و . کنه پاک می

وی یک قوطی نوشابه ت. رسید مامان حسابشو میاالن گرنه 

تقی کرد و جلوتر . یه شوت محکم بهش زدم. رو بود پیاده

کردم و مواظب بود  تا نزدیک مدرسه همونو شوت می. افتاد

سر کالس با کسی حرف . توی جدول کنار خیابون نیفته

های تفریح هم هر چی دوستام اومدن گفتن بیا  زنگ. نزدم

جا بشینم و به  دوست داشتم فقط یه. بریم لگدبازی، نرفتم

های مدرسه خیره بشم که شاد و خوشحال  بقیه بچه

 . کردن دویدن و بازی می داشتن می

رفتم . خورد حسن رو دیدم که داشت از شیر آب می

با کف دست راستم محکم کوبیدم . پشت سرش ایستادم

سرشو برگردوند و فحش . شَرق صدا کرد. پشت گردنش

 «.کره خر»داد: 

رسید، برای  تونست منو بزنه یعنی زورش نمی نمی 

 کشیدمش کنار دیوار و بهش گفتم:. داد همون فحش می

یعنی . کنن پس گفتی مامان بابات با هم کارای بد می»

 «کنن؟ چکار می

 «.من نگفتم. ..نه. ..من؟ کی گفتم؟. ..نه»حسن گفت: 

 اش را گرفتم و چسباندمش به دیوار و گفتم: یقه

من به کسی . شو بگو بقیه. ت دیروز گفتیتو خود»

 «.گم چیزی نمی

 حسن دور و بر را نگاهی کرد و گفت:

 «.بابام گفته به کسی چیزی نگم خب»

دم به  قول می. عیبی نداره فقط به من بگو»گفتم: 

 « .کسی چیزی نگم

انگشت کوچکم را طرفش گرفتم و توی انگشت  

 حسن گفت:. کوچیکش قالب کردم

 «...رفته بودم توی کوچه بازی کنمیه روز »

رفتیم سر  دفعه صدای زنگ کالس اومد و باید می یک

خیلی دوست داشتم بقیه ماجرا رو بشنوم اما . کالس

یادم رفت برم پیش  زنگ آخر هم که خورد اصالً. شد نمی

ظهر هم با اینکه شکمم قار . راست رفتم خونه حسن و یک

. نرفتم نهار بخورمکرد هرچی مامان گفت  و قور می

آنقدر نرفتم . ورد کامپیوتر رو هم برام زد محل نکردموپس

 . پای کامپیوتر که صفحه سیاهش اومد

هام رو نوشتم رفتم توی  بعدازظهر بعد اینکه تکلیف

چندتا دختر بچه روی . ها پارک جای تاب و سرسره

ها یک  آسفالت با گچ خط کشیده بودن و داشتند بین خط

با علی و محسن و حسین شروع . پریدن یپا و دوپا م

دوتا گل زده بودم و ازشون . کردیم به فوتبال بازی کردن

. چهار بر یک جلو بودیم که صدای یه بوق ماشین اومد

 علی رو کرد به من و گفت:

 « . باباته. احسان»

 بابا شیشه رو داد پایین و گفت:. رفتم کنار ماشین

 «.دارم باهات کار. سوار شو بریم. احسان»

 «.نمیام. کنم من دارم بازی می»گفتم: 
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خوایم  می. سوار شو. یه کار مهم باهات دارم»بابا گفت: 

 «.بریم یه جایی که خیلی خوشت میاد

 برگشتم و به دوستام گفتم: 

من برم با بابام ببینم چکار . ها شما بازی کنین بچه»

 «.داره زود میام

شت را محکم سوار شدم و در ماشین که همیشه گیر دا

هام رو عوض کردم و بعد  رفتیم خانه و لباس. هم کوبیدم به

توی خیابونا پر ماشین . با بابا سوار ماشین شدیم و رفتیم

های ماشینو باال داد و کولرو روشن  بابا شیشه. بود و دود

های عجیب  دی هم گذاشته بود از این آهنگ یه سی. کرد

از چندتا چهار راه  .خونه و غریب که توش هیچکی آواز نمی

رد شدیم و بابا کنار یه رستوران شیک نگه داشت و 

. بعد پیاده شدیم و رفتیم توی رستوران. ماشینو پارک کرد

چندتا خانواده نشسته . کلی میز و صندلی چیده بودند

بوی غذا بدجور . کردند بودند و داشتن غذا کوفت می

یم جلوی رفتیم نشست. پیچیده بود و دهنم آب افتاده بود

یه آقای شک و پیک با لباس سفید یه دفتر . یکی از میزها

 درازی رو آورد جلوی بابا و گفت:

 «فرمایین؟ چی میل می»

آقا احسان چی دوست »بابا با لبخند به من گفت: 

 «داری؟ کله پاچه یا پیتزا؟

 «.پیتزا»من سریع گفتم: 

 دوتا با. پیتزا سیسیلی»بابا به دفتر نگاه کرد و گفت: 

 «زمینی دو تا پپسی و خالل سیب

تر یک دختر و پسر نشسته بودند و توی  طرف آن

های هم زل زده بودند و منتظر بودند تا برایشان غذا  چشم

های هم را از روی میز فشار  بیاورند و گاهی دست

که ما نشسته بودیم زیر میز دیده  از آنجایی. دادند می

چیزی یادم نیست و  از موقعی که پیتزا را آوردند. شد نمی

دانم که تا به حال پیتزا  فقط می. دانم چه اتفاقی افتاد نمی

بعدش هم پپسی قوطی . به آن خوشمزگی نخورده بودم

 بابا گفت: . سرد و خنک، حسابی چسبید

 «چطور بود بابا؟ خوب بود؟»

ولی فکر نکنی باهات . ..مرسی بابا!. عالی بود»گفتم: 

و « .ما دوتا کثافت متنفرممن هنوز از ش. دوست شدم ها

 . اخم کردم

 «یعنی تو من و مامان رو دیدی؟»بابا گفت: 

شعوری  آره و تازه فهمیدم با چه آدمای بی»گفتم: 

 «.کنم زندگی می

بابا »لبش را گاز گرفت و گفت: . اش را برید بابا خنده

 «...دیروز بهت گفتم درباره دوست داشتن و بوسیدن

ولی شما دوتا مثل دوتا »م: حرفش را قطع کردم و گفت

. ها نبود فقط بوسیدن لب. حیوون لختِ لخت بودین

 «.کردین داشتین کارای بد می

دور و برش را نگاهی . بابا چندتا نفس عمیق کشید

 بعد گفت:. کرد

بابا اگه یه قولی بهت بدم من و مامانتو . خب»

 «بخشی یا نه؟ می

 «چه قولی؟»هاش نگاه کردم و گفتم:  تو چشم

دم دیگه اون کار بد رو  اینکه من بهت قول می»گفت: 

 «.انجام ندیم

 «.باید دیگه لباساتونو هم در نیارید»اخم کردم و گفتم: 

 سریع انگشت کوچیکشو جلو آورد و گفت:

دم دیگه لباسامونو هم در نیاریم  قول می. ..قول. ..باشه»

 «.و اون کار بد رو هم انجام ندیم

. هنوز نصف پیتزایش مانده بود. به پیتزایش نگاه کردم

 بابا گفت:. انگشتمو توی انگشتش حلقه کردم

 « .باشه. درباره دیشب هم با کسی حرف نزنی»

همان طور که . و ظرف پیتزایش را به طرفم هل داد

 داشتم، گفتم: یک تکه از پیتزایش را بر می

 «.دم به کسی چیزی نگم من هم قول می. باشه»

داشت یک تکه پیتزا را توی میز آن طرفی، دختره 

دانم چرا یاد حسن افتادم که  نمی. گذاشت دهان پسره می

ماجرایش را برایم تعریف نکرده بود ولی اگه زنگ نخورده 

انگشت کوچکم را دوباره به . خواست تعریف کنه بود می

 طرف بابا گرفتم و گفتم:

 «.باید قول مردونه بهم بدی. کنه بابا این قول فرق می»

انگشت کوچکش را توی انگشتم حلقه کرد و گفت: 

 «.دم بابا قول مردونه می»

شدیم شکمم آنقد پر بود  وقتی که از سر میز بلند می

به آن دختر و پسر نگاه . گرفت که موقع راه رفتن درد می

های  دست. کردم که از سر میزشان بلند شده بودند

م همدیگر را محکم گرفته بودند و بازوهایشان به ه

خندیدند و از در رستوران بیرون  می. چسبیده بود

 ■ .رفتند می
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   «خداحافظی»داستان کوتاه  
 « فاطمه کامران آزاد» سندهینو 

 

. من علی را وقتی دیدم که قرار بود برود کالس اول

یعنی در واقع درست در شبی که فردا صبح باید برای 

ی خوش سر و زبانی  بچه. گذاشت بار پا به مدرسه می اولین

« تو دل برو نبودن»معمولی بود و این اش هم  قیافه. نبود

چون خودم را . در نگاه اول کمی مرا ترسانده بود

دانستم که اگر مهرش به دلم ننشیند  شناختم و می می

ای  اما از اولین جمله. ممکن است بدجور دچار مشکل شوم

ای که دهان باز کرد و اولین  که گفت، یعنی همان لحظه

افتاد،  ی که باید برای من میکلمه را به زبان آورد، اتفاق

افتاد! صدای دلنشین و لحن ملوس یک دختر بچه را 

. داشت و همان مهرش را به دلم انداخت و ترسم ریخت

اش ناگهان برایم جان گرفت و حس کردم  نگاه خالی

ی آبی کوچکی  کوله. شود با این بچه به جایی رسید می

بود و داشت که مناسب سن و سال و حال و هوای خودش 

داد که  ی قرمز و سفیدش را نشانم می داشت قمقمه

خودش را پس . را بر سرش کشیدم« اولین دست محبت»

گذشت به  هر ثانیه که می. ی خوبی بود نشانه. نکشید

موهایش نرم نرم . شدم برقراری این ارتباط امیدوارتر می

هایم خیره شد اما قبل  یک لحظه مکث کرد و به چشم. بود

. هایش را از سر گرفت نگرانم کند دوباره حرفاز اینکه 

پدرش ساکت نشسته بود و با لبخند مرموزی ما را نگاه 

های رنگانگی  ی سبزی که برگ علی دفترچه. کرد می

که داشت برایم  داشت از کیفش بیرون آورد و در حالی

داد هر صفحه چه رنگی است، خیلی ناگهانی  توضیح می

افتاده باشد( به من نگاه کرد )انگار در همان لحظه یادش 

من . خواد با تو عروسی کنه و گفت: بابا به من گفته که می

. آخه تو خوشگلی! ولی شبیه مامانم نیستی. ناراحت نشدم

گم مامان ولی تو که اسمتو بهم  واسه همین بهت نمی

 . ..نگفتی

ا اما درست به موقع دهان باز کردم ت. غافلگیرم کرد

که با حرکت مالیمی  ذاشتم پدرش،جوابش را بدهم و نگ

 ی علی گذاشته بود تش را روی شانهبه جلو خم شده و دس

 . دخالت کند

اسمم یاسمنه علی جان! اما دوستای خیلی نزدیکم -

 . گن یاسی! حاال تو هر کدومو دوست داری بگو بهم می

علی کامالً معصومانه بدون اینکه هیچ خباثتی توی 

 ه دوست خیلی نزدیک گفت: ولی ما ک صدایش باشد

 

مهدکودک که . من یاسمن رو دوست دارم. نیستیم

رفتم یه دختری بود اسمش یاسمن بود ولی به اون  می

یاسمنم . کردیم ما همیشه با هم بازی می. گفتن یاسی نمی

 چشاش سبز بود مثل تو!

به پدرش نگاه کردم که . خواستم چیزی بگویم می

رفته بود توی سکوت و نشینی کرده بود و دوباره  عقب

اش را توی کیفش گذاشت و  علی دفترچه. لبخند مرموز

اش را گذاشت روی میز و  بعد کوله. زیپ کیفش را بست

به پدرش نگاه کرد و گفت: آخه پس کی غذا رو میارن؟ 

بعد هم فوری به من نگاه کرد و گفت: تو . ..من گشنمه

 ات نیست یاسمن؟ من لبخند زدم و سرم را به گشنه

سکوت را باالخره ی تایید تکان دادم و پدرش هم  نشانه

هرچه بود آن . شکست و چیزی گفت که دیگر یادم نیست

همه اضطراب که من و پدر  بعد از آن. شب به خیر گذشت

علی داشتیم، شب آرامی بود و علی خیلی خونسرد داشت 

 . کند پذیرفت پدرش دارد ازدواج می می

*** 

ی آن شب برایم  خاطرههر چقدر هم که بگذرد، 

هنوز هم آن چهره و صدا برایم زنده . شود کمرنگ نمی

هر . ..همان لحن دخترانه و صدای نازک توی گوشم. است

خاطر  شود همان اضطراب را به سال آخر شهریور که می

درست مثل امروز که آخر شهریور است و علی . آورم می

من مامان هنوز هم به . قرار است تا شب سری به من بزند

خیلی زود . گوید و این هیچوقت برایم مهم نبود نمی

یاسمن تبدیل به یاسی شد: خیلی زود دوست صمیمی 

 شدیم و همین کافی بود و هست!

ی  ستاره. آورد ی کوچکش را می امشب علی ستاره

 کوچک از وقتی زبان باز کرد به من گفت: مامانی!

گاهی . ..نه. شود تنگ می علی کوچکگاهی دلم برای 

اش  ی خدا دلم برای بچگی ها همیشه نه! فکر کنم تازگی

شاید هم برای جوانی خودم! شاید برای . شود تنگ می

ها و روزهای پر انرژی و شلوغ که هرگز  ی آن سال همه

 ...وقتی برای فکر کردن و دلتنگ شدن نداشتم! شاید

هایش  توانم به عکس برای دیدن صورت بچگی او می

زنم و روی هر عکس دقت  ها را ورق می بومآل. نگاه کنم

خاطر آورم و گاهی  ها را به کنم آن لحظه سعی می. کنم می

فقط به . ..اما. گذرد ها می ها به دیدن این عکس ساعت



   9313 تیرماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |چهل وهفتم شماره 53 

از . نه به خودم و نه به پدرش. کنم صورت علی نگاه می

ام و جوانی کسی که دیگر کنار من  ی جوانی دیدن چهره

فقط به صورت علی که خیلی ساده و . دگیر نیست قلبم می

های  از آن معصومیت. کنم خیلی معصوم است نگاه می

ها دیده  کننده که فقط در صورت بعضی بچه دیوانه

! گاهی سعی ها فقط بعضیها،  ی آن نه همه. شود می

ی کوچک  اش را در صورت ستاره کنم صورت بچگی می

شبیه پدرش  فایده است! ستاره اصالً جستجو کنم اما بی

آید  روزهایی که می. هر چند موهای نرم او را دارد. نشده

گذارم بیاید تا با هم این  می. دهم هایم را آب نمی گلدان

تا خیالش . تا کیف کند. کار را بکنیم

راحت شود و بگوید: حاال دیگه 

تشنشون نیست؟ و من با اطمینان 

دیگه االن جوابش را بدهم که: نه! 

 به! حالشون خوبه خو

*** 

دار  نگاهم به عکس کوچک خنده

افتد و  ستاره روی یخچال می

ی کیک را  مایه. خندم اختیار می بی

ریزم و از تصور  توی قالب قلب می

. شود ی ستاره دلم لبریز از شادی کودکانه می زده نگاه ذوق

کنم به حال خودش و برای خودم  کیک را توی فر رها می

گذارم که جلوی  جایی میفنجان چای را . ریزم چای می

دهم که کیک را فراموش  به خودم هشدار می. چشمم باشد

ی  کوشد خود را از پنجره حالی که می به آفتاب بی. نکنم

گیرد  کنم و چشمانم درد می آشپزخانه عبور دهد نگاه می

زند! انگار نور  حتی این آفتاب که پاییز را فریاد می. ..از نور

ز روشنایی دارد: خاصیتی در هر فصل خاصیتی غیر ا

. ی منحصر به فرد کننده ی فصل، یک کیفیت تعیین ویژه

کافی . شود گفت در چه فصلی هستیم بدون تقویم هم می

است یک تکه آفتاب تابیده روی یک دیوار یا یک تکه 

آفتاب بهار یک . آسمان آبی آفتابی را نشانم دهند

گ کننده و آفتاب پاییز دلتن. قید و بند دارد شوریدگی بی

آفتاب تابستان تند و سخت و خشن و آفتاب . دلگیر است

زمستان گرم است و دلگرم کننده! این فکرها انگار از بدو 

 . اند تولد در سرم بوده

دهم که فراموش  خورم و هشدار می م را میا یچای

شود و نباید  ای می کم قهوه نکنم یک قلب دارد توی فر کم

 . من بسوزدمهری و فراموشی  از سر بی

*** 

دار! ناشیانه چند ستاره ی کوچک  ن هم کیک ستارهای

کشم اما آنقدر شکل ستاره هستند که  روی کیک می

آدم وقتی به . صاحب خود را راضی کنند

ی کافی کوچک باشد توجه چندانی  اندازه

کافی است و  بودنخودِ . به زیبایی ندارد

این اشکال کج و کوله که به چشم هیچ 

ت، برای آن آدم بزرگی زینت قشنگی نیس

 . دختر کوچک یک آسمان پرستاره است

*** 

علی . خانه را عطر خوشی فراگرفته

کشد بیرون و  کلیدش را از توی قفل می

ستاره کودکانه . زند یاسی جان را صدا می

فضای خالی را پر از « آخ جون کیک»پرد و با فریاد  می

یاسی سرش را کنار فنجان چایش گذاشته و . کند صدا می

« باید»کند اما او  علی دختر کوچکش را آرام می. خوابیده

های سرد مادربزرگ روی  دست. مادربزرگ را بیدار کند

دهد بیدار  هرچه تکانش می. میز زیر سرش هستند

گیرد اما او  های یاسی را می علی با مهربانی شانه. شود نمی

هایش خیلی سرد است! علی آرام  دست. خورد تکانی نمی

هایش بسته است و جانی در  چشم. آورد اال میسرش را ب

کشید اما حاال  روزهایی بود که قلبش تیر می. تن نیست

ی یاسمن لبخند  دیگر ایستاده بود! روی صورت تمام شده

 ■. کمرنگی بود برای خداحافظی

 

 

کنم صورت  گاهی سعی می
ی  اش را در صورت ستاره بچگی

فایده  کوچک جستجو کنم اما بی
است! ستاره اصالً شبیه پدرش 
نشده. هر چند موهای نرم او را 

آید  دارد. روزهایی که می
دهم.  هایم را آب نمی گلدان

گذارم بیاید تا با هم این کار  می
 را بكنیم. تا کیف کند.
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   «پیرمرد»داستان کوتاه  
 « فخرالدین سوادکوهی» سندهینو 

 

حس و حال رسید به پارک که خلوت  جان و بی نیمه

یاد اش اینجاست. تا خانه ز ریزان. جای همیشگی بود و برگ

راهی نیست. بعد از چند تا کوچه این پارک نقلی را 

وزید. به نیمکت چوبی پیش  اند. نم باد سردی می ساخته

ها پرپر زنان روی نیمکت  رویش نگاه کرد که برگ

لرزید.  ریختند. دیگر رمقِ رفتن نداشت. تنش می می

ریزد.  هاش فرو می احساس کرد همین لحظه استخوان

. دم غروبی احساس نابودی کشید سختی نفس می به

که اوالد آدم بالی جان  تر از این کرد. چه غمی بزرگ می

وقت احساس  آدم بشود؟ در تمام طول عمرش هیچ

فرستاد به  کسی و حقارت نکرده بود. زیر لب لعنت می بی

کس. ایستاد تا نفسی تازه کند. رفت تو  چیز و همه همه

با اخم  ی پسرش پیش چشمش ظاهر شد که فکر و قیافه

کرد و صدایی از  و تخم دهان باز می

آمد. عصبی شد. به  آن بیرون نمی

نیمکت نگاه کرد و چقدر االن بهش 

ترین  نیاز دارد! فکر کرد گاهی ابتدایی

و ناچیزترین چیزهای زندگی چقدر 

کند! درست  ارزش و اهمیت پیدا می

وقت نیاز انسان اطرافش را درک کرده 

هاش  فتاد و شانهفهمد. لرزان راه ا و می

 کرد زیر خم بود. هر که او را فکر می

ی کمانی که  چله کشد یا درست مثل پاهاش را جارو می

کشیده شده و تیری برای پرتاب نیست. روزگار چگونه 

نوشد  خماند. روزگار رمق انسان را تا حد جان می کمر می

ی نابودی  ماند و انسان تا آستانه و خودش جوان می

شود. عصا در واقع ستونی برای نیفتادن است  می گیر زمین

یا همدم او؟ شاید هم هردو! سنگینی خودش را روی عصا 

کرد  داشت. احساس می انداخته و آهسته آهسته قدم بر می

کوهی از غم روی دوشش است. بغض هنوز به گلوش 

کرد. میل گریه داشت. تمام تنش  چنگ زده و رهایش نمی

ترسد.  روی می همیشه از پیادهکرد.  خس می لرزید. خس می

ترسد تا  ترسد که بیفتد. بیشتر از شکستن غرورش می می

شکستن دست و پاهاش. نه! هنوز توان ایستادن و رفتن 

دارد. هر چند با کمک عصا. مهم سرپا ایستادن است. غرور 

دارد. غرور ستونی  غرور غرور هر انسانی را سر پا نگه می

آدمی چه ارزشی  رور نباشد،برای فرونپاشیدن است. اگرغ

افتد. خفت را دیگران چه  آنکه بداند به خفت می دارد؟ بی

ببینند و چه نبینند باز خفت است. اما امروز دیگر جان 

ِزندگی ندارد. دلش شکست. بد شکست. دوباره ایستاد و 

کرد. احساس  ها را پخش می به نیمکت نگاه کرد. باد برگ

ته شد. غروری برایش کرد امروز برای همیشه شکس می

لرزید. مچ  آه بلندی کشید. دستش می نمانده است.

به نیمکت نزدیک شد. فقط  کرد. هاش درد می دست

هاش  قدم دوست داشت روی نیمکت برای همیشه بنشیند.

ها در پیری هم دست از  را تندتر کرد و نفهمید چرا آدم

ها  آدمدارند؟ یا اینکه بلند پروازی در  بلند پروازی بر نمی

نفس زنان و  کند! نفس ماند و رشد کرده و زندگی می می

خماند. تحمل داغ بچه  کرد. حرف اوالد کمر می لرزان می

های  های بچه است. حرف زبان ها و زخم تر از حرف راحت

کند. قلبش تند  اوالد نااهل جگر پاره می

زد. آنقدر تند که فکر کرد االن  می

افتد.  جا پس می کند و همین سکته می

آب دهنش  فکر کردکاش بتواند بمیرد.

اش گرفت. تکان  را قورت داد. سرفه

سختی خورد. کبود شد. از جیب 

اش جعبه کوچک قرص را درآورد.  کت

یک عدد قرص قلب را انداخت دهنش و 

لرزید. به  زورکی قورتش داد. دستش می

شیطان لعنت فرستاد و سعی کرد آرام باشد و بعد درب 

و گذاشت تو جیب کتش. چنگ به عصا زد  قوطی را بست

های پسرش که  و تو دستش فشرد. درست مثل حرف

دلش را فشرد. انگار ناخن به دلش کشید. پیرمرد فکر کرد 

ماند. حجب و حیایی بود. ادبی  کاش همیشه در قدیم می

بود. احترامی بود. االن هیچی به هیچی. پسرش صاف تو 

اش را جمع کند که ه هاش نگاه کرد و گفت وسیله چشم

دید یک هفته سر سنگین شده و اخم و  فردا باید بروند. می

زد تا دیوار بشنود و دیوار هم کر  کند! به در می تخم می

فهمید. دلش گواه بد داده  نبود. ولی علت رفتارش را نمی

بود. دلشوره را تحمل کرد و به روی خودش نیاورد. با 

باهاش بود. اما امروز  ها کرد. بیشتر وقت اش بازی می نوه

اجازه نداد باهاش بیاید پارک. این چه رفتاری بود؟ این چه 

اشان دخالت  آید تو زندگی حرفی بود که زد؟ یادش نمی

تر گفته  اش از گل نازک کرده باشد. یا اینکه به عروس

خماند.  روزگار چگونه کمر می
روزگار رمق انسان را تا حد جان 

ماند  نوشد و خودش جوان می می
ی نابودی  و انسان تا آستانه

شود. عصا در واقع  می گیر زمین
ستونی برای نیفتادن است یا 

 همدم او؟ شاید هم هردو!
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چرا آمد تو زندگی پسرش؟ همان شهرستان  باشد. اصالً

کرد. یاد زنش افتاد که  ماند و بخور و نمیر زندگی می می

علت ایست قلبی درگذشت. خالء  هچند سال پیس ب

اش را همان شب اول احساس کرد و تا به امروز  زندگی

مرد. مرگ  موقع می کند. فکر کرد کاش همان تحمل می

بهتر از زندگی با خفت است. آدم بمیرد و به حقارت 

مال نشود. اوالدش دل نخراشد.  کشیده نشود. غروش لجن

اش  صر آمد خانه. رو تخت دراز کشیده بود و برای نوهع

گفت که پسرش آمد تو و سالم  قصه می

اش فهمید خبری شده.  داد. از قیافه

چیز آمد  سالم کرد و از لحن سالم همه

دستش که دیگر اینجا جای ماندن 

نیست. پسرش تا اسم خانه سالمندان را 

خیز شد و نشست رو تخت و  آورد نیم

هنش قفل شد. فکر خشکش زد. د

کرد پسرش جواب کرده برگردد  می

شهرستان اما خانه سالمندان! دلش درد 

آمد. این حرف براش سنگین بود. ته 

دلش خالی شد. از تصورش هم وحشت داشت چه رسد به 

باید در چاردیواری آنجا سر کند تا بمیرد. از  اینکه واقعاً

. به همین االن هم مرده است. حرفی برای گفتن نداشت

های پسرش نگاه کرد. به قد و باالش و یال و کوپال  چشم

کند؟  پسرش است؟ اشتباه نمیواقعاً و فکر کرد این 

های پدرش  کرد به چشم گزید و سعی می پسرش لب می

اش نگاه کرد  های عسلی عروس نگاه نکند. پیرمرد به چشم

و او هم سرخ شد. مثل لبو و رفت آن اتاق و پیدایش نشد 

هاست. سری تکان داد و  د این خواست هر دوی آنو فهمی

 زیر لب گفت:

 .باشه تا فردا ...باشه باباجان-

بغض کرد و دیگر نتوانست ادامه بدهد. آب دهن رو 

گلوش مانده بود. عرق سردی رو تنش نشست. احساس 

کند؟ این رسمِ  کرد. اوالد آدم با آدم چنین می  خفگی می

کجای دنیاست؟ خون دل خورد و بزرگش کرد و تا بشود 

کند؟ تمام خاطرات دکتر و امروز این کار را با پدرش 

شنید  باره در او زنده شد. پسرش رفت و می اش یک کودکی

اش آمد تو اتاق. دم در ایستاد  رفت. نوه با زنش کلنجار می

هاش نگاه کرد و سعی کرد لبخند  و لبخند زد. به چشم

بغل  بزند. لبخند نوه یک دنیا ارزش دارد.

اش دوید طرفش اشک تو  باز کرد. نوه

ها قار قار  د. کالغهاش جمع ش چشم

کردند. سر بلند کرد و به کاج پیش  می

رویش که تا آسمان قد کشیده بود خیره 

شد. گردنش درد گرفت. پیری چه عذابی 

ی بزرگی است که  است! پیری شکنجه

شوند. پارک زیاد شلوغ  همه گرفتارش می

نبود. تک و توک در رفت و آمد بودند. 

اه هایشان ر ها سرمست روی پنجه جوان

رفتند. پر هیاهو، با سرو صدا و سرشار از شوق زندگی.  می

جان لب گور  سر تکان داد و فکر کرد نیمه ؟اما او چه

کند. یاد  یایستاده و ذره ذره مردن خودش را تماشا م

کرد و لذت  اش افتاد. کاش اینجا بود و محکم بغلش می نوه

 کند. اشکش شیرینی نوه را حتی اوالد  آدم هم درک نمی

راه افتاد. با پشت دست اشکش را پاک کرد. رو به جلو خم 

 ها را بست. شد و سرش را روی عصا گذاشت و چشم

کرد به اندازه تمام عمرش خسته است. نفس  احساس می

 جمعی قارقار هو دسته ها یک کوتاه و آرامی کشید. االغ

زدند و باد زیر پای  می های زرد تو هوا پرپر کردند. برگ

 ■کشید و او دیگر برایش مهم نبود.   جارو می پیرمرد را

اش افتاد. کاش اینجا  یاد نوه
کرد و  بود و محكم بغلش می

لذت شیرینی نوه را حتی اوالد  
کند. اشكش  آدم هم درک نمی

راه افتاد. با پشت دست 
اشكش را پاک کرد. رو به جلو 

را روی عصا  خم شد و سرش
 ها را بست. گذاشت و چشم
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   «بود و نبود»داستان کوتاه   
 « اسماعیل کالنتری محمد»سنده ینو  
 

کارخانه صنایع چوب را که تمام کردی؛ بپیچ به اولین »

. آمد روبرو را نگاه کردم ماشینی نمی« .فرعی دست چپ

آینه وسط و بغل را که . راهنما را به پایین فشار دادم دسته

آدرس دست ارسالن . نگاه کردم پیچیدم به فرعی چپ

خواند:  هایش را تنگ کرده و از روی آن می چشم. بود

هم فرعی چپ؛ خاکی هم که هست! دو  خوب! این»

ای از  خنده« .رسیم به رودخانه کیلومتر دیگه بریم می

ای آرام به ران راستم زد و  شوق کرد و با آرنج چپ ضربه

سپس « .گازشو بگیر که گلعلی منتظر ماست»ادامه داد: 

ای  ای جمع کرد و بوسه چون غنچهانگشتان راست را 

نگاهی به « شه! آخ خدا چی می»صدادار بر آن زد و گفت: 

ام  او انداختم و ضمن انداختن چینی در چانه؛ به رانندگی

گاهی . را توی آینه وسط داشتم خوجه محمد. ادامه دادم

جاده . کرد این طرف جاده و گاهی آن طرف را نگاه می

. گذشت ز دل شالیزار میعرض بود و مارپیچ که ا کم

زنگ زده ها  آن های چوبی که سقف حلبی وتوک کومه تک

های نشایی را از  مردمیان سالی دسته. آمد بود به چشم می

مردان و . انداخت سوی نشاگران می آورد و به خزانه در می

زنان و کودکان قدونیم قد با کاله حصیری؛ در یک ردیف 

زن دیگری که . کردند می الفشان را دال کرده بودند و نشا

 ای را برسرداشت و با دست دیگر با یک دست مجمعه

ارسالن که بیقراری . رفت میها  آن سوی کلمن آبی؛ به

قبل از « ره؟! این لگن تندتر نمی»کرد به من گفت:  می

گوش  اینکه جوابش را بدهم صدای پیاپی بوقی از روبرو به

ه داخلش کاری شده ک رسید و متعاقب آن پیکانی گل

عروس و داماد نشسته بودند و چند موتورسوار که با 

جیپ را . کردند؛ از راه رسیدند را همراهی می سروصدا آن

. رد شوندها  آن الیه راست کشاندم و ایستادم تا در منتهی

که  تراکتوری با یک تریلی متصل به آنها  آن پشت سر

 هایش روی زنی با کف دست. داخش پر از زن بود؛ رسید

من با عقب . زدند کوبید و بقیه دست می بدنه تریلی می

 هایم؛ در شادی جلو کردن سر؛ و باال پایین کردن شانه

دید و مرا با انگشت ها  آن مشارکت کردم که یکی ازها  آن

همه مرا نگاه کردند و از خنده . نشان داد و چیزی گفت

. من هم حرکت کردمها  آن بعد از رفتن. ریسه رفتند

. پیچ را که پیچیدیم؛ رودخانه از دور معلوم شد آخرین

جلوتر که رفتیم گلعلی را دیدیم که روی سنگی نشسته 

روی رودخانه پلی با لوله . داد بود و برایمان دست تکان می

کنار . فلزی زده بودند که عرض آن برای عبور دو نفر بود

گلعلی بلند شد و بعد از احوالپرسی و . رودخانه توقف کردم

. چ و بوسه؛ نگاهش روی خوجه محمد متوقف شدما

را معرفی کرد و گفت که دوست من است و از  ارسالن او

هم که  این»آنگاه مرا نشان داد و ادامه داد: . هر نظر امین

همگی « شناسی! خدمتی خودت است و بهتر می هم

گلعلی پل را نشان داد و رو به ارسالن و خوجه . خندیدیم

ما با جیپ از رودخانه . روی پل بریدشما از »محمد گفت: 

سوی  را گرفتند و به های خود پشتی کولهها  آن «.آییم می

صندلی را به جلو خم کرده و از زیر آن . پل حرکت کردند

کاپوت موتور را باال زدم و بعد از . قوطی گریس را درآوردم

های  گرفتن یک انگشت گریس؛ دلکو و کوییل و بست

بنزین را  ای ورودی خروجی پمپه باطری و دور شیلنگ

چرب کرده و پس از شل کردن تسمه پروانه؛ کاپوت را 

گلعلی پاچه شلوار را تا آخر باال زد و . بستم و سوار شدم

فقط پشت سر من »رفت گفت:  که توی آب می درحالی

دنده کمک گذاشتم و با دنده یک گیربکس حرکت « .بیا

جریان آب . شدم ریزه گذشتم و وارد آب از روی شن. کردم

را  از جنوب به شمال بود و من از غرب به شرق؛ عرض آن

گوش  نواخت جریان رود به صدای یک. کردم طی می

کردم که با  ها را زیر الستیک احساس می سنگ. رسید می

مخلوطی . کرد پستی و بلندی خود جیپ را کج و معوج می

م کم تما کم. خورد از بوی ماهی و رودخانه به مشامم می

الستیک و بخشی از رکاب توی آب رفت و مقداری از آب 

دستی فرمان را چسبیده بودم دو . خورد زیر پایم تلوتلو می

رفتم که  شده؛ پشت سر گلعلی می و با چشمانی گشاد

. ایستادم. های او به عالمت ایست باال رفت ناگهان دست

جوانی دورتر از ما؛ روی سنگی نشسته و قالب در آب 

گلعلی دوال شد و با تالش . کرد را نگاه می بود و ماانداخته 

زیاد سنگ بزرگی را از سر راه به کناری انداخت سپس 

هنگام . بلند شد و با دست عالمت داد که حرکت کنم

حرکت سنگی از زیر الستیک فرار کرد و نزدیک جوان در 

. آب افتاد و مقداری از آب بر سر و روی او پاشیده شد

سمت ما  دست چپش را به. جا برخاست جوان با خشم از

اهمیتی به او « .ی.ی.هوی»حرکت داد و با فریاد گفت: 

آب تا باالی زانوی گلعلی . راهمان ادامه دادیم نداده و به
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« .جور بیا نصف شده؛ همین»رسیده بود که داد زد: 

تکان  های جیپ و گلعلی درهم شده و توی آب تکان سایه

. او قدری بیرون زده بود ی سر فقط سایه. خوردند می

کم زانوی گلعلی از آب بیرون آمد و قدری دیگر که  کم

رفتیم فقط مچ به پایین در آب بود که چند گام آخر را 

را کنار کشیده بود با حرکت  که خود دوید و درحالی

همین خاکی را بگیر و تخت گاز برو »دستی فریاد کشید: 

و وارد راه خاکی  از آب بیرون آمدم« .باال من خودم میام

عادی باالخره ابتدا کمی بکسواد کرد ولی . سر باال شدم

ای وصل شدم  جا گذاشتن گرد و غبار؛ به جاده شد و با به

که سرباالیی سمت راست به روستا و سرازیری چپ به پل 

ما را  ارسالن و خوجه محمد که از آن باال. شد وصل می

تسمه پروانه را  کردند؛ منتظر ایستاده بودند تا نگاه می

کنان آمد و همگی سوار بر  هن گلعلی هن. دوباره سفت کنم

نفس گلعلی که جا . سوی روستا حرکت کردیم جیپ به

دو طرف جاده . رسیم ربع دیگر می افتاد گفت که تا یک

درختان انار بود و صنوبر که پایشان در 

های تمشک و آقطی و گزنه  بوته

ات باغها  آن محصور شده بود و پشت

کمی که . خورد مرکبات به چشم می

ای گوسفند راه را بر  جلوتر رفتیم گله

. رد شوندها  آن ایستادم تا. ما بست

سگ گله با چشمان جستجوگرش مرا 

کنان  باره سرش را باال گرفت و پارس نگاه کرد و به یک

سوی دستگیره باالبر  اختیار دستم به بی. سمت من دوید به

چوپان . خودم را باال کشیدم رفت و با آن شیشه سمت

اش را به زمین کوبید و با زدن  دستی چندبار چوب

هایی نامفهوم؛ سگ را به سوی خود کشاند و ضمن  حرف

. حال و احوال با گلعلی؛ گله را از جاده عبور داد و رفت

های روستا؛ تک و توک  دیگر از آفتاب خبری نبود و چراغ

برق چون خطوط  تیرهای چوبی روشنایی. روشن شده بود

های روستا و البالی  کج و معوجی؛ در پستی و بلندی

پیرمردی . آمدند چشم می های گلی و حلب به سر به خانه

روی دیوار نوشته بودند: . گفت در ایوان مسجد اذان می

نگاه ما را  گلعلی بدون اینکه« .جنگ جنگ تا پیروزی»

گ کند ساختمانی را با دست نشان داد که در حیاط بزر

تزاز بود و متعاقب دار آن؛ پرچم سه رنگ ایران در اه شیب

های ماست و کنارش  این دبستان مختلط بچه»آن گفت: 

را پدرم از ثلث  هم شرکت تعاونی که زمین آن بهداری و آن

. راهی رسیدیم به یک سه« .پیش داده است مال خود؛ پیش

قدری دیگر که . گلعلی گفت که از راه دست چپی برویم

یم یک در آهنی دولنگه را نشان داد و گفت که آنجا رفت

یک لنگه در باز بود و او پیاده شد و لنگه دیگر را . بایستم

میدان گرفتم و با یک فرمان . باز کرد و گفت که تو بیایم

گلعلی سنگی . ای پارک کردم به داخل حیاط رفتم و گوشه

. به اطاق دعوت کردما را  زیر الستیک ماشین گذاشت و

مپی که باالی سرش یک کاسه پالستیکی بود حیاط را ال

های نارنج توی حیاط پخش  عطر شکوفه. کرد روشن می

زن جوانی با پیراهن بلند و موهایی که زیر . شده بود

ها را  روسری جمع کرده بود سالمی کرد و مرغ و خروس

طوری که  گلعلی همان. شان کیش کرد سوی النه به

ین همسر من است و آن دوتا ا»رفت گفت:  پیش می پیش

های چوبی  پله. و با دست ایوان را نشان داد« .پدر و مادرم

پیرمرد زیر نور المپی که از سقف چوبی ایوان . را باال رفتیم

ای فلزی گذاشته بود و با  آویزان بود؛ بین دو پایش؛ شانه

ریسی  حالجی و پیرزن با چرخاندن دوکی؛ نخها را  آن پشم

قبل از اینکه پیرمرد از جایش بلند . کرد می

شود خوجه محمد ضمن بوسیدن پیشانیش؛ 

اش گذاشت و تقاضا کرد که  دست روی شانه

پدر گلعلی در حرکت به . به کار خود بپردازد

و مادرش گفت که اینها دوستانم هستند و 

وارد پذیرایی شدیم و هر . امشب مهمانند

دو پشتی ترکمنی با . کدام جایی نشستیم

عکسی خانوادگی از مشهد توی  اش؛ قاب روکش پالستیکی

اینچ در کنارش و  12تاقچه و یک تلویزیون سیاه و سفید 

اعتی شکل قلب بر میخ دیوار و س اسپندی نخ کشیده به

کرد؛ به  دیواری که پاندولش به چپ و راست حرکت می

گلعلی با نان و پنیر و چای؛ پذیرایی . خورد چشم می

مختصری کرد تا اینکه ارسالن رو به گلعلی کرد و گفت: 

گلعلی بیرون رفت و « ریم سر اصل مطلب؟ خوب! کی می»

با کهنه چرمی لوله شده برگشت و کنار ما نشست و ضمن 

توی صندوق قدیمی »بندک چرمی آن گفت: باز کردن 

آخه یک زمانی اینجا مرکز حکومت . پدرم پیدا کردم

وقتی « .مازندران بوده و اغلب مردم وضعشون خوب بود

روی فرش پهن کرد بوی نفتالین و چرم کهنه در  را آن

. همه سرهایمان را روی نقشه خم کردیم. اطاق پخش شد

که  د و درحالیگلعلی با انگشت چندضربه روی آن ز

. خط سروی است»مخاطبش خوجه محمد بود؛ ادامه داد: 

چندبار به کتابخانه عمومی ساری رفتم تا از طریق 

ارسالن نیم « .های مختلف به فارسی تبدیل کردم کتاب

گلعلی با نان و پنیر و چای؛ 
پذیرایی مختصری کرد تا 
اینكه ارسالن رو به گلعلی 

خوب! کی »کرد و گفت: 
 «ریم سر اصل مطلب؟ می
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با این »تیغ شد و با تعجب نقشه را نشان داد و پرسید: 

نه بابا! روی یک »گلعلی تبسمی کرد و گفت: « رفتی؟!

محل تقریبی . غذ پیاده کردم و کاغذ را با خودم بردمکا

وقت ارسالن را با دست نشان  آن« .گنج را هم پیدا کردم

فقط من . روبروی روستای امره است»داد و ادامه داد: 

ارسالن « .شما آوردیدباالخره لنگ یک دستگاه بودم که 

سمت خودش گرفت و پرسید:  با تعجب انگشت اشاره را به

بله »گلعلی سری تکان داد و گفت: « محل ما؟!روبروی »

سمت خود  خوجه محمد نقشه را به« .روبروی محل شما

که  دقت نگاه کرد و درحالی پشت و رویش را با. کشید

« ریم؟ ساعت چند می»داد پرسید:  سمت گلعلی هل می به

ریم! بعد از  می»گلعلی سری تکان داد و با لبخند گفت: 

حت دم و دستی؛ ساعت دوازده شام و نماز و یک استرا

. ریم گیریم و می زنیم بیرون؛ البته برادرم را سرراه می می

وقت رو به من کرد و با لبخند گفت:  آن« کارگر خوبیه!

« .سروصداتر؛ بهتر خواهیم هرچی بی ماشین هم نمی»

هایم را باز کردم و رو به ارسالن و خوجه محمد  دست

پس این دستگاه کجاست؟! »گفتم: 

« خواهید یک تست از آن بگیرید؟! مین

سمت  اش را به پشتی خوجه محمد کوله

که دستگاه را  خود کشید و درحالی

آورد به گلعلی گفت که زیرزمین  درمی

همین اطاق برود و یک سکه را مخفی 

کند و برگردد و گلعلی که رفت؛ خوجه 

های قلمی را درآورد و  محمد باطری

ر داد و با پیچاندن یکی در محفظه دستگاه قرا یکی

از جای خود بلند . های قرمز آن روشن شد ای؛ چراغ دکمه

قدر دستگاه را گرداند تا در کنج اطاق سوت  شد و آن

همراهم »رو به من کرد و گفت: . ممتدی از آن برخاست

بیرون رفت و من و « .بیا تا سالمت دستگاه را نشانت بدهم

بی زیرزمین گلعلی دولنگه در چو. ارسالن هم پشت سرش

به درون که رفتیم بوی . صدا کردما را  را باز گذاشته بود و

ها آویزان بود به مشامم  دسته از میخ پیاز که دسته و سیر

های شالی و گرد و چند کدوحلوایی؛ روی  گونی. خورد می

خوجه محمد دستگاه را به کنج . های کف زمین بود تخته

روی باالخره تا . گوش رسید تری به سوت ممتد و قوی. برد

خوجه . های شالی به حد اعالی خود رسید یکی از گونی

محمد دست برد و از سوراخ همان گونی؛ سکه را درآورد و 

گلعلی سکه « همین بود؟»سمت گلعلی گرفت و پرسید:  به

ارسالن « آره! خودشه!»را گرفت و با تکان دادن سر گفت: 

نگفتم »گفت: هم سایید و با افتخار  هایش را به کف دست

خوجه محمد دستگاه را خاموش کرد و همگی « خوراکشه!!

وقتی نشستیم ارسالن روبه خوجه محمد . به باال رفتیم

خبر داری یک زمانی روستای من سر »کرد و گفت: 

خوجه محمد سرش را به طرفین تکان داد و « ها بود؟ زبان

ارسالن نفس بلندی « نه! تا حاال چیزی نشنیدم!»گفت: 

ام هنگ ژاندارمری  اواخر خدمت سربازی»و گفت:  کشید

یک . سالی بود که جنگ شروع شده بود یک. گرگان بودم

. نام شقاقی آذر که فرمانده هنگ ما بود سرگردی بود به

گفت خمینی؛ سرش  اگه سربازی می. اللهی بود خیلی حزب

گفت که باید بگی امام  کشید و با تحکم می فریاد می

تی؛ به ساری آمد و شد فرمانده بعد از مد. خمینی

ژاندارمری استان مازندران؛ یعنی از رامسر تا کالله گنبد؛ 

من خدمتم تمام . امنیت خارج از شهرها به عهده او بود

کیاسر . جنگیدیم شده بود و دوسالی بود که با عراق می

او و همراهانش به آنجا رفته . دودستگی شد و درگیری

هنگام . ره؛ جلو بحران را گرفتندبودند و تا حدودی با مذاک

برگشت؛ عبور امره؛ منافقین راهش را بسته 

بندند و از طریق  را به رگبار میها  آن و

های طرف ما  جنگل. کنند جنگل فرار می

شهر وصل  های سیدابوصالح قایم به جنگل

راننده که زخمی شده بود؛ رنجرور . شود می

کند و همه درب و داغون به  را چپ می

از هواژک تهران . افتند کناری می

آید و همه را به تهران اعزام  کوپتر می هلی

پرسید:  خوجه محمد با تعجب. شوند کنند و خوب می می

ارسالن « دست میاری؟! تو این اطالعات را از کجا به»

همیشه . راننده اون رنجرور پدرم بود»لبخندی زد و گفت: 

جزو االن گفت که اگه سرهنگ سیگاری بود؛  به ما می

اش  اش را پاره کرده بود و چون ریه گلوله ریه. شهدا بود

شد و سفره شام پهن « .در برد پاک پاک بود؛ جان سالم به

اخبار . پس از صرف شام؛ تلویزیون را روشن کردیم

سراسری بود و بازدید جمعی از مسئولین در بیمارستان 

بوعلی ساری که از مجروحین بمباران نیروگاه نکا عیادت 

ارسالن بدون اینکه مخاطبی داشته باشد با . کردند می

اه! اه! اه! اه! راست راستی »تعجبی آمیخته به تأسف گفت: 

پس . اینجا آمدند و زدند و کشتند و سوزاندند و رفتندتا 

خوجه محمد « خورند؟! درد کی می این پدافندها به

پرتقالی را که پوستش چروک افتاده بود از دیس گرفت و 

کند؛ سری تکان داد و  را پوست می  که با چاقو آن درحالی

اش  پشتی خوجه محمد کوله
سمت خود کشید و  را به

که دستگاه را  درحالی
آورد به گلعلی گفت  درمی

که زیرزمین همین اطاق 
برود و یک سكه را مخفی 

 .کند و برگردد
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یک خواهرزاده . ها همه را غافلگیر کردند لعنتی»گفت: 

اون تعریف . سرباز نیروی هوایی بابلسر استدارم که 

کرد که هواپیماهای عراقی پنج فروند بودند که باالی  می

 یک سوم راه را که آمدند دو. سقف راداری به ایران آمدند

دهند  سوخت خود را به سه فروند دیگر میها  آن فروند از

که دو سوم راه را   آن سه فروند وقتی. گردند و خود برمی

کنند دو فروندشان سوخت خود را به یک فروند  طی می

یک فروند مانده؛ به نیروگاه . گردند دهند و خود برمی می

البته . گردد رسد که پس از بمباران صحیح و سالم برمی می

را که تماماً ها  آن باک اضافی سوخت هم داشته که یکی از

کنند و  گیرها توی ساحل پیدا می آلومینیوم بود؛ ماهی

دهان گذاشت و  یک قاچ پرتقال را در« .دهند میتحویل 

اش را از توی دهان درآورده و توی  که هسته درحالی

نیروی هوایی بابلسر پس از »گذاشت ادامه داد:  وردست می

های دیدبانی زیادی در مسیر ساحل نصب  این اتفاق برج

کرد و کلی تشکیالت پدافندی از تهران آورد و خود 

عهده گرفت و اگر خدای نکرده  به حراست از نیروگاه را

وقت است که نتیجه کار  دوباره بیایند آن

های چشمم سنگین  پلک« .شود معلوم می

طور که لم داده بودم  شده بود و همان

خوابم برد تا اینکه احساس کردم 

چشم باز کردم . خورد هایم تکان می شانه

گفت:  گلعلی را باالی سرم دیدم که می

کلمن . ت دوازده شدپاشو داداش؛ ساع»

آب را هم برای تو گذاشتم با خودت 

ارسالن و خوجه . از جا جستم« .بیار

. محمد کوله بر دوش پایین ایستاده بودند

صدای . ملحق شدم و چهارنفری راه افتادیمها  آن به

پاشیدن آب کشداری را از پشت سر شنیدم؛ سر که 

را برگرداندم همسر گلعلی را دیدم که تتمه آب کاسه 

قدری که « .خدا به همراه»گوید:  ریزد و به گلعلی می می

راه رفتیم جوانی را دیدم که روی گاوآهن جلوی در 

گلعلی برادرش را . نشسته و با دیدن ما از جا بلند شد

بیل و کلنگ را . معرفی کرد و گفت که او جانعلی است

خود جانعلی گرفت و فانوس را به من داد و من یک دست 

به راه ها  آن دست دیگر کلمن آب؛ همگام بافانوس و 

گلعلی دولولش را از دوش راست آویزان کرده بود و . افتادم

همراه ارسالن کوله بر  که بند آن در دستش بود به درحالی

کردند  قوه در دست؛ پیشاپیش ما حرکت می پشت و چراغ

و خوجه محمد هم کوله بر پشت و زنبیل در دست در 

شمار و  ماه کامل همراه با ستارگانی بی. آمد کنار ما می

کوچه . شد وضوح دیده می حتی راه شیری کهکشان هم به

فرش بود و مهتاب سطح  های روستا سنگ کوچه پس

جمعی  از جنگل زوزه دسته. ها را هم روشن کرده بود سنگ

ها  رسید که با پارس متقابل سگ گوش می ها به شغال

ها  خواستند و سگ انگار اذن دخول می. شد خاموش می

ترین حرفی با هم  بدون اینکه کوچک. کردند موافقت نمی

راهی سرباال بود که دست  کوره. رفتیم بزنیم به جلو می

راست آن جنگل و دست چپ در عمق زیاد؛ رودخانه 

ساعتی که از روستا  نیم. همچون نقره مذاب در حرکت بود

 دور شدیم؛ در مجاورت رودخانه شبح کارخانه صنایع

تر بود  خوجه محمد که از همه ماها مسن. چوب هویدا شد

دم  شه یک اگه می»بریده گفت:  وهن افتاده بریده به هن

. گلعلی ایستاد و هرکدام در جایی پخش شدیم« .بزنیم

که عرق پیشانیش را با لبه آستین  خوجه محمد درحالی

سوی کارخانه کرد و از  ای به کرد با سر اشاره پاک می

این همان کارخانه است که از کنارش »سید: گلعلی پر

که پشت به  گلعلی درحالی« پیچیدیم؟

جنگل و رو به دره نشسته بود؛ سری 

آره؛ البته فقط »تکان داد و گفت: 

اسمش کارخانه صنایع چوب و کاغذ 

است؛ هنوز از دم و دستگاهش خبری 

یک مشت نگهبان دارد و یک . نیست

ها  دستگاه سنگ شکن که کمپرسی

برند؛ مدتی  خرند و می هایش را می ماسه

پادگان خواستند اینجا را  پیش می

درست کنند که با اعتراض اهالی منطقه 

پدرانمان زمین شالیزار را دادند تا ماها . جلویش را گرفتند

شود ولی  تمام میباالخره جنگ . در این کارخانه کار کنیم

سمت دره  سنگی را به تکه« .کارخانه همیشه کارخانه است

خوشبختانه پادگان را در روستای »پرت کرد و ادامه داد: 

یک محوطه جنگلی . شهر راه انداختند دپشت جاده قایمرو

را که میدان تیر ژاندارمری بود توسعه دادند و نامش را 

که پشت  از جا بلند شد و درحالی« .گذاشتند پادگان قدس

دیگه . بلند شید»کرد گفت:  شلوارش را با دست پاک می

باز « .چیزی نمونده؛ یک یاعلی دیگه که بگید؛ رسیدیم

. تا اینکه گلعلی ایستاد. راه سرباال بود و سرباال رههمان کو

تفنگ را از دوش برداشت و روی زمین گذاشت و 

کرد به ارسالن گفت که چراغ  که نقشه را باز می درحالی

دستی را روشن کند و روی نقشه بگیرد و جانعلی هم 

ارسالن لبخندی زد و گفت: 
راننده اون رنجرور پدرم »

گفت که  بود. همیشه به ما می
اگه سرهنگ سیگاری بود؛ 
االن جزو شهدا بود. گلوله 

اش را پاره کرده بود و  ریه
اش پاک پاک بود؛  چون ریه

 «در برد. بهجان سالم 
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سرخود فتیله فانوس را باال کشید و کنار نقشه بر زمین 

هی به سمت چپ کرد و روستایی را از گلعلی نگا. گذاشت

در امتداد االن اون امره است و ما »دور نشان داد و گفت: 

آن هستیم دست راست ما هم این درخت آزاد دوچله 

سوی درخت تکان داد و  ترجمه فارسی نقشه را به« .است

سنگ بزرگی  زیر این درخت باید تخته»فکورانه ادامه داد: 

سوی آن درخت رفتند و در  بهارسالن و جانعلی « .باشد

های پوسیده پای درخت؛ سنگ را پیدا  میان شاخ و برگ

گلعلی فانوس را روی آن برد و از برادرش خواست . کردند

جانعلی با لبه بیل و . که سطح سنگ را کامالً پاک کند

ها و  درخشیدند خزه ارسالن با لبه تبر که هردو زیر نور می

کم  کم. سنگ زدودندگل و الی سالیان دور را از 

کاری یک دست که از مچ قطع شده بود به چشم  کنده

کاری  بقیه کنده. پاک کردن سنگ سرعت گرفت. آمد

سمت کف دست جمع شده و  چهار انگشت به. بیرون آمد

یک « . بسه»گلعلی گفت: . فقط انگشت اشاره بیرون بود

نگاه به نقشه و نگاهی دیگر به کاغذ 

که با پنجه  درحالیترجمه انداخت و 

سنگ را  کفشش؛ انگشت اشاره روی

در جهت این »داد گفت:  نشان می

و خود « .انگشت باید بیست قدم برداریم

شروع کرد به شمردن و ما پشت سرش 

راه افتادیم و وقتی بیستمی را شمرد؛ 

آنجا را با کف پایش کوبید و به خوجه 

. محمد گفت که دستگاه را؛ راه بیاندازد

حمد که دستگاه را پیشاپیش از خوجه م

کوله درآورده بود روشن کرد و در باالی آن محل به 

در محلی که باالخره آنقدر گرداند تا . گردش درآورد

که پا  گوش رسید؛ متوقف شد و درحالی ترین سوت به قوی

گلعلی « اینجاست؛ نه آنجا!»کوبید گفت:  را به زمین می

حدودش را گفتم؛ من »سری تکان داد و با تبسم گفت: 

که کلنگ را با دو  جانعلی درحالی« .دقیقش با تواست

گلعلی « ؟شروع کنم»دستش گرفته بود از برادر پرسید: 

و خود تفنگ را به من داد و « آره جانم؛ شروع کن.»گفت: 

سوی آسمان گرفت  جانعلی دو دستش را به. بیل را گرفت

به هر دو  آب دهانی« .خدایا به امید تو»و با تضرع گفت: 

کند و  ها را می او با کلنگ خاک. دست زد و شروع کرد

ها  رگه اول؛ سبزه. کرد برادرش با بیل به کناری پرت می

کم خاک خالص  آمدند ولی کم قاطی خاک بیرون می

های زیرورو  های نمور تازه همراه با علف بوی خاک. شد می

 های خاکی که تاکنون با کرم. خورد شده به مشاممان می

. لولیدند ها می آرامش زیر زمین بودند؛ در البالی خاک

لیوان آبی به او . کم گودال تا کمر جانعلی را پوشاند کم

گلعلی یک سر طناب را به . دادم و او الجرعه سرکشید

را به مچ  زنبیل گره زد و پایین فرستاد و سر دیگر آن

دسته . کرد جانعلی پر و گلعلی خالی می. پایش بست

ز چوبی که جانعلی در دیواره گودال فرو کرده بود فانوس ا

دیگر تمام قد . لیوان آب دیگری به او دادم. آویزان بود

خوجه محمد هروقت دستگاه را به جلو . توی گودال بود

گوش  فریاد جانعلی از زیر به. شد تر می آورد سوت قوی می

های  تکه. همه سرها روی دهنه گودال جمع شد. ما رسید

ل را در زنبیل گذاشت و با تکان دادن طناب؛ با رنگی سفا

های سفاله؛ مثل  خودشه! اینجا پر از تکه»فریاد گفت: 

گلعلی زنبیل را باال کشید « .اینکه من سر خم را شکوندم

قوه را روی آن  ارسالن نور چراغ. های سفال را درآورد و تکه

از دل گودال . درخشیدند های رنگی سفال می تکه. گرفت

« خدایا شکرت! خدایا شکرت!»صدای 

خوجه محمد دستگاه را . آمد بیرون می

سوت ممتد آن . ودال گرفتروی گ

دستگاه را خاموش . گوشخراش شده بود

اش  را در کوله که آن کرد و درحالی

گذاشت؛ با تأسف سری تکان داد و  می

از گنج خبری . فایده است بی»گفت: 

هایش را با صدا  گلعلی باد لپ« .نیست

یعنی »بیرون فرستاد و با تعجب پرسید: 

خوجه محمد گفت: « چه که نیست!؟

های سفال نشانه این است که قبل از  که گفتم؛ تکه مینه»

اگه دلتان . ما آمدند خم را شکستند و گنج را بردند

طرف  آنقدر پایین بروید تا آن. خواهد بکنید، بکنید می

گلعلی که یک « .زمین از یک سرزمینی بیرون بیایید کره

پایش روی تیغه بیل بود و با دو دستش دسته بیل را 

ای انداخت و تفنگ را  با خشم بیل را به گوشه گرفته بود؛

دستگاه با »از دست من کشید و با صدای بلند گفت: 

« چطور گنج نیست؟!. سوت ممتدش در حال انفجار بود

خوجه محمد با آرامش زیپ اوور آمریکاییش را باز کرد و 

اش دست  که روی غالف چرمی کلت کمری درحالی

شعات طالست وقتی این صداها از تشع»کشید گفت:  می

ماند گازهایی از آن  یک مدتی در جایی سربسته می

شود و چون این گازها راه خروج نداشتند با  متصاعد می

ما  کندن این گودال به یکباره بیرون آمدند و ما و دستگاه

خوجه محمد دستگاه را روی 
گودال گرفت. سوت ممتد آن 
گوشخراش شده بود. دستگاه 

که  را خاموش کرد و درحالی
گذاشت؛  اش می را در کوله آن

با تأسف سری تكان داد و 
فایده است. از گنج  بی»گفت: 

 «خبری نیست.
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دستی را روی تل خاک پرت  ارسالن چراغ« .فریب دادندرا 

کوبید  که کونه تبر را در دست چپ می کرد و درحالی

من به خوجه محمد ایمان دارم هرحرفی که بزنه »گفت: 

نگاهی به خوجه محمد انداختم و نگاهی به « .حرف منه

بدنم داغ شده بود و صدای . آمد ارسالن؛ بوی تبانی می

جانعلی طناب را تکان . شنیدم طپش قلبم را به وضوح می

 .کشید کشید که چرا باال نمی داد و از آن ته فریاد می می

را با  سرطناب را که به پای گلعلی بسته بود باز کردم و آن

های  باز تکه. هردو دست کشیدم و زنبیل را خالی کردم

گلعلی . درخشیدند سفال بود و سفال که زیر نور مهتاب می

سر در گودال کرد و از . قنداق تفنگ را روی زمین گذاشت

ی چیز»جانعلی داد زد: . برادرش خواست که بیرون بیاید

بار فریاد کشید:  ولی گلعلی این« .نمانده؛ نزدیک شدیم

اول . سر گودال رفتم« .گفتم بیا بیرون؛ کار ما تمام شد»

کلنگ و فانوس را با زنبیل بیرون کشیدم و سپس کمک 

. خیس عرق شده بود. کردم که خودش بیرون بیاید

لیوانی آب . موهای جلو سرش روی پیشانی چسبیده بود

تضرع  نفسی تازه کرد و با. تا قطره آخر نوشیدبه او دادم؛ 

اینجا چه خبره؟! من هزار جور نقشه »از برادر پرسید: 

گلعلی سری از روی « واسه این صاحاب مرده کشیده بودم!

تاسف تکان داد و بدون اینکه حرفی بزند بند تفنگ را 

دوش انداخت و بیل را از روی زمین گرفت و شروع کرد  به

من هم کلنگ را گرفتم و با سر پهن آن . لهبه پر کردن چا

و کمک پاهایم خاک کنده شده را مجدداً توی گودال 

کار که تمام شد باروبندیل را جمع کردیم و . ریختم

ورودی محل که رسیدیم؛ اذان صبح از مسجد . برگشتیم

ها با قوقولی قوقوی خود؛ نوید  رسید و خروس به گوش می

خوجه . و صورت را شستیم دست. دادند صبحی تازه را می

های  اولی با دست. محمد و گلعلی و برادرش وضو گرفتند

های باز و با مهر؛  بسته و بدون مهر و دو برادر با دست

پس از صرف صبحانه؛ سه نفری سوار . نمازشان را خواندند

دادند  که دو برادر برای ما دست تکان می شدیم و درحالی

ذشت سه روز توی اطاقم بعد از گ. بوقی زدم و برگشتیم

خانه مرا صدا زد و گفت  دراز کشیده بودم که پسر صاحب

پیراهن و شلوارم را پوشیدم و یااهلل . که تلفن با تو کار دارد

زن . که روبروی اطاق من بود رفتمها  آن گویان به اطاق

صابخانه گوشی را که روی تلویزیون مبله بود نشان داد و 

ف ساری تماس گرفتند و کد گفت که از یک روستا اطرا

گوشی . آن کد روستایی است و خودش به آشپزخانه رفت

را که گرفتم صدای خشدار گلعلی را شناختم که با هیجان 

الو! داداش »و مسلسلی مرا به رگبار کلماتش بسته بود: 

امروز توی . گم خودتی؟! فقط گوش کن ببین چی می

ه به کی دونه دیگ آدم نمی. محلمان صحرای محشر بود

باید اعتماد بکنه؟! ارسالن نامرد بعد از یک عمر رفاقت مرا 

به خوجه محمد فروخت! اگه یادت باشه من اون شب 

کنه؟! اون  چندبار گفتم که دستگاه داره خودشو پاره می

نامردها سر ما را کاله گذاشتند و خودشان دوتایی رفتند 

یک گالش که رفته بود برای گاوهایش . سراغ گنج

بینه و خودشو مخفی  اون دوتا را می. های تازه بچینه فعل

های سنگرکنی نظامی؛ گودال را  اون دوتا با بیل. کنه می

هایشان  ها را توی کوله کنند و تمام سکه خالی می

رسونه و  گالش دوان دوان خودش را به محل می. ریزند می

کنه و مخابرات محل هم زنگ  همه اهالی را باخبر می

پاسگاه هوالر و از آن طرف مامورهای ژاندارمری  زنه به می

ای  اون دوتا نامرد روی پل لوله. آیند هم با یک لندرور می

. بینند بودند که مامورها را آن طرف رودخانه می

خواستد برگردند که پشت سرشان اهالی بودند با بیل و  می

مورها دوان خودشون را به مأ س مردم دوانداس؛ از تر

. گیرند کلت رو هم از او می. شوند تسلیم می رسونند و می

دی چی  الو! گوش می. فقط دستگاه را با خود نیاورده بود

ریم ییالق؛ تو هم یک  گم؟! من و جانعلی یک مدتی می می

« .گردیم ها که از آسیاب افتاد برمی مدتی برو مسافرت؛ آب

پس اون »آب دهانم را قورت دادم و با تعجب پرسیدم: 

خنده تمسخرآمیزی « فال از کجا آمده بود؟!های س تکه

های  نبود!! اون تکه گنج بود ولی برای ما»کرد و گفت: 

ها ریخته بود تا اگر  سفال را صاحب اولیه گنج روی خم

کسی به صورت اتفاقی تا اون مرحله رسید مثل ما گول 

ای که  ولی اون نامردها با تجربه. تر نره بخوره و پایین

صدای گلعلی قطع شده بود و « ...ا راداشتند این چیزه

مدتی به گوشی نگاه . آمد بجایش صدای بوق مقطع می

را سرجایش گذاشتم و پس از تشکر از  آهسته آن. کردم

خانه که هنوز در آشپزخانه بود؛ به اطاق خود  زن صاحب

چمدانم را بسته و پس از آمدن به خیابان؛ از یک . رفتم

■. به ترمینال ببردتاکسی خواستم که مرا دربست 
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   «گلدان-اطلسی» داستان کوتاه 
 « سمیرا صفری»سنده ینو 

 

آرایشی . مانتو و شال و شلوار سیاه. سیاه پوشیده بود

هایی زد و  حرف. عینک دسته فلزی به چشم. نداشت

هام زل زد و  به چشم. روی من نشسترودر. سکوت کرد

یک . اش درآورد و روی میز گذاشت قرص از کیفای  بسته

ها  با قرص. از یخچال برایش آب ریختم. لیوان آب خواست

. گوشه چشمش قطره اشکی خشک شده بود. خورد

پنجره را باز کردم تا . داد آشپزخانه بوی غذای سوخته می

به قابلمه نگاه . هایش ته کشیده بود حرف. هوا عوض بشود

 . کرد

 . غذام سوخت. حواسم پرت شد -

از رشته . از خواهرش گفت. سر حرف را باز کرد

اش  از دوره دبیرستان. روانپزشکی

سال آخر از طرف دبیرستان به . گفت

. بیمارستان روانپزشکی رفته بودند

چندباری . خواهرش روانپزشک بود

هم به بیمارستان روانپزشکی رفته 

. های رنگ و رو باخته زن. بود

ت از دنیا مرده و دس مردهای دل

 .کشیده

شنید  از سر و صداهایی که می

که از   از روزی. اش از تنهایی. اش از زیرزمین خانه. گفت

از خواب و . رامین جدا شده بود اخالقش بدتر شده بود

 .وقتش های وقت و بی از کابوس. خوراکش گفت

ای کوچک رو به کوچه  اش پنجره زیرزمین خانه

. آمد ی گربه می آه و نالهاغلب از زیرزمین صدای . داشت

ها هم دردی را دوا  قرص. هایش رفته بود خواب از چشم

. رفت شد و به خواب می سرش سنگین می. کرد نمی

 .کرد ها یکی بعد از دیگری خوابش را پر می کابوس

دستی . اش ماسک زده بود به چهره. دید مردی را می

انگشتی روی . خشاب آن پر بود. رفت سمت تفنگ می به

 . تاریکی محض. آورد ماشه فشار می

 

 

گلوی مردی به تفنگ . مرد کاپشن سیاه پوشیده بود

پوش  گلوی مرد سیاه. کند مرد شلیک می. چسبیده بود

قطرات . شود خون به دیوار خانه پاشیده می. شود دریده می

هنوز باور . چکد های کوچک زیرزمین می خون روی شیشه

فکر . ندارد که این حادثه جلوی خانه او اتفاق افتاده است

. کشد ای جیغ می گربه. است کند خواب و خیال می

ها  کورمال از پله. شود سروصدایی از زیرزمین بلند می

گربه . کند آید و المپ زیرزمین را روشن می پایین می

ای از  سایه. پرد باال می. شود سیاهی از کنار پایش رد می

. آید ها باال می از پله. شود جلوی پنجره زیرزمین رد می

مردم جلوی خانه او جمع . شود همهمه می. شود صبح می

اش را فشار  زن همسایه زنگ خانه. اند شده

رو کرده او روب های پف با چشم. دهد می

 . شود می

 دیشب نخوابیدی؟ -

 چی شده؟ -

 . جنایت. ..جنایت خانوم -

 چی؟ -

مواظب باش . ..نفر کشته شده یه -

 . پلیس قراره بیاد ازت سوال جواب کنه

 . من که کاری نکردم -

. کند وضعش را مرتب می و سر. گردد خانه برمی به

چادرش را دور خود . کند زنگ خانه دوباره ناله می

آرامش خود را . کند افسر آگاهی به او سالم می. پیچد می

خون روی . اند دور جسد با گچ خط کشیده. کند حفظ می

شکل ترسناکی . اش پاشیده شده است ر خانهسطح دیوا

رد خون را . گیرد وی دهانش میدستش را جل. پیدا کرده

. قاتل اوست. اند مرد و زن به او چشم دوخته. کند نگاه می

تواند از  دیگر نمی. پوش را کشته است او این مرد سیاه

. ها را دوست ندارد های آدم چشم. اش بیرون بیاید خانه

هایی که هر جا برود به او  خواهد فرار کند از چشم می

سر حرف را باز کرد. از خواهرش 
گفت. از رشته روانپزشكی. از 

اش گفت. سال  دوره دبیرستان
آخر از طرف دبیرستان به 
بیمارستان روانپزشكی رفته 
بودند. خواهرش روانپزشک بود. 
چندباری هم به بیمارستان 

 روانپزشكی رفته بود.
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هایشان  ها چشم که شبی های مثل گربه. اند خیره

 . های مردم هم درخشان شده است چشم. درخشد می

کسی را پشت سر خود حس . خوابد ها نمی شب

. آید ها باال می ای از پله سایه. کند گربه ناله می. کند می

کن تو گوشش  صدای بستن صداخفه

دوزد و  مردی به او چشم می. پیچد می

گلوله از سر تفنگ . کند التماس می

باروت اطراف تفنگ به . شود شلیک می

. رود داغ به گلوی مرد فرو می. رود هوا می

او . حس بدی است. شود مرد خفه می

میرد بدون آنکه بتواند درک کند چرا؟  می

هر جرمی هم . چرا پا به دنیا گذاشت و چرا کشته شد

 . اش این نبود مرتکب شده بود حق

سرد . گرفتمدستش را . کرد سایه مرد او را رها نمی

هایش را از من  چشم. هایش زل زدم به چشم. مثل یخ. بود

خاک گلدان خشک . به گلدان اطلسی چشم سپرد. دزدید

. مانده لیوان آب را روی خاک گلدان ریخت ته. شده بود

هایش را تو  قرص. لبخند کمرنگی زد. دستش را باز گرفتم

خواهرش با لحنی . موبایلش زنگ خورد. کیفش ریخت

گوشی را به من . زند انی از پشت تلفن با او حرف میعصب

 . دهد م میای سال زن با صدای گرفته. دهد می

 خوب هستید؟. سالم خانوم -

 شما خوب هستید؟. خوبم. سالم -

مواظب خواهرم . ..غرض از مزاحمت -

 . رسانم من خودم را می. ..باشید

دانم من گوشی را قطع کردم یا  نمی

روی من زنی نشست که ولی روب. او

پس . توانست بیشتر از این حرف بزند نمی

توانست ثابت کند خونی  چون نمی. رفت

او نبوده و او اش پاشیده شده تقصیر  که به دیوار خانه

خواست به خواهرش  زن رفت چون نمی. کاری نکرده

. کند ای پشت سرش است و او را تعقیب می بگوید که سایه

 ■. دردش همین بود. خواست بستری شود او نمی

 

 

خوابد. کسی را  ها نمی شب
پشت سر خود حس 

کند.  کند. گربه ناله می می
آید.  ها باال می ای از پله سایه

کن تو  صدای بستن صداخفه
 پیچد. گوشش می
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   «خداحافظ آقای الهامی» داستان کوتاه 
 « محمد حسینی کاریزکی»سنده ینو 

 
To: m_k3@yahoo. com 

 :Subjectرخ  عکاسی نیم

2 Dec 

که پشتِ این پاکت نوشته شده و  هاییسالم، اگر چیز

روی من است درست باشد شما باید آقای الهامی روباالن 

طور باید بگویم این اولین باری است که این باشید، اوالً

های زیادی توی کنم، منظورم این است عکس کاری می

وقت  شان ولی هیچ ی ما مانده و کسی نیامده دنبال مغازه

ام تا یادشان بیندازم بیایند و  نزدهشان زنگ  کدامبه هیچ

که  گویم کسی شان را ببرند، همیشه با خودم می ها عکس

قدر ارزش قائل نشده که بیاید و بگیردش  برای عکسش آن

گویید  میاالن  همان بهتر عکس را نداشته باشد، حتماً

ام، سوال خوبی است، راستش  پس چرا به شما ایمیل زده

ها را بیندازم اتاق پشتی،  پاکتجور  خواهم این وقتی می

هایی آنقدر کم کنم تا ببینم چه عکس ها را نگاه می عکس

شوند، باورتان  توانند فراموش اهمیت هستند که می

ای هستند،  های معرکه شان واقعا عکستر شود اما بیش نمی

شود کلی قصه و  ها که با دیدنشان می جور عکس از آن

همه به  ی، با اینشان بساز ماجرا توی ذهنت برای

هاشان را  زنم، گرچه شماره شان زنگ نمی کدام هیچ

ای ندارند، گفتم که  ها اما استفاده ایم پشت پاکت نوشته

، . ..عکسی که صاحبش آن را فراموش کند، همان بهتر که

ای نبود،  پاکتِ شما تنها پاکتی بود که پشتش شماره

الهامی(  آدرس ایمیل بود و کنارش نوشته شده بود )آقای

البته دلیل کنجکاوی من این نیست، آخر چند نفر پیدا 

شان بزرگ  شوند عکس یک سنگِ قبر را بدهند برای می

تان  دانم شاید صاحب این قبر برای کنیم و قاب کنیم؟ نمی

طور که روی  اهمیت زیادی داشته )شراره مرتضوی( این

 هر حال این ، به... این سنگ نوشته هنوز جوان بوده که

ها فرق دارد، راستش سنگ قبر برای  یکی با بقیه عکس

اید بعضی از  من خیلی ترسناک است، تا حاال توجه کرده

که برای اثبات   ند؟ مردیا قدر وحشتناک ها چه جوک

کوبد روی  رود گورستان و میخی می شجاعتش شبانه می

اش  فهمد پالتو خواهد بلند شود می که می قبری، اما همین

اش  ده و چسبیده به قبر، همان زمان هم بقیههم میخ خور

را گوش نکردم، خیلی وحشتناک است نه؟ ببخشید از 

تان آماده است  هر حال عکس موضوع فاصله گرفتم، به

خیابانِ دانشجو، رخ،  برای تحویلش بیایید به عکاسیِ نیم

خواهد بدانم  تان، دلم می شوم ببینم من هم خوشحال می

 . ست؟ البته اگر فضولی نباشدی این سنگ قبر چی قصه

 با احترام

 فرهاد مرادی

 

 

To: m_k3@yahoo. com 

 :Subject آوری آخرین یاد

10 Dec 

سالم، این دومین ایمیلی است که برای شما ارسال 

تان  ایمیل اید، شاید اصالً قبلی را نخوانده کنم، احتماالً می

اید و دوست ندارید  کنید، شاید هم خوانده را چک نمی

ها پیش دوستی داشتم  عکس را بگیرید، آقای الهامی سال

کار بود، گاهی اوقات برای چسباندن و جا دادن  که سنگ

که  بار تعریف کرد در حالی رفت گورستان، یک ها می سنگ

ی قبر  داده ناگهان گوشه داشته قبری را سر و سامان می

ی زیر  های خودش دیده که جنازه ریخته و خودش با چشم

گویم؟ حداقل یک سال  دانی چه می الم است، میسنگ س

پوسیده، اما سالم  از مردن یارو گذشته بوده و دیگر باید می

گویند و  ها قدیس می بوده، بعضی جاها به این جنازه

ای را ببینی که نپوسیده  خالصه هر جا که بروی و جنازه

نظر من خیلی  گذارند، ولی به مردم به آن احترام می

، جنازه اگر جنازه باشد همان بهتر که وحشتناک است

بپوسد، جنازه اگر نپوسد و از بین نرود که جنازه نیست، 

قدر وحشتناک است  نظرم نپوسیدن یک آدم مرده همان به
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ها چه  پرسید این می که پوسیدن یک آدم زنده، حتماً

ربطی به شما دارند؟ راستش باید اعترافی بکنم، من 

بینم که با دیدن  بوسی میها، در واقع هر شب، کا شب

عکس شما خیلی واضح آمد جلوی چشمم، کابوسِ 

ام روی سنگِ قبری و  وحشتناکی است، تک و تنها نشسته

ام، با  طور که با دستِ چپ میخ را مستقیم گرفته همین

ای که متوجه  زنم تا فرو رود توی قبر، لحظه سنگی می

ام  انداختهام و خودم را گیر  م را میخ کردهشوم پالتوی می

 دارد و صورتِ زنی که کامالً می  ناگهان سنگ شکافی بر

دهد، در  سالم است از الی شکاف خودش را نشان می

خندد، راستش را بخواهید برای همین است  که می حالی

خواهم شما را ببینم، پس اگر این ایمیل را خواندید  که می

انتها  در. جوابش را بدهید تا مالقاتی ترتیب بدهیم لطفاً

باید بگویم که موضوع ایمیل )آخرین یادآوری( را زیاد 

خواستم مشتاق شوید و بخوانیدش،  جدی نگیرید، فقط می

 . زنم تان ایمیل می برای اگر نیایید باز هم

 با احترام

 فرهاد مرادی

 

 

To: m_k3@yahoo. com 

 :Subject خدانگهدار آقای الهامی

24 Dec 

اید خیلی  عکس را بردهاید و  اولش که فهمیدم آمده

زده شدم، اما وقتی ایمیلم را چک کردم و دیدم  شگفت

را  خواهید من جوابی ندادید حالم خراب شد، چرا شما نمی

ببینید؟ چرا باید درست روزی بیایید و عکس را بگیرید که 

را   دهید؟ شما من من نباشم؟ چرا جوابم را نمی

اید، شاید این  هشاید شما عکس را نگرفت شناسید؟ اصالً می

دانید  همکارِ نامردِ من عکس را گم و گورش کرده، آخر می

گیرد و  های مهربانانه می چند وقتی است برایم از این ژست

خواهد کمتر عذاب ببینم، دیروز که  به خیال خودش می

ریختم متوجه شدم  عکس شما توی دستم بود و اشک می

ارِ خودش دهم ک بیند برای همین احتمال می را می من

هایش، انگار دارد  خورد از این کار هم می باشد، حالم به

کند که مقصر منم و باید  دوباره و دوباره یادآوری می

خواهید عذابم دهید،  شاید شما هم می عذاب بکشم، اصالً

دانید؟ آخر به من چه که  را مقصر می  نکند شما هم من

ده زنم بعد از طالق خودش را کشته؟ مگر مجبورش کر

بودم طالق بگیرد؟ مگر خودش هزار تا بهانه نیاورد که 

جدا شود؟ مگر مهرش را نبخشید تا طالقش دهم؟ مگر از 

خورد؟ به من چه؟ همه این  هم نمی زندگی با من حالش به

اتفاقات مزخرف به من چه ربطی دارند؟ به من چه ربطی 

رود  شب می دارد که مردی برای اثبات شجاعتش نیمه

ها؟ به من چه که  کوبد روی قبر و میخ میگورستان 

گیرد فاسد  جسدی برای اثبات پاک بودنش تصمیم می

خواهد؟ چرا  نشود، آخر به من چه؟ این زن از من چه می

کشاند پای قبرش با میخی  را می  هر شب توی خواب من

خندد؟ چرا فاسد نشده؟  که توی دستم گذاشته؟ چرا می

میشه این منم که مقصرم؟ گذارید؟ چرا ه چرا راحتم نمی

 چرا؟

روی کردم، شاید  دانم، شاید زیاده را ببخشید، نمی من

کدام از این  دانید، شاید هیچ ها را نمی کدام از این شما هیچ

خوانید، هر چند دیگر تفاوتی برایم  ها را نمی ایمیل

. خداحافظ برای همیشه. کند، خداحافظ آقای الهامی نمی

قدر  بینم چه کنم می که فکر میاالن فردا روز تولدم است و 

خوب است روز تولد و مرگ آدم یکی باشد، راستی مبادا 

خودتان را مقصر بدانید، این خواستِ قلبی خودم است، 

 . فقط برایم دعایی بکنید، دعا کنید جسدم فاسد شود

 ■ فرهاد مرادی
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   «این سفیدی برف نیست؟» داستان کوتاه 
 « حسن فرامرز»سنده ینو 

 

ی دوم، دیده  ها، در طبقه ی کالس ها از پنجره بچه

پوش چند  آشپزهای چکمه بودند که دو نفر از کمک

 کارتون پرتقال بمی و لیموشیرین را از پشت وانت سفید،

با . چینند کنند و روی هم می به اتاق سرپرستی حمل می

ها عوض شده بود و تا  وهوای بچه ها حال دیدن کارتون

نواخت و  ای شادی و هیجان به آن محیط یک اندازه

روزی،   تعداد ما، در دبیرستان شبانه. آمده بود ورآ مالل

ی  وبیست یا سی نفر بود، و آن سال نیز، مثل شب چله صد

ماندیم؛ و همان پرتقال و  ش، باید دُور از خانه میسال پی

بود و به هریک هم  ی ما می لیموشیرین سور شب چله

 . رسید بیشتر از یک پرتقال و لیمو نمی

خوردیم  می همان اول شب که پرتقال و لیمو را   

کار کنیم و سر   دانستیم شب به آن درازی را چه دیگر نمی

خالصه، پس از تقسیم و . طور گرم کنیم خودمان را چه

آن اندک   خوردن پرتقال و لیمو

شادی و هیجان که نمود پیدا کرده 

گیر  رفت و سکوت دل بود از میان می

های   پایانی همه را به روی تخت و بی

کشاند و هرکس  ها می ی اتاق دو طبقه

که حرف خاصی داشته باشد  آن بی

کشید و در احساس و خیالش  دراز می

احساس و خیالی که  .رفت می فرو 

بیشتر در پیرامون هوس و اشتهایی 

زد، که از ناکامی در  سیر نشده دور می

گرفت:  جویدن و بلعیدن و انباشتن معده سرچشمه می

درد بگیری و شکمت   توانستی بخوری تا معده قدر می آن

قدر نگه داری تا حس سیری  باال بیاید، و خودت را آن

و بعد برای به اوج رساندن ی وجودت را در برگیرد،  همه

لذت راهی جز شتاب برای نشستن روی سنگ مستراح و 

 . ای هیجانی باقی نماند تخلیه

های فوتبال  ی بازی ی آن بودم که نتیجه من شیفته

ای در اختیار  اما هیچ وسیله. دسته اول تهران را بدانم

قمریان رادیو کوچکی دارد با  شنیده بودم آرشْ. نداشتم

شبی با او نگهبان بودم، هر شب به نوبت دو نفر در . گوشی

ها از روی تخت  یک شیفت دو ساعته مواظب بودند بچه

قمریان روی صندلی لم داده بود و  آرشْ. نیفتند

  . داد هایش را بسته بود و به رادیو گوش می چشم

 

او . اتاق نبودم کالس بودم اما هم قمریان هم با آرشْ

نشست و من در  ر کنار پنجره میها د روی یکی از نیمکت

صورت سیاهی داشت . ردیف کنار دیوار، روی نیمکت آخر

شد و اغلب از  وقت شانه نمی حالتی که هیچ با موهای بی

ها، جلو و پشت شکسته بود و به او شکل جوجه  بغل

  ای استکانی زده باشد؛ با بینی داد که عینک ته ای می تیغی

سری و موقت به میان که انگار سر   گرد و خمیری

ها خوب به پوست  اش چسبانده باشند، چون از کناره چهره

و گوشت صورت جوش نخورده بود؛ و همیشه زکام بود و 

 . کرد فش می جای نفس بیرون دادن بیشتر فش به

جوشید و خودش هم چندان  در کل کسی با او نمی 

ی کالس یا اتاق  همیشه چشمش از پنجره. تمایلی نداشت

ها از روی دیوار حیاط  شبچند بار، . خوابگاه به بیرون بود

ی تاریک کنار دبیرستان و در رفته  پریده بود توی مزرعه

البته ساعتی بعد پدرش او را  . بود

گرداند و به سرپرست شب، آقای  برمی

داد مواظب باشد که  زاده، امانت می نعیم

بار هم از پشت، با  یک. باز در نرود

اش، لگدی پرت کرده  های گنده پوتین

ها  در ورودی خورده بود و بچه بود که به

دادند  هم نشان می پریدگی روی در را به

 ولی او« اسبه، رم کرده!» گفتند: و می

ها بدهکار نبود و با  گوشش به این حرف

و سماجتش چند بار   ی کوچک  جثه

 .دیگر فرار کرده و باز برگردانده شده بود

که پس از  راضی شد رادیو را به من بدهد، به شرطی 

آن . و دست کسی هم ندهم -ر مسابقه آن را برگردانمه

رادیو سبب شد که من، بیشتر از هرکس دیگر، با او در 

 . ارتباط باشم

شنبه بود، سرم  اتفاقاً آن روزی که شبش چله بود، دو

منش، دبیر ادبیات فارسی، باال  را به سوی آقای وحیدی

گر  ی حواسم به صدای تودماغی گزارش گرفته و همه

ام، کاغذی به دستم داد  نیمکتی مسابقه بود که حبیب، هم

 « مال آرشْ قمریانه!»و گفت: 

ای از  لحظه قمریان را که نگاه کردم برای آرشْ

های درشت و  ی بزرگ کنارش دانه های دو پنجره  شیشه

جا را  سبک برف را دیدم که با آهنگی یکنواخت همه

تعداد ما، در دبیرستان 
وبیست یا سی  روزی، صد  شبانه

نفر بود، و آن سال نیز، مثل شب 
، باید دُور از ی سال پیش چله

ماندیم؛ و همان پرتقال  خانه می
ی ما  و لیموشیرین سور شب چله

بود و به هریک هم بیشتر از  می
 رسید. یک پرتقال و لیمو نمی
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ای  با دیدن اولین برف زمستانی به اندازه. پوشاند داشت می

اختیار رادیو را خاموش  احساس شعف و لذت کردم که بی

 های برفی شدم که  چنان محو تماشای دانه هم. کردم

انداز  آمد؛ چه چشم بال به سوی زمین فرود می سبک

از هر دو   سفیدی! و چه هیجانی داشت دیدن بارش برف

 ی توسی بزرگ!  پنجره

های به نسبت  منش در حال مرور درس آقای وحیدی

فراش »چون نزدیک امتحانات ثلث اول بود:  -تر بود سخت

ر ی اب باد صبا را گفته تا فرش زمردی بگسترد، و دایه

، «...بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد

ست که از  بادصبا: باد شرقی، بادی. فراش: فرش کننده»

فرش زمردی: کنایه از سبز و چمن . وزد سمت شرق می

 « ...است

ی  با آن قد بلند، صورت سرخ و کت چهارخانه

اش جلو کالس، کتاب فارسی را چنان در بین  انگلیسی

اش مچاله  و کشیده  درشتهای  پنجه

خواست ادبیات را،  کرده بود که انگار می

ضرب، در همان زنگ به  نفس و یک یک

همیشه از وجود دو مار . ما شیرفهم کند

های ضحاک هم تعجب  روی دوش

کردم در  کردم و هم هرچه فکر می می

گنجید از کجا آمده و  تصورم نمی

جور، در آن زیر، توی  شان را چه دُم

دادند؛ و از  تن ضحاک حرکت میگوشت 

شان را در کجای  تر، مدفوع آن مهم

، در  کردند؟ تا متوجه دو رگ برآمده بدنش تخلیه می

منش شدم؛ و بعد همیشه  طرفین گلوی آقای وحیدی

کردم ممکن است هر آن، آن دو رگ کلفت  احساس می

هایش بخزند و ما باید  سرخ، جان بگیرند و به سمت شانه

 . شان را مهیا کنیم مان خوراک با مغزهای

گفتند پیش از معلمی،  منش می پشت سر وحیدی

گشته و خُل و  تنی داشته که روستاها را می کامیون پنج

خریده و به کورهای   ی تنورها را می سوخته   خاکستر تپاله

فروخته بود؛ چون از شهری آمده بود که اکثراً  آجرپزی می

 . همین شغل را داشتند

کم  منش، دست شد که آقای وحیدی می طور چه 

نشست و الم تا کام  برای بیست دقیقه، پشت میزش می

زد تا بتوانیم در سکوتی سکرآور فراش برف  حرفی نمی

مان  سپید را ببینیم که به آن شکوه و زیبایی در جلو روی

های حبیب باز آرش  با سقلمه. دگسترْ فرش سیمین می

ه لت عصبی دستش را بقمریان را نگاه کردم که به حا

ی  امشب بیا برویم خانه»داد:  ی چه شد؟ تکان می نشانه

الکی . ایم گویم مرخصی گرفته ما، اگر تو باشی به پدرم می

تو . جا نبوده با من آمده است شان این گویم چون خانه می

 «جواب فوری!. گردیم کار نداشته باش، آخر شب هم برمی

منتظرم باشد تا به او قرار شد در حیاطِ پشت خوابگاه 

ی سردارپور و  که پیوستم از روی دیوار بپریم توی مزرعه

پله،  آخر شب باز از همان روی دیوار، از درِ راه. فرار کنیم

وقت نماز . گفت قفلش را باز گذاشته است برگردیم که می

 . اش فرصت مناسبی بود برای اجرای نقشه  مغرب و عشاء

برف، . ساختمان را دور زدم و وارد حیاط پشتی شدم

و زمین فوتبال را کامالً سفید بارید  ریز می کماکان، یک

ی دیوار خاموش و  اش را از گوشه چراغ قوه. کرده بود

تا آن لحظه هیچ ترس و خوفی نداشتم ولی . روشن کرد

از آن تاریکی . وقتی نور چراغ قوه را دیدم حسابی ترسیدم

ی گِلی و آن  پشت دیوار، از آن مزرعه

رفتیم تا به شهر  همه راه که باید می

ی  های هرشبه م؛ و زوزهرسیدی می

شان که همیشه توی  های ها و توله شغال

 .پیچید خوابگاه می

قالب گرفتم، خودش را روی دیوار 

کشید و بعد دستم را گرفت و در 

های خوابگاه را   که مرتب پنجره حالی

 گفت: کنان  فش کرد، فش نگاه می

بینه  یکی ما رو میاالن زود باش  -

 . ده می  گزارش

خودم را باال کشیدم و روی . کرده بودم خیلی عرق

یکی . خواست عجله کنم توی مزرعه پرید و . دیوار نشستم

 .سوخت از زانوهایم خیلی می

های کوتاه  ای روی سرش بود و با گام کاله نخی قهوه

از پشت شبیه کسی بود که با . و سریع جلو افتاده بود

یان اش خواسته باشند آن را به زور در م فشار به کله

ها به حالت نوک تیزی  هایش جاگیر کنند، چون شانه شانه

. باال زده بود و گردنش بیشتر از حد معمول فرو رفته بود

خاک مزرعه کامالً وارفته و شُل بود، و گاهی تا روی 

در سمت چپ ما . رفتیم ها در گِل فرو می کفش

های اداری قرار گرفته بود و در سمت دیگر، تا  ساختمان

های سفیدپوش بود که انتهایش به  ها، مزرعه دوردست

خودم را آماده کرده بودم با . رسید ها می سوسوی چراغ

قدر بدوم تا از  پا به فرار بگذارم و آن  شنیدن صدای زوزه

شد که آقای  طور می چه
کم برای  منش، دست حیدیو

بیست دقیقه، پشت میزش 
نشست و الم تا کام حرفی  می

زد تا بتوانیم در سكوتی  نمی
سكرآور فراش برف سپید را 
ببینیم که به آن شكوه و 

مان فرش  زیبایی در جلو روی
 د.گسترْ سیمین می
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ای از آمدنم پشیمان شدم و دلم  لحظه. صدا دور شوم

کرده بودم و  خواست به همان پرتقال و لیمو بسنده  می

 . خوردم یغی را نمیت گول این جوجه

ی بهداشت و زایشگاه قدیم را هم  ساختمان اداره

پشت سر گذاشته بودیم و به خیابان و میدان نزدیک 

آرشْ قمریان کماکان جلوتر از من . زایشگاه رسیده بودیم

ها  به حماقت بچه   برق  های با دیدن چراغ. رفت راه می

ل و ام گرفته بود که حاال توی خوابگاه پرتقا خنده

گیرند و سر کوچکی و  می شان را حریصانه تحویل  لیموی

. اندازند الم شنگه راه می« این برای کی؟»وها  آن بزرگی

آیم؛  قمریان گفته بودم می ای بود که به آرشْ کار معرکه

کم شب چله توی جمعی خانوادگی  هرچه نبود، دست

. آوردم بودم و دلی از عزا که در می

چی بود  قمریان نفت اگرچه پدر آرشْ

و با گاری و مادیان پیرش نفت به در 

برد و وضع مالی چندان  ها می خانه

مناسبی نداشت اما از محیط 

شور خوابگاه بهتر بود، نبود؟  مرده

که  صددرصد بهتر بود! حداقل این

قمریان از شغل پدرش خیلی ْ  آرش

 . کشید خجالت نمی

ها که پدرم را  یکی از این ناکس

ام،  بود گفت پدرت را دیده شناخته

گفتم ولی آن که . هایش را داد، فرغون و بیل و جارو نشانه

 -کند ی کشاورزی کار می عموی من است، پدرم توی اداره

 . راننده است

ی تحصیل داده بودند،  اش که کمک هزینه ماه گذشته

خواستم یک دست لباس ورزشی بخرم اما پدرم، که  می

کرد  شد و محبتش گل می نرم می ها، زبانش جور وقت این

قدر خودش را کوچک  تا سر چهار راه به دنبالم آمد و آن

ی کاالی  کرد و کوچک کرد که ذله شدم و جلو مغازه

ی پولی را که توی جیبم مشت کرده بودم  ، همه ورزشی

پول را که گرفت راهش را . درآوردم و ریختم توی دستش

ین داشتم که صددرصد یق -کج کرد و از من دور شد 

 . قمریان از من بهتر بود ی آرشْ وضع خانواده

 طور کوچه بود در پس کوچه که به دنبال آرشْ همان

جز چند ناخنک به غذا که سوسیس و . رفتم قمریان می

ای بود، چیزی نخورده بودم و  زده بیش یخ و زمینی کم سیب

قدر گرسنه بودم که حاضر بودم با یکی شرط ببندم که  آن

ای را با پنج قرص نان بخورم و یقین داشتم  پختهمرغ 

ای یا هر  مثالً سر یک کیلو نان خامه. برم شرط را می

 . خوراکی دیگر

ی پهن ِنه چندان درازی شدیم که در ته  وارد کوچه

 آرشْ. شد ای دیده می آن تانکری رنگ نشده روی گاری

بعد . قمریان جلو در ایستاد این پا آن پا کرد و در زد

اش عقب زد و گردنش  نکش را با انگشت شست برگشتهعی

 .هایش فرو برد را بیشتر توی شانه

جان و پراکنده،  بارید ولی کم برف همچنان می    

دوباره در . کند بارد حالم را بد می طور می وقتی برف این

پدر در را باز کرد و عین اسبی رنجور . تر زد، این بار محکم

کرد  ، سرش را بیرون آورد و طوری نگاه می خورده و ترس

و را تنگ کرده بود ها  آن سو باشد، هایش کم انگار چشم

قمریان  آرشْ. کرد پسرش را برانداز می

چین به دماغش انداخته بود و با دهان 

 .کرد باز به پدرش نگاه می نیمه

 «آرش، ذلیل مرده!» -

مرخصی . به خدا، فرار نکردم» -

 «.گرفتم

 «ذلیل مرده!» -

حدودی شاهده،  این پرویزْ» -

جا نیست با خودم  شان این خانه

از . گردیم برمیآخر شب هم . آوردمش

 این پرویزْ. زاده مرخصی گرفتم نعیم

جا نبود مرخصی گرفت با من آمد،  شان این حدودی خانه

و رو به من کرد و گفت( مگر ) گردیم آخر شب هم بر می

 «نه؟

هایش را تنگ کرد و مرا  پدرش بیرون آمد و باز چشم

ام  های گِلی دست به گاری گرفته بودم و کفش. برانداز کرد

قمریان  ها پشت سر آرشْ بچه. کشیدم ها می روی برفرا 

ی باریک و دراز و سبیل  گفتند پدرش، با آن چهره می

اش را پیدا کرده  سفید آویزان، ریخت مادیان پیر و پیزری

قمریان، اشتباهی در خوابگاه را  آرشْ  جای کفل است که به

حرفی نزد و برگشت و جلو . مدتی براندازم کرد. لرزاند می

تیغی کالهش را از روی سر برداشت و به  جوجه. فتادا

 دنبال او وارد حیاط شد و به من گفت در را ببندم! 

قمریان جلو  وارد پذیرایی که شدیم مادرِ آرشْ

ها را برای مادرش  باز همان حرف. درآشپزخانه ایستاد

مادر با « مگر نه؟»کرد و باز رو به من کرد و گفت: تکرار 

استقبال کرد و گفت خوب کاری کرده  روی گشاده از من

جز چند ناخنک به غذا که 
بیش  و زمینی کم سوسیس و سیب

ای بود، چیزی نخورده  زده یخ
قدر گرسنه بودم که  بودم و آن

حاضر بودم با یكی شرط ببندم 
ای را با پنج قرص  که مرغ پخته

نان بخورم و یقین داشتم شرط را 
برم. مثالً سر یک کیلو نان  می

 ای یا هر خوراکی دیگر.  خامه
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است که من را با خودش آورده، و گفت خودم را کنار 

 .بخاری گرم کنم

کاله نخی سیاهی روی . پدر به متکاهایش تکیه داد

است و اگر آن   سرش بود که معلوم بود به آن عادت کرده

دو خواهر . گیرد را از سرش بردارد قطعاً سردرد می

شان بود سرشان را  دفتر جلو دستتر که کتاب و  کوچک

مرد چاق تاسی . کج گرفته و به من چشم دوخته بودند

تفاوت به من نگاه کرد و  ای بی هم نشسته بود که لحظه

ی حرفش را با تبختر و اعتماد به نفس از  شروع کرد ادامه

کرد که آن را باال  داشت به تسبیحی اشاره می. سر گرفت

وسه، قدیمیه، مال عموی سندل»گفت:  گرفته بود و می

« رحیم عکاس بوده! بدلش تو بازار پره، ولی این اصله!

ریش داشت با سبیل سیاه و کلفت، و سمت چپ  ته

طوری . صورتش، شاید از دندان درد، ورم کرده و کبود بود

 . کردم که احساس چندش 

مادر چای را که جلو من 

گذاشت در رفتارش چیزی بود که 

داد،  من میحس ناخوشایندی به 

شاید از آدامسی که در دهان 

صورت تپلی داشت با . چرخاند می

بیش  و پوست روشن، و ابروهای کم

ی  های ریزی در گوشه پیوسته و چین

تر از پدر  ها، خیلی جوان و چشم  لب

صدای . آمد قمریان به نظرم  آرشْ

ی فضای خانه را از آن خود  مرد همه

دای بم مطمئن کرده بود و همه چیز در زیر آن ص

 . شده بود محبوس 

 مرد رو به مادر کرد و گفت:

خوای از  که می شام چی شد، طال، مثل این» -

 «گرسنگی ما رو بکشی؟

به نظرم آدم . ه زدمالحتش قهقه و به این حرف بی

طور مادر آرش قمریان را به اسم  چه. آمد همه چیزی  بی

ترش  کوچک صدا زد؟ مادر خندید و از دختر بزرگ

 . خواست با او برود که وسایل شام را بیاورند

قمریان که از اتاق برگشت دیدم حسابی رنگ و  ْ آرش

 مرد گفت: . حال است رویش باز شده و خوش

 «کنه! ساعتت خوب کار می» -

ی بزرگ و  مچش را باال گرفت و ساعتش را که صفحه

 ای داشت نگاه کرد و گفت: بند نقره

 «ضد آبه؟» -

 مرد گفت: 

ش  سیکو پنج اصله، گوج! آب چیه، اسید هم به» -

 «از چنگت درش نیارن!. کارگر نیست

 .و نگاه سردی به من کرد

ی برگ مو و کلم همراه با  لمهقدر د سر سفره آن    

ی  جای همه ترکیدم، به و ماست خوردم که داشتم می مرغ

مادر کنار مرد نشسته بود و پدر سرش . خوردم ها هم  بچه

در . گرفت صدا و شکرگزار لقمه می گرفته بود و بیرا پایین 

نعمتانه مدام به سوی مادر  عوض، مرد به حالت ولی

 کرد: پختش تعریف می گشت و از دست برمی

خیلی وقته، دلمه به این خوشمزگی نخورده بودم، » -

 !«طال 

روی مرد ها که جمع شد روب و کاسه بشقاب سفره

ها را بیاورد و صدا  قمریان گفت ورق مرد به آرشْ. نشستم

مادر جلو در . من گفتم بازی بلد نیستم« طال، بیا!»کرد: 

جا شام  آشپزخانه از دخترها که همان

ها را  خورده بودند، خواست ظرف

پدر . بشویند و بغل دست مرد نشست

شد و   وپا به جمع نزدیک چهار دست

دست برد تسبیح زردرنگ را از جلو 

اشت و آن را بین پای مرد برد

هایش مالش داد و باال گرفت تا  دست

تر آن را  در زیر نور المپ بهتر و دقیق

 مرد گفت:. نگاه کند

 «گم سندلوس اصله! می» -

داد و با شلیک خنده  مادر با مهارت دست می

 گفت: می

 «سور، اینم یه سور دیگه!» -

کرد  زد حسابی به او غرغر می هروقت هم پدر گند می

خواند و مرد از این  ری میکُ گرفت برای مرد که میو سور 

 زد: آمد و قهقهه می ها خوشش می کری

 «گیرن، اَشی! طور سور می بگیر، این از مادرت یاد» -

کرد و با هیجان سورها  قمریان آن دو را نگاه می آرشْ

مادر از او خواست . کرد کرد و تکرار می را یادداشت می

را بیاورد که مهمانش  *آنگوی تخمه و ظرف  برود کاسه

 کار نباشد؛ و از من خواست بروم در کنارشان بنشینم:  بی

 «کنی؟ چرا غریبگی می» -

کردم و پیش از خوردن  کامالً احساس سیری می   

من که بلند شدم . تخمه وقتش بود سری به مستراح بزنم

چند . انداز به سوی آشپزخانه رفت قمریان هم شلنگ آرشْ

مادر چای را که جلو من گذاشت در 
رفتارش چیزی بود که حس 

داد، شاید از  میناخوشایندی به من 
چرخاند.  آدامسی که در دهان می

صورت تپلی داشت با پوست 
بیش پیوسته  و روشن، و ابروهای کم

و   ی لب های ریزی در گوشه و چین
 تر از پدر آرشْ ها، خیلی جوان چشم

 آمد. قمریان به نظرم 
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وی سنگ مستراح نشستم دیدم هنوز زود است که ر  لحظه

قمریان را شنیدم که  صدای آرشْ. ها برسم و باید به تخمه

دانم بشقاب یا ظرف تخمه کجاست؟ در را که  گفت نمی

. باز کردم مادر با خودش چیزی گفت و خواست بلند شود

پا به سمت جایی که نشسته بود  و پدر باز چهار دست

باور کنید  -شد، دلم لرزید خیز مادر که نیم. برگشت

خیز که شد مرد از پشت کپل  نیم -بودم  منتظر آن لحظه

دست مرد را پس زد و خندان، . او را با پنجه محکم گرفت

هایش عقب  عین قاطری نشسته که تا بار را نزدیک کپل

بکشند وابجهد و بار را بیندازد، با لَوندی به سوی 

 .آشپزخانه جهید

مرا ببیند و  که حالت ترس از این

تهوع از شامی که در آن خانه خورده 

پخت آن زن  بودم، از غذایی که دست

. شویی بود، مرا برگرداند توی دست

برگ بود و برنج و مرغ که نجویده، توی 

شیر آب را باز کردم . پاشید روشویی می

اما آن همه برگ و برنج از سوراخ کاسه 

را جمع ها  آن چندبار. رفت پایین نمی

م و ریختم توی سنگ مستراح و کرد

زنان سرم را روی  نفس نشستم و . کاسه را تمیز کردم

قمریان من را کجا آورده بود،  این آرشْ. زانوهایم گذاشتم

ی  آخر چرا حرف این تخم جن را گوش کرده بودم؟ چهره

خندیدند و پرتقال و  ام کرده بودند و می ها که دوره بچه

کردند جلو چشمم  ت میشان را به سویم پر های لیمو

 . آمد می

کنان گفت بروم  فش قمریان در را باز کرد و فش آرشْ

های  خیالی ایستاده بود و چشم توی در با بی. تخمه بشکنم

از آن . اش را از پشت عینک به من دوخته بود شده درشت

که  بند گشادْ« سیکو پنج اصلِ»ها و از آن ساعت  شانه

برگشته بود حالم به هم اش وارونه به زیر مچش  صفحه

گفت . گردم، حالم خوش نیست گفتم من برمی. خورد می

 . هنوز زود است و مادرش که شنید اصرار کرد

خواستم ریخت جوجه  جلو افتاده بودم و دیگر نمی

تیغی را ببینم، چه رسوایی در انتظارش بود! جلو در 

شنیدم که طال گفت چند پرتقال و لیموشیرین و کمی 

توی خوابگاه با »ی نایلونی ریخته  کیسه تخمه توی

 « دوستت بخور!

های مرد توی  جا برسم مدام صدای قهقهه تا آن

دانم با چه سرعتی برگشته بودم  نمی. زد گوشم زنگ می

دیوار را نگاه کردم، از این سو خیلی بلندتر از . توی مزرعه

خواستم فاصله بگیرم و با دویدن  می. داخل حیاط بود

قمریان را  ه قرنیز روی دیوار بند کنم و آرشْدستم را ب

چه . ها بشود ی شغال بگذارم که با آن قد کوتاهش، طعمه

  ش بود!رسوایی در انتظار

چراغ . ای نگاهش کردم اش دور بود، لحظه فاصله

ی نایلونی  اش را روشن کرده بود و از توی کیسه قوه

خبر و  بی  چه. شکست آورد و می دانه تخمه در می دانه

آمد و چه معصومیتی در حرکاتش بود! باز  خیال می بی

خیز و  دست مرد، نیم جلو چشمم آمد که از« طال»لوَندی

که قند توی دلش  لرزان، چند قدم جلو جهید و در حالی

گشت و به آن صورت  کرد برمی آب می

 . خندید ، نخودی می ورم کرده

. بغض کردم و کنار دیوار نشستم

قمریان به من  گذشت تا آرشْ  مدتی

روی سرم ایستاد و عینکش را با . رسید

انگشت شست برگشته، عقب زد و چین 

ش انداخت و به بلندی دیوار ا به دماغ

هایش چند تکه  روی لب. چشم دوخت

گردان چسبیده  ی آفتاب پوست تخمه

ش مف زاللی روی لب  ا های بینی بود؛ و از یکی از سورخ

سرش را رو به من کرد و نایلون سیاه . آمد باالیی پایین می

های برف  تا آن لحظه متوجه دانه. را به سمتم دراز کرد

کران و نرم و  ه بودم که دوباره جان گرفته بود؛ و بینشد

 ■. چرخان روی کاله آرش را کامالً سفید کرده بود
 

 

. خوردند ها می انگور مویز نشده که معموالً شب چله* 

بغض کردم و کنار دیوار 
 گذشت تا آرشْ  نشستم. مدتی

قمریان به من رسید. روی سرم 
ایستاد و عینكش را با انگشت 
شست برگشته، عقب زد و چین 

ش انداخت و به بلندی ا به دماغ
 دیوار چشم دوخت.
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   «نویسند؟ ها را چطور می این» داستان کوتاه 
«بهدین اروند»سنده ینو 

 

گنده . میلیونم ثانیه عدد صحیحش این است: سه

تر  تر باشد کوچک نیست، اعشار است؛ هرچه که بزرگ

میلیونم ثانیه،  مغز در هنگام عطسه همین مقدار، سه. است

در . میرد لحظه میپدرم درست در همین . افتد از کار می

میلیونم  ای که فقط به سه همین لحظه؛ درست در لحظه

عمو جعفر . ثانیه مکث نیاز داشته تا دیگر پا نگیرد

. اش گرفته هشتم  بوده که عطسه و گوید پک بیست می

عدد و رقمش کمی  عمو جعفر اما همیشه عادتش است؛

، تاجر است دیگر. کند گوزی هم می گنده. باال پایین دارد

مامان هم که سواد درست . اش نیست شرف و ناموس حالی

 سه روزمان راو پول بیست. شود حسابی ندارد، متوجه نمی

این . گفته بود هشتاد و پنج هزار و هفتصد و بیست تومان

های  چسباند ته حساب هایی هم که می خرده پول سیاه

هایش است؛ تاجر است  شرف بازی در و پیکرش ازآن بی بی

گوید که بگوید ریز است، کلی زحمت کشیده و  می. دیگر

هایش را هم درآورده؛ آدم نه  چرتکه انداخته که این خرده

شود و نه از شرم  از این همه زحمت رویش می

این گناه را مرتکب  اش؛ که چیزی بگوید و اصالً دهاتیانه

های روغن آرام  بعد از پشت حلب. شود که شک کند

هفته است  چهار. «برعکس کن!خب، چادرت را » گوید: می

 قرار است خونش را بریزم!

آید پنجری چرخ جلوم  الستیکی پفیوز نمی این اصغر

ام دنبالش،  روز است فرشاد را فرستاده سهاالن . را بگیرد

. اش ام کندیم دیده ها را که از در و دیوار می اعالمیه. نیامده

ی آقا  ی اعالمیه گچ گوشه. امش از آن وقت تا حاال ندیده

ی ویلچر را  کندم که آمد دسته یداهلل را با کاردک می

اش را عین گونی پیچانده بود به  ای کت سورمه. گرفت

گفت . اش را گرفته بود پایین تنش و سر تاس و عرق گرده

. یستم بود و بیستم را خیلی کشید ی ی ی ی ی پک بی

اش  دهد، الکی که به چیز را کش می عادتش است؛ همه

یک پنچری گرفتنش هم . الستیکی یند اصغرگو نمی

 . فرشاد این اسم را رویش گذاشت. قدر طول کشیده این

 

بار بابایش توی تعمیرگاهش داشته با  گفت یک

شوخی  -زمان هنوز اصغر الستیکی نبوده آن–اصغر

هو شوخی شوخی یک تکه الستیک را  کرده که یک می

 دهد توی صورت اصغر و بعد که کشد و ول می می

اش، خودش و آقا یداهلل و  ی پیشانی خورد به گوشه می

رسد که اسمش  میاین به ذهنش  خندند و مرحوم بابام می

 «.اصغر الستیکی»: را بگذارد

... 

ام دوس داشته باشم یا نه؟ نه اینکه  فرشید را مانده

. آید دودل باشم، از این اینکه دوستش دارم خجالتم می

است، حیف که پدرش  یلی خوبخودش خ. کار بدی است

هفتمین  و گفته بود چهل« لجن»ی  مرتیکه. است ثآن دیو

 . پکش بوده

گفت؛ فحش  را بابای خدا بیامرزم می« لجن» ...

اش  گیئشین و سین هم نداشت که نش. اش بود همیشگی

کشید و راحت صدایش  شد داد می خمار که می. را رو کند

و آن کار را بکن این کارو نکن لجن » داد بیرون که: را می

هیچی . حیف مادرم. و از این حرفا« لجن و یا این ور لجن

عادتش است، آنقدری هم . گوید قت نمیو گفت، هیچ نمی

شاید هم . سواد ندارد که بفهمد لجن گیاه است یا گِل

از این کارهایش . آورد روی خودش نمی داند و به می

د، حتی ودو سالش باش آید چهل اش نمی به اصالً. کند می

های یک  هایش چشم چشم. آید مادری کند اش نمی به

ها و کوچکش  ساله است، از آن ترسیده ی چهارده دختربچه

شود خرگوش  یک تشرش که بزنی یا اخم کنی می. هم

کند ته  ای که خودش را لول می زده کوچولوی وحشت

ی مزخرفی «عمو»این چه -روز که عمو جعفر آن. اش النه

ها را زده بود هم  آن حرف -افتد؟ نمی است که از زبانم

لرزید توی پستو، ته  طور که می همین که آمد خانه همان

این لعنتی هنوز پنچر نبود، رفتم باالی . آشپزخانه کز کرد

هایش و  سرش که دیدم سرش را گرفته توی دست

از . شان؛ یخ بودند گرفتم. لرزند های کوچکش می انگشت
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ری شکم خودت را جر هایی است که دوس دا وقت آن

بوسم و  روی سرش را می. اش بنشیند بدهی که او غصه

 تا حاال جلوی من گریه نکرده،. شکند بغضش نمی

حتی روزی که آقا یداهلل با لگد کوبید چرخ جلوم . کند نمی

 ...را کند هم گریه نکرد

آقا سیروس و . شغال آمده بود زهر چشم بگیرد. ..

شان ترس ورشان داشته بود  عمو جعفر و آن اصغر و همه

جو  و فهمید و مامورها آمدند برای پرس پزشک قانونی که

ماها بگوییم پیش این جماعت نشسته بوده و وسط 

گیرد و قبلش باید گفته  اش می کشیدن حشیش عطسه

افتد و  میلیونم ثانیه از کار می باشی مغز توی هر عطسه سه

را فرستاده  نها بیاید وسط و ای خالصه پای این. ..بعدش

آقا یداهلل . بودند بخاری نشان بدهد که ماها خفه بشویم

آمد فقط . شان بود زوردارشان بود، گردن کلفت مثالً

را با لگد بکند و  وری بگوید چرخ جلوی من چهارتا دری

فرستادند با همین  بخدا اگر آن اصغر نفله را می. برود

تش این یکی را ولی حقیق. آوردم وضعم دخلش را می

هم من، هم مامان ترسیده بودیم و حتی . ترسیدیم

ام زمین و نفسم  حواسمان نبود که من با صورت خورده

 ...بند آمده

فرستد  پدرش آدم می. دار است چیز خنده همه. ..

رود داروخانه بتادین و پانسمان  بزندنمان، پسرش می

تواند  همین است، آدم هم نمی. بیاورد به بخیه نرسد

نداشته باشد هم اینکه از روح پدر خودش دوستش 

 .خداییش هم حیف است، پسر آن. شود شرمنده می

آید که  اش می ای نه؛ قشنگ به حاال آن حامد ابنه

با آن گردن باریک و . اش باشد پسر همان بابای الستیکی

شود  اش می ی کوهستانی درازش که هی سوار آن دوچرخه

داد بدبخت! هی  یکون م. دهد گیردش باال و پز می می

ها و آن اصغر الستیکی خر هم  بردندش پشت درخت می

. ام خودم دیده. نه اینکه شنیده باشم. داند دانست؛ نمی نمی

خوب یادم هست؛ ورزش . راهنمایی که بودیم دیدم

دادند، فرشید  را که بازی نمی من. داشتیم که ردش را زدم

ی  گوشهبازی دربیاوریم، دست زدم تا  هم نبود مسخره

ها بود و پاهایشان  سرشان توی برگ. آبخوری که دیدمشان

هایش  آن کونی هم آن وسط شلوارش را تا مچ. معلوم بود

حتی به فرشید هم چیزی . هو شان نکردم. داده بود پایین

 .نگفتم

... 

ها  بعضی وقت. گفتن همه چیزها راحت نیست

کنی کار  گویی آنقدر عوارض بد دارد که شک می راست

اگر بخواهی . ..همین قضیه پدرم و حَش مثالً. درستی باشد

. شود طوری تعریفش کنی خوب نیست، جالب نمی همین

شود که بشود اسمش را گذاشت شرح فوت  چیزی نمی

باید یک طور دیگر باشد، باید . یک نفر؛ آن هم پدر آدم

اش سوز  طرف صحبتت را وادار کنی غمگین بشود، به

ای تعریف کنی،  مسجد باشکوه و فیروزهبدهی، باید از یک 

کلی آدم شیک را بکشانی توی تشیع جنازه و چند نفری 

. اند را هم شاهد بیاوری که شب پیش خواب پدرت را دیده

باید یک چیز بزرگ بسازی، یک شب هزار و دوم! نه اینکه 

گیرد که  اش می کشیده و عطسه زرتی بگویی حشیش می

ست که یک آدم  انتقامیاین یک جُک است، . میرد می

ای و شوخ از مرگ دشمنش گرفته! پدر آدم که نباید  عقده

 ...آدم که. ..طور بمیرد این

 . ولی او مرده بود. ..

مرده بود که « طور»مرده بود و از قضا هم همان

بایست بگویمش؛  شده است و من می. شود گفتم نمی

 .تعریف کنم

ثانیه که میلیونم  این سه. اش پرسیدم اول درباره

یادم هست سرکالس . هاست گویم مال همین پرسیدن می

زیست بود دیروز عصرش باز یادم رفته بود جنس را قبل 

روز . ..ن چک کنم و بابا باز پشت دستم راداز پول دا

هوا  بی. ام گرفت بعدش سر کالس زیست بودم که عطسه

های دماغم از هم وا رفت و قبل از اینکه برسم دستم را  پره

ام را  که چانه طوری. ی بدی زدم لوی دهنم بگیرم عطسهج

ی  پشت دستم سوخت و ناله. کوباند به پشت دستم

چه  توانم بگویم دقیقاً نمی. عجیبی از ته حلقم آمد بیرون

ترین صداهایی بود که از  صدایی، ولی یکی از احمقانه

طور که باسنش را گذاشته  دبیرمان همان. شنیدم خودم می

میلیونم  قدر سه میزش گفت فالنی تو فقط به ی بود لبه
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تر از این بودیم  همه خنگ. کنی ثانیه از مغزت استفاده می

پرسیدم . که به شوخیِ کالس باالی آقای شایسته بخندیم

میلیونم ثانیه از کار  چطور؟ گفت مغز در هنگام عطسه سه

خودش را سراند پایین و . باز هم کسی نخندید. افتد می

ترین آدم روی زمین  طسه کردن تو احمقگفت وقت ع

. ها خندیدند و ماجرا خوابید شی! تک و توکی از بچه می

گفت الستیک ماشینش را پنچر  زنگ تفریح فرشاد می

اما من ناراحت . کنیم یا الاقل یک خطی بندازیم رویش

ام را از کجا  جا فهمیدم قصه آن. نبودم؛ خوشم هم آمده بود

دهد به  ؛ کالس می«لیونم ثانیهمی سه» باید شروع کنم:

بایست  فهمد که می طرف می. کند حرفت، شیکش می

جدی باشد و هرچه . حواسش را جمع کند و جدی باشد

را  اول این. که در ادامه گفتم پِلِکی نزند زیر خنده

جای تریاک و حشیش بگویی  بعد هم باید به. گویی می

گویی  گویی معتاد، می به پدرت هم نمی. مخدر مواد

گویی پدرم  گویی پدرم معتاد بود، می نمی. کننده مصرف

ها را آقا ذبیح توی  این. بیمار بود، مصرف مواد داشت

هر سال یکی دوبار . گوید؛ جلسات ترک اعتیاد جلسات می

کرد  اش می رسید و خوب نشئه که مواد خوبی به پدرم می

روم کمپ  می« همین فردا»آمد که  شد و درمی شیر می

. پرد از سر آدم نمی« فردا»جنس خوب هم تا . کنمترک 

یک روزه  و رفت خودش را بیست د و پدر هم فردا میمان می

افتاد  پرید می قا ذبیح و فردایش که میآسپارد به کمپ  می

 ...به

ماند و  می. گذارندش برگردد ولی هرکاری کند نمی. ..

 نشست زیر پایش آمد مادرم می یک روز بعد که می و بیست

اش بدهد و  ادامه. یک روز پاک بوده، حیف است و ه بیستک

. کرد شد و قبول می پدر هم غیرتی می. پاک پاک بشود

گرفت  ی ویلچر مرا می بار دسته بعدش هم هر دوشب یک

. گویند که بیا برویم جلسات، چیزهای خوبی می

مان و  نشستند توی ساختمان قدیم شهرداری شهرک می

های همدیگر را  دست. کردند کارهای دخترانه می

. کردند خواندند و همدیگر را خیط می گرفتند و دعا می می

رفت جلو و برایشان هی از قول یک  بعدش آقا ذبیح می

ی بزرگی بوده و ترک کرده  کننده دکتر خارجی که مصرف

شد و خبر  بعد یک شب که غروب می. گفت چیزهایی می

ها شروع  ورهرسید که پدر امروز جلسه نرفته دلش می

جو و  و مان توی نکبت پرس دو سه روز زندگی. شد می

و این دو سه روز همیشه . ..گذشت خوردی می اعصاب

 ...های گرم و تاریکی دارد غروب

... 

گردد خانه و آنقدر نشئه  سه شب دیگر برمی پدر، دو

دهد که دوباره  قول می. گردیم دهد برمی که قول می

قند توی . گیرد اش می خنده گریهگردیم و مادر با  برمی

 . گیرد اش می شود و از ناامیدی گریه دلش آب می

... 

آید و بخاطر او از حشیش  بدم می. آید از پدر بدم می

بار کشیدن از یک جنس خوبش این همه  یک. هم متنفرم

پدر دوباره . همه مصیبت آورد؛ این بال را سر یک جمع می

ها با مهربانی به مادر  شب زد و نصفه ها غیبش می غروب

و . گردیم ها برمی گردیم، همین زودی داد که برمی قول می

شان بود و خواب بودم؛ ولی بیدار بودم و  پشتم به من مثالً

 .کند شنیدم که باز هم دارد مادر بدبخت را له می می

داند که پدر نشئه است، به حرفش اعتباری  مادر می

اش امید دارد؛ به  به .ایستد نیست، ولی باز هم پشتش می

گوید بهترین پسر بابابزرگ بوده، قوم  می. اش گذشته

گیرد  صدایش خشی می. ..شان ترین شان؛ خونگرم ترین خواه

توانم توی سرم  کند که نمی و از چیزهایی تعریف می

یک چیزهای دور، خیلی دور اما . بسازمشان، ببینمشان

شان  توانی به کند که نمی مادر طوری با ایمان تعریفش می

ت شک کردن هم به أکنی اما جر شک کنی؛ باورشان نمی

 .کنی اش نمی مسخره. دهی خودت نمی

همین است؛ سخنوری همینش خوب است؛ اینکه 

آدم بداند چه بگوید و چطور بگوید همینش خوب است: از 

عموهای  که تمام زن کسی. سازد پدر یک همچین آدمی می

از همان جنس . اند خواسته تر خاطرش را می کوچک

آمدند که قرار بود بگویند  هایی می هایی که اول قصه آدم

ی زیباتر سرزمین مقدس و آرامی را  چطور یک شاهزاده

 ...کشد ریزد و به آتش می هم می به

 ؟...بینید می
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توانی از آن کمپ کوچک و چرکو  حتی پدر را هم می

وسط اش  جوری بکاری درآوری و رنگ و جال بزنی و همین

جوری هم  جوریِ همین البته همین. ..ی باستان یک افسانه

 .خواهد نه؛ گفتم که، کاربلدی می

خواهد؛ اینکه آدم برای خودش حفاظ  کاربلدی می

اینکه چطور صابون بشوی . خواهد درست کند بلدی می

ی قبرستان و بعد طوری  اش سینه زیر پای پدرم و بسرانی

کس رویش  هیچ خودت را موجه و سنگین بگیری که

آدم اگر . خواهد ات چیزی بگوید کاربلدی می نشود به

خواهد هم بزند و هم نوازش کند باید بلد باشد؛ کاربلد  می

داند که  می. باشد و آقا سیروس کارش را خوب بلد است

ها و  کشی دانیم، که خبر داریم پشت این قشون می

. ها خود ناکسش است اما کارش را بلد است کشی ضعیف

پوشد،  ترین کت و پالتواش را می بهترین و سنگین

کند و پف  های جوگندمی و پُرش را شانه می ریش

گذارد روی سرش و  گریِ محل را می دهد، کاله حاجی می

گذارد زیر پَرِ قالی و جلوی  پول می. آید برای عیادت می

دوزد به  نشیند سرش را با حیا می من روبروی مادر که می

ها  ی آتش اما همه. ..ی گلیم پذیرایی و رفتهر و های رنگ گل

جلیز و ولیزِ بیشتری را او . شود از گور همین آدم بلند می

اگر مردم بدانند که شریف و بزرگ . زند و حق هم دارد می

س سیگاری تخهای  شان عین بچه دبیرستانی محل

گوید همیشه  فرشاد می. شود کشد سنگ روی یخ می می

آتش . اش میآید آخر به. ک بکشددوست داشته پدرش تریا

تر است تا  و سنگ و سیخ و تریاک و بزمش خیلی مردانه

گوید نباید  البته آقا ذبیح می. بار زدن دزدکی حشیش

آوری مقدمات  فراهم»گفت بار زدن، باید بگوییم 

آید یک مراسم مذهبی  اش می بیشتر اما به «.استعمال

ی  ظریفی از گوشهلبخند . چینی ساده باشد تا یک مقدمه

شد و بدون اینکه نگاهش را از  های بابا آویزان می سبیل

دوست دارم این . زد اش را بار می کارش بردارد سیگاری

اگر این موقع باشد ما که . ها شب باشد؛ نصفه شب وقت

. کند رویم توی رختخواب او تازه صحبتش گل می می

ا هایم ر گذارد روی بالشتم و من چشم آرنجش را می

رود  آید و می هایش می همانطور که توی چرت. بندم می

گیرد و برایمان از  هایم را توی دستش می انگشت

های  های آب سرد توی کمپ آقا ذبیح میگوید، رگ دوش

دهد و از اینکه یک روز غروب با دوتا از  مچم را ورز می

همیارها دعوایش شده و لش و یار هردویشان را انداخته 

اینکه دیگر کارگری رُسش را کشیده و خسته گوید، از  می

ی ساعتم و شروع  کشد روی شیشه دست می. است

گردد و  روز برمی یکباالخره از اینکه . گوید کند؛ می می

گرداند؛ از اینکه همین  ساعت آماکس پدربزرگ را برمی

گذارد بنگاه حاج سیروس  رود خانه را می امروز فردا می

که . گردیم م و برمیکنی برای فروش؛ که جمع می

بی و آقا  دست بی. ..بی و آقا بزرگ گردد، دست بی برمی

گوزی  گوید غلط کرده که گنده بوسد و می بزرگ را می

که . که غلط کرده جمع کرده و آمده شهر. کرده و آمده

. چیز را از نو شروع کند ش نرم برگشته و باید همه دنده

و آقا بزرگ به بعدش بی  من از بی. گوید ها را مامان می این

نشیند  گیرد و مادر فردا بعدازظهرش که می را خوابم می

اندازد  یک تکه موکت می. کند توی حیاط برایم تعریف می

کند کمکم  ی حیاط و از روی ویلچر بلندم می گوشه

کند بنشینم رویش؛ خودش ولی روی یک لنگ دمپایی  می

و هایش  کشد روی شانه اش را می روسری. نشیند می

دهد بیرون  طور که نفسش را آرام و طوالنی می همان

راست هم . را می گوید من« ...کم چاق شده بره» گوید: می

ام روی این ویلچر شکمم آمده  گوید؛ از بس نشسته می

دردنخور هم آنقدر  این دوتا لنگ پای به. هایم روی ران

ام عین  شده. زند ام بیشتر توی چشم می الغرند که الشه

کند و  نفسش که بند آمد تعریف می. ..ای که برههمان 

این . کند چشمش به ساعت آماکسم است تعریف که می

ست که از آن دنیا باقی مانده؛ از همان  ساعت تنها چیزی

های  هایش و مامان توی غروب گی که پدر توی نشئه دنیایی

اسم شهرشان را دوست . دهند شرجی اینجا پزش را می

نشست توی  ت که قشنگ میدارم؛ اسم بمی داش

. گوید نخل دارد و نرم خرماهایش قند است می. هایم گوش

شد  تر بودم همیشه حرفش که می سال ها که بچه قتو آن

آمد توی خیاالتم؛ یک جایی که خیلی  یک جای دور می

. عبور بود، خیلی خلوت بود، خیلی گم بود و بکر بود بی
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ایی بود که های بعد سر کالس ادبیات دوم راهنم سال

بار از دهان او شنیدم و همین  اولین. مان گفت قاف معلم

هایش سرازیر شد من توی دلم  که قافِ اولش از لب

قاف هم « .جا باشد بایست همین می. ..قاف» تکرارش کردم:

آمد کجاست؛ پدر هم  یادش نمی دور بود و کسی دقیقاً

کرد، رد سقوطش فراموشش  حتی گاهی رویایش را گم می

جا  اند به این شد و مسیری را که از آن گذشته می

از آن دنیا به آن بزرگی و . ..کند اند را فراموش می رسیده

اند؛ روز آخر پدر از لج  رنگارنگی فقط همین را برداشته

هر وقت . دارد و حاال هم به من رسیده بابابزرگ برش می

آید توی سرم که آن  کنم این سوال می که نگاهش می

در مگر چقدر بچه بوده که با دزدیدن این تکه آهن زمان پ

نه اینکه ساعت . ..خواسته با بابابزرگ لجبازی کرده باشد؟!

خوبی نباشد، نه؛ کهنه و قدیمی هست اما از روی همین 

شود فهمید دنیای قشنگ و  یک تکه آهن زرد شده هم می

کردم یک تکه  بعضی وقت پیش خودم فکر می. امنی بوده

دمد  خاطرات را می. یک تکه یادگاریست،  روشنی

. ی امیدشان بود و داده بودندش دست من همه. برایشان

هرشب . داد ی امیدشان بود و همین بود که زجرم می همه

گذاشتمش باالی تشکم و با صدای ریز تیک تاکش  می

شب خواباندم و صبح  ،خوابیدم؛  هرشب، و یک شب می

 .نیست شد. گم شد. نبود

روزی بود که فهمیده بودیم باز هم بابا افتاده صبح . ..

اش به مادر گفته بود که یک  جعفر توی مغازه. تویش

آید و بعد که مادر فهمید  ای هست جلسه نمی هفته

مان خبر دار شده  بعدازظهرها را با اصغر بوده دیگر شصت

. نیاخریده بود و ماکارخوب یادم است؛ سبزی . بود

و تکیه داد به دیوار  شان روی سینی مسی گذاشت

عزای گم شدن ساعت . آشپزخانه و با گریه سرید پایین

کسی این . ..خودم را کشاندم باالی سرش. فراموشم شد

کنند  آید فکر می اسم حشیش که می. بیند چیزها را نمی

کشیم، پول درس خواندمان نیست،  گرسنگی می

خانه را  ها لباس گرم نداریم، فحش صاحب زمستان

گوید هزار مرتبه مادرمان توی  شنویم؛ کسی نمی می

گوید همیشه غروب  شود؛ کسی نمی آشپزخانه قربانی می

فرقی . شود، همیشه تاریک است، همیشه پدر نیست می

ات پدر باشد، مادر باشد یا همین تکه  کند دلخوشی نمی

گیرندش، از تو  پلیت آماکس؛ توی این زندگی از تو می

مادر عزایش بابا بود و . ..نندت الیسرا کنند و می گمش می

پیچید  اش از توی آشپزخانه که می ی گریه صدای خفه

. خجالت چرا، دروغ تا کجا، خوشحال شدم. ..توی سرم

. اش را که شنیدم توی دلم یک لحظه راحت شدم گریه

گویم و بابا که  ی ساعت را می استغفراهلل ولی گفتم قضیه

 ...تر است و نشئه باشد مهربان

دوباره . ست ولی این شروع چند روز زجر و دلخوری

افتد که غروب است و پدر نیست و دوباره  یادمان می

ساعت بعد  نیم. شوند ها شروع می ها و کابوس بافی خیال

نیست و . اش روم ساختمان شهرداری پی شوم می بلند می

. فهمند می. شود از کسی آمارش را بپرسم رویم هم نمی

فهمند دوباره افتاده  می. اند دیگر هشان این کار همه

جا باید بگویی  این. لغزش کرده است. ..یعنی. ..تویش

 .لغزش کرده است

چرخد توی  خوب می. ست ی خوبی هم کلمه« لغزش»

های محبوب پدر  این هم یکی از فحش- دهان الکردار

ها را که بلد باشی  همین. ست کافی. شیک هم هست -بود

شلوار درست حسابی تن پدر کنی و توانی یک کت و  می

ترین بخش  طوری همه چیز را تعریف کنی که انگار موجه

توی این روایت همین آقای متین و مودب است که کت و 

ی ازدحام دردسرهای  شلوار پوشیده و با مظلومیت گوشه

که لغزیدن یعنی اینکه . دور و برش ایستاده؛ که لغزیده

یر پایت و تو کسی یا چیزی صابون بشود برود ز

پایت به ماجرای بد  «ناخواسته!»  ، دقت کنید:«ناخواسته»

هم از همین جنس « ناموجه»این . بشود و ناموجهی وا

جای هرچیز بدی  ؛ اگر به«صحیح»و « ناموجه». چیزهاست

بگویی « درست»جای هرچیز  و به« ناموجه»بگویی 

چشم  ات به های زندگی خیلی از غلط غلوط« صحیح»

 .این ادبیات درست است. آید نمی

 اصالً. ادبیات خیلی مهم است؛ الاقل توی زندگی من

ترین  ترین و عمیق فقط توی زندگی من؛ اولین و ساده

وجه اشتراکش با زندگی من هم این است که بیشتر 
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. اند کشیده تریاک می. اند دبیرهای ادبیاتمان معتاد بوده

پشت . فهمند ها هم خوب هستند؛ حرفم را می همین

. فهمند جای چیست دست آدم که سوختگی ببینند می

گیری  سرجلسه که آمدند و دیدند دستت که قلم می

آید و جای سوختگی مثل چاهی از  پوستش کش می

آموز چه  فهمند دانش کند می عفونت و چندش دهان وا می

خواهد بنویسی، پاشو برو  گویند نمی می. کشد زجری می

 وچکداداش ک همهمند که بازف می. فهمند می. توی حیاط

آقا ذبیح جنس قاطی داده دستم و باز یادم رفته که جنس 

های تخته  را قبل از پول دادن نگاه کنم ببینم پالستیک

 ...رویش هست یا نه

باری  آن. کرد بدجوری جلوی آن جماعت خیطم می 

که پشت دستم را داغ کرد هنوز نپیچیده بودم توی کوچه 

ترس ورم داشت که نکند . آید می که دیدم صدایش دارد

نکردم جنسش را دوباره . ای درآورده باشم باز خنگ بازی

داشت با آقا یداهلل . هوا پیچیدم توی کوچه نگاه کنم و بی

گمانم سر دست مزد . کرد سر چیزی جرو بحث می

کار پنجاه  گفت که صاحب آقا یداهلل می. کارگری دیروزشان

اسم آن - داد به شایسته تومان داده و بابام فحش می

رده؛ چهل وشایسته گه زیادی خ» که: -کار بود صاحب

آقا یداهلل درآمد گفت کاری نکند « .تومان بیشتر نداده

پدرم هم جری شد و با غیض . دیگر با هم کار نگیرند

نترس لجن! نسخ که شدی و افتادی به گدایی » گفت:

طور که  آقا یداهلل هم همان« .جا به گه خوردن میای همین

ی فلجتو بفرستی  لجن باشی بهتره تا بچه» رفت گفت: می

! تو آدمی ...دخیل ببنده ضریح اون ذبیح دودره بازو قفل و

آقام چشمش افتاد به من و با غیض . و رفت« بدبخت؟

جنسش را گرفت و همین که ناخنش زد خون دوید توی 

 ...هایش چشم

... 

دانم؛ چطور  نمیخدا من  هگویند؟ ب جاها را چه می این

ی پوست خودت چه بوی  کنند؟ این که سوخته تعریف می

شود ننشانمت روی  چطور می گویند؟ دهد را چگونه می می

های پشتی چقدر بلندند؟  ات کنم پنجره این ویلچر و حالی

اندازی توی  ی شش تا پنج تومانی را می این که وقتی همه

کوچکی ها و دست  ی پشتی خانه آقا ذبیح این پنجره

ی سیاهِ نایلون پیچ و بدبو را  آید و یک گلوله بیرون می

کند بیرون را بلدم؛ اینکه آن دست کوچولو به  پرت می

ی زرد شده دارد  ای با زیره نقره amaxمچش یک ساعت 

نویسند؟ اینکه  گویند؟ چطوری می چه شکلی می را دقیقاً

گویند، ولی  پول نیست و دستمان تنگ است را همه می

شود بهمان  ناموس حاضر می اینکه فقط همین جعفر بی

نسیه بدهد را بگو چطور بنویسم که دردش را بفهمی؟ 

گفته  «مادرم»گویی  جور بنویسمش که وقتی می چه

کنم چقدر از مرد بودن خودت شرمنده  حساب می

شوی؟ چه شکلی؟ حاال این هم به هیچ؛ وقتی  می

بگو »گوید  های برنج می شنوی یکی از پشت کیسه می

چیز به فعل و فاعل و ضمیر و  چه؟ همه «خودش بیاد

وقت  اند وقتی هیچ ها خیلی کم خدا؛ این صیغه نیست به

مان  رویت نشود بپرسی چرا هر وقت سیروس از خانه

 ...کند و زند بیرون شلوارش را زیر شکمش سفت می می

ها به قرآن خیلی حقیرند وقتی بدانی هیچ فرقی  این

این زندگی نفس . ..در پک اولش بوده یا هزارمکند پ نمی

به نفسش جان کندن است را چطوری باید فهماند؟ 

بدبخت تو فوق فوقش بفهمی آدمی که توی لجن اسیر 

فهمی که اگر وسط این معرکه  شده چه حالی دارد، نمی

فوقش بلد باشی . ست یپای رفتنت هم بلنگد چه زجر

خورم باورت  میبنویسی قاف وجود ندارد، نیست؛ قسم 

خورم توی  قسم می. آییم جا می شود اگر بگویم از آن نمی

هاتان یک بره زورش به یک مشت نره گرگ  جا از قصه هیچ

ها نوشتن ندارد، نوشتن را  این. دانیدش رود؛ نمی نمی

شود فرشاد را نوشت وقتی از  نمی. شود تواند؛ کم می نمی

فهماندم که  می کند و نگاهم نمی. ..کند خجالت نگاهم نمی

یک فعل ساده نیست؛ راهی ندارد به . ..داند پدرش با می

مان که باورت  شود بنویسم حضرت عباس، وگرنه چطور می

بشود؛ اینکه توی این زندگی هرکسی فقط قدر یک عطسه 

مکث نیاز دارد که زمین بگیرد و دیگر پا نشود را چگونه 

را چگونه  لجن زارهان؟ خودت بگو:  گویند بدمذهب؟ می

 ■ نویسند؟! می
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   «81صندلی شماره » داستان کوتاه 
 « یوسف جمالی»سنده ینو 

 

 . اتوبوس در ایست بازرسی گردنه موک توقف کرد

ها بخار  درون اتوبوس، شیشهکرده  در آن هوای دم

جانی روی پلک مسافران  گرفته بودند و خواب نیمه

مرد میانسالی که زیرشلواری پوشیده بود . کرد سنگینی می

ای تنش بود، پیاده شد  و پیراهنِ کرمِ چرک گرفته

چند دقیقه . سیگاری روشن کرد و پک عمیقی به آن زد

« الم»را « ر»العقلی که حرف  گنگ و ناقص بعد دختر نیمه

ای  کرد پیاده شد و کنار باجه ادا می

فکسنی و توسری خورده که رویش 

زکات بپردازید، همانا »نوشته بود 

« .دارد زکات شما را از بالیا مصون می

شلوار خود را پایین کشید و کار خود 

در همین هنگام که تمام . را انجام داد

اش متوجه رفتار نامتعارف آن  حواس

د، بلوچی با لباس سفید دختر شده بو

رخ  های کثیف آن روی نیم بلند و دشداشه مانند که جیب

کرد سوار اتوبوس شد، روی صندلی  اش خودنمایی می کفل

خالی کنارش نشست و با لحنی تهدید آمیز از او خواست 

ای به دور و  زده نگاه نومیدانه او هم حیرت. که حرفی نزند

رسیده بود و شاید اندکی ت. برش انداخت و چیزی نگفت

تفاوت دیگران هم جرأت هر رفتاری غیر از این را  نگاه بی

گفت؟ نیم پالتو  اصالً چه باید می. از او گرفته بود

اش  دفتر یادداشت. اش را روی صندلی جلو انداخت یشمی

 را از جیبش درآورد و شروع به نوشتن کرد:

 - 17صندلی شماره  -

دستش را زیر اش را به شیشه تکیه داد و  آرنج

اش  صدای مدام اتوبوس در گوش گرفته. اش گذاشت چانه

خواست آب دهانش را فرو  وزن نرمی داشت و دلش نمی

آفتاب در آسمان صاف آن روز زمستانی پرتو تیز . ببرد

های  افکند، از شیشه رحم و سمج بر جاده می خود را بی

 . زد کرد و صورتش را نیش می اتوبوس عبور می

 

 

اش روی  تساع. دستش را دراز کرد و پرده را کشید

در چند صندلی جلوتر مرد . مچ دستش جابجا شد

ای  مجله جدول تاریخ گذشته. کرد میانسالی مدام سرفه می

را که از آن دکه توی ترمینال خریده بود، بیرون آورد و با 

. حال و حوصله حل جدول را هم نداشت. اکراه ورق زد

وقت نتوانسته بود به ترفندی خود را از این وضعیت  هیچ

نه با . کننده همیشگی توی اتوبوس خالص کند الفهک

ره شدن به جویدن آدامس و خی

در حرکت نه های  ها و تیر برق درخت

های  با خواندن کتاب یا حل جدول

 . شرح در متن

اش را روی  بار نیم پالتو یشمی این

صندلی جلو انداخت، دفتر 

اش را از جیبش در آورد و  یادداشت

 شروع به نوشتن کرد:

 – 17صندلی شماره  -

 . اتوبوس در ایست بازرسی گردنه موک توقف کرد

بالفاصله زن چاقی که دختر الغر اندام کثیف و چشم 

ای در بغل داشت وارد اتوبوس شد:  از حدقه درآمده

خدا . ..کنم دعاتون می. ..م بگیرم خوام شیر برا بچه می

 ...در راه خدا کمک کن. ..پشت پناهتون

اش کنار  های گنده و چروکیده سینه زن کولی با آن

. ..خیر از جوونیت ببینی. ..او ایستاد: جوون خیر ببینی

خدا پشت و . ..در راه خدا کمک کن. ..خیر شی عاقبت به

 .پناهت

و تا وقتی نگاهش را از او نگرفت و به برچسب روی  

چند . شیشه اتوبوس خیره نشد، دستش جلویش دراز بود

رفت،  لی برگشت و داشت میدقیقه بعد وقتی زن کو

برایش . آلود به زن کرد سرش را بلند کرد و نگاهی هوس

مهم نبود که زن چه کسی باشد یا از چه کسی باردار شده 

اش چرکین و  باشد و اینکه صورتش پر از لک و گیس

اش چروکیده و افتاده  های سیاه ناک و سینه بدنش بوی

کرده درون  هوای دم در آن
ها بخار گرفته  اتوبوس، شیشه

جانی روی پلک  بودند و خواب نیمه
کرد. مرد  مسافران سنگینی می

میانسالی که زیرشلواری پوشیده 
ای  بود و پیراهنِ کرمِ چرک گرفته

تنش بود، پیاده شد سیگاری 
 روشن کرد و پک عمیقی به آن زد.



   9313 تیرماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |چهل وهفتم شماره 78 

چندین قوطی شیر اش  حاضر بود به ازایش برای بچه. باشد

 بخرد!

 . دست از نوشتن برداشت

خورده یک روز مانده در  های خیس مردک بوی لباس

بوی چرک و تاید! حالت تهوع گرفته بود و . داد تشت را می

کمربندش را باز کرد . شد از تماس رانش با او چندشش می

صدای آواز بلند و . اش وارفت اهرم را کشید و در صندلی

مریم چه . اش را آرام بست چشم. شد ه میمالیم زنی شنید

جا بود، توی آن پیکاپ سبز  او همین. خندید زیبا می

گذاشت،  سر به سرش می. لجنی، کنارش نشسته بود

آورد و روی دست خودش  ساعتش را از مچ دستش در می

اش را از توی داشبورد بر  دفترچه یادداشت. بست می

و شروع به  چرخاند داشت و صدایش را در گلو می می

کرد و بلندبلند با هم  هایش می دن نوشتهخوان

 ...داد مریم بوی عطر اللیک می. خندیدند می

 – 17صندلی شماره  - 

گاه خارج کنید  در مواقع اضطراری چکش را از تکیه»

 «...و با زدن ضربه شیشه را بشکنید

دود سیاه و سنگینی در آن دره عمیق کله بسته بود 

مأموران راهنمایی رانندگی و . سوخته بودو اتوبوس کامالً 

نیروی انتطامی تابلوهایی قرمز در دست داشتند و گاهی 

. ..حرکت کنید. زدند: آقا واینسید ای فریاد می بر سر راننده

 ...کنم حرکت کنید آقا خواهش می. ..شلوغ نکنید

توجه به هشدارهای پلیس از  چند مرد جوان هم بی

ها  صدای بوق مدام ماشین. رفتند میشیب تند دره پایین 

شاید فردا مدارکش و . شد در کمرکش کوه پژواک می

 .یافتند ساعتش را در جیب آن مرد بلوچ می

 هیچ چکشی آنجا نبود!. نگاهی به باالی سرش کرد

های مرگی  برگشت و به هوای مخوف بیرون و چهره

 ■. ها خیره شد شده آدم
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   «حجّی که برای ریا بود نه برای خدا» داستان کوتاه 
 « علی جاللی تمرانی»سنده ینو 

 

هایش قول داد که امشب کباب  جهان به بچه

را پوشید و راهی خانه مرادبیگ خوریم! بهترین لباسش  می

راه  مرادبیگ تازه از سفر حج برگشته بود و محفلی به. شد

به مردم دهکده گفته بود که ولیمه کباب . انداخته بود

هایش  جهان هم به همین خاطر به بچه. دهد میگوسفند 

 .قول کباب داده بود

را پوشیده )لباس محلی افغانستان( پیراهن تنبانی 

. سال پیش پروانه همسرش برایش خریده بود بود که سه

یاد همسر مرحومش افتاد و بعد  با پوشیدن آن لباس به

 هایش را تند کرد تا مبادا به نان شب نرسد! کمی گام

مراد که رسید روی پارگی لباسش که  به خانه حاجی

روی شکمش واقع شده بود دستمال چرکینش را بست! 

که خواست  ا همینام. بعد هم آماده شد که داخل شود

مراد را دید که برای سرکشی از  داخل شود خود حاجی

اش آمده و دستورهای گوناگونی به  غذاها به حیاط قلعه

 .دهد آشپزها و نوکرهایش می

طرفش رفت و  سرعت به جهان، با دیدن حاجی، به

مراد خیلی  اما حاجی. آمد گفت و تبریک عرض کرد خوش

 داد و خالصه شور و شوق جواب سر باال. سرد برخورد کرد

جهان هم که متوجه رفتار سرد . را از جهان گرفت

دید  مراد شد خیلی تعجب کرد چرا که می حاجی

مراد از زمین تا به آسمان رفتارش با گذشته فرق  حاجی

 ...هکرده است و اصالً آدمی دیگر شد

گیج شده بود خواست مثل بقیه داخل  او که کامالً

مراد او را صدا زد و گفت: تو مگر  شود اما ناگهان حاجی

های کبیر نیستی؟ جهان سری تکان داد و  چوپان اسب

حاجی نیز تا این کلمه را شنید گفت:  گفت: بلی حاجی!

)رئیس ها، قوماندان  خان ،اند های بزرگ نشسته داخل آدم

تو خودت باید . ..ها و کاسب ار، معلمین وها، تجّپلیس(

غذا . جا باش تو همین. بنشینیها  آن بفهمی که نباید کنار

 را که خوردی برو!

جهان هم که دلش شکسته بود و غم وجودش را 

خاطر  فقط هم به. جا نشست فراگرفته بود به ناچار همان

اگرنه این خفت را  ،هایش داده بود  قولی بود که به بچه

 رفت! میکرد و   تحمل نمی

 

 

 

های  مهمان ،حدوداً دو ساعتی از شب گذشته بود

. آمدند جا می  گوناگونی که اکثراً پولدارها بودند از همه

 . با آن عظمت را پر کرده بودند ای هآنقدر زیاد بودند که قلع

تا به حال . تعجب کرده بودها  آن جهان، از دیدن

خودش  یکبار با. جا ندیده بود همه آدم مهم را یک این

کنی؟ همه با دیده تمسخر نگاهت  گفت اینجا چکار می

هایش  یاد قولی که به بچه کنند! بلند شو و برو! اما باز به می

بیشتر از یک  ،سوختها  آن دلش به حال. داده بود افتاد

توانست  داد اما نمی قول کباب میها  آن شد که به سال می

برای  به قولش عمل کند! تصمیم گرفت بماند و حتماً

 .هایش کباب ببرد بچه

حدوداً سه ساعت بعد از شروع مجلس بود که 

. کردند)پهن( ها را در تمام قلعه هموار )سفره(دسترخوان

ها نشستند و انتظار نان و کباب  همه دور تا دور دسترخوان

یک جای خالی  ها حتی سر دسترخوان. کشیدند داغ را می

ای شوکه  حنهشد! جهان از دیدن چنین ص هم پیدا نمی

او به همین خاطر دیگر سعی نکرد که خود را . شده بود

صبر کرد تا یکی از نوکرها . زور بین جمعیت جا کند به

 .برای او نیز غذا بیاورد

قلعه و سراسر حیاط آن را بوی خوش کباب گرفته 

پخت  خوردند و از دست ولع کباب می حرص و مردم با. بود

ها هم چیزهایی راجع به  بعضی. کردند آشپز تعریف می

نمک بودن و یا هم سوخته و نپخته بودن کباب  بی

گفتند! تاجرها نیز که انگار بیشتر از همه در مهمانی  می

آمده بودند در حال خوردن، از نرخ گوشت و نمک و پارچه 

گفتند و اتفاقاً از همه هم بیشتر  چیزهایی می. ..و چوب و

معمول در راه خدمت  ها هم که طبق قوماندان. خوردند می

به شکم مثل خدمت به وطن کوشا بودند! کباب را چنان 

 کرد که دانست فکر می دادند که هرکس که نمی فرو می

خورند و از  دارند آخرین غذای عمرشان را میها  آن

معلمین هم، که خیلی با ادب و نزاکت کباب را در بین 

خاص  کردند و با مراسمی جا می های کوچک نان جابه تکه

هایی  که خوب آدم رساندند باید گفت لقمه را به دهان می

ها بودند که طبق معمول با زورگویی  اما این خان. هستند

سیخ کباب  و چند از نوکرها چندین هر کدام، و قلدری

بلعیدند! مثل  گرفته بودند و با اشتهای عجیب کباب را می

 مار بوآ!
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از طعم  جهان که تنها از خوردن کباب و لذت بردن

شد منتظر بود که  یبش میصخوش آن، بوی خوش ن

اما انگار . نوکری بیاید و به او نیز چند سیخ کباب بدهد

او اینقدر منتظر ماند . دیدند مراد او را نمی همه مثل حاجی

او که دید . ها غذایشان را خوردند و رفتند ی مهمان تا همه

کی از آید با هزار شرم و حیا به ی سراغش نمی کسی به

نوکر هم که . نوکرها گفت: برادر! به من کسی کباب نداده

آهی کشید و گفت: این جماعت مثل  بودمرد شریفی 

. هم چیزی نمانده نوکرهاگرگ همه را خوردند! حتی برای 

اما . فقط چندین سیخ کباب است که برای سرآشپز است

مانده  ها باقی هایی که از مهمان اگر بخواهی از کباب

خورده است و  درست است که نیم. نم برایت بیاورمتوا می

جهان که از . هر حال کباب است دیگر سالم نیستند اما به

ها هم ناراحت شده بود و هم خوشحال  شنیدن این حرف

شود  اگر بدهی که خیلی خوب می. گفت: عیبی ندارد

باید برایشان قبل از  ،غذا ندارند ،هایم منتظرم هستند بچه

 قول دادم!ها  آن آخر به ،اینکه خوابشان ببرد کباب ببرم

ها را از دهان جهان شنید دیگی را  نوکر که این حرف

سمت او حرکت کرد اما  های کباب پر کرد و به مانده از باقی

مراد صدا  که خواست دیگ را به جهان بدهد حاجی همین

 ید؟ نوکر که اصالًا زد و گفت: به شیرخان کباب داده

مراد را فراموش کرده بود با ترس و  شیرخان، سگ حاجی

لرز گفت: نه حاجی صاحب! چیزی نمانده تا به شیرخان 

مراد که از شنیدن  حاجی. ها خوردند همه را مهمان. بدهیم

این حرف عصبانی شد، گفت: مردم از لندن برایم سگ 

ی! همین حاال نفرستادند تا تو بیایی و او را از گشنگی بکش

اما نوکر که خیلی ترسیده بود، گفت: . برو و برایش غذا ببر

حاجی مراد که خون در رگش . کبابی در کار نیست

جوشید و رنگش مثل بادمجان رومی شده بود فریاد زد  می

و گفت: در دیگ چیست؟ نوکر ترسان و لرزان گفت: کباب 

 حاجی که فشار. برم برای جهان چوپان کبیر می. است

رفت نعره زد و گفت: کبیر و  خونش داشت باال و پایین می

چوپانش بروند به جهنم! همین حاال کباب را برای 

دید با چشمان گرد  نوکر که خود را ناچار می. شیرخان ببر

سمت شیرخان،  و هراسانش از جهان معذرت خواست و به

مراد که در زیر باغ کنار در بسته شده بود،  سگ حاجی

هنوز چند قدم برنداشته بود که حاجی دوباره . روان شد

اش کباب ببر  صدایش کرد و گفت: به شیرخان در کاسه

خورد؟ نوکر هم که در  دانی که در چیز دیگر نمی مگر نمی

سمت  توانست بکند دوباره به مراد کاری نمی برابر حاجی

خواست به جهان  هایی را که می آشپزخانه برگشت تا کباب

 . گ بریزدبدهد در کاسه س

ها سخت ناراحت  این صحنهی  هجهان که از دیدن هم

سمت در خروجی رفت و در آنجا  و غمگین شده بود به

مراد بزرگ  شیرخان هم مثل خود حاجی. شیرخان را دید

. پر از عضله بود و رنگ زیبایی داشت. و درشت هیکل بود

 ها سگ آرامی بود! اما با تمام این

. بود و سکوت حکمفرما بودجا را فرا گرفته  شب همه

رسید که ندا  گوش می ای به فقط هر از گاهی صدای پرنده

گفت: حق! حق! حق! کسی هم در دل آن  داد و می می

ریک دهکده، آتشی به پا کرده تای  هسیاهی شب در در

 بود!

گفت  مراد می حاجی. نوکر، شیرخان را گم کرده بود

کند و به همین که بیچاره از گشنگی رفته تا غذایی پیدا 

 .بهانه نیز با چوبی نازک نوکرها را به باد کتک گرفته بود

جا را فرا گرفته  شب، حدوداً چهار ساعتی بود که همه

 .هایش به آرامی خوابیده بودند جهان و بچه. بود

اما . گشتند دنبال شیرخان می جا را به نوکرها همه

! نبود شیرخان انگار آب شده بود و به زمین فرو رفته بود

 .که نبود

که  ساله بود، وقتی ناصر، پسر بزرگ جهان که هفت

بازمانده از کباب را از الی دندانش بیرون ی  هآخرین تک

سال پیش وقتی که  یادش آمد که سه کشید و قورت داد به

مادرش مُرد و پدر کالنش در مسجد به مردم کباب 

 .ای دیگر داشت گوسفند داد، کباب گوسفند مزه

نوکرها جستجو . هنوز هم پیدا نشده بود شیرخان،

هایش  بچهی  هکردند و جهان وقتی که مطمئن شد هم می

به خواب رفتند، از رختخواب بیرون آمد و به حیاط 

. اش را هموار کرد و وضویی گرفت سجاده. اش رفت خانه

 .شدت اشک ریخت و توبه کرد نمازی خواند و به

او نیز اشکش های جهان را شنید و  نوکر صدای ضجه

دنبال شیرخان نگشت! و بعد به آرامی  ریخت و دیگر به

رفت، این شعر  مراد می سمت خانه حاجی طور که به همان

 کرد: را زمزمه می

  رویم  خوش از آنیم که حج می دل

 رویم! غــافل از آنیــم که کج می 

  رویم  مکــه به دیــدار خــــدا می

 ■ رویم؟ جاست کجا می او که همین 
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دنگ ساعت؛ خرد شدن شیشه، کوران باد  دنگصدای 

وای . های خانه تق مدام روی سرامیک از پی آن صدای تق

اِنگار دوباره قرار است زندگی . خدای من دوباره شروع شد

 .بر چشمان من حرام شود

آید و  سختی باال می نفسم به. قدرت تکان خوردن ندارم

تیره  در است با رقص هولناک وهایم قا فقط مردمک چشم

 .دود پرده در نوسان باشداَن

یا اینکه دوباره قلبم از حرکت . دانم نمی

زند که  ایستاده یا آنکه آنقدر تندتند می

صدای . دیگر قادر به اِحساسش نیستم

شود و به یکباره  ناپیدا میتق هی گم و  تق

هایم و روی تمام  تی تمام توی گوشبا شد

. گیرد های بدنم ضرب می تک سلول تک

دهد و  هایم را غلغلک می سی آرام و آتشین پوست گونهنف

هایی که در تاریکی  شود از چشم جا پر می بعد همه

ی وهای طالیشود از پرزه پرزه م درخشند و فضا پر می می

اند و به  جا ذرات هوا را به رقص واداشته رنگی که همه

آورند و مرا به وحشت  یکباره به راه نفسم هجوم می

 .برند و خفقان فرو می عظیمی از مرگ

بوی . دهد ای را می دهانم مزه خونِ نمناک و خشکیده

آرام مرا به مرز  ام پیچیده و دارد آرام زهمش در شامه

با هر تالشی . قدرت نُتُق کشیدن ندارم. کشاند جنون می

 .کند انگیزِ بیشتری وجودم را پر می بو و مزه نفرت

آن بدن سیاه و مادرم با . آید باز صدای ضجه مادرم می

اش و  کبود شده، با آن موها و ابروهای از ته تراشیده شده

دستان تاول زده، با آن پارچه گلدوزی شده سفید سفید 

کش آبرو و بختش است، ملتمسانه به من خیره  که یدک

 .ماند می

. آید دنگ آونگ ساعت می باز هم صدای دنگ

هاست که صدای مادرِ پدرم که آنقدر دوستش  سال

شود در میان  شتیم خاموش شده ولی هنوز هم میدا

 آور ساعت صدایش را که با صدای  تیک اوهام تیک

 

آمیز پدر که گوشش اینجا و آنجا دراز شده بود را  جنون

 .شنید

. دختر قشنگیه ننه، سرخ و سفید و تپل و مپل»

بیچاره فقط . زن زندگیه. زنه چشاش با آدم حرف می

دونند که  فتاده پایین! همه میبدشانسی آورده! از درخت ا

کنه گلستون من  اون پاکِ پاکِ! تو بیارش ننه، زندگیتو می

 «.دم بهت قول می

عروس . ساعت دیواری دیوانه شده است

اش  زده روی تختِ لرزان پادشاهی بُهت

پچه و  فضا پر از همهمه، پچ. نشسته است

کسی آن میانه دستمال . تمسخر است

ها پر است و  دهان. چرخاند زفافش را نمی

خالی! دستمال گلدوزی شده  سبد خالی

هاست تمیز و قاب گرفته در  سفید سفید است و سال

اهلل که بلند  اال اهلل صدای ال. گوشه کمد خاک خورده است

 . تق تق تق تق. شد کوباندش به دیوار

ای فریاد کشید  دختر بچه. صدای ضجه مادرم بلند شد

همه غبار که  و مادربزرگم در غبار گم شد و از پس آن

که  قید در حالی زمان را فراگرفته بود مردی جوان و بی

دخترک را به بند کشیده بود و صدایش زمان را به لزره 

 . کم هویدا شد خت کماندا می

غباری روی . کنم ها و پاهایم را اِحساس می لرزش دست

های پر  کاسه. چیز افاقه نکرده است هیچ. ذهنم را پوشانده

های پر از قیمه، سفره پر و پیمان  زرد، قابلمه از شله

چه فایده! و هنوز آن دستمال پاکیزه، مرتب و . ابوالفضل

گش به ما لبخند گلدوزی شده در میان قاب سیاه رن

 .کند فروغ مادرم اِلتماس می های بی چشم. زند می

دیگر . دو و پانصد. ..صد، دویست. ها را شمردم پول چک

. لرزد دستانم می. زند چیزی روی سینه و دستانم برق نمی

ها درون آن روی  ها کرکس هایی که سال با آن چشم

طاقت . اند به من زل زده است هایشان خوابیده تخم

های  اش را که رگه های چروکیده و نکبتی دست. آورد نمی

دهانم مزه خونِ نمناک و 
دهد.  ای را می خشكیده

ام  بوی زهمش در شامه
آرام مرا  پیچیده و دارد آرام

 کشاند. به مرز جنون می
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سویم دراز  هم تنیده شده است را به سیاهی در رویش به

 .قاپد ام می کند و همه را از درون مشت گره کرده می

 این که کمه!. شمردشان با ولع می

. همه دارو ندارم همین بود. بخدا بیشتر از این ندارم»

 «...تازه اگر شوهرم بفهمد

ها را پرت  پول چک. گذارد بقیه حرفمم را بزنم نمی

اینجا بقالی نیست . اش را بیاوری باید همه». کند جلویم می

 «.زنی که چانه می

خدا بعداً ه ب. ندارماالن . خداه را بو ت». کنم اِلتماس می

دهم مادرم دو برابرش را  قول می. تو درستش کن. آورم می

 «.تورا خدا. به تو بدهد

دارد و تهدیدکنان  ها را برمی پول

 گوید: می

قول دادی! نیاوری زندگیتان را »

 «.کنم سیاه می

چشمانش از سفیدی . کنم وحشت می

 . درخشد می

استخوان کتف گوسفند، چرغوز مرغ »

کرچ شده، آغوز زن دخترزا، شاش پسر 

بکارت . ..ساله، موی گربه دو ساله، پشگل اسب ابلق و ده

 «اش! با تاکید تازه .ساله عروس هجده

ساعت . آخریش را از کدام گوری بیاورم لعنت به تو!

کند و این صدای لعنتی، این ضجه  دنگ می دوباره دنگ

 . سکرآور امانم را بریده است

ها دور تا دور  زن. اند حیاط را با چادری بزرگ سقف زده

اند و صدای آواز  های پالستیکی نشسته حیاط روی جاجیم

دستمال . نبک گوش همه را پر کرده استو دایره و ت

هایش النه  رنگین زفاف در دستان زنی که مارها در شقیقه

ها، فضا را  چرخد و صدای آواز شاد زن اند توی هوا می کرده

 .آغشته کرده است

تا پسر، علی و  خواند برند ماه عسل، به نیت هفت می»

 «.اهلل، همگی بگید ماشاءاهلل نقی و روح

 «.ماشاءاهلل»

ش، ا های عروس روی تخت محکم پادشاهی چشم

دنبال دستمال گلدوزی شده رنگین و سبدی که مرتب  به

 . زند و آرام لبخند می خورد شود تلو تلو می پر و خالی می

با کراهت . آوردم چندشم شده بود و داشتم باال می

کنم و چشم کرکسی بسته را با اکراه به  دستانم را دراز می

چون . کردم گوید: من نسیه کار نمی می دهد و دستم می

 .فقط قولت یادت بماند. ام بود، قبول کردم مادرت مشتری

گیس زیتونی و آن ابروهای رنگ شده  چقدر با آن کاله

 .فندقی خواستنی و زیبا شده بود

کرد و  قل می اُجاق قل فسنجان روی

. وی زعفرانی دم کشیده بودپلوی خوشب

های تیره چای پدرم مرتب پر و  اِستکان

شد و قاب عکس دامادی پدر  خالی می

ال و جبروت روی دیوار روبرو با جم

مادرم با . کرد خاصی خودنمایی می

 .خندید صدای بلند می

نفس گرمی . آید نفسم باال نمی

سوزاند و باز هم صدای  هایم را می گونه

های فراوانی که در  خرد شدن شیشه! و باز هم چشم

 .درخشند آور اتاق می تاریکی وهم

ها روی سرامیک خانه بیشتر و  صدای تق و تق سم

انگار . پاندول ساعت اِنگار دیوانه شده است. ودش بیشتر می

پدرم مرا در آغوش . کوبد خودش را به در و دیوار می

کند:  گرفته بود و آواز آشنایی را در گوشم زمزمه می

یه درو نبستی . نمکی آی نمکی، هفت درو بستی نمکی»

نمکی، دیو خونه کردی نمکی؛ حاال که دیوو آوردی خونه، 

 «...، غذا بدهخودتم بهش آب بده

میلیون و پانصد هزار تومان!  دو. ها را شمردم پول چک

های  های کرکس شکسته بودند و جوجه کرکس تخم

. جدیدی از تخم سر در آورده بودند و من او را خریده بودم

 ■ موکلی برای آزادی مادرم!

 

 

قل  فسنجان روی اُجاق قل
کرد و پلوی خوشبوی  می

زعفرانی دم کشیده بود. 
پدرم های تیره چای  اِستكان

شد و قاب  مرتب پر و خالی می
عكس دامادی پدر روی دیوار 
روبرو با جمال و جبروت 

 کرد. خاصی خودنمایی می
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بار باال و پایین انداخت و  هایش را چند مرد شانه

بلند آهنگ شاد توی طنین . ی ضبط را فشار داد مهدک

مرد آمد توی . زن سرش را در متکا فرو کرد. خانه پیچید

اتاق خواب، با برسی کوچک به دقت موهایش را شانه زد و 

زن متکا را روی . از توی آینه نگاهی به زن انداخت

 .داد هایش فشار می گوش

جا کاباره  کنم صداشو کم کن مگه این ـ خواهش می

 ؟است

 . یکی بست ش را یکیی پیراهن مهمرد دک

یای؟ بار اول بهتر بود تو هم  ـ پس نمی

خانم فرتاش و شوهرش واقعاً . باشی

 .نوازند مهمون

 .زن غلتی زد

ـ این روزها آدم باید سرش به کار 

ها که  زمونه عوض شده، آدم. خودش باشه

 .یه نگاه به دور و برت کن. خیلی بیشتر

ه جانبی ی حق ب و سعی کرد در حین حرف زدن قیافه

 .ی پیراهنش را صاف کرد مرد یقه. به خودش بگیرد

 ـ پیرهنم چطوره؟

 .زنه نظرم زیادی جیغ می ـ به

لیوان پر آب را از روی میز . مرد از اتاق بیرون رفت

را در گلدان شمعدانی کنار مبل که در حال  برداشت و آن

ی  مهکطرف د انگشتش را به. خشک شدن بود خالی کرد

نگاهی به اتاق خواب کرد و دستش را پس . ضبط دراز کرد

کت طوسی رنگش را . طرف جالباسی رفت به. کشید

بعد . اش را دور گردنش انداخت پوشید و شال بافتنی

 .که خداحافظی کند در را باز کرد و بیرون رفت آن بی

بوی اسپری مرد انگار به تن . زن از روی تخت بلند شد

زن در را بازتر . باز بود نیمهدر کمد مرد . اتاق نشسته بود

های اتو خورده و وسایلی که  مدتی به ردیف پیراهن. کرد

 . مرتب توی کمد چیده شده بود نگاه کرد

 

 

طرف ضبط   سپس به .لبخندی زد و در کمد را بست

دی  بعد از کشوی پایینی سی. را خاموش کرد رفت و آن

که  آهنگ مالیم. را توی ضبط گذاشت دیگری درآورد و آن

ی  های نشسته به ظرف. طرف آشپزخانه رفت پخش شد، به

مرغی از یخچال برداشت و  تخم. توی سینک نگاه کرد

. ی کوچک آویزان به دیوار را روی اجاق گذاشت تابه ماهی

 .ای به در خورد تابه ریخت که تقه مقداری روغن توی ماهی

باخنده  گمان کرد مرد برگشته،. دفعه به خود آمد یک

 پشیمون شدی برگشتی؟گفت: 

وقتی صدایی نیامد، سرش را از 

زنی ایستاده بود کنار . آشپزخانه بیرون کرد

آمد مرد در را باز  یادش نمی. جاکفشی

صدای جلز و ولز روغن از . باشدگذاشته 

زن تازه . رسید گوش می تابه به توی ماهی

 .وارد به خود تکانی داد

ببخشید که سرزده وارد شدم در باز . ـ فرتاش هستم

 ...بود و صدای آهنگ

و با چند گام بلند خود را به زن رساند و دست سفید 

بوی روغن سوخته داشت . طرف او دراز کرد الغرش را به

روغن روی اجاق گر گرفته بود و . کرد خانه را پر می فضای

شد که زن با  های خاکستری دود از آن بلند می حلقه

چیز  در یک لحظه همه. دستپاچگی اجاق را خاموش کرد

جوشید و باال و  چیزی توی گلویش می. نظرش مات شد به

 .رسید گوش ندتر بهصدای خانم فرتاش بل. شد پایین می

که شما مهمون من باشید  جای این هب ،ـ بر عکس شد 

شوهرتون گفتند کسالت دارید ولی . من مهمون شما شدم

 .خواست شما رو ببینم باور کنید دلم می

قدری باد کرده که  هایش به کرد چشم زن احساس می

. نگاهی به بیرون انداخت از کنار در نیم. ترکد هر آن می

خیره شده خانم فرتاش روی مبل نشسته بود و به شومینه 

 .بود

مرد از اتاق بیرون رفت. 
لیوان پر آب را از روی 

را در  میز برداشت و آن
گلدان شمعدانی کنار 
مبل که در حال خشک 

 شدن بود خالی کرد.
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از آشپزخانه که بیرون رفت، موهای پریشانش را با 

خواست چیزی را از ته توی ذهنش  می. دست جمع کرد

کرد زمانی  حس می. یاد بیاورد بیرون بکشد، چیزی را به

خانم فرتاش با دست . خیلی دور خانم فرتاش را دیده

های خشک  برگ. کرد های شمعدانی را نوازش می برگ

 .شدند یکی زیر انگشتانش ریز ریز می یکیشده 

یاد آدم  ـ شمعدانی گیاه جون سختیه بهتون نمی

 توجهی باشید! بی

واج پشت مبل روبرویش ایستاد و و   زن هاج

قد بلند . هایش را توی گوشت کف دستش فشار داد ناخن

ی خانم فرتاش از سر و  و اندام کشیده

مانتو کرمی . گردن مبل بیرون زده بود

گ گشاد انگار از اندام الغرش آویزان رن

 .شده بود

ده دو  جون می. ی قشنگیه ـ شومینه

سه تا هیزم تر و تازه بریزی توش بعد 

بشینی و به صدای سوختنش گوش 

 .حیف که مصنوعیه. بدی

انگار بار . زن نگاهی به شومینه کرد

 .بیند را می اول بود که آن

روسری  دست خانم فرتاش از جلوی موهای صاف و یک

کوچک سفید رنگش روی خطوط عمودی پیشانیش 

های براق و روشنش که مثل دو تیله  چشم. ریخته بود

کف پاهای زن سوزن . درخشید، زن را متحیر کرده بود می

شد و هیکل چاقش روی پاهایش سنگینی  سوزن می

 .کرد می

دار دل  های بچه آخه آدم. دار هستید ـ فکر کردم بچه

 .د ندارندخوشی از رفت و آم

 .زن سرش را چندبار تکان داد

انگیزند، دست و پاگیرند، فقط آرامش  ها نفرت ـ بچه

 .زنند آدم رو به هم می

بعد نگاهش از روی دیوار لغزید تا به قاب عکس 

کوچک و قدیمی روی دیوار برخورد کرد و حرفش را ادامه 

 .داد

 ...گیرند ـ زندگی رو از آدم می

کوتاه با شکمی برآمده کنار  توی قاب زنی چاق و قد

ی قد و نیم  تا بچه پنج شش. یک حوض بزرگ ایستاده بود

خانم فرتاش رد نگاهش را دنبال . قد هم در کنارش بودند

 .کرد

 .ـ خیلی شبیه مادرتون هستید

هم قالب کرد  های بلند و استخوانیش را به بعد انگشت

 نگاهی که مثل سیم خاردار به صورت. و به زن خیره شد

زن از این نگاه دست و پایش را گم کرد و . زن برخورد کرد

 . زیر لب چند فحش نثار شوهرش کرد

 نشینید؟ نمی. ـ برخالف شوهرتون خیلی شکسته شدید

جانی  زن حاال به چوب خشک بی

کرد با هر خم و  احساس می. مانست می

سختی  به. شود راست شدنی خرد می

خانم . روی مبل روبرویش نشست

ک میز فرتاش با انگشت روی گرد و خا

ی زنی با  چهره. کشید طرحی را می

زن لب پایینیش را . موهای پریشان

 .گزید و سرخ شد

مردم . جا آپارتمان سازی شده ـ همه

ها  خونه. شوند مثل مور و ملخ زیاد می

تر از این رهگذر خاکش هم  تر و شهرها شلوغ کوچک

 .شود نصیب ما می

های  های افقی نامنظمی را مثل زبانه خانم فرتاش خط

تر  طرح رفته رفته واضح. کشید آتش اطراف سر طرح می

باد تندی انگار . آمد نظر زن آشنا می طرحی که به. شد

موهای زن توی طرح را بازی گرفته بود و هر آن احتمال 

خواست دستش  زن می. ها بگیرد داشت نوک موها به زبانه

 ها را پاک کند که خانم را دراز کند و با سر آستین زبانه

باره پاک کرد و او  فرتاش با دستمالی سفید طرح را یک

که طرح پاک شده  با آن. سرعت خودش را عقب کشید به

های مرموز طرح هنوز سمج به میز مانده بود و  بود ولی لب

های ضعیف و بد صدایش را  وضوح صدای قهقهه زن به

 .شنید می

زن حاال به چوب خشک 
مانست. احساس  جانی می بی
کرد با هر خم و راست شدنی  می

سختی روی مبل  شود. به خرد می
فرتاش روبرویش نشست. خانم 

با انگشت روی گرد و خاک میز 
ی زنی  کشید. چهره طرحی را می

با موهای پریشان. زن لب 
 پایینیش را گزید و سرخ شد.
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زن با کف دستش عرق پیشانیش را . هوا گرم شده بود

ها  پیش چشمانش شعله. رد و به شومینه نگاه کردپاک ک

 .کشیدند از سر شومینه تنوره می

طرف پنجره  زن بلند شد شومینه را خاموش کرد و به

هوای . را باز کرد های مات و کدر را کنار زد و آن پرده. رفت

نفس عمیقی کشید و . باره به داخل هجوم آورد سرد یک

خانم . طرف خانم فرتاش چرخید به

رتاش در طرف دیگر میز نشسته بود و ف

 .کشید دوباره طرحی را می

ـ من بر خالف شما عاشق رفت و 

تنهایی آدم رو به چوبی تبدیل . آمدم

آدم . کنه که از درون موریانه زده می

نظرم  به. هویت ، بیشه رفته پوک می رفته

 ...شما آدمی. ..خیلی وحشتناکه

طرح . شنید زن صدایش را نمی

طرحی که به چشمش آشناتر از . ل گرفته بوددوباره شک

. بوی موی سوخته توی فضا پیچید. آمد ی پیش می دفعه

ها به  زبانه. خیلی زود به سرفه افتاد. آمد نفسش باال نمی

 .نوک موها گرفته بود

دهانش به یک اندازه . لحن خانم فرتاش مبهم شده بود

ر شد و کلمات نامفهومی را مدام تکرا باز و بسته می

مانست با  بوی دهانش که به صمغ درختان می. کرد می

آوازی که از . بوی موی سوخته مشامش را پر کرده بود

های ضعیف مردی  رسید، فقط صدای ناله گوش می  ضبط به

هایش سنگینی  زن پلک. شد بود که مدام قطع و وصل می

خواست دستش را دراز کند و طرح را پاک  می. کرد می

روی مبل روبروی خانم فرتاش افتاد و به رمق  کند ولی بی

 .او خیره شد

گویی . فرتاش زیباتر شده بودخانم 

 ...شد تر می صورتش لحظه لحظه شاداب

مرد کلید را توی قفل چرخاند و 

کت و شالش را به . آهسته وارد شد

پنجره را بست و . آویز آویزان کرد رخت

زن از سرما توی . شومینه را روشن کرد

تق  صدای تق. مبل به خودش پیچیده بود

نامنظم که از شومینه بلند شد، 

 .هایش را باز کرد چشم

. خواند خواب با صدای بلند آواز می مرد توی اتاق

 ...بلند و بلندتر. صدایش توی گوش زن پیچید

پوشید از اتاق  مرد همین طور که رکابی سفیدش را می

 .بیرون آمد

به شومینه خیره شد . کش و قوسی به خودش داد ،زن

. و تازههای تر  پیش چشمانش شومینه پر شده بود از هیزم

 ■. ها گوشش را پر کرد صدای پز پز مالیم سوختن هیزم

 

 

شنید.  زن صدایش را نمی
طرح دوباره شكل گرفته بود. 
طرحی که به چشمش آشناتر 

آمد. بوی  ی پیش می از دفعه
موی سوخته توی فضا پیچید. 

آمد. خیلی  نفسش باال نمی
ها به  زود به سرفه افتاد. زبانه

 نوک موها گرفته بود.
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   «دار آینه» داستان کوتاه 
 « پور ساحل رحیمی»سنده ینو 

 

گیرید که چرا کم حرفم؟ چرا  دوستان بر من خرده می

ای عبوس دارم؟ مگر  گیرم؟ و همیشه قیافه منزوی و گوشه

توانم برایتان  جز بیهودگی چیزی داشته؟ می زندگیِ من به

مطمئن . کنم از همان ابتدایش آره تعریف می. تعریف کنم

خواهم  نمی. کنم اش می که بتوانم خالصه باشید تا جایی

حرفم مگر نه؟ این هم  من کم. برچسب حرّافی بهم بزنید

حرف  اید ولی کم برچسب دیگری است که شما به من داده

 . گویم میاالن باشد . دهم بودن را ترجیح می

کردم که مسلماً اینجا  چندوقت پیش جایی زندگی می

گاهی داشتم که به آن تکیه  تمیز بود و تکیه نبود! راحت و

اند، کمرم  ام یعنی مرا آورده از وقتی اینجا آمده. بزنم

برای این کار  ،باید به خود تکیه کنم ،شدت درد گرفته به

راستش در این چارچوب محبوسم و . ام دیگر پیر شده

. ام که چرا من در این قالبم همواره از این بابت زجر کشیده

ه در آن بودم شبیه یک اتاق بود یعنی همان جایی ک

میز توالت و  -کمد لباس-ها را داشت یک تخت  ویژگی

دیوارهایی که در اطرافم گسترده شده بودند و چند تصویر 

پس مدت زیادی . که طی مدت بودنم در آن اتاق وا رفتند

در تمام این مدت، با دختری دوست بودم؛ . ام آنجا بوده

است بگویم همراه، شاید همراه هم نه  دوست که نه، بهتر

بار که دیدمش  مصرف! اولین یک رازدار یا شاید یک بی

گفتند! مادر و  طور می یعنی این. سالی داشت حدود ده

پدرش مرا به اتاقش آوردند و گفتند از این به بعد این مال 

ای! و من فکر کردم چه  تو است آخر دیگر بزرگ شده

باید برای در کنار من بودن،  شخصیت با ارزشی دارم که

نشست  رویم میب بزرگ بود! آن دختر بیشتر اوقات رو

اتاقش شلوغ -هم ریخته داشت  ای به بیشتر اوقات چهره

ها  صبح. هایی که مختص سنش بود از همان شلختگی. بود

شد و اونیفورم مدرسه را به تن  با زور از خواب بلند می

. هایش را هم نداشتی شانه زدن مو حتا حوصله. کرد می

آمد و موهایش را به آرامی شانه  یها مادرش م بعضی شب

قدر  حاال خودت رو نگاه کن، چه»گفت:  زد و می می

شکفت  وقتی لبانش می .زد او لبخند می« .خوشگل شدی

اش  این خصوصیت ظاهری. افتاد هایش چال می گوشه لپ

 . را دوست داشتم

 

 

ن هم لبخند خواست همیشه شاد باشد، م دلم می

. بیند یا نه دانستم آیا او هم لبخندم را می زدم اما نمی می

بار با خشم وارد اتاق شد و با شدت در اتاق  یادم است یک

من هم . لرزید سرخ شده بود و کمی می. هم کوبید را به

شاید از « یعنی چی شده؟»ترسیدم با خود گفتم: 

اسش را دون اینکه لبکنجکاوی من باخبر شده بود چون ب

. رویم نشست و چشمانش را به من دوختعوض کند روب

ی چشمش پایین آمد، به  ی اشکی از گوشه ناگهان قطره

هق افتاد و با لرزشی در صدایش، شروع به حرف زدن  هق

 .کرد

مون گفت براش تا  دونی چی شده؟ امروز معلم زبان می

ش تا بیست شمردم  منم بهتر از بقیه واسه. بیست بشماریم

م  ولی اصالً بهم گوش نداد خودش رو به اون راه زد نشنیده

ولی « تواِنتی»گفتم . گرفت باور کن من تا بیست رو گفتم

 .ی نفر اول رو به یکی دیگه داد جایزه

رنگی را درآورد  دستش را توی کیفش برد و مداد هفت

 .و به من نشان داد

 . خوام ببین، آخه این چیه؟ من اینو نمی

زد و من  بود؛ توی لحنش کینه موج میخشمگین شده 

دلم برایش . از این موضوع به وحشت افتاده بودم

ام  کرد منم گریه جور داشت گریه می سوخت همین می

دانم او هم  لرزید ولی نمی هایم داشت می شانه .گرفت

ریزم یا نه؟ به گمانم نفهمید  فهمید که دارم اشک می

و با حالتی مصمم ی کمدش  که مداد را انداخت گوشه چون

 «چرا یکهو پر از لکه شدی؟»از جا بلند شد و گفت: 

خاطر تو گریه  خواستم بگویم اشک است، درد است، به 

شود بخندی تا آن  می. کنم من تو را حس می .ام کرده

هات ببینم؟ او نخندید کمی از  ها را روی گونه چال

 چرا یکهو». عصبانیتش کم شده بود و به هیجان آمده بود

خواست در آن  خیلی دلم می« .میاماالن کثیف شدی؟ 

ی  کنید این یک شکنجه فکر نمی. لحظه خودم را ببینم

چیز را به تصویر بکشی جز خودت  ابدی است؟ اینکه همه

 را؟
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و با یک دستمال برگشت؛ باز  در اتاق را باز کرد

دستمال « هاه»بار جلویم ایستاد و گفت:  این .رویم آمدروب

ام بند آمده بود  گریه .محکم کشید، دردم آمدرا کشید، 

 «.آخ»ولی دردم آمد 

این دیگه چه صدایی بود؟ توی علوم خوندیم که این »

 «.صداها مال انبساط و انقباضه

هایش،  بغض. کرد زد، درددل می او با من حرف می

بار  داد اما یک هایش را آشکارا نشانم می هایش، خنده اشک

خواستم بگویم دردم . گوش ندادبهم  ؛هم مرا درک نکرد

خواستم . ولی دهانم بسته بود« آخ»آمد که گفتم 

بس است انقدر تمیزم »سویش دراز کنم که  هام را به دست

ها را غل و زنجیر  گفت دیوانه بار می یک. نتوانستم« نکن

های مخصوصی دارند که  اند اما حاال هم لباس کرده می

پس زیاد  ،شان مانع آزادی ،شود شان می مانع از حرکت

تر شده  فرقی نکرده است فقط منع آزادی کمی متمدنانه

دستم به . ها را داشتم تر! من حس همان دیوانه نه انسانی

 . پشت قفل شده بود، عاجز بودم

دیگر بیست سالی داشت؛ آره بیست ساله بود که این 

از صبح . زد دیگر مادرش موهایش را شانه نمی. حرف را زد

. کرد نشست و دائم خودش را نگاه می وی من میجل

. کرد هایش را خمار می داد، چشم موهایش را تاب می

سری اطوار، جایگزین  یک. دختر دیگر مثل سابق نبود

گویی با باال رفتن سنش، از زبانش . هایش شده بود حرف

ولی روز اول مادر و پدرش گفتند که بزرگ . شد چیده می

حاال که از قبل هم . را بهش دادندشده و برای همین، من 

 .؟ دلتنگ روزهای نخستین بودم...تر بود! پس چرا بزرگ

کرد، گردگیری و پاک  آره دلتنگ! و نهایتِ کاری که او می

بیشتر اوقات در آن اتاق تنها بودم و زوال . کردنم بود

. جز خودم چیز به زوال همه. دیدم ها و دیوارها را می عکس

ها بسیار  دانید در طول آن سال ؟ میآیا این عبث نیست

چرا انقدر لکه »گفت  اشک ریختم و دختر هی می

ی آب است که روی پوستم  به خیالش لکه« گیری؟ می

بس ». ..تر محکم کرد محکم چروک خورده! هی تمیزم می

زدم او پاک  ریختم، داد می من اشک می« .کن دیگر

زی برافروخته قدر به زار زدن ادامه دادم که رو آن. کرد می

. اش را به سمتم پرتاب کرد ی خالی ادکلن شد و شیشه

ام جای آن زخم  جاست درست روی پیشانی بینید؟ این می

که یاد آن دوران  نه دیگر درد ندارد فقط زمانی. ..نه. هست

 .دهد ها آزارم می افتم، جای زخم می

هشت سال دیگر گذشته بود و با وجود آن تَرَک، من 

آره هنوز هم بودم که یک روز مادرش به . مدر اتاق بود

از خوشحالی روی پایش بند نبود و داشت کِل . اتاقش آمد

دختر را در آغوش گرفت و هر دو سفت بهم . زد می

توانم دروغ بگویم، آره  نمی. ..ام شد؟ نه حسودی. چسبیدند

 .گاه بغلم نکرده بود فقط کمی، آخر هیچ

ی لباس سفید شه! تو دختر قشنگم داره عروس می»

 .«شی خیلی خوشگل می

وقت آن لباس را ندیدم  لباس سفید؟ دوستان من هیچ 

چه گفتم؟ کِل بله کِل، . ..حتا چند روز بعد از آن صدای

. نشست رویم نمیدیگر روب. دختر را هم خیلی کم دیدم

ام؟ روزی همراز و همراه  ای کشیده بینید چه سختی می

 .چیز نبودم بودم و دیگر هیچ

راستی دخترم با این چیکار کنیم؟ دیگه خیلی داغون »

و دختر نگاه معناداری به مادرش « .شده! ترک هم که داره

و من . هایی که کلی حرف توش دارد کرد از آن نگاه

 ...فهمیدم که قرار است

در . رود ی دیگر می ای به کوچه گردی از کوچه دوره

هوا سرد . گردد یدرد بخوری م دنبال چیز به ها به میان زباله

در روزهای آخر دی همیشه سرمای سوزناکی . است

ی شکسته و چندتا خنزر  یک آینه. آید سراغ شهر می به

آینه . اند بست افتاده ی بن پنزر دیگر در ته یک کوچه

سرما . کشد، پُر از لکه است کمرش خم شده، انگار درد می

ما حاال شنیدم ا هاشان را می پچ صدای پچ. او را لَخت کرده

آید و آینه با خود فکر  گرد جلوتر می دوره. اند ساکت شده

زنه به  ش زار می ی شکسته که همه آخه یک آینه»کند:  می

درد کسی که به دیدن تصویر  خوره؟ شاید به چه درد می

کند و  گرد زیر و رو می دوره« .ش عادت داره زنگ زده

راه  سمت سر کوچه درد و من به های آشغال را می کیسه

ام و بادی که  ی اشکی روی گونه روم با قطره می. افتم می

آن آینه »گوید:  کند و نجوایی که می آن را خشک می

 ■ «بیهوده بود؟
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 ، قسمت آخرمقدم هی، راضتعزیه: شینما یبررس

 ، مهران مقدرتئاتر درمانی :مبحث سایكودرامبررسی 

 خانی، ریحانه ظهیریمهراب قاسم مصاحبه اختصاصی:

 ریحانه ظهیری :یسینامه نو لمیدر ف یپرداز اصول داستان

 مسعود ریاحی، ناصر تقوایی، ناخدا خورشید فیلم: یادداشتی بر

 زادهی، حسین حالجنیا كوروشمهرداد ، آخرین نامه ش:ینما ینقد و بررس

 ، مرتضی غیاثیآندره ساویج، هایی در پاریسپژوهشمستند:  فیلم یبررس

 ، امین شیرپور«فرندز» :تاریخ موقعیت كمدی سریال ترین شده تحسین برای ای پرونده

 

 

 

 

 

ـنـیـس      
و ت

ما 
رـاتـئـ
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 «تهمینه میالنی»به همراه معرفی  «هفتم بخش»یسینو نامه لمیدر ف یپرداز اصول داستان 
«یریحانه ظهیر» 
 

 تهمینه میالنی بیوگرافی

 در. آمد دنیا به تبریز شهر در 1552 سال در میالنی تهمینه

 های دبیرستان در و کرد مکان نقل تهران به دبیرستان دوران

 رشته در 1518 سال. پرداخت تحصیل ادامه به مرجان و شرف

 بسته و انقالب پیروزی با زمان هم. شد قبول تبریز دانشگاه برق

 دانشگاه معماری رشته در و بازگشت تهران به ها دانشگاه شدن

 ها دانشگاه شدن بسته با. گردید تحصیل به مشغول صنعت و علم

 این هایی فعالیت از و فیلم نمایش شعرخوانی، جلسات در حضور

 مسعود با که بود جلسات این از یکی در. برگزید را قبیل

 وی دستیاری در را او موافق نظر توانست و گردید آشنا کیمیایی

 عنوان به که بود جوان بسیار. نماید جلب فیلم آزاد کارگاه در

 قرمز خط فیلم صحنه منشی عنوان به سینمایی تجربه اولین

 آزاد کارگاه در کار کنار در ها دانشگاه بازشدن با. شد برگزیده

 سینما در کار به آرامی به که او. پرداخت تحصیل ادامه به فیلم

 دوستت بیاید، فردا اگر) فیلمنامه نوشتن به شروع گردید می آشنا

 ایران، ای) های فیلم دیگر در کار و( ...و مرگ و عشق مادر، دارم

 کرد.( ...و نمک دل رباب، برای ای جهیزیه

 در را اول فیلم بهترین جایزه طالق های بچه او فیلم اولین

 مجدداً که کرد کمک او به آن نقدی جایزه و برد فجر جشنواره

. بسازد را آه افسانه فیلم احمدی مهدی و بانکی رضا همراه به

 با خبر چه دیگه کمدی فیلم فیلم، این تجاری شکست از پس

 شد. پرفروش بسیار که فیلمی. ساخت را پطروسیان ماهایا بازی

 دوم انتخابات از پس سیاسی باز فضای ایجاد با و 1586 سال در

 خاطر به. ساخت را زن دو فیلم میالنی جمهوری ریاست خرداد

 فیلم جشنواره فیلمنامه بهترین جایزه میالنی فیلم، این ساخت

 جشنواره همین از کارگردانی بهترین جایزه نامزد و برد را فجر

 یک که کرده تاکید هایش مصاحبه در بارها که میالنی. شد

 های فیلم «زن دو» فیلم موفقیت از پس است، ایرانی فمینیست

 کریمی نیکی بازی با سه هر را پنجم واکنش و پنهان نیمه

 های واکنش با فیلم سه این ساخت خاطر به میالنی. ساخت

 درآمدن نمایش به از پس 1582 سال در. شد روبرو شدیداللحنی

 علیه اقدام» جرم 2 ها روزنامه. شد دستگیر پنهان نیمه فیلم

 تشویش و معاند های گروه با همکاری خدا، با محاربه ملی، امنیت

 کرده اعالم وی اتهامات را «آثار هنری طریق از عمومی اذهان

 روز 2 وی. نشد اتهام تفهیم هیچگاه که گوید می او خود اما بودند

 با و برد سر به اوین زندان عمومی بند در روز 2 و انفرادی در

 نام به فیلمی در را ها آن زندگی بعدها که شد آشنا دخترانی

 دستور به روز 7 از پس میالنی. کشید تصویر به «حساب تسویه»

 محمد جمهور رئیس و ای خامنه علی اسالمی جمهوری رهبر

 شد. تبرئه بعد سال 1 و شد آزاد زندان از خاتمی

 زن فیلم کریمی، نیکی بازی با میالنی گانه سه های فیلم از پس

 این. درآمد نمایش به 1575 سال در زارعی مریال بازی با زیادی

 با بود میالنی اخیر های فیلم هوای و حال ادامه در هم فیلم

 پیدا دست خوبی فروش به اما شد مواجه منتقدان سرد واکنش

 اثر «درون کودک شفای» کتاب اساس بر 1572 سال در. کرد

 محمدرضا و افشار مهناز بازی با بس آتش فیلم کاپاکیونه لوچیا

 در ایران سینمای مسابقه بخش به که فیلم این. ساخت را گلزار

 رکورد و شد اکران 1571 سال در نیافت، راه فجر فیلم جشنواره

 از پس. گذاشت جای به را اول هفته در تومان میلیون صد فروش

 نویسنده کاپاکیونه، لوچیا ،«بس آتش» فیلم اکران و ساخت

 او از میالنی به ای نامه ارسال با «درون کودک شفای» کتاب

 کرد. قدردانی و تشکر

 پردازیم. فیلمنامه می و طرح نگارش حال به شیوه

 مخاطب ارتباط و ورود راه فیلمنامه، یا طرح یک نوشتار

 نگارش بنابراین. است نویسنده داستانی جهان با متن ی بالقوه

 و تأثیر اطالعات، حداکثر که یابد سامان چنان بایستی متن

 یک تواند می که بالقوه مخاطب به را نویسنده نظر مورد هدف

 کننده، تهیه یک کارگردان، یک کارشناس، یک عادی، مخاطب

 منتقل باشد، تلویزیونی ی شبکه یک یا سینمایی شرکت یک

 نگارش و تنظیم برای زیر الگوی رعایت منظور، همین به. کند

 :است ضروری ارسالی های فیلمنامه و ها طرح

 شناسنامه .1

 اثر نام: عنوان

 سریال...//  تلویزیونی فیلم  :قالب

 پلیسی...//  کمدی/  خانوادگی/  اجتماعی  :گونه

  فیلمنامه یا طرح بازنویسی( نوبت) شمارگان  :نگارش

 خ:تاری
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 سنده:نوی نام

 درونمایه  .4

 حداکثر که است اثر رویکرد یا مضمون همان درونمایه، یا تم

 منعکس را اثر یا فیلمنامه غایی مقصود و مفهوم سطر یک در

 پیام اصلی، فکر فیلمنامه، یک ی مایه جان یا درونمایه. کند می

 در متن زیر عنوان به که است اخالقی نظریه یا و

 در که نیست شعار درونمایه. دارد وجود داستان های الیه تمامی

 آن بر قصه بنیان بلکه شود بیان ها شخصیت های دیالوگ

 نمودها  شخصیت اعمال و داستان وقایع تمامی  و است استوار

 را خود فیلمنامه نگارش از پس اغلب درونمایه. هستند آن

 به و است جاری متن در نمایشی درونمایۀ. دهد می نشان

 و فکر همان درونمایه،. دهد می کردن فکر فرصت تماشاگر

 وجود فیلم جمله از و اثر هر زیرین الیه در که است ای اندیشه

 بر که است جذاب و عمیق داستانی داشت نظر در باید. دارد

 باشد. استوار اخالقی و جذاب ای درونمایه

 دراماتیک ایده  .5

 یک به شبیه بیشتر دراماتیک ی ایده

 در فیلمنامه از فشرده ی بسیار خالصه

 از یکی براساس و است سطر چهار

 در روایت کالسیک الگوهای

 ی گزاره چهار شامل نویسی، فیلمنامه

 :است اساسی

 داستان. اصلی شخصیت یا قهرمان اول،

 در اش زندگی در شخصیت حیاتی و ضروری نیاز یا هدف دوم،

 داستان. روایت مقطع

 اصلی شخصیت دستیابی راه سر بر جدی موانع یا مانع سوم،

 نیازش. یا هدف به

 بر غلبه برای داستان اصلی شخصیت ی تالش نتیجه چهارم،

 .هدف به دستیابی و موانع

 الزم یا و باشد داشته تمایل نویسنده که صورتی در: تبصره

 پیش. 4 و اصلی های شخصیت ی شناسنامه. 1  : تواند می بداند

 ی خالصه نگارش از قبل و دراماتیک ی ایده از بعد را داستان

 .بیاورد داستان

 داستانی طرح یا داستان خالصه .2

 ماجراهای و رویدادها مسیر ای، صفحه ی چهار خالصه این

 یکدیگر به نسبت است اصلی های شخصیت عملکرد و داستان

 متناسب ساختاری در هم آن اصلی، رویدادهای به نسبت و

 داستان.

 که جزئیاتی ذکر با ایده روایت از است عبارت داستانی طرح

 ایده به دادن موضوعیت با. نهند می بنا را داستان ی اصلی بدنه

 این. گیرد می شکل داستانی طرح روایتی، چهارچوب یک در

 .زند می رقم را فیلمنامه ی اصلی پیکره و بندی استخوان طرح،

 فیلمنامه بندی  صحنه یا سیناپس .1

 به داستانی طرح روایت تقطیع از است عبارت سسیناپ

 بطور را فیلمنامه داستان که فیلمنامه های صحنه از ای خالصه

 به. کند می بیان فیلمنامه روایت نهایی ترتیب اساس بر و کامل

 و است داستان خالصه یا داستانی طرح بندی  صحنه بیان دیگر

 فیلمنامه های صحنه تعداد آن، ی هدهند تشکیل های صحنه

 جزییات و دیالوگ فاقد سیناپس. کند می مشخص را نهایی

 شود. می تنظیم صفحه 46 در تقریباً و است

 کامل فیلمنامه .6

 صحنه تعدادی قالب در داستان جذاب و مؤثر دقیق، روایت

 و یاتئجز با و اند یافته ترتیب ساختاری نظم یک در که است

 یک طول. شود می بیان کامل های دیالوگ

 متوسط، حروف اندازه با کامل فیلمنامه

 سطری بیست صفحه 166 تا 76 حدود

 است.

 و گفتگو با که است داستانی فیلمنامه،

 و میان شروع، دارای و شود می بیان تصویر

 غالباً واقعی زندگی خالف بر ها فیلمنامه. است مشخصی پایان

 قهرمان اینکه بودن معلوم با. هستند منطقی ساختاری دارای

 از موانعی چه هدفش به رسیدن برای دارد، هدفی چه کیست،

 در و کند می تالش چقدر موانع برداشتن برای گذراند، می سر

 مؤثر دقیق، روایتنه.  یا برسد هدفش به شود می موفق نهایت

 نظم یک در که است صحنه تعدادی قالب در داستان جذاب و

 کامل های دیالوگ و یاتئجز با و اند یافته ترتیب ساختاری

 حروف اندازه با کامل فیلمنامه یک طول. شود می بیان

 است. سطری بیست صفحه 166 تا 76 حدود متوسط،

 و شود می بیان تصویر و گفتگو با که است داستانی فیلمنامه،

 بر ها فیلمنامه. است مشخصی پایان و میان شروع، دارای

 با. هستند منطقی ساختاری دارای غالباً واقعی زندگی خالف

 برای دارد، هدفی چه کیست، قهرمان اینکه بودن معلوم

 برداشتن برای گذراند، می سر از موانعی چه هدفش به رسیدن

 به شود می موفق نهایت در و کند می تالش چقدر موانع

 ■ نه. یا برسد هدفش

 منابع:
 ویکیپدیا

 وبالگ سیب و سینما

 با که است داستانی فیلمنامه،
 و شود می بیان تصویر و گفتگو
 پایان و میان شروع، دارای

 .است مشخصی
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 «هایی در پاریسپژوهش»نقد و بررسی مستند  
 «یاثیغ یمرتض» ؛«آندره ساویج»کارگردان  

 

 :مشخصات فیلم

کننده و  تهیه /کارگردان،3هایی در پاریس پژوهش نام:

 0091/فرانسه، 4فیلمبردار: آندره ساویج

 :مقدمه

ی  ههای چهل و چهارم و چهل و پنجم ماهنام در شماره

های سمفونی شهر  فیلمی  هخصوصیات عمدی  هچوک، دربار

سخن گفته شد و دو نمونه از نخستین آثار این چرخه معرفی 

ها  فیلماین ی  ههای عمد بنابر آنچه گفته شد، ویژگی. گشت

ی  هنگاه مدرن به شهرهای بزرگ، تکنولوژی و توسع

شهرهاست که در قالب فیلمی صامت، بدون فیلمنامه، بازیگر و 

های مونتاژ ارائه  گیری از توانایی پردازی و با بهره شخصیت

برلین، »مشاهده شد که دو فیلم . شود می

هیچ جز »و « 1سمفونی یک شهر بزرگ

ین چرخه، با وجود تعلق به ا« 6زمان

این . های آشکاری با یکدیگر داشتند تفاوت

ها  آن توان ای است که می گونه هها ب تفاوت

صورت دو قطب متضاد در نظر گرفت  بهرا 

و از این دو قطب برای مقایسه و بررسی 

. های دیگر این چرخه کمک گرفت فیلم

نگر به مردم، متضاد با  با نگاهی کلی 8«...برلین»عنوان مثال،  به

، از لحاظ «...برلین»همچنین . نگر است جزء« ...هیچ»

« ...هیچ»های موسیقی، متضاد با  هماهنگی بیشتر با تالطم

است که ریتمی تقریباً ثابت دارد و موسیقی تنها 

 .تصویر استی  هکنند همراهی

 برلین و پاریس در یک کفه

هایی در  پژوهش»وان ت بر روی همین دو قطب می

این فیلم در یک نگاه کلی، به . را نیز بررسی کرد« پاریس

، چرا که «...هیچ»تر است تا به  نزدیک« ...برلین»قطب 

هایِ تدوینِ آن، وابستگی بیشتری با  شیوه« برلین...»همچون 

موسیقی دارد، ضرباهنگ و طول نماها متناسب با موسیقی، 

وسیله موسیقی همنشینی و  بدین. مدام در حال تغییرند

 .کند ای با تصویر پیدا می خوانی جالب توجه هم

نگر است و کمتر  نگاه هر دو فیلم به مردم، نگاهی کل

وجود ها  آن های ها یا چالش تمایلی به شناخت درونیات انسان

شود  ها پرهیز می انسانی  هبه همین جهت از نمایش چهر. دارد

ها قابل  انسانی  هجزئیات چهرها  آن و از گرفتن نماهایی که در

جز  هب« ها... پژوهش»در . شود تشخیص است، دوری جسته می

 دوم، که دوربین به ی  هدر دقیق 7در یک نمای مدیوم کلوزآپ

 

شود که انگار در حال نظارت  مردی نزدیک میی  هچهر

های کانال است، و وسواس و جدیت او را  بر کارِ گشودن دروازه

ها از نماهای نزدیک پرهیز  دهد؛ در باقی صحنه نمایش می

یت در خود همین نما نیز آنچنان به ژرفای شخص. شده است

های  ها و یا چالش شود که دوربین بتواند انگیزه پرداخته نمی

شود تنها  در واقع آنچه که عرضه می. درونی افراد را بازنمایاند

های درونی که وی را به  میزان وسواس مرد است نه علت

این دوری گزیدن از . اند داشتن چنین وسواسی کشانده

درونیات افراد، با اصرار و توجهی که 

های افراد دارد،  کاوالکانتی به نفوذ به انگیزه

که حتی دست به تعریف و ساختن  تا جایی

در . زند، قابل مقایسه است شخصیت می

فروش، روسپی،  ، دختر روزنامه«هیچ...»

گرد و جوانِ سارق همگی  پیرزنِ کوچه

هایی هستند تعریف شده که  شخصیت

ها  آن. شود هایشان نمایش داده می کنش

های خاص خود را دارند، برای رسیدن به اهدافشان با  هانگیز

مشاهده  ها و دردهایشان قابل کنند و چالش موانع مبارزه می

محدود به شغلی « ها... پژوهش»های افراد در  اما انگیزه. است

است که دارند؛ مثالً نگهبان و قایقران تنها کاری را انجام 

. واگذار شده استها  آن شغلشان بهی  هواسط هدهند که ب می

در . رود انتظار میها  آن کنند که از همان کاری را می

هایی در پاریس، مردم عموماً با  نیز مانند پژوهش« برلین...»

یابند:  شان حضور می های اجتماعی مشاغل یا موقعیت

 ... دار و  آموز، زن خانه سوزنبان، پلیس، کارگر، نگهبان، دانش

شده، در این سه فیلم نیز های بازسازی  تفاوت صحنه

دعوا در ی  هصحن. به انسان استها  آن معرف خوبی بر نوع نگاه

و بازی  «هیچ...»، سرقت در «...برلین»بازار و خودکشیِ زن در 

هایی از بازسازی رویدادها  ؛ نمونه«...ها پژوهش»ها در  بچه

توان به دو نوع مختلف از بازسازی اشاره  در اینجا می. هستند

ای که رخ داده یا محتمل است رخ دهد  در نوع اول، واقعه. کرد

اما در نوع . را نمایش داده باشند شود تا وقوع آن بازسازی می

تشریح ها  آن ها یا چگونگیِ شوند تا علت دوم وقایع بازسازی می

شود که  مردی نزدیک میی  هچهر
انگار در حال نظارت بر کارِ گشودن 

های کانال است، و وسواس و  دروازه
دهد؛ در باقی  جدیت او را نمایش می

ها از نماهای نزدیک پرهیز  صحنه
 .شده است
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نوع اول، حالتی گزارشی دارد و دخل تصرف کمتری در . شود

نوع دوم، از این جهت که  گیرد اما آن صورت میی  ههنگام ارائ

تفسیر یا طرز نگاه خالق خود است، با دخل و ی  هدربردارند

و « برلین...»آنچه در . تصرف بیشتری همراه است

شود، از نوع اول است و  بازسازی می« ها... پژوهش»

 . از نوع دوم «هیچ...»های  بازسازی

در نگاه « ها... پژوهش»و « برلین...»اشتراک دیگر 

های صنعتی  آن دو به تکنولوژی و پیشرفتی  هرانستایشگ

گیری از طبیعت، وسعتِ اثر  شکوه قدرت انسان در بهره. است

در . اصلی این طرز نگاه استی  هتحوالت ناشی از آن، درونمای

ها عناصر حیاتی یک شهر  ها و اهرم قطار، چرخ« برلین...»

 ها، قایق« ها... پژوهش»دهند و در  مردن را تشکیل می

 . باراندازها و خاکبردارها همین اثر را دارند

حکم تابلوهای « ها... پژوهش»های روی تصویر، در  نوشته

بدون آنکه سعی در تفسیر، . آمدگو را دارند راهنما و خوش

شود را داشته  بخشی به آنچه نمایش داده می تأکید و یا معنا

پاریس هایی در  از این نظر حتی از پژوهش« برلین...». باشند

چرا که . ها پرداخته است نیز کمتر به بارمعنایی نوشته

فیلم را ی  ههای پنجگان های بسیار اندک آن، تنها بخش نوشته

حتی بخشی از . کنند و نقش دیگری ندارند از هم جدا می

توانست یک نوشته برعهده بگیرد بر دوش خود  آنچه را که می

مثال در سکانس عنوان  به. تصویر و نما گذاشته شده است

مانده تا شهر برلین توسط تابلوی نصب  باقیی  هآغازین، فاصل

تر  که کار ساده شود؛ درحالی آهن، اعالم می شده در کنار راه

برش زدن به یک نوشته با همین متن بود، اما از خود دوربین 

تر از  شود که حسی ملموس رسانی استفاده می برای اطالع

ها در  در مقابل این، نوشته. دهد موقعیت قطار به مخاطب می

مفسّر، مؤکِد، بزرگنما و معنابخش هستند و  «هیچ...»

 .راهنماهایی هستند برای رسیدن به تفسیری پیشنهادی

یک شهر ی  ه، هر دو دربار«...ها پژوهش»و  «هیچ...»

که  در حالی. دهند هستند، اما تصوّرهای متفاوتی از آن ارائه می

شهری پر از جنب و جوش و همچون ، پاریس را «هیچ...»

، «...ها پژوهش»شناساند؛  ماری در حال بخود پیچیدن، می

بناهایِ ی  هکند که در زیر سای تصویرِ ساحلی را نقاشی می

خوابی شیرین فرورفته  ههای یادبودش، ب تاریخی و مجسمه

نیز القایی بر آرامش  جنبش دوربین حرکاتِ خفیف و کم. است

 . دهد فیلم را تشکیل میی  هجوهر و سکون ساحلند که

. غالباً خود، در حال حرکت است« ها... پژوهش»دوربینِ 

ی  ههای متمایز کنند توجه به این نوع حرکت، یکی از ویژگی

نیز به « برلین...»در . از دو فیلم دیگر است« ها... پژوهش»

حرکت توجه زیادی شده است، اما آنچه که حرکت دارد، اشیاء 

جز در  هدر این فیلم، ب. است نه خود دوربین درون کادر

سکانس اول، دوربین همیشه ثابت است و اشیاء از مقابل آن 

 . کند ندرت دوربین حرکت می هب «هیچ...»در . گذرند می

وافر آن به ی  ه، عالق«...ها پژوهش»دیگر ی  هوجهِ ممیز

اختصاص زمان زیاد . هاست معماری سنتی، بناها و مجسمه

، 2شیرهای سنگی در بخش کلیسای نوتردامی  همجسمبرای 

از زوایای مختلف، مؤید ها  آن نهم فیلم و نمایشی  هدر دقیق

عنوان  ها و بناها، به آن است که برای فیلم تا چه اندازه مجسمه

مهم هستند؛ عناصری که تاریخ  هایِ زنده و حی و حاضر معرف

 . کنند و فرهنگ شهر خود را نمایندگی می

 

 پایانی سخن

چالش اصلی در هنگام نامگذاری چیزها، یافتن 

چرا که پس از تفحص . های مشترکِ عمده در آنهاست ویژگی

نخستین، ی  هزنند و تعمق در چیزها، برخالف سادگی گول

های مشترک را دشوار  نمایند و یافتن ویژگی ها رخ می تفاوت

« ها... پژوهش»و  «هیچ...»، «...برلین»برای نامیدن . کنند می

که گفته شد،  چنان. کند نیز همین مشکل بروز می

اما آیا این . دارد« برلین...»نزدیکی بیشتری با « ها... پژوهش»

کند؟  از این چرخه کفایت می «هیچ...»نزدیکی برای کنار زدن 

شوند، به  های دیگری که سمفونی شهر خوانده می آیا فیلم

؟ با وجود اختالفات «هیچ...»شباهت دارند، یا به « برلین...»

چیست؟ آیا « سمفونی شهر»باالخره زیاد این دو فیلم، 

ها وجوه مشترکی یافت؟ پاسخ  این فیلمی  هتوان برای هم می

های  فیلمی  هها پس از بررسی کامل هم پرسشی  ههم

 ■. سمفونی شهر، ممکن خواهد بود

                                                           
3
 Studies in Paris 

4
 Andre Sauvage 

5
 Berlin, Symphony of a Great City (1927), by Walter 

Ruttmann 
6
 Nothing but Time(1926), by Alberto Cavalcanti 

7 م ها از این پس تا پایان مقاله بجای نام کامل فیل با توجه به تکرار ناگزیر نام فیلم

شود.  ها استفاده می نام آن ی تنها از نخستین کلمه  
8
 Medium Close-Up 

9
 Notre-Dame 
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 «ناخدا خورشید»یادداشتی بر فیلم  
 «مسعود ریاحی» ؛«ناصر تقوایی»کارگردان  

 

داشتن و »فیلمنامه و تدوین: ناصر تقوایی )برداشت آزاد از 

 نوشته ارنست همینگوی( «نداشتن

بازیگران: داریوش ارجمند، علی نصیریان، سعید پورصمیمی، 

 ...جعفر والی، پروانه معصومی، فتحعلی اویسی و 

های فیلم: سیمرغ بلورین بهترین بازیگر  برخی از موفقیت

نقش اول مرد )داریوش ارجمند(، لوح زرین بهترین بازیگر نقش 

به  جشنواره فیلم فجردوم مرد )سعید پورصمیمی( را در پنجمین 

یوزپلنگ  ی ههمچنین ناصر تقوایی جایز. خود اختصاص داده است

را المللی فیلم لوکارنو جشنواره بینی  هبرنزی چهل و یكمین دور

 .دریافت داشته است

جا  گر تبعیدگاه غریبی است، آن ناخدا خورشید، روایت  
های مخروبه و تنهای  همانند ساختمانها نیز  دمآ. ته دنیاست

 .اند شهر، تنها و مخروبه
کس ازین تبعیدگاه شوم رها نخواهد شد، نه خواجه  هیچ

و نه حتی ناخدا  ،نه ملول ،نه مستر فرحان ،نه سرهنگ ،ماجد
 .شوند همگی تبعید به مرگ می. خورشید

سرایی  گری و داستان اش روی روایت فیلم تمرکز اصلی
شروع کالسیک ) کالسیک با ساختاری تماماً است، روایتی

باخته که  میانه اوج و پایان(، داستان ناخدایی تنها و مال
دغدغه نان شب زن و بچه دارد که در این داستان بار اصلی بر 

 .روی دوش اوست
ناخدا شخصیتی پیچیده و دارای عمق است، او دنیا را 

ی  بیند که نصف آن حالل و نصفه شبیه به خرگوشی می
، دست دیگر ، از دید او فقدان یک دستشدیگرش حرام است

 (.شه کند )مرد تنها ایمونش بیشتر می را قدرتمندتر می
مدار و معتقد است، معتقد به  ناخدا شخصیتش اخالق

توجه به اخالقیات  که او با ، زیرای توسط خودش عقاید ساخته
حتی زند،  می. ..ها، دست به قاچاق انسان و و حرام و حالل

 .دست به کشتن انسان
پیچیدگی و تناقضات درونی این شخصیت، اشکال ساختار 

، پردازی او نیست شخصیت
بلکه تمام این فیلم تالشی 
است برای نشان دادن این 
شخصیت واقعی، با تمام 

چیدگی و تناقضات یپ
اش، ناخدا یک انسان  واقعی

واقعی است، نه سیاه است و 
نه سفید، او یک خاکستری 

 .تمام معناست به

نوعی در خدمت پردازش  های دیگر فیلم به تمام شخصیت
توان انعکاس ابعاد  هرچه بیشتر و بیشتر ناخدا هستند، می

های دیگر  تک شخصیت مختلف این شخصیت را در برابر تک
 .فیلم شاهد بود

ابعاد عاطفی و متعهد او در برابر زن و بچه نمایان 
اش در برخورد با ملول، کنش و  ها و ترحم شود، برادرانگی می

توان در برخوردش با مستر  درگیری دائم با خودش را می
اش در  جویی و رقابت جویی فرحان شاهد بود، خوی انتقام

اش در برخورد  برخورد با خواجه ماجد و خشم و خوی وحشی
اش را  ها و تنهایی ی سرهنگ و تبعیدی با دار و دسته

 .زند یا میکه بر روی بمبک به در هنگامی
تقوایی مکان و جغرافیای مناسبی را برای روایت این فیلم 

، ناخدا، انتخاب کرده است، بندری تنها و اش و شخصیت
نوعی انعکاسی است از ساکنین آن، تنهایانی غریب  مخروبه، به

ناچار  اند و به قول ملول پای رفتن نداشته که نتوانستند و یا به
که همگی شکست خورده و در این انگار . اند در اینجا مانده

شان به گل نشسته است، حتی خواجه  تبعیدگاه، کشتی
شکست خورده و  دار بزرگی است، یک ماجدی که سرمایه

 .کند گیر است که فقط جمع می زمین
هایش این چنین  ها در فیلم ناصر تقوایی در جایی از مکان

 گوید: می
حال دگرگونی سفانه بسیاری از مناطق ایران مدام در أمت»

. دهند صورت مداوم هویت خود را از دست می هستند و به
ام پس از مدتی، نابود  هرجای ایران که من تاکنون فیلم ساخته

. دانم این از بداقبالی من است یا رسم زمانه نمی. شده است
 . ساختم اما آنجا از بین رفت« مینو»را در جزیره « نفرین»

ساختیم که یکی از « گکن»ناخدا خورشید را در بندر 
معتبرترین بنادر ایرانی بود اما آخرین تصاویری که از آنجا در 
تلویزیون دیدم، شبیه جایی مانند ساوه است! و هیچ هویتی از 

را در گناوه ساختم و دیگر آنچه شما از « رهایی». قبل ندارد
ای ایران را در ماسوله . شود یاد دارید، دیده نمی گناوه به

بار آخر که به آنجا رفتم تصمیم گرفتم دیگر پا به  ساختم اما
ماسوله نگذارم چون همه شهر در حال تبدیل شدن به سیمان 

که هر  افتد چرا تاریخ همیشه از جغرافیا اتفاق می. است
که برای بازسازی  دهد ضمن آن ای در یک مکانی روی می واقعه

باز هم ها زمان نیاز است با این حال  ها سال هریک از مکان
بینیم که کم و بیش در شهرهای مختلف ما هویت  می

 ■ «.رود و این باعث تاسف است مان از بین می دیرینه
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%81%D8%AC%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%88
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 «فرندز» :تاریخ موقعیت کمدی سریال ترین شده تحسین برای ای پرونده  
«رپورین شیام» ؛«دیوید کرین، مارتا کافمن»آفرینندگان  

 :های سریال معرفی و موفقیت

Friends  مورد رمانتیک در-یا دوستان نام یک سریال کمدی 

 زندگی نیویورک شهر منهتن منطقه در که است دوست شش

 سال کافمن از مارتا کِرِین، دیوید توسط سریال این. کنند می

قسمتی از  42فصل  16و در  ساخته 4662 سال تا 1222

 را سریال تر اگر بگوییم این پخش شد. دقیق NBCشبکه 

 تلویزیونی شرکت همکاری با کرین/کافمن/برایت شرکت

 و ساخت متحده ایاالت در سی بی ان شبکه برای وارنر برادران

 آن از پس و شد پخش شبکه همین از بار اولین برای

 پخش را آن جهان مختلف کشورهای در دیگری های شبکه

 جهان کشور 166 از بیش های تلویزیون در فرندز. کردند

 آن طرفداران شمار به روز روزبه و است شده داده نمایش

 44 در متحده ایاالت در آن اول قسمت .شود می افزوده

 16 آن قسمت آخرین و رفت آنتن روی 1222 سال سپتامبر

کافمن و کرین در  .شد پخش 4662 سال می 6 سال بعد در

شروع  "خواب ی بی کافه"تحت عنوان  1225نوامبر و دسامبر 

شان را با کوین  به نوشتن متن این مجموعه کردند. سپس ایده

شتند و همراه با هم طرح کننده در میان گذا برایت تهیه اس

ارائه دادند. بعد از چند بار بازنویسی  NBCای به شبکه  اولیه

عنوان مجموعه به دوستان تغییر پیدا کرد. قسمت پایانی فصل 

 4662ماه مه  6( که در تاریخ  456دهم این سریال )قسمت 

ی آمریکایی تماشا  میلیون بیننده 14پخش شد توسط بیش از 

تماشا شده در   فصل ترین پایان چهارم بیش ی شد، و در رتبه

 تاریخ تلویزیون قرار گرفت. 

 

ترین اپیزود دهه نیز نام گرفت.  همچنین این قسمت پربیننده

از همان ابتدای نمایش فرندز نقدهای مثبتی دریافت کرد و 

موقعیت  های کمدی ترین سریال تبدیل به یکی از محبوب

بار نامزد دریافت و  126تاریخ شد. این مجموعه در مجموع 

های مختلف شد که از جمله  بار برنده جوایز از جشنواره 16

 8به همراه  Emmy Awardsنامزدی  65توان به  ها می آن

جایزه  16نامزدی،  2جایزه، یک جایزه گلدن گلوب به همراه 

اشاره  People's Choice Awardsبار نامزدی در  16از 

 کرد. 

بسیاری از منتقدان و مجالت سینمایی این سریال را یکی از 

 TVدانند، از جمله  های تلویزیونی تاریخ می بهترین مجموعه

Guide  سریال برتر  16لیست  41که این سریال را در رتبه

 The، قسمت 1228تاریخ تلویزیون قرار داده است. در سال 

One with the Prom Video ی صدم لیست  در رتبه

بهترین اپیزودهای تاریخ تلویزیون قرار گرفت. فرندز همچنین 

چهارم لیست صد سریال برتر  و ی بیست در رتبه 4615سال 

تاریخ تلویزیون از دید اتحادیه نویسندگان آمریکا و در سال 

های تاریخ تلویزیون از  ی هفتم بهترین سریال در رتبه 4667

آغازین این سریال  دید مجله امپایر قرار گرفت. آهنگ تیتراژ

ساخته شده بود به  The Rembrandtsکه توسط گروه 

ی  های مختلف پاپ آمریکا رتبه سرعت محبوب شد و در چارت

 این سریال توسط پایانی فصل دقیقه 66اول را بدست آورد. 

 ی لحظه ترین بزرگ عنوان به امشب سرگرمی ی برنامه

 در را رتبه ومیند و شد نامیده 4662 سال در آمریکا تلویزیون

 فینال با اختالف اندکی از فقط و آورد بدست 4662 سال

 قسمت این البته. ماند عقب آمریکا سوپربال قهرمانی

 قسمت و نبود دوستان ی مجموعه از قسمت پرطرفدارترین

 آنتن روی 1226 ژانویه 47 در که دوم سری از «فینال از بعد»

 ،4664-4661 سری در. داشت تماشاگر میلیون 14.2 رفت

 متحده ایاالت در ها برنامه بین در را رتبه باالترین دوستان

 60Minutesهای  همچنین در نظرسنجی مجله .آورد بدست

موقعیت در  ی سوم برترین کمدی فرندز رتبه Vanity Fairو 

طول تاریخ را بدست آورد. گروه بازیگران این سریال طی 

مذاکراتی که با هم داشتند توافق کردند که تمام افراد 

دستمزد مشابهی داشته باشند و از آسیب زدن یا تخریب 

کاراکترِ دیگری، جلوگیری کنند. شاید این صمیمیت و 
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گروه  TV Guideود که خوانندگان مجله دلی باعث شده ب یک

بازیگران فرندز را بهترین گروه بازیگران کمدی در طول تاریخ 

نامیدند. بعد از فصل اول و دوم روز به روز به شهرت این 

شد تا جایی که هر یک از بازیگران برای  سریال افزوده می

دالر، فصل  166هزار و  44بازی در هر قسمت از فصل اول 

هزار دالر،  81هزار دالر، فصل سوم  26هزار تا  46 دوم بین

هزار دالر، فصل  166هزار دالر، فصل پنجم  71فصل چهارم 

هزار دالر، و  816هزار دالر، فصل هفتم و هشتم  141ششم 

برای فصل دهم و نهایی این سریال یک میلیون دالر دستمزد 

و  گرفتند! و اینگونه بود که جنیفر انیستون، کورتنی کاکس

بازیگر زن اصلی این سریال بودند به عنوان  5لیسا کودرو که 

بازیگران زنی که در طول تاریخ تلویزیون بیشترین دستمزد را 

 مجموعه، این سری آخرین در داشتند معرفی شدند. تبلیغات

 پیام یک برای بود، کرده جذب بیننده میلیون 14 از بیش که

 در هزار دالر 126 و آمریکا در میلیون دالر 4 ای ثانیه 56

 .داشت ارزش کانادا

 اولین بود نرفته آنتن روی مجموعه این هنوز که زمانی

 از کمتر تقریباً و شد دیده منتقدان از گروهی توسط ها قسمت

 از تعدادی. دانستند خوب و کردند تأیید را آن متقدان از نیمی

 ساخته کامالً هنوز ها شخصیت که بودند معتقد منتقدان این

 نظر سریال، شدن محبوب با و زمان مرور با اما. اند نشده

 در تلویزیون ی برنامه بهترین» فرندز. کرد تغییر هم منتقدان

 کمدی بهترین» را آن منتقدان و شد خوانده« 26 ی دهه

 بردن با مجموعه این هشتم سری. نامیدند «تاریخ تلویزیونی

 منتقدان تحسین «کمدی ی مجموعه ترین عالی» امی ی جایزه

 .برانگیخت را

 است، سختی کار سریال فرندز یا دوستان مورد در نوشتن

زدگی و  ذوق توانید نمی کنید تالش که هم هرچقدر اینکه برای

انرژی خودتان را بعد از دیدن این سریال، حتی بعد از 

 اید نکرده تماشا را سریال این اگر. چندمین بار کنترل کنید

 به و کنید متوقف را مطلب این واندنخ که شود می توصیه

 به قسمت و فصل به فصل بررسی. بروید سریال این دنبال

 مطلب این ی حوصله در اینکه بر عالوه سریال این قسمت

 لو باعث است ممکن که چرا بود خواهد نیز ساز مشکل نیست،

 سعی ممکن حد تا. شود آن جذابیت کردن کم و داستان رفتن

 سرنوشت و داستان دادن لو از مطلب این در شود می

هم همان  سریال نام مورد در. شود جلوگیری ها شخصیت

کنیم چون این اسم  استفاده می "دوستان"را به جای  "فرندز"

حالت خاصی دارد و بعد از دیدن سریال برای همیشه در ذهن 

 ماند. و ناخودآگاه انسان باقی می

 : سریال داستان ی خالصه
است که با   نفره شش گروه یک زندگی بر وعهمجم این تمرکز

 عزیز و لوس، پولدار، «گرین ریچل: »هم دوست هستند

 کند؛ زندگی تنهایی به چگونه گیرد می یاد که پدر، ی کرده

 برادر و ،«گلر مونیکا» نام به تمیزی و وسواسی آشپز

 بسیار ازدواج در که «گلر راس» اش بدشانس و شناس دیرینه

 مسئولیت، بی عجیب، ماساژورِ «بوفِی فیبی». است شانس بد

 ی هنرپیشه فولک؛ اشعار ی نویسنده و خواننده بین، خوش

 «تریبیانی جویی» نام به جذاب البته و لوح، بسیار شکمو ساده

 به مشربی خوش و بامزه بسیار و باهوش کارمند نهایت در و

 .«بینگ چندلر» نام

 خود نامزد ریچل که شود می شروع جایی آن از سریال داستان

 دوران دوست بهترین پیش و کرده رها کلیسا در را «بری»

 حتی حال به تا که ریچل. رود می خود یعنی مونیکا دبیرستان

 حاال نکرده فکر اش بانکی حساب و پدر از مستقل زندگی به

 جدید زندگی سبک و استقالل نفره 1 جمع این از باید

 ی خانه و ریچل و مونیکا ی خانه بین. بگیرد یاد را آمریکایی

-مونیکا  برادر و دارد وجود راهرو یک فقط جویی و چندلر

باز است  جنس متوجه شده همسرش هم تازگی به که -راس

 این عجیب و آزاد روح فیبی. دارد وآمد رفت آنجا به مرتب هم

بیشتر اتفاقات فیلم در . است مونیکا قدیمی اتاقی هم گروه،

نفر است و مشکالتی که  6عاطفی و یا جنسی این مورد روابط 

رو  به عنوان یک جوان آمریکایی برای زندگی مستقل پیش

 مونیکا، آپارتمان شامل مجموعه این اتفاقات دارند. محل

 یک و فیبی، آپارتمان راس، آپارتمان جویی، و چندلر آپارتمان
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 بک فالش در که) است پِرک سنترال نام به محلی ی خانه قهوه

 هر در(. است  بوده بار ابتدا در خانه قهوه این شود می معلوم

 دیگری فرعی بازیگران و دهد می رخ متفاوتی اتفاقات قسمت

 حاال چه و زمان آن چه هایشان بعضی که شوند می ماجرا وارد

 پن، شان کلونی، جورج پیت، برد: جمله از اند، معروف بسیار

 ریس دام، ون کلود ژان رابرتز، جولیا ویلیس، بروس

 .کریستال بیلی و ساراندون سوزان ویترسپون،

 :سریال های شخصیت

 در: (Jennifer Anistonانیستن) گرین با بازی جنیفر ریچل

 و است مسئولیت بی و لوس بسیار سریال اولیه های قسمت

. است متفاوت دیگر نفر 1 زندگی طرز با بسیار اش زندگی طرز

 سنترال شاپ کافی پیشخدمت و گردد می کار دنبال او بعدها

ای که به  با توجه به عالقه جریاناتی طی سپس شود، می پرک

 کمپانی مدیریت قسمت در مد و فشن دارد شغلی

 رالف در نهایت در و کند می پا و دست خود برای دیلز بلومینگ

ریچل که همان قسمت اول از  .شود می کار به مشغول لورن

–ام بِری فرار کرده بعدها با راس کلیسا و ازدواج با مردی به ن

که در دوران دبیرستان نیز عاشقش بوده وارد  -برادر مونیکا

شود.  شود که مدام قطع و وصل می ی احساسی می یک رابطه

 11نامزدی و  56جنیفر انیستون برای بازی در نقش ریچل 

 های مختلف به دست آورد.  جایزه از جشنواره

: (Courteney Coxکاکس) کورتنیگِلر با بازی  مونیکا

 در سریال طول در و بسیار وسواسی که عصبی سرآشپزی

 عالقه داشتن بچه و داری خانه به. کند می کار رستوران چندین

 بودن تمیز و خانه وسواس زیادی روی چیدمان دارد، وافری

 شدت به دیگران کردن مدیریت به و است طلب رقابت دارد،

مونیکا در دوران کودکی بسیار چاق بوده و به  .است مند عالقه

ترش راس را به  همین دلیل همیشه پدر و مادرش، برادر بزرگ

اند و به همین دلیل او در مواجه با پدر و  او ترجیح داده

مادرش استرس زیادی دارد. مونیکا نیز در طول سریال با 

 شود و به دنبال مرد مورد نظرش برای مردهای زیادی آشنا می

رسد. دیوید کرین  گردد اما به آسانی به هدفش نمی ازدواج می

و مارتا کافمن، سازندگان فرندز در ابتدا کورتنی کاکس را به 

اش برای نقش ریچل در  وقفه خاطر سرحال بودن و انرژی بی

ها را راضی کند که کاراکتر  نظر داشتند اما کاکس توانست آن

کس تنها بازیگر سریال بود خورد. کا مونیکا بیشتر به درد او می

که پیش از آغاز فیلمبرداری تا حدودی به عنوان بازیگر 

شناخته شده بود. کاکس که در طول سریال نیز به رانندگی 

ی خاصی دارد با اولین دستمزدش یک ماشین خرید.  عالقه

بازی او در نقش مونیکا در میان منتقدان کمتر تحویل گرفته 

نامزدی و یک جایزه از  14انست شد ولی با این حال وی تو

 های مختلف بدست بیاورد. جشنواره

است  زنی (:Lisa Kudrowکودرو) بوفِی با بازی لیزا فیبی

 لوح و مهربان، که برای گذران زندگی، بسیار عجیب، ساده

ماساژوری را انتخاب کرده و البته خود را یک موزیسین و 

 ادعا و دارد قهعال حیوانات به. داند ی خوب نیز می خواننده

 برقرار ارتباط ارواح همچنین و ها آن با تواند که می کند می

فیبی یک خواهر دوقلو به نام اورسال دارد که اصالً  کند!

 و کرده ترک را ها آن پدر فیبی ی خوبی با او ندارد. رابطه

وی کودکی بسیار سختی را با  و کرده خودکشی نیز مادرش

ی این  البته همه و گذاشته استزندگی در خیابان پشت سر 

کند! فیبی جزو  موضوعات را با حالت شوق خاصی بیان می

ی جدید برای ارائه  هایی است که همیشه یک الیه شخصیت

بینی  تواند آن را پیش کردن دارد و هیچوقت، هیچکس نمی

اش  های این سریال به فراخور سن کند. او نیز مانند تمام نقش

گردد، اما طبیعی است که اینطور  اش می به دنبال مرد زندگی

اش کار سختی در  زن عجیبی در پیدا کردن عشق زندگی

نیز  Ellen DeGeneresپیش دارد. نقش فیبی حتی به 

پیشنهاد شده بود اما وی نپذیرفته بود. لیزا کودرو برای بازی 

های مختلف  جایزه از جشنواره 1نامزدی و  48در نقش فیبی 

 کسب کرد.

(: جویی Matt LeBlancلِبِالنک) با بازی مت یبیانیتر جویی

 و لوح ساده آن وجود با و باره آمریکایی زن-ایتالیایی یک بازیگر

 به خصوص به و خوردن غذا داشتنی است که به دوست

ترین انتخاب او در  سخت. دارد زیادی و پیتزا عالقه ساندویچ

 رینت زندگی انتخاب اولویت میان سکس و غذا است! معروف

 رموری در دِرِیک دکتر نقش است،  کرده بازی که نقشی
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. است (Days of our Livesما ) زندگی روزهای سریال

 در بیش از حدی که دارد سعی لوحی ساده رغم جویی علی

 .است و دوست بسیار خوبی حامی و دارد دیگران به کمک

ها  همچنین در داشتن احساس عاشقانه و تعهد در رابطه با زن

مشکل دارد و معموالً تمام روابطش چند شب بیشتر طول 

لِبِالنک در هنگام انجام مصاحبه برای گرفتن  کشد. مت نمی

دالر پول داشته و بعد از گرفتن اولین  11این نقش فقط 

در  دستمزدش یک شام گرم خرید. متیو لبالنک برای بازی

های مختلف  جایزه از جشنواره 4نامزدی و  16نقش جویی 

 کسب کرد.

(: چندلر Matthew Perryپری) با بازی متیو بینگ چندلر

 بزرگ کمپانی یک در کامپیوتر عاشق ای، حرفه حسابداری

 او چه که داند نمی واقعاً هیچکسی در واقع. است چندملیتی

 تبلیغات کمپانی یک در چندلر بعدها! دهد می انجام کاری

 اش نویسنده مادر و گرا همجنس شود. پدر می کار به مشغول

. شدند جدا هم از و نداشتند هم با خوبی روابط او کودکی در

 اش دفاعی سپر عنوان به متلک از که شده باعث موضوع همین

ای  داشتنی کند و انسان بسیار شوخ و البته دوست استفاده

آپارتمان روبروی مونیکا و ریچل باشد. چندلر و جویی در 

کنند و بسیار با هم صمیمی هستند. اما هرچقدر  زندگی می

کند،  ها رابطه دارد و نیازهایش را رفع می که جویی با زن

پایی  و دست پا و معموالً تنها است. همین بی و دست چندلر بی

اش مشکالت زیادی داشته  شود او در روابط عاشقانه باعث می

نامزدی  11و پری برای بازی در نقش چندلر توانست باشد. متی

 های مختلف بدست بیاورد. جایزه از جشنواره 1و 

 (:David Schwimmerشویمر) با بازی دیوید گلر راس

 شناسی دارد و در دیرینه است که دکترای مونیکا بزرگتر برادر

نیویورک  دانشگاه استاد بعدها کند و کار می طبیعی تاریخ موزه

 است؛ مانند خانواده لوس حدی تا و محبوب فرزند. دشو می

 هایش است و خودخواهی عصبی حدی تا مونیکا خواهرش

 گروه اعضای دیگر. شود نیز می دیگران رنجش موجب بعضاً

اند. یکی از عالیق  های علمی او گریزان همیشه از سخنرانی

اصلی او دایناسور است و در طول سریال چند باری ازدواج 

گیرد که خودش هم از این وضعیت به  و طالق می کند می

اش با ریچل هر بار به  ی عاشقانه آید. همچنین رابطه تنگ می

شود. دیوید شویمر برای بازی در نقش  دلیلی قطع و وصل می

جایزه از  1نامزدی و  11راس نیز مانند متیو پری توانست 

 های مختلف بدست بیاورد. جشنواره

های خاص  در این سریال نیز جذابیتحضور بازیگران مهمان 

خود را داشت. متیو پری و بروس ویلیس در هنگام 

بر سر  The Whole Nine Yardsفیلمبرداری فیلم 

بندی کردند. با برنده شدن متیو پری،  موضوعی با هم شرط

بروس ویلیس مجبور شد که در دو قسمت فرندز بدون 

بازی کند.  دریافت هیچ دستمزدی به عنوان بازیگر مهمان

البته این نقش ویلیس برای وی دو نامزدی و یک جایزه امی 

 نیز به همراه داشت.

های  ویترسپون که در فصل در فصل نهم نیز قرار بود ریس

قبلی به عنوان خواهر ریچل در سریال حاضر شده بود دوباره 

برگردد اما به علت در دسترس نبودن ویترسپون، نویسندگان 

گیت را به عنوان خواهر دیگر ریچل  تینا اپلمجبور شدند کریس

گیت نیز  وارد سریال کنند. این نقش میهمان برای اپل

 می به دنبال داشت.یمن بود و برای وی یک جایزه اِ خوش

 ثیرات فرهنگی سریال:أت
فرندز عالوه بر اینکه تحسین منتقدان را برانگیخت توانست به 

ی  عنوان یک پدیدهموفقیت مالی زیادی دست پیدا کند و به 

فرهنگی مطرح شود. این سریال تأثیر زیادی بر فرهنگ 

آمریکا گذاشت و بعضی از این تأثیرات هنوز ادامه دارند. برای 

یک تاجر ایرانی به نام مجتبی اسدیان نام  4666مثال سال 

( که در این سریال محل جمع Central Perkسنترال پرک )

هایش ثبت شد.  رای کافهکشور ب 54شدن دوستان بود را در 

حتی جیمز میشاییل تایلر که در این سریال نقش گانتر)مدیر 

کرد  ی سنترال پرک در سریال( را بازی می و پیشخدمت کافه

ی دبی این کافه دعوت شده  ی شعبه به عنوان افتتاح کننده

ای با همین نام توسط دو  در پکن نیز کافه 4616بود. سال 

شد. مدل مویی به نام ریچل در میان  ژین تاجر معروف افتتاح

زنان آمریکایی رواج پیدا کرده بود که برگرفته از مدل موی 
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جنیفر انیستون در نقش ریچل در فرندز بود. تکیه کالم 

"How You Doing?" های  جویی به یکی از تکیه کالم

معروف در میان مردم آمریکا تبدیل شد و کماکان از آن به 

شود.  های سریال یاد می ترین دیالوگ عنوان یکی از معروف

کننده بودن همیشه یکی از  فرندز به علت جذابیت و سرگرم

ی  ها برای یادگیری زبان انگلیسی با لهجه اولین انتخاب

آمریکایی نیز بوده است، به طوری که بسیاری از مهاجران 

اند که  اند اعالم کرده عرب و عراقی که به آمریکا سفر کرده

 اند. این به خاطر نمایش فرهنگ آمریکایی تماشا کردهفرندز را 

 دانشگاه گذاشت، تأثیر نیز انگلیسی زبان روی بر حتی سریال

 این های شخصیت که کرد مشخص تحقیق یک در تورنتو

 عنوان به «زیاد» یا «خیلی» معنای به  "so" ی کلمه بر سریال

. کنند می تأکید دیگر کلمات از بیش تشدیدکننده، یک

 توسط «دانم می» معنای به« I Know» عبارت همچنین

 لحنی با مونیکا خصوص به مجموعه این های شخصیت

 مردم میان در آن پیش از بیش رفتن کار به باعث تأکیدی

 که روابطی به اشاره برای هم «ریچل و راس» عبارت .شد

 استفاده شوند می وصل و قطع مدام و دارند طوالنی ی سابقه

 دارند دوست را همدیگر واقعاً که کسانی به هنوز هم. شود می

 و راس» لقب کنند می حسادت یا و بحث هم با دائم اما

ی دانشگاه بوفالو نشان داد که فرندز  مطالعه .دهند می «ریچل

یکی از معدود شوهای تلویزیونی بوده که باعث تغییر در 

ها شده است. فرندز روش  ی زندگی آن فرهنگ مردم و نحوه

جدیدی از زندگی را به جوانان آمریکا نشان داد و این ایده که 

را به  "خواهید چند دوست خوب است تمام چیزی که می"

ها را به استقالل تشویق کرد. تأثیر  جوانان آمریکا ارائه داد و آن

فرندز بر تلویزیون آمریکا به حدی بود که بعد از پایان یافتنش 

مشابه ساخته شدند. از جمله  هایی با ایده یا مفاهیم سریال

)چگونه با  How I Met Your Motherسریالی به نام 

مادرتان آشنا شدم(که یک سال بعد از اتمام فرندز ساخته شد 

به طول کشید و با داستان، مدت  4612آن تا سال  و پخش

زمان و سبک و سیاقی مشابه فرندز توانست طرفداران زیادی 

ن و منتقدان بسیاری آن را را کسب کند، هرچند بینندگا

 دانند. تقلیدی از فرندز می

 

 ی سریال: دنباله
با تمام شدن ده فصل فرندز، مت لبالنک  4662سال 

قراردادی در خصوص سریال جویی امضا کرد. در این سریال 

جویی که در پایان فرندز سرنوشتی متفاوت با بقیه داشت به 

اش را  ی بازیگری حرفهکند تا در آنجا  آنجلس سفر می لوس

دنبال کند. در ابتدا، تعداد تماشاگران سریال جویی که 

بیشترشان همان طرفداران فرندز بودند زیاد بود اما رفته رفته 

از تعداد تماشاگران کاسته شد و همینطور نظر منتقدین و 

ها نزول پیدا کرد. پخش و سخت سریال جویی بعد  امتیاز دهی

 به پایان رسید. 4666از دو فصل در سال 

 مداوم صورت به ساله هر فرندز رسیدن اتمام به از بعد

 فیلم یک حتی یا ویژه قسمت چند ساخت بر مبنی شایعاتی

 شایعات این اما شود می شنیده سریال های شخصیت مورد در

 از بسیاری. شوند می رد بازیگر شش و سی بی ان توسط

 روزه هر اجتماعی صفحات در فرندز قرص پا و پر طرفداران

 اعالم را فرندز از دیگر قسمت یک حتی دیدن به تمایلشان

 فرندز که اند کرده اعالم کافمن مارتا و کرین دیوید اما کنند می

 از دیگری قسمت یا فیلم ساخت برای دلیلی و رسیده پایان به

 Sex and ساخت فیلم از بعد 4667 سال. ندارد وجود آن

the City دوباره بود نام همین به سریالی مبنای بر که 

ساخت فیلمی بر اساس فرندز قوت گرفتند  مورد در ها شایعه

شان به بازی در  اطالعی کردند ولی تمایل اما بازیگران اعالم بی

نیز  4612و  4615طور فیلمی را نیز اعالم کردند. سال  این

های متفاوتی مطرح شدند که هر بار  ها به شکل این شایعه

 دند.تکذیب ش

 

 ترین دوستان دنیا: داشتنی دوست
هایی است که بعد از دیدن چند  فرندز نه تنها از آن سریال

هایی  کند، بلکه از آن قسمت از آن شما را به ادامه وادار می
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توانید از آن  است که شما حتی بعد از چند بار دیدن نمی

ها به  ها و راهنمایی ها، اتفاقات، جوک دست بکشید. شخصیت

اند که بیننده حس  حدی در سریال حل شده و جا افتاده

کند یکی از اعضای گروه است. تفاوتی که فرندز با دیگر  می

 How I Met Yourهای موقعیتی مشابه مانند  کمدی

Mother   یاThe Big Bang Theory  دارد عالوه بر تازگی

مباحث مطرح شده، در این است که هرچند کارگردانی شاید 

اشته باشد اما فیلمنامه و بازی بازیگران بدون نقص مشکلی د

ی  نویسنده 8برایت،  است. کافمن و کرین به همراه کوین اس

جوان را برای نوشتن این سریال استخدام کردند چون معتقد 

توانید مشابه یک  ساله هستید نمی 26بودند زمانی که شما 

وه کرین های این هفت نویسنده به عال جوان، جوانی کنید. ایده

و کافمن و حتی بازیگران، همه و همه دست به دست هم 

ای بسیار قوی تشکیل دادند که با کمک آن  دادند و فیلمنامه

کننده و  ها، اتفاقات ناراحت ها، شوخی روابط میان شخصیت

های عشقی هرکدام به بهترین شکل ممکن پرداخت  شکست

سریال میان شدند. در ابتدا حتی قرار بود رابطه عشقی اصلی 

جویی و مونیکا باشد اما نویسندگان نه تنها این کار را نکردند 

بلکه رابطه عاشقانه میان راس و ریچل نیز مانند بسیاری 

فکر کرد که سریال  NBCهای دیگر بعداً اضافه شد. حتی  ایده

تری  بسیار جوان است و شاید بهتر باشد اگر شخصیت مسن

کرین و کافمن متن افتضاحی ها را نصیحت کند اما  این جوان

 نوشتند که خود شبکه پیشنهادش را لغو کرد. 

هایی است که همه چیز  عالوه بر این فرندز جزو معدود سریال

آن به تعادل رسیده است، به جرأت می توان گفت هیچ 

تر از دیگری ندارد و هیچ فصلی مختص   کاراکتری نقشی قوی

ا عالوه بر دوران سخت، به هیچ بازیگری نیست. تمام کاراکتره

نیز  -چه از نظر مالی، چه از نظر عاطفی –یک دوران اوج 

دارند که در همین دوران نیز به فکر دوستان خود هستند و از 

کنند. یکی از دالیلی که فرندز تا این حد نزد  ها مراقبت می آن

ی  بینندگان محبوب است این است که فرندز به خوبی رابطه

ها به کمک همدیگر را نشان  قابله با سختیمیان دوستان و م

دهد. فرندز برای آن نسل از تماشاگران جوان آمریکایی  می

کرد، اما  عمل می "چگونه باحال زندگی کنیم؟"مانند آموزش 

چیزی که عجیب و شاید غیرقابل تصور بود این بود که حتی 

با تغییر نسل بینندگان، فرندز توانست قدرت خود را حفظ 

بق آمارها بسیاری از کسانی که فرندز را یک بار به طور کند. ط

اند حداقل چند بار دیگر هم این سریال را تماشا  کامل دیده

اند و هر زمان که وقت آزادی داشته باشند از تماشای  کرده

فرندز پشیمان نخواهند شد. حاال بعد از گذشت ده سال از 

 6یال اتمام سریال، و بیست سال بعد از شروع ساخت سر

شخصیت فرندز در ذهن بینندگانش جاودانه هستند. بسیاری 

کردند و  از بینندگان زمانی که یک فیلم هالیوودی تماشا می

داد  دیدند هیچ اتفاق خاصی رخ نمی بازیگر را می 6یکی از این 

بازیگر  6اما بعد از دیدن این سریال، هر زمان که یکی از این 

دهند که  ای سر می شحالیبینند چنان خو را در فیلمی می

دوست هیچوقت نقشی  6کنند. این  خودشان هم تعجب می

ها در  شان در فرندز بازی نکردند، چون اساساً آن بهتر از نقش

ی  شان را بازی نکردند، بلکه زندگی کردند. رابطه فرندز نقش

ها فقط مختص به جلوی دوربین نبود، بلکه در پشت  خوب آن

ان همدیگر بودند و هنوز هم گاهاً با صحنه نیز بهترین دوست

 کنند.  هم دیدار می

فرندز برای هر کسی که یک بار آن را دیده باشد تبدیل به 

دانیم که مهم نیست  ی ما می شود و همه یک نوستالژی می

گذرد، چند بار آن  چند ساله باشیم، چند سال از آن روزگار می

د آن را با خواه مان می ایم و چند بار دیگر دل را دیده

داشتنی و مورد  ها همیشه دوست مان ببینیم، نوستالژی دوستان

 ■ی ما هستند.  عالقه
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 «درمانیتئاتر» یبررس  
 «مهران مقدر» 
 

 تراپی(دراما، )سایکودرام درمانیتئاتر 
ثیر بازی را در روان تماشاگر مورد جستجو قرار ارسطو تأ

دهد و عقیده بر آن دارد که تماشای نمایش باعث آرامش  می

های روانی او  تماشاگر و کاسته شدن از بار غم و اندوه و عقده

 ،دهد که تئاتر پاالینده است، روح را تسکین می شود و این می

افتد و درمان از طریق  ی نفس اتفاق می یا تزکیه «کاتارسیس»

اساسِ تئاتر درمانی از همین . افتد همین کاتارسیس اتفاق می

 .گیرد ی ارسطو سرچشمه می نظریه

های هنر  درام، یکی از روشتئاتر درمانی یا سایکو    

درمانی است که امروزه در مسیر توانبخشی و درمان بیماران 

این روش درمانی در . گیرد ی مورد استفاده قرار میروحی و روان

عنوان نقطه تالقی هنر نمایش و  سال گذشته به یکصد

شناسی در ارتباط با پاالیش روح و روان انسان و رسیدن  روان

وجه کارشناسان قرار ت و تعادل روانی مورد« کاتارسیس»به 

توان گفت: یک روش گروه  عبارت بهتر می به. گرفته است

انی است و در آن، خصوصیات برجسته درم

شخصیت، ارتباطات بین فردی، تعارضات و 

های روانی و همچنین اختالالت  کشمکش

های مخصوص  احساسی و عاطفی توسط روش

نمایشی مورد مشاهده و بررسی قرار 

این شیوه درمانی که برای . گیرند می

پزشک  توسط روان 1252بار در سال  نخستین

مطرح شد، « جاکوب لویی مورنو»رگ رومانیایی پرداز بز و نظریه

درام را )علم کشف حقیقت( نامید و سایکو 1241مورنو در سال 

درمانی نوعی کاوش علمی را چنین تعریف کرد: تئاتر موضوع آن

به ، های نمایشی است جهت دریافت حقیقت از طریق شیوه

های خاص  های مختلف نمایشی و تکنیک کمک شیوه

دهد تا در  اجرای نمایش، به بیمار فرصت میشناسی در  روان

های درونی  پشت نقاب نقش و بازیگری تعارضات و کشمکش

ی با درون خویش خود را بازگو نماید و فرصت مواجهه و آشنای

 .صدد تغییر و اصالح رفتاری خود برآیدرا پیدا کند و در

درمانی نوعی کاوش علمی جهت دریافت حقیقت تئاتر    

های نمایشی است در این روش درمانگر با دو  از طریق شیوه

عمل . دست به گریبان است« مشاهده فعاالنه»و « عمل»عنصر 

معنای تجسم بخشیدن به ذهنیات در نمایش درمانی به 

های نمایشی است که این کار  از طریق حرکت« شونده  درمان»

در نمایش درمانی، . گیرد هایی خاص صورت می توسط تکنیک

ها و  ها، اضطراب فرد قادر است بر بسیاری از دل نگرانی

توجه در  ی جالب نکته. های مرضی خود غلبه کند ترس

در تئاتر . است، زمان قوع نمایش تئاتردرمانی راجع به زمان

درمانی، زمان همیشه زمان حال است حتی اگر فرد بخواهد 

عنصر . هایی از گذشته یا آینده خود را به تصویر بکشد بخش

عنوان  تزکیه و پاالیش روحی و روانی در نگاه ارسطو به

ترین عنصر درمانی نمایش است که در این شیوه درمانی  مهم

شناسی  نقطه تالقی هنر نمایش با علم روانعنوان نخستین  به

اصل کار مورنو از تئاترهای تراژیک یونان . مطرح شده است

ای از مردم در کنار هم،  قدیم اقتباس شده بود وقتی عده

د، بعد از آن، اغلب بینن های دلسوز یا ترسناک را می صحنه

معموالً . کنند ه و راحتی عواطف خود را حس میپاالیش، تخلی

هایی، از  رسد که حضار بعد از دیدن چنین نمایش نظر می به

را به آن تراژدی نسبت  یابند و علت آن ترس رهایی می

هر حال، مورنو از اخبار روزنامه  به. دهند می

های  را به مسائل و تراژدی شروع کرد و آن

برای مورنو، . زندگی افراد تعمیم و توسعه داد

ینجا و ا»دهنده و نمایش در  اشخاص نمایش

تجربه و اجرای . از اصول اولیه هستند« اکنون

ن گذشته به افراد این امکا ی درپی یک واقعه پی

تر و  ملموس ی دهد تا نسبت به آن، تجربه را می

تری نیز  تری داشته باشند و در نتیجه، ذهنیت واقعی واقعی

 .شان بیابند نسبت به وقایع گذشته زندگی

وانشناختی مورنو معتقد بود که در تمام اختالالت ر     

عنوان یک روش درمانی مفید  درمانی بهتوان از اصول تئاتر می

درمانی را به ها! او کاربرد تئاتر حتی در جنون بهره گرفت؛

کاران، ها را در مورد بزه کرد، بلکه این روش بیماران محدود نمی

. برد کار می ها نیز به ؤسسهها و م مجرمان، افراد عادی و جمعیت

های آموزشی، مشاوره ازدواج، مشکالت  همچنین در موقعیت

طور کلی برای کلیه موارد مشاوره و  مراکز صنعتی و به

درمانی استفاده شناسی مشخص از تئاتر مایی با روشراهن

توان از طریق آن، به  تئاتر درمانی، روشی است که می. شود می

اش را کشف  شناختی مسئله روانشخص کمک کرد تا ابعاد 

و نه فقط از راه ها  آن نمایش درآوردن فرد از طریق به. کند

درمانی دارای تئاتر. پردازد گفتگو به بازنگری مشکل خود می

تئاتر درمانی یا سایكودرام، 
های هنر  یكی از روش

که امروزه در درمانی است 
مسیر توانبخشی و درمان 
بیماران روحی و روانی مورد 

 گیرد. استفاده قرار می
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گونه که  توان همان را میها  آن های مختلفی است که روش

تئاتر . هستند و یا با تغییراتی برحسب شرایط، به کار برد

خصوص روان درمانی گروهی ریشه  هوان درمانی، و بدرمانی با ر

 .مشترک دارد

 اجزای گروه تئاتر درمانی شامل:     

 بازیگر، بیمار(کننده ) مراجعه -1

 کارگردان )درمانگر( -4

 صحنه -5

تماشاگران )با بازیگران همانندسازی  -2

در یک مرحله جزو . کنند می

ای دیگر  تماشاگران هستند و در مرحله

 (.بازیگر هستند

ابزارهای درمان در درام درمانی شامل موسیقی، پانتومیم، 

نویسی، گریم  جمعی نمایشنامه های دسته سازی، بازی بداهه

بهترین امکان در درمان از طریق . باشد می. ..ماسک، عروسک و

هنر درام، درمانی است که امکانات نمایشی فراوان در اختیار 

البداهه( بودن  به)فی در شرایط ایمن تئاتر درمانی افراد. دارد

شوند زیرا که تنها در این شرایط ایمن است که  دعوت می

تئاتر درمانی دارای  ،کند خودجوشی و خالقیت بروز پیدا می

 ی صحنه است که بدین شرح است: گانه سطوح سه

ی آمادگی  شامل مرحله. سطح اولیه  -الف  

رویدادها و مسائل در جلسات اولیه است و به 

 .پردازد خاطرات کم اهمیت در زمان حال می

خاطرات مبهم، مشکالت . سطح دوم  -ب   

ی فرد است  هایی که نزدیک به گذشته و تعارض

 .گیرد و بررسی قرار می مورد تحلیل

ترین سطح  عنوان درونی به. سطح سوم  -ج 

هایی است که مربوط  ها و ضربه مربوط به بحران

 .ی دور است به گذشته

توان بسیار نوشت و یا از  ی تئاتر درمانی می بارهدر

ن است که در باال آاما کلیات . های متخصصان مثال آورد گفته

 ■. ..گفته شد

 بهنام چاریی()با سپاس از 

ابزارهای درمان در درام 
درمانی شامل موسیقی، 

سازی،   پانتومیم، بداهه
 جمعی   های دسته بازی

نویسی، گریم   نمایشنامه
ماسک، عروسک و... 

 باشد. می
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«خانیقاسممهراب »مصاحبه اختصاصی چوک با   
 «ظهیریریحانه » 
 

 
 سال در را سیما و صدا در اش جدی خانی فعالیت مهراب قاسم

 به طنز ای برنامه که شما؟ ببخشید برنامه با و 1587

 او خود گفته به اما. نمود آغاز بود مدیری مهران کارگردانی

 پاورچین تلویزیونی مجموعه به اش هنری کارهای اوج

 طنز مجموعه 1575 بهار تا 1574 زمستان در. گردد برمی

 رساندند. یاری خود های نوشته با را چین نقطه

 بزرگ برادر همراه به سال همان زمستان و پاییز در آن از پس

 مهدی دهقان، شقایق همسرش خانی و قاسم پیمان خود

 رساندند. یاری ببندیم را کمربندها طنز ساخت در را مظلومی

 نویسان نامه فیلم از 1572 زمستان و پاییز در مدتی از پس

 .رساند پایان به مظفر باغ با را 1571 سال و شد برره های شب

 پیمان با همکاری مجدداً نیز تلویزیون در او بعدی کار

 به چهره هزار مرد سریال فیلمنامه نوشتن در خانی قاسم

 تلویزیون از 1578نوروز که بود مدیری مهران کارگردانی

 را مسافران سریال 1577 پاییز و تابستان در وی. شد پخش

 .داشت آنتن روی جوان رامبد کارگردانی به

 پزشکان ساختمان سریال مهراب، کارهای ترین موفق از یکی

 شبکه از 1526 تابستان که بود صحت سروش کارگردانی به

 شد. پخش سیما سوم

پلیس به  و به سریال دزد توان می همچنین او کارهای از

 .کرد اشاره کارگردانی سعید آقاخانی نیز

 کارگردانی به پژمان سریال او از شده پخش کار آخرین

 .است صحت سروش

 خانی فیلمنامه قاسم پیمان برادرش همراه به 1577 سال در او

 نوشت. افخمی بهروز برای را پطرزبورگ سن

 

 

 

 همیشه که است نویسى فیلمنامهخانى  قاسم مهراب

 نشده دیده او از جدى کار کرده کار طنز که آنقدر

 طنزتان لحن همان با بخواهید شما اگر حال ...است

 گویید؟ مى چه کنید معرفى را خودتان

 و نبوده خودم انتخاب به کردم کمدى کار االن تا من اگر

 .رفته است پیش شکل این به شرایط

 باشد؟ مى چه شرایط از نامنظورت

 خیلى شوید مطرح یا بیفتید جا مىفر یک توى شما اگر اینجا

 فیلمنامه اگر یعنى .بدید تغییر را فرم تون توانید مى سخت

 بگیرد قرار استقبال یا توجه مورد و بنویسید کمدى

 کمدى کار شما از دیگر کارگردانان و کنندگان تهیه

 نه و نویس کمدى به شوید مى تبدیل .خواهند می

 به را دیگر هاى فرم تجربه فرصت نتیجه در .نویس فیلمنامه

 زیاد اتفاق این هم بازیگرها براى .آورید مین دست به آسانى

 .افتد می

 فیلمنامه از غیر اى فیلمنامه هم خودتان اگر حتى یعنى

گیرد؟  نمى قرار استقبال مورد چندان دهید ارائه کمدى

 است؟ قبلى کارهاى درگیر مخاطب ذهن چون

 پیش اینجورى شرایط .معموالً رسد مین مردم استقبال به کار

 گویم می من و خواهد مى فیلمنامه من از یکى مثالً که رود مى

 قشنگن، چه به به" گویند: می و دارم جدى طرح تا دو یکى

 باشد خوب اگر کار نظرم به ولى "دارى؟ چى کمدى حاال

 انجامش کى ندارد کارى مخاطب .گیرد می قرار استقبال مورد

 .داده

 کارهایى دنبال که هستند گذاران سرمایه واقع در پس

 هستند؟ گذشته کارهاى مشابه

و ندارند  ریسک جرات معموالًگیران  تصمیم و گذاران سرمایه

 پیروى شده داده پس جواب هاى فرمول از دهند مى ترجیح

 .کنند

 اینكه بدلیل آید؟ مى کجا از معموالً ریسک عدم این

 سینما؟ نه و باشد ملی رسانه براى کار است ممكن

 بینیم مى سینما در هم را نکردن ریسک این .کند مىن فرقى

 سرمایه بازگشت مورد در نگرانى فقط موضوع .تلویزیون در هم

 که است کافی مثالً .هست هم استقبال عدم از نگرانى .نیست

 نصف .بنویسید بانمک و جاهل و جوان کاراکتر یک شما
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 فکر حیایى امین به نوشتن موقع همان از هم ها نویسنده

 بهش که  مىاس اولین هم کارگردان و کننده تهیه .کنند مى

 حیایى امین بودجه یک سری حاال .ایشان است کنند مى فکر

 را نقش این قبالً که رسند مى تر ارزان هاى ورژن به یا و دارند را

 حسینى شهاب مثل بازیگرى به وسط این کسى .کردند بازى

 .نیست بازیگران این توانایى مقایسه البته بحث. کند مىن فکر

 پیدا جدید تجربه امکان هم بازیگرها شود می باعث شیوه این

 نویسنده من مثل شرایطى وسط این هم حیایى امین .نکنند

 یکسان شود می فرستاده برایش که هایى فیلمنامه .کند می پیدا

 انتخاب را ها همان از یکى شود می مجبور باالخره و شوند می

 .کند

 کردن کار کلیشه سمت به را بازیگرها که همانطور پس

 ها کشى خط در هم را نویسان فیلمنامه دهند مى سوق

 خط این با توان مى چطور کنید مى دهند، فكر مى قرار

 کرد؟ مقابله ها کشى

 از خیلى .مسری است پذیرى ریسک عدم این البته و .بله

 ریسک دهند مى ترجیح هم بازیگرها

 قبالً که بدهند انجام را کارى و نکنند

 .گرفتند جواب ازش

 خواندم شما از اى به تازگی نوشته

 اى فیلمنامه نگارش حال در گویا که

 یا بیمارستان در یک که هستید

 جنگ دوران جانبازان آسایشگاه

 هم معمول طبق البته گذرد و می

 و. است کمدی کمى فیلمنامه لحن

 .هستید باره این در تحقیقى حال در هم همزمان شما

 چه در افراد این که شدید متوجه گویا تحقیق این در

 تحت خیلى را شما این کنند و مى زندگى سختى شرایط

 هاى هزینه جمله از مشكالتى و شرایط داده، قرار تأثیر

 هاى قیمت و دارو درمانشان، کمبود وحشتناک

 و ندارند اثر که دولتى ارزان داروهاىآن،  وحشتناک

 دنبال به مصرفشان با که وحشتناکى جانبى عوارض

-41 روزى از. شوند نمی پیدا که اصلى داروهاى و دارند

 قبول تا تنفس گرفته براى اسپرى چند و قرص 51

 نپرداختن براى ها آن جانبازى واقعى درصد نكردن

 و خانوادگى و بیكارى مشكالت درمان، هاى هزینه

 نویس فیلمنامه اینكه روانى، حال و روحى هاى آسیب

 به و بگذارد تأثیر تواند نمى نگیرد تأثیر خودش اگر

 مردم صداى باید واقع در سینماگر یک عنوان به اى گونه

 سینما کنید مى فكر آیا جامعه مشكالت بیان براى باشد.

 به بوده؟ توانسته موفق امر این در ما تلویزیون یا و

 مردم صداى و بزند کنار را ها کلیشه و شعارها راحتى

 باشد؟

اى  ریشه و مىعل کار .فرهنگی است مشکل یک این .نماد نمی

 بعدىهاى  نسل باید .دارد احتیاج نسل تغییر .خواهد می

 قابل کند می کار دارد االن که نسلى .شوند تربیت اینجورى

 .کرده است نفوذ استخوانش مغز تا عادت این ،نیست تغییر

 این نه .نیست ما جامعه تصویر وجه هیچ به ما تلویزیون ببینید

 چیزى چنین اصالً نظرم به .تواند مین و باشد کند می سعى که

 تصویری تلویزیون .نشده تعریف تلویزیونهاى  سیاست در

 .باشد جامعه خواهد می دلشان که چیزى آن از است

 است؟ آرمانى جامعه یک تصویر منظورتان واقع در

 .تلویزیون در شده تعریف ایدئولوژى اساس بر آرمانى

 سختى به خیلى ایران سینماى هست که مشكلى االن

 راه خودش در را جوان نسل

 به که نسلى واقع در ...دهد مى

 ندارد. آیا وابستگى فردى یا گروهى

 سینما در مافیا حضور به توان مى

 داشت؟ اعتقادى

 .ندارم مافیا به اعتقادى شخصاً من

 و بازیگران افراد، کنید مى فكر یعنى

 راحت جدید نسل فیلمسازان

 فیلترها از نیست احتیاجى و شوند سینما وارد توانند مى

 کنند؟ عبور

اى  حرفه آکادمیک آموزش اینجا ما که این است مشکل ببینید

 و بازیگرىهاى  دوره که ىکسان از درصد چند .نداریم

 به واقعاً گذرانند می را غیره و نویسى فیلمنامه و کارگردانى

 چقدر ها مىآکاد این خروجى رسند؟ میاى  حرفه کار توانایى

 پیدا تمایلاى  حرفه گذار سرمایه یک که هستند اطمینان قابل

 وارد که هم هایى جوان آن .بسپارد ها آن به را کارش که کند

 و استعداد با ولى سته ورود امکان که کنند می ثابت شوند می

 .شخصى نبوغ و توانایى

 این هستیم سینمایىهاى  کالس تبلیغ شاهد خیلى ما

 دادن سوق براى است مفید چقدر واقعیت در ها کالس

 سرگرم بحث فقط کشور؟یا سینمایى جامعه به افراد

 و هستند سینما عشق که است جوان سرى یک کردن

 تصویر وجه هیچ به ما تلویزیون
 سعى که این نه. نیست ما جامعه

 نظرم به. تواند نمی و باشد کند می
هاى  سیاست در چیزى چنین اصالً

 تلویزیون .نشده تعریف تلویزیون
 که چیزى آن از است تصویری

 باشد. جامعه خواهد می دلشان
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 شد؟ به سینما وارد باید راهى چه از دانند نمى واقع در

 پیشكسوتان حضور موارد از بعضى در حتى اینكه دلیل

 گزینشى شود نمى واقع شود در مى دیده ها کالس این در

 دهد؟ روى

 .دارند بندى درجه کیفى نظر از هم ها کالس قطعاً خوب

 خیلى قطعاً مقدماتى اصول با آشنایى و آکادمیک آموزش

 حد همان در فقط ها کالس این نظرم به ولى است مفید

 که نیست تضمینى هیچ .گذارند می ثیرأت مقدماتى آشنایى

 التحصیل فارغ ها دانشگاه حتى یا و ها کالس این از که کسى

 رسیده رشته آن به نسبت اشراف و کافى توانایى به شود می

 کردن التحصیل فارغ در که است این گزینش از مهمتر .باشد

 .شود گیرى سخت

 زمینه در ها سال که فردى عنوان به شما

 فعالیت به مشغول سینما دراى  حرفه نویسى فیلمنامه

 به تمایل که دارید افرادى براى پیشنهادى چه هستید

 دارند؟اى  حرفه حضور

  مىعمو روابط .کنند حساب ناخودش شخصى توانایى روى

 که جایى تا و کنند مطالعه .بدهند گسترش را خودشان

 .ببینند فیلم توانند می

 سینماگرى اگر قبلى، بحث به برگردیم دهید اجازه

 کند تصویرسازى را جامعههاى  واقعیت بخواهد

 گیرد؟ مى قرار قرمزها خط جزو اش فعالیت

 مشکل ولى نیست هم کم و ددار وجود قطعاً که قرمز خط

 د.نیستن قرمز خطوط تلویزیون و سینما با من اصلى

 کجاست؟ مشكل بپرسم توانم مى

 که مشکلى این کنم می حس من ولى من است نظر این البته

 کى .باشد اشتباه هم شما سؤال حتى که شده باعث گویم می

 نانش را جامعه واقعیت که این است کارش فیلمساز گفته

 بدهد؟

 ها تلخى تنها جامعه واقعیت از منظورم ببینید نه

 به دست ها آن با مردم که مشكالتى واقع در نیستند

 بیایید ببینند. شما بهتر مسئولین هستند. شاید گریبان

 واقعیت که را چیزى تا بدهید نشان را واقعیتى یک

 تو که آنى نه و است این جامعه بگویید مردم به و نیست

 جور یک واقع کنم در مى فكر کنى؛ مى زندگى آن در

 .است مخاطب به توهین

 من نظر به کالً ما سینماى در... بدهم را توضیح حرفم بگذارید

 موقع یک ژانر این حاال .اجتماعى ژانر .دارد وجود ژانر یک

 خانوادگى شود می موقع یک اجتماعى، کمدى شود می

 این با .کنند می را کار همین هم فیلمسازها همه ...اجتماعى

 انجامش بد اکثراً و دهند می انجامش خوب ها بعضى که تفاوت

 آوری استنو و خالقیت بدون شدت به فضا نهایت در .دهند می

 خود ضعف این .دندار قرمز خط و سیاست به ربطى این و

 سینما، این توى نداریم وحشت ژانر ما .فیلمسازها است

 حتى نداریم، قهرمان ابر نداریم، تخیلى فیلم نداریم، فانتزى

 فقط وسط این .ندارد وجود ژانرى کالً نداریم، هم قهرمان

 .افتد می تکرار دایره این از خارج کوچک اتفاق گاهى یک

 عدم .تکرار .این است ما سینماى اصلى مشکل من دید از

 هم شما سؤال شود می باعث که است تکرار همین. خالقیت

 یک. داد نشان را جامعه واقعیت شود می چطور که باشد این

 هاى فیلم درصد چند .بکنید هالیوود سینماى به نگاهى

 دادن نشان یا اجتماعى مشکالت حل دغدغه هالیوودى

 ؟دارند را جامعه واقعیت

 هستند. تجارى ها فیلم بیشتر ...شماست با حق بله

 وسیله یک عنوان به اول درجه در مدیوم این به آنجا

 خواسته و مخاطب به نتیجه در و کنند می نگاه سازى مىسرگر

 نتیجه در و کنند می تالش جذبش براى و کنند می نگاه آن

 هم فنى نظر از .گذارند می مخاطب به بیشترى احترام

 نگه راضى را مخاطب خواهند می چون کنند می پیشرفت

 فیلمساز شخصى نظر بیان وسیله بیشتر سینما اینجا .دارند

 .است

 هنرى سینماى که هستیم این شاهد است وقت خیلى ما

 در شود مى رانده حاشیه به دارد بیشتر و بیشتر چه هر

 و مردم بین در دارد روز به روز تجارى سینماى حالی که

 تجارى سینماى متأسفانه ولى کند، مى باز جا فرهنگشان

 در مخصوصاً دیگر کشورهاى سینماى برخالف ایرانى

 موفق گیشه در است نتوانسته حتى اخیرهاى  سال

 چیست؟ در موفقیت عدم این کنید مى باشد، فكر

 را  مىمفهو و هنرى شدت بههاى  کار .نگذاریم تجارى اسم ،نه

 که است این من حرف .دهند می انجام کیفیت همان در هم

 سینما به فیلمساز .گذارد مین احترام مخاطب به ما سینماى

 بگوید را شخصیش نظر که کند می نگاه تریبون یک عنوان به

 سخنرانى یک در شود می را کار این .را اجتماعیش نگرش و

 این گویم مین .ندارد مخاطب به کارى نتیجه در .داد انجام هم

 از توقعمان فقط که است این اشتباه گویم می .است اشتباه

 اصالح را جامعه و داد شعار باهاش باید که باشد این سینما

 یکى تواند می هم ژانر این .زد تلنگر مسئولین و مردم به و کرد

 .باشد ژانر چندین از
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 چیست؟ فروش پر کار یک ارائه در توانایى عدم این

 توانایى به نیاز هم خیلى اجتماعىهاى  داستان این براى

در ژانرهای  ما که شده باعث محتوا نواختى یک این .نیست

 .بزنیم درجا هم فنى نظر از و باشیم نداشته دیگر تمرین

 داخل نماى تا چهار و خانه تا دو و بازیگر تا دو با ما سینماى

 .افتد می راه کارش اتومبیل

 که کنیم صحبت سینمایى با رابطه در کمى  دهید اجازه

 و است شده باب خیلى روزها این

 جایى در دارد. نام زمینى زیر سینماى

 خانمهاى  قصه فیلم اکران با رابطه در

 خودشان زبان از اعتماد بنى رخشان

 جنبه نساختنم فیلم" خواندم

 خالف کار کنون تا داشت، من اعتراضى

 خالف براى  عده ، اما"ام نساخته قانون

 ما گویند مى ها آن نیستند. باور این بر اعتماد بنى خانم

 پس .شود گفته حقایق خواهیم مى و هستیم فیلمساز

 هم اغلب و شوند مى ساخته زیرزمینى صورت به کارها

 که سوالى اما .شوند مى پخش خارجىهاى  جشنواره در

 خود خودى به ها فیلم است: این این آید مى پیش االن

 پیام انتقال در شوند؟ چقدر واقع مفید توانند مى چقدر

 دست ها آن با مردمش که مشكالتى همه با ایرانى جامعه

 داده که جوایزى است؟ و موفق هستند گریبان به

 نیست؟ سیاسى چقدر شود مى

 این االن نسل این .ای است ریشه و فرهنگى مسئله یک باز این

هاى  نسل به باید .نیستند بلد راى دیگر شکل .بلد هستند را

 این یا .کنى صادر بیانیه نیست قرار فقط تو که داد یاد بعدى

 قوه روى .بزنى هم دیگرهاى  فضا در را حرفت توانى می که

 قصه ندارد اشکالى که این .شود کار باید جدید نسل تخیل

 بعدىهاى  نسل باید باشى، جامعه آیینه نیستى مجبور بگویی،

 .کرد آشنا هم دیگرهاى  ژانر را با

 توانسته جهانى سطح در ایران سینماى کنید مى فكر آیا

 وقت چند این ما اینكه وجود با باشد؟ داشته حرفى

 در جشنواره های بین سینماگران از خیلى حضور شاهد

 بودیم. المللى

 چون اصوالً .ندارم نظرى مورد این در خیلى من راستش

 تماشاى و نیست من عالقه مورد فیلمسازى به نگاه ورط نای

 چیزى یک االن ندارد. جذابیت برایم اجتماعى هاى فیلم این

 ایرانى فیلم نه و رفتم سینما نه که سال است 11 نزدیک

 سطح در .باشم دیده فیلم تا ده فقط شاید وسط این و ،دیدم

 نگاه از بودن مطرح .نیستیم مطرح ولى گرفتیم جایزه جهانى

 .ی استدیگر شکل من

 زمانى کهاى  شوند؟ جرقه مى فراموش سرعت به واقع در

 نیست؟ کارساز چندان و شود مى زده اتفاقى حسب بر

 قطعاً هنرى و معتبر چند هر جوایز بردن اینکه هم و این هم

 شناخته به کمکى هم باز ولى است داشتنی دوست و مهم

 اقتصادى به کمکى یا و وسیع سطح در ما سینماى شدن

 .کند مین ما سینماى شدن تجارى و شدن

 آن که داریم فرهادى اصغر یک ما ببینید

 خیلى اتفاقاً و سازد می اجتماعى فیلم هم

 که گیرد می هم جایزه .سازد می خوب هم

 را فیلمنامه اسکار نظرم به و است حقش

 سینماى با من پس .گرفت می باید هم

 این حرفم .دارم دوست را خوبش .نیستم مخالف اجتماعى

 ژانر این در ما براى توانایى این با فرهادى اصغر که است

هاى  ژانر در اگه ندارد اشکال .کند می کسب اعتبار و افتخار

 .بدیم نشان را خودمان و برسیم توانایى به هم دیگر

 به هستید نویس فیلمنامه یک اینكه به توجه با چطور

 روید؟ نمى ایرانىهاى  فیلم تماشاى

 در جور بیشتر من سلیقه با .میبینم ایرانى غیر فیلم من

 .دآی می

 خود دچار شود مى چقدر نویس فیلمنامه یک عنوان به

 در موجود سانسور به چیز همه یا نشد؟ سانسورى

 گردد؟ مى بر سینما

 که گفتم هم بحث این اول .نشد خودسانسورى دچار ودش نمی

من  نظر به ولى .است زیاد هم خیلى و ددار وجود قرمز خط

 داشتید دوست شما کنم فکر البته ،نیست سینما اصلى مشکل

 .نشد آورده بر تان توقع و بزنیم حرف قرمزها خط مورد در

 نیست.اى  مسئله نه

 این دلیلش نزدم حرف مورد این در من اگر که بگویم باید

 کنم می فکر. بگویم که بترسم یا کنم فرار بحث این از که نبود

 زیاد که دارم اعتقاد .اشتباه است قرمزها خط روى زیاد تمرکز

 لطمه خیلى ما سینماى به هم بودنشان زیاد این و هستند

 اساس بر را سینما این مشکالت بخواهم من اگه ولى زند می

 تر پایینهاى  رتبه در قرمزها خط کنم بندى درجه خودم نگاه

 ■ .گیرند می قرار

 خودسانسورى دچار شود نمی
 که گفتم هم بحث این اول. نشد
 هم خیلى و دارد وجود قرمز خط

 من مشكل نظر به ولى. زیاد است
 .نیست سینما اصلى



   9313 تیرماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |چهل وهفتم شماره 916 

 «آخرین نامه» ی نمایشبررسنقد و   
 «زادهیحسین حالج» ؛«نیا مهرداد کوروش» سنده و کارگردانینو 

 
نیا تا  نوشته و کار مهرداد کوروش« آخرین نامه»تئاتر 

ی تئاتر شهر بر  ی مجموعه در سالن سایه 1525پایان خرداد 

 . بودروی صحنه 

 دیگر عوامل این اثر عبارتند از:

رحیمی بازیگران: نوید محمدزاده، میثم نوروزی، پوریا 

 سام

 نیا          مشاور کارگردان: محمد کوروش

 مشاور نویسنده: فارس باقری

 آهنگساز: علی شهبازی          

 طراح صحنه: آروند دشت آرای 

 

 ی اثر  درباره 

اثری صریح، پویا و در عین حال « آخرین نامه»تئاتر 

داستان اثر در دوران جنگ تحمیلی و . مفرح و تاثیرگذار است

کشاکش اصلی . گذرد ی جنگی می ی از مناطق دورافتادهدر یک

امر  ی دسته و دو تن از سربازان تحت  داستان، میان فرمانده

بان  ی کوچک که در حقیقت دیده این دسته. دهد وی رخ می

ای دورافتاده، وظیفه دارند تا تحرکات  هستند، در منطقه

ه و ی دست میان فرمانده. دشمن را رصد کرده و گزارش دهند

های زمانی، مجادالت  سربازان تحت امرش، به فراخور موقعیت

گیرد که اساساً حول محور شکاف فرهنگی  ای شکل می کالمی

این محاورات، با . کند بروز و نمود پیدا میها  آن و تفاوت سنی

نیا، تمی مفرح پیدا کرده  قلم شیوا و ملیح مهرداد کوروش

های عمیق  یرساختای کمیک، در ز است که با داشتن رویه

آن، مفاهیمی عمده، چونان عشق، تعهد، جوانی، زندگی، 

 .جنگ، صلح و مرگ نهفته است

وقفه مخاطب را  دقیقه، بی 166مدت  نامه، به آخرین

های عمیقاً معنادار، وی را با  خنداند و از ورای این خنده می

مفاهیمی که زیر . کند ی انسانی درگیر می دنیای مفاهیم عمده

طلبی، اینک شاید رنگی متفاوت و  فریب و منفعت آوار

 .کارکردی گوناگون به خود گرفته است

های عاریتی را از روی این  نامه، اما این الیه آخرین

هایی ساده،  زند و از زبان انسان مفاهیم عمیقاً انسانی کنار می

 .گمارد همت میها  آن ریا و عمیقاً رمانتیک، به بازتعریف بی

که تماشاگر سالن اجرا را به  در مفاهیم، زمانیاین انقالب 

کند، تازه رخ  قصد عزیمت به ناکجا آبادِ بیرون ترک می

به ناگاه تماشاگر سرمست و خندان داخلِ سالن . نمایاند می

نمایش، در فضای پر سر و صدای بیرون، با مفاهیمی که در 

ست که ا شود و اینک آن زمانی نمایش دیده است مواجه می

خندیده  دقیقه به خویشتن خویش می 166ابد، در این ی درمی

ی جنگی  خندیده است که به بهانه ای بیمار می به جامعه. است

چندین ساله، بسیاری از مفاهیم انسانی را وارونه کرده و یا از 

 .معنا تهی نموده است

ای مفرح است برای مردمانی که اینک،  نامه مرثیه آخرین

ات سریع اجتماعی، همچنان میان گرفتار در طوفان تغییر

 .اند های شخصی و ایدئولوژی رسمی، معلق مانده آل ایده

دلی،  در سالن نمایش، مخاطبان، به مفاهیم عشق، ساده

ناموس، وطن، مرگ و زندگی و بسیاری دیگر از مفاهیم انسانی 

خندد و آنگاه که پای در  کند می را واکاوی میها  آن که اثر

! آیا  شود گذارد، با عمق فاجعه مواجه می اجتماع بیرون می

جنگ مقدس است؟ آیا وطن ناموس است؟ آیا ناموس عشق 

است؟ آیا عشق ناموس است؟ آیا من عاشقم؟ آیا عشق را 

ام؟ آیا واژگان رهروان عشقند و یا سازندگان عشق؟ و  فهمیده

مار به ذهن مخاطب هجوم ش ها، چه بی از این قسم پرسش

 آورند! می

تواند  ها پس از جنگ می نامه، اینک، سال رینآیا آخ

 آخرین جواب برای زندگی باشد؟

 ی متن درباره 

در قالب رئالیسم نگاشته شده « نامه آخرین»ی  نمایشنامه

های کمیک، در بافت زبانی با عمق  است، اما تلفیق موقعیت

های زیر آن مفهومی نئورئالیستی به اثر  تراژیک اثر در الیه

ی قالب به آن این  این دوگانگیِ به هم فشرده بخشیده است و

امکان را داده است تا درک مخاطب از مفاهیم ارائه شده را 

. دست دهد بهها  آن زدایی کرده و تعریفی بدیع را از آشنایی

ی نمایشنامه، ابتدا به ساکن، ایستا است و حول تفاوت  قصه

کاراکترها به لحاظ فرهنگی و جبر جغرافیایی پرسوناژها شکل 

شود و  گیرد اما با ورود کاراکتر رحمان به داستان، فراخ می می

ی انسانی از عشق تا جوانی، از جنگ  ای از مفاهیم عمده دامنه

ندگی تا مرگ را در بر و از زناموس تا صلح، از غیرت تا 

 .گیرد می

وی . ی شمال ایران است دل از خطه رحمان، جوانی ساده

بانی  ی دیده گذراند، به دسته که روزهای آخر خدمتش را می
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منتقل شده است و 

باید چند روزی را 

ی  آنجا بگذراند تا نامه

از . ترخیصش برسد

سو، وی در  آن

روستای خود با 

ای دارد که معشوق در آن  نامه دختری نامزد است و از وی

نامه با جمالتی ساده و معمولی، از احوال جوان عاشق، 

خواهد تا نامه را  رحمان از فرمانده می. گیری کرده است سراغ

بخواند تا مطمئن شود وی گرفتار عشق است و برای همین 

ساله و عیالوار  فرمانده که مردی سی. عشق هم باید زنده بماند

ستان است، چونان خود رحمان سواد خواندن ی کرد از خطه

 11ندارد و لذا خوانش نامه به ناچار به اسماعیل که جوانی 

مطالب نامه چنان . شود ساله و اهل تهران است واگذار می

انگارانه است که جز خودِ رحمان آن دو دیگر هیچ  ساده

ی اساسی دقیقاً  نکته. یابند ای از عشق در آن نامه نمی نشانه

رحمان، همواره با کلماتی ساده و . نمایاند جا رخ می نهمی

جمالتی معمول با معشوق حرف زده است و در مقابل نیز از 

اینجاست که . معشوق هم همان بازخورد را دیده است

ی بیسواد، از زبان رحمان و به قلم اسماعیل و البته  فرمانده

 وت بهای یکسره متفا ها، نامه بندی مشارکت اسماعیل در جمله

های یار داد سخن  ینویسد و در آن از زیبای معشوق می

های نویسنده  ها و تلمیح )تمام نمایشنامه، با لوندی. دهد می

بسیار مفرح شده است عالوه بر آنکه در خالل این لوندی و 

ی انسانی، بازتعریفی بدیع صورت گرفته  طنز از مفاهیم عمده

ی عاشق  ر جواب نامهای از معشوق د است( روزهایی بعد، نامه

معشوق هم همپا  ی دوم، در این نامه. رسد دست رحمان می به

. با عاشق با کلماتی یکسره متفاوت با عاشق سخن رانده است

در . سبز تشبیه کرده است چشمش را پلنگ و لبش را گوجه

نمایاند و این مطلب هویدا  اینجاست که برندگی کلمات رخ می

توان در  ندگی و حتی مرگ را میشود که چگونه عشق یا ز می

حال رحمان که این جمالت . قالب کلمات غلیظ یا رقیق کرد

شنود، غیرتی شده و نامه را  پر از احساس و شهوت را می

ی اول از سوی اسماعیل برایش  او که خوانش نامه. قاپد می

را داده بود  اهمیت بود و حتی خود پیشنهاد خوانش آن بی

کشد، گویا پیکر معشوق  در آغوش می ی اخیر را اینک نامه

باید او را از هر  است که در میان کاغذ خفته است و او می

 .چشم نامحرمی پنهان کند

ها و در  این پارادوکس، در تمامی طول اثر در موقعیت

ای صریح و لوند و  گونه مورد موضوعات و مفاهیم عدیده به

ها و  الل دیالوگشود و از خ البته رندانه باالنس می

گون کالمی و حوادث در حال رخ داد، های گونا موقعیت

تعریفی متفاوت از عشق، ناموس، وطن، جنگ، صلح، زندگی و 

بر دارد  ی مخاطب را در سو خنده از یک. دهد ارائه می. ..مرگ و

های سرخوشانه، زهرخندی  و از سوی دیگر همان خنده

ها گرفتار  واژهشود و مخاطب را در تار و پود مفاهیم و  می

 .ها رهایش کند کند و شک دارم که به این زودی می

ی طنز استوار گشته است  چارچوب اساسی متن بر شاکله

های کالمی و  و داستان نمایشنامه بر اساس پارادوکس

شخصیتی کاراکترها حول محور مفاهیم مطرح شده طراحی و 

ا دوکسیکال، تا پایان برای پا این شیوه. تبین شده است

های نمایشنامه نیز زیر  شخصیت. زبردستی حفظ شده است

ها  آن. اند دوکسیکال قالب زده شدهرای پا ی همین شیوه سایه

روند، کالمی را  در مواجهه با هم و نیز با خود راهی را می

ی  کنند و سپس با تکرار همه گویند و موقعیتی را ایجاد می می

ها و کردارهای  صحیح گفتهبه ت اند، داده اند یا انجام آنچه گفته

ر خود بر اعمال و گفتاها  آن کدام از هیچ. پردازند خویش می

کدام که دریابند که دیگری درست تعصبی احمقانه ندارند و هر

پذیرند و همراه  درنگ می کند، بی گوید و یا درست عمل می می

 .شوند آن دیگری می

سر  نویسی هم، نامه، در بخش دیالوگ ی آخرین نمایشنامه

آنکه مبتذل و یا  ها بی دیالوگ. و قامتی استوار و رفیع دارد

گفتگوها در . نگر باشند، طناز و البته عمیق هستند سطحی

در بافت بیرونی مفرح هستند و . اند وجهی دوگانه نگارش شده

در وجه درونی، بسیار عمیق، اثر گذار و در بسیاری مواقع 

 .ه نیستحتی تلخ! و این تلخی هم حتی آزاردهند

نامه،  ی آخرین ترین نکته در بخش نمایشنامه اساسی»

 «.هاست ها و استحکام دیالوگ انسجام حوادث قوام شخصیت

ایم که بسیار  ای مواجه در این نمایشنامه ما با نویسنده

های بسیاری را دیده است اما  زندگی کرده است و یا زندگی

ا، زندگی را نی طور قطع و یقین مهرداد کوروش بدون شک و به

با تمام وجوه تلخ و شیرین آن و با تمام فراز و فرودهای آن 

های  انسان. وی انسان را درک کرده است. شناسد می

خشمشان آنی، . های مالیمند نیا، طیفی از رنگ کوروش

لطفشان ماندگار، زجرشان دائمی، تالششان پیگیر، عشقشان 

شناخته و گنگ زمینی، زندگیشان در فراز و فرود و مرگشان نا

است و بسیار چیزهای دیگرشان نه آنچنان شور است و نه 

از جنس خود . نیا، ملموسند های کوروش آدم. نمک آنچنان بی

ی  هایشان در حد و قواره ترس. کنند در دم زندگی می. مایند

وجودیشان است و آرزوهایشان هم در ابعاد قامتشان 
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شعارزده و احمق . ست واقعی

ست نیستند و ایدئولوژی. نیستند

ها  اساساً قربانیان ایدئولوژی

 .اند شده

نامه  ی آخرین نمایشنامه

از . اثری مستقل از اجراست

ست  دست آثار ادبیات نمایشی آن

را در دست گرفت  شود آن که می

 .را خواند، خندید، فهمید و از آن لذت برد و فارغ از اجرا آن

ست، از زبان  انسانینامه، واکاوی مفاهیم عمیقاً  آخرین

 ها! ترین انسان ساده

 ی اجرا درباره 

این نمایشنامه . شکنانه استنامه، در اجرا ساختار آخرین

شد به همان شکل که نگارش شده بود اجرا کرد اما  را می

ست که حس عدم ا ای گونه کارگردانی اثر به. چنین نشده است

. کند خوبی به مخاطب منتقل می امنیت و قطعیت را به

االجرا هستند، نوعی سنگینی و  ها در عین اینکه سهل میزانسن

متانت را نیز در خود دارند و این دوگانگی در ترسیم حرکات 

نواز شده  ز سوی دیگر چشمدار و ا در صحنه، از یکسو خنده

ی دوم  کید نگارنده هم بیشتر به سویهاست و تأ

نمایش ی  که حرکات بازیگران در صحنه هاست آنجا میزانسن

های متن، عمق  ها و طنازی شود، در میان خنده چشمگیر می

تراژیک متن مستتر شده است و این استتار به درستی با 

 .حرکات سنگین و محتاط بازیگران پیوند خورده است

ی اجرا، جدا از طراحی  های ساختارشکنانه میزانسن

توان ادعا  نیست و بلکه حتی می« آروند دشت آرای»ی  صحنه

مالیستیِ دشت آرای،  مینی -که طراحی کنستراکتیویستی کرد

ها هم در طراحی  ی بسیاری از ایده زمینه ابتدای به ساکن پیش

. میزانسن و هم در طراحی روابط میانِ بازیگران گردیده است

بسیار و براق که بر روی صحنه فرش « های استانبولی»

رسیم کرده درستی فضای میدان مین را ت سو به اند، از یک شده

است و از سوی دیگر در مفهوم حس ناامنی در میدان جنگ را 

راه ها  آن بازیگران بر روی. به مخاطب منتقل کرده است

کنند و حتی در قالب اسلحه  روند و با هم دیالوگ می می

بانی از همان  ی رحمان بیسیم فرمانده و دوربین دیده نامه

شوند و گاهی  گ میگاهی تفن. شود ها استفاده می استانبولی

کنند، یکی مرگ را و  ی رحمان و این هر دو شلیک می نامه

شوند و گاهی دوربین و این  گاهی بیسیم می. دیگری زندگی را

گیرند، یکی  هردو پیامی از دور دارند و یا پیامی را از دور می

 .تصویری و آن دیگری صوتی

 گاهی. ی اساسی در این اجرا دوگانگی کارکردهاست نکته

واژگان کارکردهای دوگانه دارند )مفاهیم در پیوند با هم معنا 

)همان . شوند؛ مرگ در کنار زندگی( و گاهی ابزار می

شود( و اوج این  ی معشوق می استانبولی که تفنگ است، نامه

فرمانده که از . های نمایش است دوگانگی در خود شخصیت

ای محروم و زجرکشیده است در عین حالی که  طبقه

ها محرومیت را سر  ی سال خواهد در مقام فرمانده، عقده یم

ی رفیقی شفیق از زبان  سربازان خالی کند، خود به مثابه

ی عاشقانه  رحمان و با قلم اسماعیل برای نامزد رحمان نامه

های  ست و با عشقا اسماعیل که پسری تهرانی. نویسد می

هم که  شود و رحمان جوانی آشنایی دارد، غمخوار رحمان می

ست، نوستالوژی فرمانده را درک ا  دل و روستایی جوانی ساده

هنگام که وی از خاطرات دوران نامزدیش با دختر  کند، آن می

 .گوید  اش می خاله

تمامی اجزای اجرا در پیوند با متنِ اثر، بدیع و موفق 

چیدمان شده و در نهایت منجر به خلق اثری درخور تحسین 

ی این محاسن، دو نکته بر پیکر  یان همهگشته است، تنها در م

 اجرای این اثر زیبا خدشه وارد کرده است:

که تماشاگران  ده در لحظاتیبازیگر نقش فرمان – 1

اند، کنترل خود بر نقش و  ثیر نمایش قرار گرفتهتأ تحت

دهد و در بسیاری از  تسلطش را بر بلندای صدا از کف می

و یا بیش از حد لزوم فریاد  زند دلیل فریاد می جاهای اجرا، بی

ست، الکن بیان  ها هم که کردی برخی از دیالوگ. زند می

از این دو مورد . شود شود و در هیاهوی تماشاگران گم می می

تحسین  که بگذریم در مجموع، بازیِ بازیگر نقش فرمانده قابل

 .است

وی . ضعف دیگر مربوط به بازیگر نقش اسماعیل است -4

صیت نقش خود را شناخته باشد و سعی بیش از آنکه شخ

ها به  کرده باشد تا با افزودن برخی اضافات و البته شاخصه

ی بازیگری  را عمیق نماید، در قید و بند شیوه نقش، کاراکتر آن

توان  وضوح می آفرینی وی، به با دیدن نقش. گرفتار آمده است

ی استانیسالوسکی تنها نقش  ثیر شیوهتأ دریافت که وی تحت

را  را برای خویش بازتعریف و بازآفرینی کرده است و اجرای آن

شدیداً حسی نموده است، منتها این اجرای حسی چنان 

ای که تماشاچی  گونه تکنیکی است که عمیق نشده است به

بیند و سپس  ابتدا تکنیک بازیگری را در نقش اسماعیل می

 .آید چشم مخاطب می سوناژ اسماعیل بهرپ

در هم « نامه آخرین»د که بگذریم، تئاتر از این دو مور

مل، مفرح، تاثیرگذار و عمیقاً تأ متن و هم در اجرا اثری قابل

 ■ .انسانی است
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 تئاتر، داستان  
 قسمت آخر «ه مقدمیراض» ؛«تعزیه»یبررس  
 

 :انواع تعزیه

های مذهبی برآمده و خود نیز  تعزیه از درون سوگواری

رفته با پیمودن  رود. اما رفته شمار می جزئی از سوگواری به

توان به  آمد. تعزیه را میها به وجود  مسیر تکاملی، انواع تعزیه

 مضحک تقسیم کرد.ی  هزنانه و تعزیی  هدوره، تعزیی  هتعزی

 :ی دوره تعزیه

دوره عبارت است از نمایش چندین دستگاه ی  هتعزی

ای همزمان به طوری که چندین گروه  تعزیه به گونه

های  خوان در یک محل یا محل تعزیه

ن کار به ایی  هخوانند. شیو مختلف، آن را می

صورت است که گروه نخست پس از پایان 

بخشیدن به کار خود در محل نخست، به 

جا همان دستگاه  رود و در آن محل دوم می

دوم جای گروه ی  هکند و دست را تکرار می

اول را گرفته، دستگاه دیگری را به نمایش 

گاه گروه نخست پس از به  آورد. آن درمی

رود و گروه دوم  سوم میپایان بردن کار در محل دوم به محل 

نیز که کار خود را در محل اول پایان بخشیده، جای گروه 

گیرد. به همین صورت چندین  نخست را در محل دوم می

آید.در برخی  دستگاه تعزیه به صورت همزمان به نمایش درمی

دوره را در میدانی گرد و پر از تماشاگر بازی ی  هجاها تعزی

 کردند. می

 :ی زنانه تعزیه

ای است که روزگاری به  زنانه نمایش تعزیهی  هتعزی

ی  هزنان و برای تماشاگران زن، معموالً در دنبالی  هوسیل

شد و تنها به صورت کاری تفننی  خوانی اجرا می مجالس روضه

ها را در  ای نیافت. این تعزیه بر جا ماند و عمومیت و توسعه

کردند.  را میها اج ها یا تاالرهای بزرگ خانه فضای باز حیاط

ها زنانی بودند که پیش از آن در  خوان بازیگران شبیه

خواندند یا پای چنین  روضه می« مال»ی  ههای زنان مجلس

ها نقش  مجالسی راه و رسم بازیگری را آموخته بودند. آن

کردند. داستان این  مردان مجالس مختلف را نیز خود بازی می

بود، با این تفاوت که معمولی ی  هها مثل مضامین تعزی تعزیه

ی  هدادند. تعزی های اصلیش را بیشتر زنان تشکیل می قهرمان

های اشرافیان بازی  گاه در خانه زنانه تا میان عهد قاجار گاه

 رفته تا اواخر این دوره از میان رفت. شد و رفته می

 :ی مضحک تعزیه

هایی سرشار  ای است شاد با مایه مضحک، تعزیهی  هتعزی

از طنز، کنایه، لعن و نفرین. افراد در این تعزیه به تمسخر 

پردازند که به محمد و امامان شیعه و  ستیزان و کسانی می دین

اند. اگر اولیاخوانی در این  ادبی کرده ها ستم یا بی خاندان آن

ها نقش داشته باشد، حضورش چه در گفتار و چه در  تعزیه

رفتار توأم با وقار و متانت است، در حالی که دیگران هر یک 

آور ظاهر  هایی مضحک و خنده ها و حرکت به جای خود با بازی

برای  آفرینند. گاهی هم شوند و شادی می می

نشان دادن مجلس کفار از مطربان و 

کردند که  تقلیدگران و مسخرگان استفاده می

چون مراد از این استفاده تمسخر و توهین 

توانست  ها بود، طبعاً منعی نیز نمی به آن

ها معموالً روزهای  داشت. این نوع تعزیه

جمعه و عیدهای مذهبی و برای شاد کردن 

 شد. مردم اجرا می

 شدن شبیه مضحک به عنوان شکل کمدی تعزیه، در پدیدار

تقارن  ،مهم لیکی از این عوام عوامل گوناگون دخالت داشتند.

ه یتعز خود یک سو و های تقلید از محبوبیت نمایش گسترش و

آشنایی با کمدی فرنگی  همچنین احتماالً سوی دیگر بود. از

 دهد که میشواهد نشان  نبوده است. ثیرأاین جریان بی ت در

 "گروه مقلدان شاهی"الخصوص  علی های تقلید و بعضی ازگروه

 آن وجود ها که عناصر کمدی در شبیه از به اجرای بعضی

ر ایجاد شکل د در نتیجه به مقدار زیاد ،اند پرداخته داشته

 اند. شبیه مضحک سهیم بوده

روزنامه خاطرات  در های شاد ی تعزیه السلطنه درباره اعتماد

 نویسد: می خود

 ی دیر سلیمان بوده و در تکیه دولت تعزیه نیدم دیشبش
از  بعد ایطالیا با اتباعشان آمده بودند تماشا. سفرای انگلیس و

 قریب دویست نفر از معروف با مقلد ختم تعزیه اسماعیل بزاز
 عاریه و های سفید و ریش ی طرب بودند که با عمله مقلدین و

به تکیه  ایرانی ورود و  میرو فرنگی و های مختلف از لباس
طوری که  خودشان بیرون آوردند. حرکات قبیح از کردند و

 مجلس تعزیه از تماشاخانه بدتر شد.
طرح اصلی همان طرح تعزیه است یعنی  ،در شبیه مضحک

در شبیه مضحک این  منتها ست.اشقیا رویارویی اولیا و

ی دوره عبارت است از  تعزیه
نمایش چندین دستگاه تعزیه به 

ای همزمان به طوری که  گونه
خوان در یک  چندین گروه تعزیه

های مختلف، آن را  محل یا محل
 خوانند. می
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شخصی شیعه  رویارویی بدین ترتیب است که ستایش از

مقابل  نباشند در امامان نیز گاهی ممکن است ازمذهب که 

 چنین فکر با گیرد. می استهزاء از مخالفانش قرار تمسخر و

 حفظ درون تعزیه با ست که شبیه مضحک توانست ازا ای اولیه

زیبا شناخت تعزیه بیرون  های ارزش قواعد اجرایی و اصول و

به شکل  اجتماعی در یک جریان تاریخی و خود آمده و

که عناصر  "ها گوشه"شبیه مضحک که ازتحول  قل درآید.مست

 توان از میها  این گوشه از آمده. بوجود اند کمیک فراوان داشته

شست بستن  " ،"عروسی بلقیس" ،"عروسی دختر قریش"

 غیره نام برد. و "دید

 :ی امروز تعزیه

است   هنر تعزیه، در طول زمان تغییراتی را به خود دیده

ترین هنرهای ایرانی و  ترین و پرسابقه جزو اصیلاما هنوز هم 

های مختلف ایران از  مردمان ایران است. در استان میاسال

ترین  ترین شهرهای خراسان و آذربایجان تا جنوبی شمالی

های  کویر تا حاشیهی  هشهرهای سیستان و اهواز از پهن

فارس، در ایام ماه  زاگرس و البرز و از دریای خزر تا خلیج

های اشعار این نمایش  شود. نسخه رم، تعزیه برگزار میمح

با هم دارند. مردم از اول  میمذهبی در سراسر ایران تفاوت ک

ساله به مناسبت سالروز این واقعه، در شهرها و  ماه محرم همه

روستاهای ایران، مساجد و تکایا را با قالی و قالیچه آذین 

کنند. تا چند سال  میپوش  بندند و دیوارها و منبر را سیاه می

خوانی از هفتم محرم در میادین و  خوانی و تعزیه قبل، شبیه

ها معمول بود.  ها و تکایا در شهرستان صحن حیاط حسینیه

ها که برای این کار تعلیم یافته بودند، کار خود را  خوان شبیه

کردند.  شده آغاز می با طبل، شیپور و کرنا در محل تعیین

شدند و  کم جمع می زنان از سوی دیگر، کممردان از یک سو و 

ایستادند.  خوانی می خوانی و تعزیه به تماشای مراسم شبیه

سفید، مأموریت راهنمایی مردم و  معموالً یک یا چند ریش

 .حفظ نظم محیط برگزاری تعزیه را بر عهده داشتند

خوانی  تعزیه به معنای شبیه توان گفت: میدر پایان این گفتار 

ندارد. دیگری وجود   میایران ظاهراً در هیچ کشور اسالجز  به

آیین "های  یا نمایش "اعجاز"های  برخی محققان، نمایش

را در اروپای قرون وسطا، که آالمِ حضرت عیسی  "سمقد

ترین  داد، نزدیک السالم( و قدیسان مسیحی را نشان می )علیه

 ی هسابقدانند. این محققان به  تعزیه می  نمایش مذهبی به نوع

های شوروی  اجرای تعزیه در نواحی قفقاز و دیگر سرزمین

(، که هم 1416-1414شاه ) سابق تا پیش از سلطنت فتحعلی

 د.ان بخشی از ایران و هم شیعه نشین بودند، اشاره کرده

  دارد وجود هایی که بین تعزیه و تئاتر به سبب شباهت

تعزیه را با  اند. برخی، ها پرداخته آن ی همحققان به مقایس

کنند و آن را نمایشی  اصول و قواعد نمایش غربی ارزیابی می

دانند. در مقابل، بعضی دیگر تعزیه را از نمایش غربی  ناقص می

شمارند و ساختار نمایشی آن را  و معیارهای آن مستقل می

های اجرایی خودِ تعزیه  فقط از دیدگاه مبانی اعتقادی و روش

 .سنجند می

نو  ی هکند. شیو میتعزیه را تئاتر محسوب برتولت برشت 

و کوشش او برای  ،"روایی  ی هشیو "مشهور به  ،"برشت "

میان بازیگر و نقش، خواسته یا ناخواسته به  "گذاری فاصله"

 .ویژه تعزیه، شباهت دارد های نمایشی در شرق، به شیوه

: از عبارتندهای وجود فاصله در تعزیه  برخی از نشانه

وآمد  نوشته در هنگام اجرا، رفت خوانی از روی دست تعزیه

گردان و دیگر افراد، حضور  های آشکار تعزیه مردم، دخالت

خوان برای وضع تأثر برانگیز  امام ی همردان در نقش زنان، گری

شمر و دعای او برای امام و اهل بیت ی  هامام، گری

خوان به  السالم(، و حتی تذکر تعمدی و آشکار شبیه )علیهم

که شبیه حضرت  میان خودش و نقش و صحنه؛ چنانی  هفاصل

 .«جا کربال من نه عباسم نه این»گفت:  عباس می

گذاری برشت با تعزیه کامالً متفاوت است: او  هدف فاصله

ی  هکند تا قو از برانگیختن عواطف تماشاگران اجتناب می

که با  داوری آنان را برانگیزد، اما هدف تعزیه آن بوده است

واقعی موجود، به ی  هشور بسیار و بدون شکستن حریم و فاصل

 د.خوان و تماشاگر استحکام بخش شبیهنظام اعتقادی 

طرفی تأکید شده  نویسی غربی بر رعایت بی  نامه در نمایش

شده است،  طرفی رعایت نمی نویسی بی است، اما در تعزیه

حسین امام ی  هنام که در عباراتی چون تعزیه چنان

 ■ .اردطرفی وجود ند ، بیشمر لعینی  هالسالم( یا نسخ )علیه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منابع:
پور، انتشارات  ادبیات نمایشی در ایران )جلد اول(، تالیف جمشید ملک

 توس

http://www.pajoohe.co 
 17، ی تهران امروز روزنامه، «ترین سوگواری مذهبی کهن»کالته، پدیا: ویکی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D9%87#CITEREF.DA.A9.D9.84.D8.A7.D8.AA.D9.871390
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 «سكوت»داستان  
 «آنت ساجده» ؛ مترجم«پو آلن ادگار» نویسنده 

 

دنیای ما دنیای کلمات کلمات است؛ آرامشی که 

 . ترین کلمه است نامیم خود ناب می «سکوت»

که دستش را بر  شیطان درحالی «به من گوش فرا ده»

مکانی بر فراز این زمین نفرین شده ». گذاشت گفت سرم می

ای و اگر برحسب اتفاق  را ندیده هست که تو تاکنون هرگز آن

اش، باید در یکی از آن رویاهای پرشور بوده باشد  دیده باشی

رسند که  ای سرمی در ذهن فرو خفته 1که همچون باد شمعون

 -آرمیدهی خورشید  به قصدِ خوابیدن میان پرتوهای ممنوعه

های اشرافی معابد سودا  زعم من، که از ستون میان پرتوهایی به

گویم،  دیاری که می. لغزند در زمین بکر طبیعت فرو می

و 4ی زئیر ی رودخانه آور در لیبی، در حاشیه ست مالل دیاری

 . و هیچ سکوتی. آنجا هیچ آرامشی نیست

به و  های رودخانه منظری زعفرانی و بیمارگونه دارند آب

ریزند، که پرآشوب و متشنج  دریا نمی

برای همیشه و همیشه زیرِ چشمِ سرخ 

ها در دو سوی   فرسنگ. لرزند خورشید می

ای از  پریده زار رود، دشت رنگ بستر لجن

همگی ها  آن. نیلوفران آبی غول پیکر است

های  کشند و گردن در آن انزوا آه می

سوی آسمان  کشیده و هولناک خود را به

دارند، و سرهای جاودانشان  راشته میبراف

ای مبهم که همچون  دهند و زمزمه را به جلو و عقب تکان می

آید و در  بیرون میها  آن های زیرزمینی از میان هجوم آب

 .کشند گوش هم آه می

ی تاریک،  کرانه -ای هست اما قلمروشان را کرانه»

های همچون امواج  آنجا، بوته. دهشتناک، و رفیع جنگل

اما هیچ بادی . اند کوتاه، پیوسته و پریشان 5یرامون هیبرایدپ

ی کهن  وزد و درختان سر به فلک کشیده سرتاسر بهشت نمی

رقصند و از فراز  سو می سو و آن با صدای توفنده و مقتدر بدین

 چکند و  های جاودانه می شان، یک به یک، شبنم های رفیع قله

 

 

در خوابی آشفته پیچ های عجیب زهرآگین  ها گل در ریشه

 .خورند و تاب می

و در آسمان، ابرهای خاکستری با صدایی بلند و 

برند، تا  سوی غرب هجوم می کنان برای همیشه به خش خش

ی بزرگ آبشاری بزرگ، باالی دیوار غلتند، آبشار که می زمانی

وزد و در کنار  آتشین افق، اما هیچ بادی سرتاسر بهشت نمی

 .سکوتی نیستساحل زئیر آرامش و 

اما، . بارید باران بود بارید؛ و آنچه می شب بود، و باران می

نشست گویی خون بود و من در مرداب  که بر زمین می چنان

 .میان نیلوفران بلندقامت ایستادم

و نیلوفران همگی شکوه  -چکید و باران بر سرم فرو می

 . کشیدند پریشانی خویش را آه می

رنگ از میان مه رقیقِ مخوف باال  و به ناگاه، ماهی سرخ

ی خاکستری  و دیدگانم به صخره آمد

بزرگی افتاد که در کنار ساحل رودخانه 

ایستاده بود و با نور ماه روشن شده بود و 

و . ..صخره خاکستری بود، و مخوف و بلند

در جلوی سنگ . صخره خاکستری بود

حروف حکاکی شده بودند؛ و من میان 

مردابی از نیلوفران آبی راه رفتم، تا نزدیک 

، تا بتوانم خطوط روی ساحل رسیدم

و داشتم . اما نتوانستم چیزی از حروف دریابم. سنگ را بخوانم

گشتم، که ماه با سرخی هرچه  می سوی مرداب مرداب باز به

و من برگشتم و دوباره به صخره، و به حروف . تر درخشید تمام

 .بودند «پریشانی»و آن حروف . ..نگاه کردم

ی صخره  دی بر فراز قلّهو به باال نگاه کردم، و آنجا مر

ایستاده بود، و من خود را میان نیلوفران آبی پنهان کردم تا 

و مرد به ظاهر قدبلند و باوقار . شاید حرکات مرد را درک کنم

و . بود، و از شانه تا پاهایش را با ردای روم باستان پوشانده بود

ای ملکوتی  اش، چهره اما چهره. جزئیات صورتش واضح نبود

که در لفاف شب، و مه و ماه و شبنم خطوط کلی  چرابود؛ 

زعفرانی و  های رودخانه منظری آب
بیمارگونه دارند و به دریا 

ریزند، که پرآشوب و متشنج  نمی
برای همیشه و همیشه زیرِ چشمِ 

ها  لرزند. فرسنگ سرخ خورشید می
زار رود،  در دو سوی  بستر لجن

ای از نیلوفران  پریده دشت رنگ
 آبی غول پیكر است.
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اش از تعمق بلند و چشمانش از  پیشانی. اش نمایان بود چهره

اش حکایت  و از اندک چین و چروک گونه. احتیاط پریشان بود

 .خون و درماندگی و نفرت از نوع بشر و آرزوی انزوا خواندم

 و مرد روی صخره نشست، سرش را به دستش تکیه داد و

زار ناآرام  بر بوته. بر پریشانی نگریست

ین و بر درختان کهن و باالتر بر آسمان پای

و من از میان . رنگ نگریست و بر ماه سرخ

تر شدم، و حرکات  پناهگاه نیلوفران نزدیک

مرد را مشاهده کردم و مرد در انزوا 

رفت  لیکن شب رو به زوال می –لرزید  می

 .و او روی صخره نشسته بود

ای رخ  عناصر طبیعی را نفرین کردم تا هنگامهسپس 

دهد؛ و طوفان سهمگینی در آسمان درگرفت حال که پیش از 

و بر . ..و آسمان از شدت طوفان کبود شد. آن هیچ بادی نبود

و رود  و سیالب از رودخانه سرازیر شد سر مرد باران فروریخت

و نیلوفران آبی در بسترهایشان فریاد  در کف غرقه گشت

برآوردند و جنگل در برابر باد از هم گسست و تندر غرید و 

و من از میان پناهگاهم . صاعقه زد و صخره از پایه لرزید

و مرد در انزوا . نزدیک شدم و حرکات مرد را مشاهده کردم

رفت و او روی صخره  لیکن شب رو به زوال می لرزید می

 .نشسته بود

اد، و جنگل، و سپس خشمگین شدم و رود و نیلوفران، و ب

های نیلوفران آبی را نفرین کردم تا سکوت  آسمان، و رعد و آه

و ماه به حرکت خود . صدا بودند شده و بی و آنان نفرین. کنند

آذرخش برق . و رعد خاموش شد. ..در مدار آسمان پایان داد

ها فرو نشستند و  حرکت آویخته شدند و آب نزد و ابرها بی

از جنبش بازماندند و نیلوفران آبی و درختان  برجای ماندند

گوش  ای از میانشان به دیگر آه نکشیدند و دیگر زمزمه

حد  ی بی ای سروصدا در سراسر آن متروکه و نه ذره. رسید نمی

تغییر کرده ها  آن و مرز، و من به حروف صخره نگاه کردم، و

 .بود «سکوت»و حروف روی صخره  بودند

اش رنگ پریده و  که چهرهو چشمانم به سیمای مرد افتاد 

شتاب از روی دستش برداشت و  و سرش را با. هراسان بود

اما در سراسر آن صحرای . جلوی سنگ ایستاد و گوش سپرد

حد و مرز هیچ صدایی نبود، و حروف روی صخره سکوت  بی

و مرد به خود لرزید و صورتش را برگرداند و شتابان از . بود

 .دیدمآنجا گریخت و من دیگر او را ن

های دشوار  های جادو کتاب های خوبی در کتاب حال، قصه

در آنجا، . و مالیخولیایی جادوگران هست

های باشکوهی از آسمان،  افسانهگویم،  می

و از جنی که  و از زمین، و از دریای بزرگ

بر دریا، و زمین، و آسمان رفیع غلبه 

های فراوانی از قول  همچنین گفته. یافت

گو بازگو شده؛ و مقدس،  زنان غیب

های نامعلومی که اطراف  ی برگ چیزهای مقدس درباره

که خداوند  همچناناما،  -گوش رسیده جنبند، به می «دودونا»

زنده است، آن داستان که شیطان در خلوت مقبره کنارم 

تر است! و  نظرم از همه عالی نشست و تعریف کرد، به

اش رسید، به مقبره برگشت و  که شیطان به پایان قصه هنگامی

توانستم با او بخندم و او مرا نفرین  و من نمی. خنده سر داد

سیاه گوشی که همواره در و . توانستم بخندم کرد و من نمی

گور منزل داشت بیرون جهید و پیش پای او نشست و 

 ■ .هایش خیره شد مستقیم به چشم

سپس عناصر طبیعی را نفرین کردم 
ای رخ دهد؛ و طوفان  تا هنگامه

سهمگینی در آسمان درگرفت حال 
که پیش از آن هیچ بادی نبود. و 

 آسمان از شدت طوفان کبود شد...
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 «خواهیم بشنویمچیزهایی که نمی»داستان  
 «ن کارگرینگ» مترجم ؛«مارسال کارباجو» سندهینو 

 

آمد  توی تخت غلت زد تا نوری که از پنجره می

کوسنی که قبل از چرت زدن کنارش گذاشته . مزاحمش نشود

نقدر با پا پس زد تا پاهایش آبود را در بغل گرفت و ملحفه را 

 .از زیر ملحفه آزاد شد

 «.بیدار شدی»خواب آمد و گفت:  مرد دم در اتاق

 .توانست تا ابد بخوابد می «...تقریباً» زمزمه کرد:

فنرهای . خواب آمد و کنار تخت نشست به داخل اتاق

 «شه یکم چای بذاری؟ می». تخت قیژ قیژ صدا کرد

 «.کنم آب را بذار جوش بیاد لطفاً، میام درست می»

 «اخالق شدی؟بد»

یادش بیافتد که  شد به می نور باعث. سمت نور غلتید به

بیرون از تخت و بیرون از خانه کارهایی هست که باید 

 .انجامشان دهد

 «.ام خسته»

 «.دو ساعته که خوابیدی»

 کشید دوباره گفت: که آه می در حالی

 «.ام خسته»

توانست صدای  به آشپزخانه رفت، می

ریخته شدن آب در کتری و روشن شدن 

لوزیون را روشن بعد، ت. کبریت را بشنود

ها به زبان انگلیسی و  صدای دیالوگ. کرد

دیو تا اتاق وخنده تماشاچیان حاضر در است

خیلی زود کتری شروع کرد به . آمد می

 .سوت زدن

 «.آب جوش اومد»

بدنش را روی تخت کش و قوس داد و بعد ایستاد ولی 

کتری . هنوز کوسن را در بین بازوهایش محکم گرفته بود

 .اش چسباند کوسن را محکم به سینه. زد میهنوز سوت 

 «.خاموشش کن لطفاً»

خدایا شکرت، »با خودش گفت: . کتری از سوت افتاد

هایش  زیر تخت دنبال دمپایی «.کرد صداش داشت دیوونم می

. به دستشویی رفت و صورتش را شست. گشت و سپس ایستاد

باید برم حموم و راحت و در . باید دوش بگیرم» فکر کرد:

 سمت آشپزخانه های سنگین به با قدم «.آرامش گریه کنم

دید که هر از گاهی یک  داشت برنامه شوی کمدی می. رفت

 .شد چیز بامزه هم در آن گفته می

 «خوری؟ چایی چی می»

دوتا فنجان  «.نعناع»بدون اینکه به زن نگاه کند گفت: 

 .ریخت و کنارش نشست و به صفحه تلوزیون خیره شد

 «.بلیت التاری خریدمامروز »

کشی  چی؟ کی قرعه» پرتی پرسید: مرد با حواس

 «کنن؟ می

 «.دو میلیون. فردا»

تو که فکر . کنن کلی از پول را برای مالیات کم می»

 «کردی قراره همه دو میلیون را برنده بشی، نه؟ نمی

 .مرد کمی از چای را هورت کشید

نش از کی تا حاال هورت کشید» زن از خودش پرسید:

 «کنه؟ اذیتم می

کم  کرد، کم اوایل حتی به این مسئله توجه هم نمی

وحشتناکی از این صدا اذیت  طرز متوجه آن شد و حاال به

. شد با شنیدن این صدا عصبانی می. شد می

سال  تقصیر او نبود او از بیست. بیچاره مرد

پیش تا حاال همیشه موقع چای خوردن 

 .چیز جدیدی نبود. کشید هورت می

و  خوری سر لطفاً موقعی که چای می»

 «.صدا نکن

متعجبانه چند لحظه به زن نگاه کرد و 

 «.تو حالت خوب نیست» :زمزمه کرد

 «.ناراحتم»

بعد از چند دقیقه در پی . به تلوزیون دیدن ادامه داد

چرا باید اینطور باشد؟ . خنده تماشاچیان او هم بلند خندید

 چیز تغییر کند؟ نقدر همهآچرا باید 

به او و خودش یادآوری  «.چندروزی هست که ناراحتم»

 .کرد

های خالی را  نزن فنجا. شوی کمدی تلوزیون تمام شد

مرد کانال را عوض کرد و او دوباره کنارش . در سینک گذاشت

برنامه مستند راجع به مناطق کنار دریا و شهر . نشست

توانست  می «.جای قشنگیه» زن فکر کرد. صیادان ماهی بود

های ضخیم و  مردم کاپشن. جای سردی بود. آنجا زندگی کند

خودشان در برابر باد کردند از  شال پوشیده بودند و سعی می

حاضر بود هرچه دارد را بدهد تا کنار دریا راه . محافظت کنند

از کی »زن از خودش پرسید: 
تا حاال هورت کشیدنش اذیتم 

 «کنه؟ می
اوایل حتی به این مسئله توجه 

کم متوجه آن  کرد، کم هم نمی
طرز وحشتناکی از  شد و حاال به

 شد. این صدا اذیت می
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داغ بخورد،  رود و احساس سرما کند و بعد یک فنجان قهوه

 .قهوه با دارچین

در یک خانه چوبی . گونه زندگی کند توانست این آری، می

. دید در کنار دریا، درست مثل آنچه که در صفحه تلوزیون می

روزهای . هایش را هم با خود ببرد انست ویولون و نتتو می

وقت بود که  خیلی. آفتابی کنار پنجره بنشیند و ویولون بنوازد

روزهای سرد کمی نان بپزد و یا در . دست به ویولون نزده بود

تواند  می. آشپزخانه قهوه بخورد و چیزی مطالعه کند

بود را با  روگوئه خریدهساز را که با او در ا های دست فنجان

ها به آشپزخانه  آن فنجان. خود ببرد

. آیند جدیدش، دریا و آن هوای سرد می

ها در خانه  مطمئناً او متوجه نبود فنجان

وقت به چیزهای درون  هیچ. شود نمی

جز بعضی  هکند، ب خانه توجه نمی

شاید چندتا کاست هم با خود . ها کاست

او دلش برای . زببرد، چندتا کاست جَ

. ..اما . شود ز تنگ نمیای جَه کاست

فقط ها  آن ها را پخش کند؟ چطور کاست

تواند  می. تلوزیون، درست است. صوت داشتند یک ضبط

اما . خواب دارند را با خود ببرد تلوزیون کوچکی که در اتاق

 خورد؟ وجود تلوزیون در همچون جایی به چه دردی می

قرار بود که  مرد دوباره کانال را عوض کرد درست زمانی

خواست اعتراض . اسکله چوبی آن شهر کوچک را نشان بدهند

. کند اما احساس کرد انرژی کافی برای اعتراض کردن ندارد

های آب  در عوض شروع کرد به بررسی دقیق آشپزخانه، لکه

های  قابلمه. ها ها، قابلمه ها، جعبه ادویه، گیاه روی دیوار،کابینت

ه فکر کردن راجع به اینکه شروع کرد ب. مسی را دوست دارد

چیز را از آشپزخانه بیرون ببرد آشپزخانه چه شکلی  اگر همه

های خالی با جای مستطیل شکل دوده گرفته  میخ. شود می

جای آشپزخانه  ، جای دوده گرفته چیزهایی که جایروی دیوار

مرد اگر با چنین . اند و حاال نیستند ها بوده و درون کابینت

کس با چنین  هیچ. ..اما نه. میرد ود میای مواجه ش صحنه

سعی کرد خودش را متقاعد کند اما بیشتر . میرد دلیلی نمی

مرد دوباره کانال را عوض کرد و . احساس ناراحتی کرد

 .زن سیگاری روشن کرد. گذاشت روی یک شبکه فوتبال

 «هنوزم ناراحتی؟»

 .زن جواب نداد

در این »با خود تصمیم گرفت: 

و  «.دم باهات حرف نزنم صورت ترجیح می

ره آدم شی بهت جوری می وقتی این» گفت:

 «.باهات حرف نزنه

 «چرا؟»

 «چرا چی؟»

 «چرا بهتره که باهام حرف نزنی؟»

 .مرد جوابی نداد

خوام بدونم  می» ملتمسانه گفت:

 «.چرا

 «.کنه گی که منو آزرده می برای اینکه چیزهایی می»

حداقل این این . با خود فکر کرد بیچاره ترسیده

به یکدیگر گفته  ها ای بود که بعد از مدت ترین جمله صمیمانه

ها را شست و گذاشت  زن ایستاد و آه کشید، فنجان. بودند

بعد درب کمد را باز کرد که . روی دستمال تا خشک شوند

 .ببیند هنوز هم آرد دارند یا نه

 «خوای یکم کلوچه لیمویی درست کنم؟ می»

 ■ «.خوام معلومه که می» زد گفت: که لبخند می در حالی

 

 

 

 

 
 

 

گونه زندگی  توانست این آری، می
یک خانه چوبی در کنار  کند. در

دریا، درست مثل آنچه که در صفحه 
توانست ویولون  دید. می تلوزیون می

هایش را هم با خود ببرد.  و نت
روزهای آفتابی کنار پنجره بنشیند 

 و ویولون بنوازد.
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 «ای کاش قلبم بی آن که بشكند، مقاومت نماید»داستان کوتاه  
 «غزال شهروان»مترجم ؛ «ن بوبنیستیکر» سندهینو 

 
روی خانه مچون عظمتی در روشنایی پاییز روبدرخت ه 

ای، نزدیک  که به درخت پشت نموده تو در حالی. ایستاده است

هرگز نخواستی به کسی عشق . ایاعتنا ایستاده و بی پنجره

ای چشم از آنان بردوختی، محو که هرگاه لحظهزیرا . بورزی

حتی درختان نیز هر لحظه . پیوستندها میشده و به سایه

اما تو به درختان و به . وفا شوندامکان دارد، بگریزند و بی

این روزها درختان، . ..حضور سبز و منورشان، اطمینان داری

دانی، بهتر از هرکسی می. بهترین دوستان تو هستند

کند بلکه همواره به رهایت نمی غمخوارت نه تنها در خلوتکده

ی آری؛ این باور، نحوه. بخشندات روشنی و جال میتنهایی

خواه مرد باشد یا زن و . آموزدمعاشرت با دوستان را به تو می

این درخت . ..بدیل چنین بر بلندای شکوهش، بی یا درختی این

ر است؛ جایی که تو گاه در روستای سنت اندراس واقع در ایز

برای اقامتی کوتاه و فراغت از هر نوع 

فعالیتی از جمله نویسندگی، بدانجا پناه 

روی تر از روستا روباندکی پایین. بریمی

ای دیگر نیز درختی به همان عظمت خانه

است؛  اما با شاخ و برگی درهم، افراشته

تو با . رسد گویی که تا به قلب آسمان می

اش عکس. ایت، خلوت کردهآن شاه درخ

ای و این تنها ات گذاشتهرا در کیف جیبی

. ست که همیشه همراه توستا چیزی

های سفر و گاه، در دلتنگیمردم گاه و بی

یا نبود عزیزانشان عکسی را به تو نشان 

اما تو « .هایم هستندها زن و بچه این»گویند: دهند و میمی

که چون توضیحی برایش  آسا داری فقط عکسی از درختی غول

این یک درخت است که . دهیبه کسی هم نشان نمی، نداری

این درخت در باغی است که آن نیز . حتی متعلق به من نیست

ترین این فقط یک درخت است؛ روشن. در تملک من نیست

وی سرگرم شستن . تصویر از زنی که از آن عکس گرفته است

بلند کرد و این درخت  ها در آشپزخانه بود که سرش راظرف

فوری از . ی کوچک آشپزخانه دیدرا در میان چهارچوب پنجره

آن عکس گرفت و برای من فرستاد؛ برای ابراز آنچه که امروز 

ی زمان و طغیان نور آگوست دیده است؛ با هیأت در همهمه

قلبی که آن روز متحول شده و یا در حال سکون باقی ماند؛ 

های من ها هم چشم اینجا دنیاست و اینبرای یادآوری این که 

. العاده از یک روز فراموش نشدنی هستند؛ در ساعاتی خارق

درخت . ات استهاست که مؤنسآسا سالاین درخت غول

. دیگر، همانی است که امروز صبح تازه با آن آشنا شدی

لی چای را زیر شاخ در حا. بار آن را اواخر تابستان دیدی اولین

اش بر سر و فنجانت نوشیدی که سایه میهایش و برگ

تان  ریزان، دومین قرار مالقات امروز؛ در ماه برگ. گسترده بود

تکّه . ای میان شما واقع استشیشه. هوا خنک است. است

درخت حسی . ، چندان مانع بزرگی برای جدایی نیستشیشه

شیرینی . نمایداز شادابی و نشاط را سخاوتمندانه اهدا می

ای، نفوذ در فضای خانه و جایی که تو در آن آرمیدهحضورش 

. شب را در خانه گذراندی و اکنون قصد خروج داری. کندمی

-سوی پایین و آشپزخانه می که برای صرف صبحانه به وقتی

یابی که ساعاتی قبل روی، دو زن از ساکنان منزل را آنجا می

. ی شهر قدم زده بودنددر اطراف و حومه

بر روی . کنندا با تو قسمت مییشان ر قهوه

چشم  دیوار مقابل، نقاشی از بونارد به

اقامتگاه دوران کودکی نقاش در . خورد می

گرند لمپس واقع شده و چندان از اینجا 

یکی از زنان جوان لب به سخن . دور نیست

پیرهنش رنگی یکسان با تابلوی . گشاید می

های تیره و روشن نقاشی دارد؛ رنگ

هایی از جنس خاکستری؛ رنگمتمایل به 

صدا با عشقی  تابستان گذشته و هم

های بهشت: آغوشی پر از گل. گمشده

ی نقاشی مانند بحث راجع گفتگو درباره. صورتی و یاس بنفش

وقتی که . تر استبه ادبیات نیست؛ بسیار جالب و دلنشین

سرعت گفتگو را به پایان  کنی، بهراجع به نقاشی صحبت می

نقاش کسی است که . گیریو سکوت را از سر میرسانی می

گوی بلورین  میان ما و دنیا را با نور و ابر روشنی که خیس از 

وقفه در حال ارسال که بی زداید؛ کسیسکوت است، می

شماری از تصاویر؛ به هایی از دنیا برای ماست؛ تعداد بیعکس

د و را در یک کیف پول جای داها  آن توانای که نمیاندازه

دنیا مسیری است که در . هرازگاه با خود به هرجایی برد

اینجا یعنی قلب . ضربان قلب یک غریبه تجلّی یافته است

به  1228بونارد در سال . تپدای که در وجودم میغریبه

اش از این قرار است: متن آخرین نوشته. اعلی پیوست ملکوت

تو با آن شاه درخت، خلوت 
اش را در کیف ای. عكس کرده

ای و این تنها ات گذاشتهجیبی
ست که همیشه همراه ا چیزی

گاه، در توست. مردم گاه و بی
یا نبود  های سفر ودلتنگی

عزیزانشان عكسی را به تو نشان 
ها زن و  این»گویند: دهند و میمی

 «هایم هستند.بچه
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بیاورد و  آن که درهم بشکند، طاقتآخرم بی ای کاش نقاشی»

 4666های پروانه قبل از نقاشان جوان سالخود نیز با بال

نقاشی آخرش، تصویر درخت بادامی غرق در « .ظهور یابم

ها و تقالی آخر انعکاس این تصورات واپسین نفس. شکوفه بود

. بار ببخشای همه چیزت را برای آخرین. ..ادامه بده»است: 

بدون ندامت همه را ترک . باره به بار نشیند چیز یکبگذار همه

در « .کن و بدون هیچ تعلق خاطری، به دست فراموشی بسپار

ها در مبحث مرگ، انسان. برابر مرگ دو نگرش وجود دارد

توانی در می. ست، دارندا ی که مربوط به زندگیهمان عقیده

جویی و یا این که به وقایع  ای خاص پناهو برنامه شه، عقیدهپی

اق بیفتند و راه را هموار نموده و برای عبورشان دهی اتف اجازه

دانیم؛ جز این مورد مرگ چیزی نمی ما در. جشنی به پا کنی

یمان ی اتاق دستش را بر روی شانهکه یا در محیط بسته

ور خواهد گذارد و یا این که در اثنای روشنایی روز، حمله

 در این فاصله بهترین. بستگی به موقعیت دارد. خواهد شد

توانیم انجام دهیم، تسهیل مسئولیتش است که کاری که می

. تقریباً چیزی برای اخذ از ما نداشته باشد

ای که خود همه چیز را بخشیده به گونه

ی آنچه که نصیب باشیم تا جایی که همه

های شود، چندین دانه از شکوفهمرگ می

درخت بادامی که شکوفه زده . بادام باشد

اند، در که در بستر مرگ است، در نگاه آنان

نهایت زیباست؛ ها و قلبشان بیمیان دست

-تقریباً به زیبایی درختی که در زندگی بی

آالیش ساکنان سنت اندراس که مکانی 

اکنون، . شودمقدس در ایزر است، یافت می

گشاید و داستانی را بازگو دیگر زن جوان لب به سخن می

به علت درد و ناراحتی  رسد: او مینماید که به نظر عجیب می

دکتر به مدت چندین بار در . کنددستش به دکتر مراجعه می

شمار همراه با تزریقات زیاد در ای از تجویزهای بیهفته، نسخه

کند که تزریقات متعدد پیچد اما ماه بعد اقرار میدستش، می

الزم نبوده؛ بلکه تنها برای ایجاد اطمینان از این که وی دوباره 

ها وجود هیچ چیزی در سرنگ. کند، بوده استت میمراجع

هیچ؛ جز پوچی، . نداشته که برای پیگیری درمان باشد

ای وارد ی چنین حیلهگونه و به واسطه عشق بدین. ..فقدان

های میان برخوردهای مداوم و تزریقات پیاپی سرنگ. شد

های دیگر شکل راه. خالی، عشقی در وجود آن دو پا گرفت

توانست باشد؟ این راهی است که عشق چگونه می گیری عشق

عملی عبث، شکل داد و در هجوم  ها وکاریرا در میان بیهوده

اش وارد آید و وحشت پزشک، ترس از آسیبی که به خانواده

ی پدر، مجدداً از بین برد؛ به واقع به تصاویر ذهنی و سلطه

چندین هفته با زن در تماس . خاطر هرچیزی و هیچ چیز

برد؛ رنجی که درمانی برایش زن در اندوه و الم به سر می. بودن

یابد، اثرش به اتمام ای که نقاش درمینیست؛ مثل همان لحظه

درماندگی آن که بداند چرا؟ به ناگاه دچار او بی. رسیده است

نقاش و اثرش آن زمان که . ات استشده و درصدد تغییر جزئی

شان از هم جدا کنند، راهتوانند به همدیگر کمک دیگر نمی

شود؛ وقتی که اثر چیزی برای القا به نقاش ندارد و نقاش می

گاه که هنرمند در آن. اثرش را تا حد امکان غنی نموده است

اش رجوع نماید، کار به اتمام مقابل بوم نقاشی به انزوای دائمی

. انداختبونارد همیشه این لحظه را به تأخیر می. رسیده است

تر مرگ از دوستش خواست که تغییری در درخت بادام در بس

رنگ سبزی را که در »دار بدهد: شکوفه

آید را با ی سمت چپ به کار نمیگوشه

و یا برای « .رنگ زرد طالیی بپوشان

ای گالری بسیار دوری در پاریس، نامه

ی سبزفام خواهد که پرنده نویسد و میمی

را با رنگ  را بر روی بوم پاک کنند و آن

امروز ابراز داشت که زن، . ای بپوشانند قهوه

در قبال عشقش به مثابه نقاش قبل از 

میل به اتمام و  اتمام اثرش است، بی

نماید که سعی می. خواستار ایجاد تغییرات

هایش معنای واقعی نه برای واژه. از لحظات تنهایی فاصله گیرد

برای یافتن مفری در بیرون، . تو و نه برای خودش نیز ندارند

ی در تأللؤ درختی چراغانی شده و پرنده. چرخند دور اتاق می

ی تو حاال از دریچه. سبزفام کوچکی که انکارش محال است

دستانش بر روی میز و . نگرینگاه یک نقاش، بدین زن می

های تمامی زنان عاشق زجه. زندسکوت در چشمانش موج می

آن که بشکند مقاومت ای کاش قلبم بی»از این قرار است: 

ای در های پروانهو پیش از عشقم با توسل به بالنماید 

 ■ «.ظهور یابم 4666سال

 

 

چندین هفته با زن در تماس نبود. 
برد؛ زن در اندوه و الم به سر می

رنجی که درمانی برایش نیست؛ 
ای که نقاش مثل همان لحظه

یابد، اثرش به اتمام رسیده درمی
آن که بداند چرا؟ به است. او بی

ناگاه دچار درماندگی شده و 
 د تغییر جزئیات است.درصد
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 «معدنچی»داستان  
 «مژده الفت»مترجم ؛ «جمیل کاووکچو»نویسنده  

 
 دم اگه گفتی چیه؟ چیزی بهت نشون مییه  -

پاکت باریک و بلندی را که توی کاغذ ضخیمی پیچیده بود 

کاغذ چندین دور . از توی کیفش بیرون آورد و با دقت باز کرد

کنجکاو . کرد تمامی نداشت پیچیده شده بود و هر چه باز می

همه  چیز مهمی بود که این حتماً. بودم ببینم داخلش چیست

زده کردن  از شگفت. راه با خودش آورده بود که نشانم دهد

بار گفته بود:  رود یک هیچ یادم نمی. برد طرف مقابلش لذت می

وگذار روباه را  او در گشت« .مونه گرد گرسنه نمی روباه دوره»

دانست چه زمانی  کسی نمی. معدنچی بود. برد هم از رو می

 .کجاست

ی شبیه میل بافتنی که ا از الی دو تکه مقوا شئخره باال

 «این چیه؟»متر بود بیرون آورد و پرسید:  حدود بیست سانتی

دانم، جوری نگاهم  مطمئن بود نمی

گذارد و از  سرم می کرد که پیدا بود سربه می

روز چنین  تا آن. آید گیج کردنم خوشش می

توی دستم گرفتمش و . چیزی ندیده بودم

. سفت و سخت بود. براندازش کردمبا دقت 

یک سرش مثل . شبیه تیغ ماهی، اما نه

 «خب؟»گفت: . سوزن تیز بود

 .دونم نمی -

 .زنی حدسی هم نمی -

چون خیلی باریک . دونم نیست اگه بگم تیغ ماهیه که می -

 .و سفته

 . سرش را برد باال و گفت: نه بابا

نستم دا دانستم تیغ ماهی نیست، ولی نمی خودم هم می

ای  چیزی بگویم، اما ایده او دوست داشت حتماً. چیست

را  دستش را طرفم دراز کرد و آن« .دونم نمی»گفتم: . نداشتم

کرد گفت:  که سر تیزش را لمس می در حالی. از من گرفت

   .و هرهر خندید« خارِ خارپشت»

 .فهمیدم کردم نمی اگه چهل سال هم فکر می -

 .خارپشت دیدی که بفهمیمگه تا حاال . معلومه -

که چیست،  بار با علم به این خار را از دستش گرفتم و این

از . آخ که اگه اینو پرت کنه طرف آدم»گفت: . نگاهش کردم

راست « .زنه بیرون ره داخل و از پشتش می شکمش می

اینو از »دانستم گفتم:  که جواب سوالم را می با این. گفت می

روباه . خب دیگه»ج کرد و گفت: سرش را ک« کجا پیدا کردی؟

ناگهان جدی شد و گفت: « .مونه گرد گرسنه نمی دوره

یعنی تازه . وقتی پیداش کردم انتهاش هنوز نرم بود. دونی می»

 «.پرتش کرده بود و احتمال داشت بخوره به من

 چرا باید خارپشت خارش رو پرت کنه طرف یه آدم؟ -

همه چیز به . پشتدونیم و نه خار اینو نه من و تو می -

. شاید از چیزی بترسه مثالً. شرایط و موقعیت بستگی داره

تو خیلی کتاب . احساس امنیت نکنه و خارش رو پرت کنه

دونی که خوندن و درک کردن  خوندی، درست، اما اینو نمی

 .هیچ کتابی اندازه کتاب طبیعت سخت نیست

 یعنی چی؟ -

خوایم کسی رو تحقیر  ما وقتی می یعنی مثالً. ..یعنی -

گیم؟  مگه نه؟ چرا اینو می. س گیم عقلش اندازه پرنده کنیم می

پرنده کنیم توی کله کوچیک  چون فکر می

مغزی هست اندازه نخود، پس خیلی راحت به 

عقل رو  تونیم آدم کم رسیم که می این نتیجه می

توی . حاال گوش کن. تشبیه کنیم به پرنده

منطقه اژه، جایی نزدیک به ساحل توی 

نوشیدم که  خونه نشسته بودم و چای می قهوه

فکر کردم شکارچیا . صدای شلیک تیر شنیدم

، یکی از افراد بومی «ینالد صباح»به . هستن

این طرفا »روستا که واسه کار استخدام کرده بودم، گفتم: 

 «قدر شکارچی زیاده چه

 .اینا شکارچی نیستن -

 کنه؟ پس این تیرها رو کی شلیک می -

 .هستن« پران پرنده». اینا تیر نیستن -

 یعنی چی؟-

کنه تاکستانه و دشمن شماره  این حوالی تا چشم کار می -

 . واسه همینه« پران پرنده». ها هستن گور، پرندهیک ان

بعد از سالح عجیبی حرف زد که با چیزی شبیه توپ 

کنه، فقط  کُشه، زخمی نمی نمی. شه الستیکی درست می

زیست هیچ آسیبی  درواقع به محیط. ترسونه ها رو می پرنده

در فواصل زمانی مشخص با . روی توپ یه لوله هست. زنه نمی

توپ و خالی شدن ناگهانی هوا از مسیر لوله، فشرده شدن 

توجه داشته باش که . شه صدایی شبیه شلیک تیر ایجاد می

. صد وطنیهوپ ساخت ژاپن یا امریکا نیست، صددراین یه ت

حاال فرض کن . رسه ها به کجاها که نمی فکر کن عقل ما تُرک

از سالح عجیبی حرف زد 
ه توپ که با چیزی شبی

شه.  الستیكی درست می
کنه،  کُشه، زخمی نمی نمی

ترسونه.  ها رو می فقط پرنده
زیست هیچ  درواقع به محیط

 زنه. آسیبی نمی
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. ای تنظیم کردیم مثال سالح رو روی فواصل زمانی پنج دقیقه

هر پنج دقیقه یه بار با فشرده شدن توپ ناگهان خالی  هوا

وقتی . ها دور بشن شه پرنده میشه و صداش موجب  می

الدین  صباح« ده؟ حاال آیا این واقعا جواب می. خب»پرسیدم: 

دستش رو زد روی زانوش و شروع کرد به خندیدن و گفت: 

ها از  شه اما این پرنده ها! باورت نمی امان از دست این پرنده»

پنج بار شلیک، دیگه -بعد از چهار. ترن من و تو خیلی عاقل

 .«خورن آد دستشون و گول نمی حساب کار می

ها رمز  دونی یعنی چی؟ یعنی بعد از مدت کوتاهی پرنده می

یعنی اونا درک زمان دارن و تکرارشوندگی . کنن رو کشف می

 .شه بفهمن این فقط یه کلکه و بس موجب می

دید، روی صندلیش لم داد و پاکت سیگار را تعجبم را که 

معدنچی به وجد . هر دو سیگار روشن کردیم. گرفت جلویم

این دیگه . پرسم حاال یه سوال دیگه می»گفت: . آمده بود

طور از هم تشخیص  ها رو چه میش. ها نداره ربطی به پرنده

 «دی؟ می

وقتی با معدنچی طرف هستی باید 

داشته  های عجیب آمادگی برای سوال

از این شاخه به آن شاخه . باشی

های  با تجربه. هایش الکی نیست پریدن

طور مسائل  دانستم که چه قبلی می

بافد تا به نتایج عجیب  هم می مختلف را به

شاید از . کار آسونی نیست»گفتم: . برسد

هر . هاشون، پشم یا دُمشون شکل شاخ

 «.چی باشه حیوونا شبیه هم هستن

. جور نیست اما این. کردم ی فکر میجور منم همین -

یه گله میش رو تصور . کردم درواقع تازه فهمیدم اشتباه می

طور تشخیصشون  حاال چه. کن بدون شاخ و دُم و با پشم سفید

 دی؟ می

 تونی؟ خودت می -

ها  البته که نه! منم تعجب کردم وقتی فهمیدن میش -

توی « ماراشکهرامان »یه زمانی حوالی . شبیه هم نیستن

هایی  جا گله های اون روستایی. کردم کار می« کروم»معدن 

اینا »شون گفتم:  یه بار به یکی. باید ببینی. دارن به چه بزرگی

چرا باید »با تعجب نگاهم کرد و گفت: « شن؟ با هم قاطی نمی

همه میش رو  چوپان این. دونم چه می» گفتم:« قاطی بشن؟

شن و اون باید  ش و پال میاینا پخ. بره واسه چریدن می

 گفت:« کسری نداره؟ و فهمه کم از کجا می. شون کنه جمع

شون از گله  البته گاهی هم ممکنه یکی. سگ گله مراقبشونه»

. بعد گفت که یه بار این اتفاق واسه خودش افتاده« جا بمونه

هر »بهش گفتم: . یه شب برگشته آغل و دیده یه میش کمه

گفت: « فرستی توی آغل؟ بعد می شمری و شب اونا رو می

جوری  پس چه»گفتم: « .شمرم وقت نمی هیچ. چی؟! نه»

گفتم: « .خب ندیدمش»گفت: « شون کمه؟ فهمیدی یکی

. معلومه»گفت: « شناسی؟ ها رو می تک میش یعنی تو تک»

خالصه رفته دنبال « .شناسن های خودشونو می همه میش

گی داشته و نه نه شکست. میش گشته و ته دره پیداش کرده

بعدم تعریف کرد یه بار کنار پرتگاه . کرده فقط ناله می. هیچی

رفته . دیده یه گوسفند پایین پرتگاهه. بع شنیده صدای بع

پشت گوسفند یه دایره رنگی . پایین و بغلش کرده و آورده باال

به . دونسته مال روستای خودشون نیست می. سبز بوده

یه سال . صاحبش پیدا نشده روستاهای اطراف خبر داده ولی

سفیدهای روستا تصمیم گرفتن ببرن بازار محلی  ریش. گذشته

یه . برن می. و بفروشنش و با پولش واسه مسجد فرش بخرن

موقع یکی  همین. ده شه و پول رو می قصاب خریدارش می

 گه این گوسفند منه! می

گفتم: از دایره سبز رنگ پشتش 

 شناختتش؟

رنگ کدومه؟ توی اون یه سال چند  -

رنگی وجود  .بار پشماش رو زده بودن

 .ش شناخته بوده  از قیافه. نداشته

نگاهش را . معدنچی مدتی ساکت شد

از باالی شانه من به نقطه دوری دوخته 

اگه . حاال یه سوال دیگه»بعد گفت: . بود

روی سر نیوتن به جای سیب، یه آدم 

گفت: . خندیدم« فهمید؟ افتاده بود، قانون جاذبه زمین رو می

موقع توی یه  فکر کن نیوتن اون مثالً .باور کن جدی پرسیدم»

روستا بوده توی ترکیه و زیر درخت گردو کنار دریا دراز 

کشیده بوده که یکی از کارگرهایی که رفته بوده باالی درخت 

.« افته پایین ده و می گردو جمع کنه، تعادلش رو از دست می

گفتم: . ای است فهمیدم باز مشغول سر هم کردن ماجرای تازه

افتاد پایین، متوجه  خالصه هرچی می. سیب، چه آدمچه »

شد، ولی  متوجه می. آره»گفت: « .شد قانون جاذبه می

رو جان تو با یه آدمایی روب. اومد محاسباتش اشتباه از آب درمی

اطراف دریا یه طرحی پیاده . افته شم که عقلم از کار می می

خبر به روستاهای اطراف . کردیم و کارگر الزم داشتیم می

هر کی قبول . دیم لیره دستمزد می 51دادیم و گفتیم روزی 

 16یکی اومد گفت واسه گردو جمع کردن روزی . داره بیاد

گفت صد لیره هم . گفتم خب برو گردو جمع کن. دن لیره می

یکی از پُر خطرترین . معلومه. پرسیدم چرا. رم ِبدَن نمی

باور کن جدی پرسیدم. مثالً فكر 
یه روستا موقع توی  کن نیوتن اون

بوده توی ترکیه و زیر درخت گردو 
کنار دریا دراز کشیده بوده که یكی 
از کارگرهایی که رفته بوده باالی 
درخت گردو جمع کنه، تعادلش رو 

 «افته پایین. ده و می از دست می
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شه افتادن  نمیباورت . کارهای اون اطراف گردو چیدن بود

دستاش رو با حرکت . کرد جور تعریف می آدما از درخت رو چه

گفت عین برگ از درخت  داد و می آهسته توی هوا تکون می

افته به زمین  کسی که می. خورن افتن و توی هوا پیچ می می

چیزی  گفتم همچی. شه میره یا فلج می رسیده، نرسیده یا می

 ها هم حد و ه هیچ، مُردهشن ک دیدی؟ گفت اونا که فلج می

ها رو  خونه فلج بیا توی قهوه. حساب نداره

 «ببین

« آری؟ ها رو از کجا می این داستان»گفتم: 

وجور کرد و با دلخوری  ناگهان خودش را جمع

اگه دروغ بگم بشم . اینا همش واقعیته»گفت: 

حاال زود قهر نکن! »گفتم: « .سنگ گرانیت

چیزی برام  اما یه. گی دیدی که می حتماً

حتی اسمت هم فراموش . تو معدنچی هستی. خیلی جالبه

آری  ولی همه چیزایی که می. گن معدنچی همه بهت می. شده

کنی مال روی  دی یا همه حکایتایی که تعریف می و نشون می

تا حاال نشده یه تکه سنگ . گی هیچی از زیرِ زمین نمی. زمینه

تا حاال از . شونم بدیجالب، یه فسیل، یه ماده معدنی بیاری ن

معدنایی که دیدی و توشون کار کردی یه کلمه هم حرف 

 «.دونم که برای من چیزایی جالبن که نمی نزدی، درحالی

. زیر زمین هم حکایتای خودش رو داره. گی راست می -

یعنی چند متر که بری پایین، همه چی « خاک»گیم  وقتی می

خاک حکایتای قدیمی و دور و درازی توی دلش نگه . س مُرده

کنه، ولی توی اون حکایتا انسان  داره و ازشون محافظت می می

وجود نداره یا بهتره بگم موجود زنده وجود 

تکه . کنه چیز زیادی واست تعریف نمی. نداره

واقع فقط  سنگی که توی دستت داری، در

زمان و تاریخه که سفت و سخت . سنگ نیست

ها سال  میلیون زمین حکایت هزاران بلکه. شده

به نظر . تونه تعریف کنه دونه، ولی نمی رو می

من تو به اینا فکر نکن، چون چیزهایی که 

 «.که روی زمینه دونی همین چیزهای هستن نمی

ولی یه روز . باشه. دم من داستانات رو با عالقه گوش می -

 زنی؟ رف میهم برام از زیر زمین ح

صبر داشته باش و ببین معدنچی چه حکایتا داره که  -

    ■ .برات تعریف کنه

 

 

ها رو از  این داستان»گفتم: 
ناگهان « آری؟ کجا می

وجور کرد و  خودش را جمع
اینا »با دلخوری گفت: 

همش واقعیته. اگه دروغ 
 «بگم بشم سنگ گرانیت.
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 نویسنده نابینا و ناشنوا به ارکستر سمفونیك نیویورک ،نامه هلن کلر 
 «شکیبا میرنظامی»مترجم  

 

 دوستان عزیزم:

اگرچه ناشنوا و نابینا هستم،  این افتخار را دارم که بگویم

اوقات با  دیشب با گوش دادن به سمفونی نهم بتهوون از رادیو

قصد ندارم بگویم که مانند مردم عادی به . شکوهی را گذراندم

توانم شما را متوجه  دانم آیا می دم و نمیموسیقی گوش دا

یا  سازم که چگونه برایم ممکن بود تا از سمفونی لذت ببرم

در مجالت  من. من نیز بسیار غیرمنتظره بود برای خود خیر؟

و شعف  خود که مخصوص نابینایان است از شادی

همراه  ناپذیری که رادیو برای نابینایان سراسر دنیا به وصف

از اینکه نابینایان به منبع دیگری . خوانده بودمآورده است، 

اما تصور . اند بسیار خوشحال بودم برای تفریح دست یافته

 تجربه مشابه بتوانم کردم که من نیز نمی

که   شب گذشته هنگامی. داشته باشمها  آن

نظیر  خانواده در حال گوش دادن به اجرای بی

 شما از این سمفونی همیشه جاوید بودند،

پیشنهاد داد تا دستم را روی ی به من شخص

بتوانم  گوی گیرنده بگذارم تا شایدبلند

او سرپوش گیرنده را . ارتعاشات را حس کنم

. دیافراگم مرتعش را لمس کردم آرامی به باز کرد و من

شگفتی من از این بود که نه تنها ارتعاشات، بلکه ریتم پرشور 

پیچیدن و درآمیختن درهم . و حرارت موسیقی را درک کردم

 .ارتعاشات سازهای مختلف مرا مسحور خود کرد

آهنگ  ها، ها، غرّش طبل نت واقع توانستم نوای کور در

آوایی عالی نواخته  هم ها را که در عمیق ویوالها و ویالون

داشتنی ویوالها  چگونه آوای دوست. شدند، تشخیص دهم می

وقتی صداهای  شد! ترین صداهای سایر سازها جاری می در بم

خاست،  گیری با جریانی هماهنگ برمی بشری در حال اوج

ها  احساس کردم که همسرایی. را تشخیص دادم بالفاصله آن

سرعت و شعله مانند  به. شد تر می تر و سرمست پرشور و شعف

صدای زنان . متوقف شد که قلبم تقریباً گرفت تاجایی اوج می

مانند تجسم تمامی آواهای آسمانی بود که در جریانی خوش 

همسرایی . بخش جاری شده بود آهنگ از صداهای زیبا و الهام

. تپید انگیز می باشکوه در مقابل انگشتانم با مکث و جریانی دل

اقیانوسی از - سپس تمامی سازها و صداها باهم اوج گرفتند

که اتم  نسیمی در هنگامیو مانند -های ملکوتی ارتعاشات

های  و با بارشی خوشایند ازنت. فروکش کرد شود، شکافته می

 .انگیز پایان یافت دل

و  دانم که صداها اما می البته این گوش دادن نبود

ها حسی از زیبایی پرشکوه و شکوهمندی را القا  نواختی هم

همچنین حس کردم یا فکر کنم که حس کردم . کردند می

هایی که  نی– شد صدای نوازشگر طبیعت بر دستانم جاری می

 این تاکنون –ی نهرها خوردند و بادها و زمزمه پیج و تاپ می

نشده  مسحور ارتعاشات از انبوهی با چنین

همراه  دادم به طور که گوش می همان. بودم

سایه و صدا تمام فضا را  تاریکی و آهنگ،

توانستم فراموش کنم  نمی. اشغال کرده بود

که چنین  کسی نظیر آن، ساز بی که آهنگ

پذیری را به دنیا جاری ساخته  جریانی از دل

از قدرت . من ناشنوا بود است، همانند خود

ز دردهایش چنان شوقی برای ی او که ا نشدنی روحیهمهار

با  آنجا نشسته بودم در -زده بودم حیرت آفریده بود، دیگران

موج دریا بر ساحل  انگشتانم سمفونی باشکوه را که بسان

 .کردم حس می نشست، ساکت روح من و وی می

خواهم با تمام وجود و به گرمی از شما برای تمامی  می

یقی زیبای شما برای من و داشتنی که موس چیزهای دوست

خواهم از  همچنین می. تشکر کنم ام به ارمغان آورد، خانواده

ایستگاه رادیویی دبلیو ای آ اف برای اجرا و انتشار این شادی 

 .در سراسر دنیا تشکر کنم

 بهترین آرزوها با احترام فراوان و

 ارادتمند شما

 ■ هلن کلر

 

 این افتخار را دارم که بگویم
اگرچه ناشنوا و نابینا هستم، 
دیشب با گوش دادن به 
 سمفونی نهم بتهوون از رادیو
 اوقات با شكوهی را گذراندم.
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 «مادربزرگ»داستان  
 «تدینزهرا »مترجم ؛ «هانس کریستین اندرسن»نویسنده  

 

همه و صورتش پر از چین و چروکه ؛ همادربزرگ خیلی پیر

تا ستاره همیشه  مثل دوهایش  ؛ اما چشمموهاش سفید شده

 از گرما و خوبی کنند که تو را نگاه می و وقتی درخشند می

 و سنگینی رنگ خوش ابریشمی لباس. شوی لبریز میها  آن

ره  وقتی راه می های درشت داره و روش گل، پوشه می

 آوری بلده و های حیرت مادربزرگ داستان. کنه خش می خش

اون خیلی قبل از  -دلیلش هم معلومه– سرشار از داناییه

 .کرده مامان و بابا زندگی می

بیشتر ای که  نقره جلددارد با  مادربزرگ کتاب سرودی

 ،ستا گل رزی های آن بین صفحهخواندش و  می ها وقت

در گلدان نیست اما  تازهخشک و صاف، به زیبایی رزهای 

را بو   آن مادربزرگ هنوز با اشتیاق فراوان

که  کنم تعجب می. ریزد کند و اشک می می

چرا به آن گل پژمرده در کتاب مادربزرگ 

 دانید؟ ؟ شما میکنه نگاه می طورقدیمی این

 کنه و به رز نگاه می مادربزرگچرا، وقتی 

دوباره جان ؛ رز دریزن هاش روی رز می اشک

؛ دیوارها شود انگیزش می سرشار از عطر دلگیرد و اتاق  می

که  شود می جنگل سبز باشکوهی همه اطرافو  روند کنار می

های انبوه در  در تابستان پرتوهای خورشید از میان شاخ و برگ

دوباره جوان انگار که بزرگ، و مادر کند راه پیدا میآن 

 هایی رز با گونه مثل گلانگیز  ، دلگرافسون دختری؛ شود می

و قامتی قشنگ و  مواجو  درخشان موهاییو گلگون،  برجسته

 خود های آرام و مقدس انگار برای ها، آن چشم رعنا، اما چشم

نشیند؛  کنارش میهم مرد جوانی . ندمادربزرگ ساخته شد

دهد و مادربزرگ  رز به او می گل شاخه یک د،نیرومنو  قدبلند

همیشه گل رز مادربزرگ . کشد با تمام وجود بو میرا  آن

روز  یاد آن ، بهبله؛ کشد خشکیده را مثل همان روزها بو  می

رفته و رز در کتاب  دیگه بوید؛ اما آن مرد جذاب و جوان می

یک  هبار دیگ و یکو مادربزرگ اینجا نشسته  خشکیدهقدیمی 

خیره در کتاب  خشکیده الی کتابکه به رز  پیرمادربزرگ 

 .شده

 شصندلی راحتی ویزمانی ر. مادربزرگ مرده حاال

 وقتی داستانو  گفت قشنگی می و بلند داستاننشست؛  می

سرش را به پشت تکیه  و گفت خسته شدم می شد، تمام می

های  صدای آهسته نفس. بست هاش را می چشمداد و  می

 و تر آرام کم کمکه  رسید گوشمان می  به سنگین و آرومش

. زد رضایت موج میو  روی صورتش آرامششد و  تر می خاموش

یه لبخند . نور خورشید روشن و درخشان شده بودبا  انگار

وقت  چون دیگه هیچ قشنگ و طوالنی و شاید همیشگی،

گذاشتندش توی یک تابوت سیاه و هنوز . چشماش را باز نکرد

و  چین بود و انگار همهچشماش بسته  ؛زد لبخند می

ای  و نقره سپید موهاش؛ صورتش صاف شده بود های چروک

دلنشین نشسته رسید و دورتادور دهانش، لبخندی  نظر می به

نقدر برایم عزیز بود آبه او که  نگاه کردناز  وقت یچه. بود

رز کتاب سرود که . ؛ مادربزرگ مهربانطور نترسیده بودم این

 خیلیکه  ؛ کتابیگذاشتندزیر سرش  هاش بود را الی صفحه

؛ و برایش خیلی عزیز بود دوستش داشت

رفت زیر خروارها خاک و مادربزرگ  وقت نآ

توی  باالی سنگ قبرش. به خاک سپرده شد

چیزی نگذشت  و بوته رز کاشتندکلیسا یک 

هم  بلبلیه و جا رو پر کردند  همهکه رزها 

از کلیسا صدای . میانشان نشست و آواز خواند

 .آمد سرودموسیقی و 

روی قبر پخش شده بود اما دیگه توی اون قبر مهتاب نور 

یه و  برود شب تویتونست حتی  می ای بچه؛ هر ای نبود مرده

 ها همرد. کلیسا بچیند قبرستانشاخه گل از بوته کنار دیوار 

دانند  می ها همرد. فهمند و می دانند می ایم زندهبیشتر از ما که 

ها و توی  های وحشتناکی بین ما زنده ها چه اتفاق وقت گاهی

. ها هما زند بینمرده یه حضور . تونه اتفاق بیفتد این دنیا می

پر از زمین، . گردند نمیرب هدیگ ها هاز ما بهترند؛ مردها  آن

را در خودش جا ها  آن و تنها این زمین بود که تابوت شد

شکل گرد و غبار  به، کتاب سرود های صفحه حاال دیگه. داد می

از بین  هاش همه خاطرهبا  هم خشکیده رزشاخه  و آمدند در

باز  شاداب و باطراوت، رزهای باالی سنگ قبراما . رفته

گوش  صدای ناقوس کلیسا بهخواند و  بلبل می؛ شوند می

و هنوز خاطره مادربزرگ پیر زنده است با چشمان  رسد می

توانند  نمیکه  ها چشم. بودندجوان  همیشهنجیب و عاشق که 
خواهیم دید؛ جوان  ور مونمادربزرگ عزیز هبار دیگ یه د؛بمیرن

؛ بوییدرا  خوش بورز سرخ و  بار اولینکه برای  طور نآو زیبا، 

 ■ .داخلیه قبرهغبار  و گرد حاالن رزی که وهم

مادربزرگ مرده. زمانی  حاال
 شصندلی راحتی ویر

 و بلند داستاننشست؛  می
وقتی و  گفت قشنگی می

 شد. داستان تمام می
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 «جاناتان فرنزن»احبه با مص  
 «شادی شریفیان» مترجم  

 

 :ریدز سایت گود –امیلی گولد 

. صویر یک رمان نویس بر روی جلد هفته نامه تایم قرار گرفتت

 نویس معروف تایم به مناسبت چاپ مقاله« لو گروسمان»

که داستان آن  "آزادی"چهارمین رمان جاناتان فرنزن به نام 

بیوگرافی برای او یک درباره یک خانواده آمریکایی است، 

 .نوشته است

او "این گونه آمده است: روی جلد تایم و در زیر تصویر فرنزن 

های  شخصیت. ترین نویسنده نیست پولدارترین یا معروف

های جادویی ندارند،  کنند، قدرت داستانی او معماها را حل نمی

ولی جاناتان فرنزن در کتاب . کنند ی نمیینده زندگآیا در 

شیوه کنونی زندگی ما را نشان  ،«آزادی»جدید خود، 

 "د.ده می

گ در سال : بعد از استفن کینگود ریدز

ای هستید که  شما اولین نویسنده 4666

ی تایمز چاپ شده  عکسش روی مجله

ها باید طوری  جایی گفته بودید کتاب. است

به خود  را کامالًباشند که حواس خواننده 

ها  ولی از طرفی نویسنده. معطوف کنند

کنند که فشار زیادی برای  شکایت می

، چرا که هاست نویسی روی آن واضح

تر و مورد  های رئالیستی خیلی بازاری رمان

آیا . شده هستند نویسی های سخت و فشرده پسندتر از رمان

قرار  و اینترنتها برای اینکه هم سطح تلویزیون  سطح کتاب

 اند؟ بگیرند نزول کرده

های  به رمان. کردند باید رمان خواند زمانی بود که همه فکر می

ریچاردسون و دافوئه و بعد آستن و استاندال و بالزاک و سایر 

بعد نوبت . حرفی در این مورد نیست نگاه کنید، 12آثار قرن 

ها  که پس از سنت طوالنی خواندن رمانبه مدرنیسم رسید، 

کردند به اینکه روایت را  ها شروع مدرنیست. پذیر شد امکان

های مهمی پرداختند، مانند  وار بررسی کنند و به سوال دیوانه

که  "ماهیت زمان چیست؟"و  "گذرد؟ زمان چگونه می"اینکه 

فاکنر در آثار بسیاری به این قضیه پرداخته است، پروست هم 

الش برانگیز به این در این مورد نوشته است، و هر دو خیلی چ

توانستند اینکار را بکنند چون رمان  میها  آن. اند قضیه پرداخته

کردند، در نهایت، تنها  میها  آن فرم حاکم بود، و کاری که

 .کرده قابل درک بود توسط قشر تحصیل

. بعدها ادبیات مدرن تنها به قشر دانشگاهی اختصاص پیدا کرد

رفتم،  ، وقتی که من هنوز مدرسه می76هه اواخر د اما تقریباً

داشت که ادبیات برتر چالش برانگیز  دپیش فرض وجو این

برای من  و نوشتن کتابی که خواندنش سخت باشد واقعاً. است

کردم این  ها، چند دهه، فکر می ولی مدت. معنایی نداشت

ه بعد از انتشار کتاب آخرم بود ک و واقعاً. مشکل از من است

وسعه  و جایگاه خاصی در ت آزادی خودم را با آنچه که محصولِ

رشد رمان در اوایل قرن بیستم است پیدا کردم، و این مسئله 

های زبان انگلیسی در  ی دپارتمان با توسعه دقیقا ً مقارن شد 

سئله این است که ها را گفتم که بدانید م ی این همه. دانشگاه

شته شد را کنار نو 1266ی آنچه که قبل از  اگر بخواهید همه

کل خاصی برای کنم مش بگذاریم، فکر نمی

خوانی وجود داشته  ودن و همهقابل فهم ب

 .باشد

برای تمرکز روی کار عادات خاصی دارید، 

. تان غیر فعال کردن اینترنت روی لپتاپمثل 

ی بیش از حد مردم از تلفن  در مورد استفاده

گی همه به زند. همراه گله کرده بودید

آیا شما . اند موبایلی و تکنولوژی عادت کرده

این نوع از تکنولوژی عادت خودتان هم به 

 دارید؟

فقط دوست ندارم تمام . من مخالف تکنولوژی نیستم. بله

اعتراف کنم که جلوی خالقیت را البته باید . زندگیم را بگیرد

 .گیرد می

رسد  جاناتان، بنظر می"پرسد:  ریدز می یکی از کاربران گود

قصدت این است  آیا واقعاً. دورنمای آزادی خالی از امید باشد

که ناامیدی را منتقل کنی، یا ما خوانندگان باید منتظر 

 "؟تگاری باشیمرس

خوانندگانم ناامیدی نظر برخی از  هبینم ب خیلی ناراحتم که می

پناهی و  را بی امیدوارم کسی پیدا شود که آن. ام را رواج داده

 . نه. ..غم برداشت کند اما ناامیدی؟ نه

اما به اتفاقات دنیا نگاه . خواهم پیغامی منتقل کنم من نمی

و اگر کسی . را صادقانه برگردانمها  آن کنم کنم و سعی می می

تقصیر از من اینطور برداشت کرده است که غم افزاست، 

 نیست، از شرایط است!

ترین  او پولدارترین یا معروف"
های  نویسنده نیست. شخصیت

داستانی او معماها را حل 
های جادویی  کنند، قدرت نمی

ینده زندگی آندارند، یا در 
کنند. ولی جاناتان فرنزن  نمی

در کتاب جدید خود، 
، شیوه کنونی زندگی «آزادی»

 "هد.د ما را نشان می
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ریدز نوشته  یکی دیگر از کاربران گود

ها را  مردی که بچه"من کتاب "است: 

را بعد از خواندن  "ست داشتدو

ی آقای فرنزن در نیویورک تایمز  مقاله

 کتاب محشری بود،. انتخاب کردم

کننده بود، و احساسم در این  دیوانه

ام که در مورد  این بود که کتابی را دوست داشته مورد

خواهم  از آقای فرنزن می. دوست ندارم ست که واقعاًاهایی  آدم

ی های دیگری را هم به ما معرفشاهکار

 ".کنند

اینکه به لیست کنم هنوز هم برای  فکر می

ام اضافه کنم جا برای  شاهکارهای نخوانده

ها  از میان این کتاب. خواندن زیاد دارم

توانم کتاب هالدور لکسنس، مردم  می

مستقل را نام ببرم که یک رمان محشر 

کتاب دیگری هم هست که . ایسلندی است

 Theنام ه ثر از این کتاب نوشته شده بمتأ

Greenlanders کتاب شرق باغ عدن از . از جین اسمایلی

طور  متاسفانه آن. کنم ه میشدت توصیه بک را ب جان اشتاین

و در آخر هم . که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است

ی دیگرم، که هنوز کسی پیدا نشده که از  کتاب مورد عالقه

از این کتاب خوشش نیامده باشد، اتفاق شخصی 

Kenzaburo Oe ت، که خواندنش را حتماً توصیه اس

 .کنم می

ا آی. گذرد بگویید نوشتن می برای ما از یک روز معمولی که به

 عادات غیرمعمولی و خاصی دارید؟

ای چه عادتی دارد که بتوانم بگویم  دانم هر نویسنده نمی

دانم تنها کسی نیستم  می. عادات عجیب و غریب چه هستند

نویسد بلند بلند با خود بخواند، اما این یکی از  که وقتی می

غیرارادی  کامالًجالب اینجاست که . عادات همیشگی من است

کنم چون آخر روز از  کار را می دانم این کنم، و می کار را می این

خب . شود دار می ت ساکت بودن و حرف نزدن صدایم خششد

کنم تنفر از نور خورشید  فکر می. ..دیگر چه

خواهم کار کنم هم عادت عجیب  وقتی می

های کلفت  همیشه از پرده. من باشد

کنم تا نور خورشید به داخل  ده میاستفا

 . نیاید

چه کتابی در حال حاضر مشغول خواندن 

تان  ی مورد عالقه هستید؟ کتاب یا نویسنده

 کیست؟

خواندن و لذت بردن از کتاب  در حالاالن 

ی  نویسنده او واقعاً. بزرگ از مایکل لوئیس هستمکوچکِ 

ش  عالقهی زیادی به پول داشت، ولی  عالقه . ارزشی استبا

سیاست را بطور کل تعطیل نکرد، ولی . جا بود به درست و

تبدیل شدن به "ندم به اسم کتابی خوااخیراً . مسکوت گذاشت

که به لحظات نامه است  ، که یک اثر نیمه زندگی"فاکنر

را به نقاط اوج کار او ها  آن پردازد و حساس زندگی فاکنر می

 ■. سازد مرتبط می

 
 

 
 

ای چه  دانم هر نویسنده نمی
عادتی دارد که بتوانم بگویم 
عادات عجیب و غریب چه 

دانم تنها کسی  هستند. می
نویسد بلند  می نیستم که وقتی

بلند با خود بخواند، اما این یكی 
 از عادات همیشگی من است.
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 . دیان رسیگر به پاید یا قصه

 ده باشد،یاش رس اگر کالغ قصه هم به خانه یحت

 . ستین یانیرا پا« چوک»پرواز  بازهم

 . دیهمه باز است مگر خود، آن در را ببند یرو با چوک به یدوست   درِ
 

ir. chouk. www 
 

 

 

 دوستان و همراهان عزیز  ،هنرمندان

 ها  یادداشت ،مقاالت  ،مطالب ،منتظر آثار

 انتقادات و پیشنهادات شما هستیم. ،و همچنین نظرات

 تریبون همه هنرمندان است.« چوک»
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