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و  چوک فرهنگی کانون فعالیت لسا نهمین مناسبت به

 چوک داستانی ادبیات ماهنامه فعالیت سال پنجمین



 

سخن رسدبیر
 

 كنیم.ماهناهم ادبیات داستانی چوك را هب شما تقدیم می نهمینبا افتخار چهل و 
نهمین سال فعالیت کانون رفهنگی چوك و  خارط هبرا چهل و نهمین ماهناهم ادبیات داستانی چوك با افتخار 

 كنیم. تقدیم می  هم با طاابیی تفااوتان هتحت عنوان وژیی چوك سال فعالیت ماهناهم ادبیات داستان  پنجمین
گان بوده با افتخار از این .ایم همدلی ایجاد كنیم هک توانسته افتخار از اینبا   ایم. هک مانع کسی نبوده و راهی ربای هم

افتخار از با ایم.  همن هنرمندان بسیاری بودأهک م دوستان رفاوان داریم. با افتخار ازاین هک با افتخار از این
ایم، نقد  هک رد حد و بضاعت خود راهنمایی رکده ایم. با افتخار از این هک خادمان رعهص ادبیات و هنر بوده این
م و همه ی ا دوش کشیده اه هب اه و خستگی ایم، سختی اه کشیده خوابی ایم، بی اه رکده هک تالش ایم. با افتخار از این رکده
 زمد بود و منت.  بی
شوند هک  یاه اضاهف م  تی هب فعال  یگری د یاه ن کانون، بخشی ت ای ن سال فعال ی م هک رد آستاهن نهم ی خوشحاب  و
 یستان ی م س ی عهده خانم رم ان كودك و نوجوان اشاره رکد هک ربو داست ت دوباره بخش شعری توان هب فعال  یم 
 .اند بودهشازده كوچولو  یه ادب زیر چند دوره جای دب باشد هک  یم 

ن ی ا ین خواهد رکد هک ربرس ی ت را زمی سا یهب زبان رکد یز آاثری ن  یش شعر و داستان هب زبان اصل و رد بخ 
ن ی رد ا یهب زبان رکد ید داستان یتوان  یرشوع م  ین خضر ژناد سپرده شده است هک ربای الد زبان هب صالح

 د.ییشماره طاالعه بفرما
اف رد  ید ید بود هک هب صورت پ یچوك خواه انهم شعر  ن فصل شاهد فصلی ان ایرت آنكه از اپ و خبر مهم

دار  من شعرچوك عهدهر انج ی دب  یوان عابدی  را   هین نشری ا یری ار عالقمندان رقار خواهد رگفت و رسدب یاخت 
شما  یاه تی رپمهر و حما یاه مخود را رد رگو دستان رگم و ایپ ی ندهی و ما همچون گذشته و حال، آخواهدبود. 

كارو ه  یم و دست دوست ی دان  یم   ان رداز است. زیهمه شما زع یسو ما هب یم
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 09352156692: آگهی

های پیشین ماهنامه ادبیات داستانی چوک تمامی شماره 

دسترسی است. در سایت کانون فرهنگی چوک قابل

 ایمیل، از اعم طریقی هربه شما، سوی از ماهنامه نشراین

 این به نسبت شما نیت حسن... و کاغذیپرینت دی،سی

 و نظرات، نقدآثار،  منتظر همیشه. گرددمی تلقی کانون

 .هستیم بزرگواران شما هایراهنمایی
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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 قیرط 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

 د.یت 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

  

 

 ت.اس  شدهی اندازراه زیعز شما هنرمندان شتربی و بهتر هرچهی معرف هتج« چوکنرمندان بانك ه»

نو همه هنرمندا یز ادبیها، جوا ها، جشنواره ها، کانون انجمن یچوک حام یکانون فرهنگ
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 منصور خورشیدی، شاعر و منتقد  

درستی  جهان متن در کانون فرهنگی چوک در این زمان دراز به مکانیسم تحوالت ادبی ایران و جهان، برای رسیدن به

اید تا  اید و تالش کرده ی وزین را با درایت و مدیریت برابر مخاطبان خود قرار داده این ماهنامه انتقال یافته است و

در تعامل با ادبیات ادبیات جهان را در کنار دانش ادبی ایران بررسی و تحلیل کنید. ادبیات جهان را، نه در تقابل که 

 اید. ی فرهنگی عرضه کرده ایران به خوانندگان خود در این عرصه

ی چوک  مرز دعوت به خوانش ماهنامه ی بی ی دید در نوع نگاه به ادبیات موجب شد تا مخاطبان بسیاری را در این گستره زاویه هتوسع

د. شاعران و نویسندگان قابل اعتنای جهان دیروز و اکنون را به کمک ای ی شعر جهان باز کرده ای به ترجمه کنید. به همین دلیل روزنه

 ■اید. با احترام  مترجمان قدرتمند خود در این جایگاه معرفی کرده

 

 ضحی کاظمی، نویسنده  

 یمن ادبیات چوک خوش

قدر آوانگارد و ایم. هر چهه ها و نقدهایم نیستم. نگران انتشار ترجمه چهار سال است دیگر نگران چاپ شدن داستان

ی کوشای ادبیات  متفاوت باشد و غیرقابل چاپ در نشریات رسمی. این چند سال لطف و مهر آقای رضایی، نویسنده

طور  شان را بدون تغییر، بدون حذفیات و همان که دوست داشتند مطالب ادبی ی کسانی ی ما شد. همه شامل حال همه

 که دوست داشتند خوانده شود، منتشر کنند.

ها و  اش، با طرح جلدهای خاص و جذابش، با شعرها و داستانک های پربار و خواندنی نامه و ماهنامه ی ما بوده، با هفته  چوک همراه همه

یمن بر دیوار ادبیات داستانی ما بنشیند و با هوهوی خود  های سال این چوک خوش  های نو و نقدهای متفاوتش. امیدوارم سال داستان

ی  رویمان باز است. از همه توان زد، دری به راحتی هر جایی نمی که به حت کند که هر وقت حرفی برای گفتن داریم، حرفیخیال ما را را

 ■ با مهر و احترام رو آرزومندم. های پیش را در روزها و سال ذوق سپاسگزارم و دوام و پویایی آن دست اندرکاران این نشریه خوش

 

 حسین مقدس، نویسنده  
ه جغد که خود را از یشب» گونه یافتم: چوک را باز کردم چوک را این یبار که صفحه کانون فرهنگ نید اولیآ یادم می

ات و یای روشن از غرابت حال اهالی ادب احساس کردم که چوک نشانه «کشد. یاد میفر یدر پ یزان کرده و پیدرخت آو

کند؟...  واگویه می یدر پ یزان است و پیرا از درخت آود؟ چیآ یاش از کجا م یاپیپ یادهایهنر این سرزمین است. فر

ادها کجاست که ین فریی ا پرسم علت و سرچشمه یخواند از خود م یناپذیر م سال شده و چوک همچنان خستگی نینهمحال که 

 ■ .دوار که حاال حاالها بخواندیخواند و ام یپذیرد؟ و سرخوشم که چوک هنوز م خاموشی نمی

 

 ، نویسندهزادهژیال تقی 

شد  باورم نمی ،دزن یاد میرپی ف در و پی ودش که از درخت آویزان می است ای ندم که پرندهاخو ابار که معنای چوک ر اولین

که دیدیم  چنان باور دارم، همین بود. ولی خب! !دپی و مداوم بودن خبررسانی باش در پیکه این سایت و کانون هم هدفش 

 ■ ندگار و پیاپی و مانا.افریادهات م ها. چوک عزیز تمام این سال

 

  ، نویسندهنسرین قربانی 

است یکی از اعضای  حالم مدتی خوش بسیار ،محترم ماهنامه ادبی چوک دبیر .پاک قسم به قلم و قسم به افکار

فته و ادبیات داستانی را تبریک گماهنامه سال  وزین و پنجمین سایتسال فعالیت این  نهمین .ی چوک هستم خانواده

 ■ .ی دست اندرکاران محترم را دارمآرزوی موفقیت روزافزون برای شما و همه
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 ، نویسندهمحمد کاظم مزینانی 

هایتان در جهت بازآفرینی  کند. تالش حساب می که ادبیات به ناگزیر با تاریخ تسویه داستان، سرنوشت جهان است چرا

 ■ .جهان در قالب داستان، مبارک باد

 

 و منتقد ادبی مترجم نویسنده،، زادینیمحمود حس 
تر بنویسم. اما وقتی در این  ی زیادی ندارم که مفصلیکه با نشریه شما آشناهای من یکی این از بدشانسی ؛قای رضاییآ

و هم فرصت تبریک و  است ساله شده، هم فرصت خوشحالی اش پنج بلبشو، یک کانون فرهنگی سرپا ایستاده و نشریه

 ■ .آرزوی موفقیت

 ، نویسندهقباد آذرآیین 

اعضای  ی دبیر و دیگر های پیگیر و صادقانه جریان تالش های کانون فرهنگی چوک، در از همان روزهای آغاز فعالیت

 ی شیرین در ی همین تالش و دغدغه نتیجه گاهی فراگیر، تبدیل یک کانون کوچک به پایگاه و تنفس ام. آن بوده

تک دست اندرکاران این  به مهدی رضایی عزیز و تک ها را گی بوده است. این موفقیتها و تعالی فرهن جهت نوآوری

 ■ .های روزافزون به امید موفقیت گویم... کانون فرهنگی تبریک می

 معاون اسبق وزارت ارشاد و فعال فرهنگی، پوراصغر رمضان علی 
درودی برای دختران و پسران کانون فرهنگی 

در . یخته بیدارگوی شب آو مرغ حق :چوک

دیاری که پیوسته بودن و ماندن هنری است 

ای را باید  ساله شدن سایت فرهنگی ۹بزرگ، 

گوی شب  به دل خوش یاد کرد که نشان از آن مرغ حق

گفت و منوچهری و  آویخته بیداری دارد که رودکی از آن می

  :حالج

 گشت گویی بهی چو من ز غم عشق زرد

 خویشتن از شاخ همچو چوک بیاویخت  

یاد  هایی بوده است که به سایت چوک همنشین من در شب

ام و  دوستان در وطن خویش غریب، از شعرهایشان خوانده

مانند این شعر  .ام هایشان زیسته هایشان و در لحظه داستان

  :فرزانه قیاسی نوعی

 هام؛ گوش

 آکنده از وهمی موزون

 هام؛ چشم

 خالی از ایمان اشیاء

 نسیمی خنک به اینجا بیاوردای که  حتی پنجره

 ..... لبخندی... عشقی.بارانی

 من، تنهایی را

 ی حماقتم با سرنگِ دستِ همیشه

 کنم ی رو به دیوار تزریق می به اسکلت مچاله

 خندم و آنقدر می

 شود که زمین متالشی می

ام که بوی  که به بازگشتن به سرزمینی اندیشیده یا هنگامی

  :روده نثار تاجشناسم با این س خاکش را می

 برگرد؛ 

 ها را برگردان عقربه

 که دور شد راهم 

 از درون 

ام از تازگی و پر اندیشگی  و سرشار از شوق و غرور و امید شده 

  ای که در شعرهایی مانند شعرهای رویا شاه کننده خیره

  :ام زاده دیده حسین

 های زخمی هم تکیه کنیم بیا به شانه

 ها زخم

 تنها کسانی هستند

 ستند...ینتوانی یقین داشته باشی دشنه  که می

 ها گلوله

 در خبرها

 شوند شلیک می

 های دور از زمین گوشه در

 من اینجا

 کشد؛  قلبم تیر می

 ها  لرزه زمین

 افتد در خبرها اتفاق می

 ای دیگر، در گوشه

 لرزد؛  من اینجا قلبم می

 سربازی که خونش روی دوربین پاشیده

 ممکن بود
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 دپسر من باش

 النهار ی دیگری از نصف اگر با فاصله

 شده بودم  مادر

  :که فریاد آرام اعتراض معصومانه خواهران من است  شعرهایی

 شوم از شهر  کنده می

 و شهرزادی 

 شب  که هر

 ریزد  برای تو چای می

 شوم از سکوت کنده می

 و ساقی سیمین ساقی 

 .شوید هایت را می که رخت

وز دختران و پسران پر امید سرزمین که هن بندم به این دل می

شنوند و  گویند، از هم می بالند، با یکدیگر سخن می من می

ها و دردها و  آیند به شوق گفتن و شنیدن از عشق گرد هم می

های ماندگار چوک و سایتش  یکی از میوه .های یکدیگر تجربه

بندگی فیسبوک و دیگر  زدگی و لحظه این است که به شتاب

ای محرک نوپدید تن نداده و همچنان بستری است  نهابزار رسا

ادعا ماندن. امید که راه  برای تأمل و یادگرفتن و بی

های بسیار  فرجام چوک پر رهرو بماند و ماندگار به سال خوش

 ■ .اش نسپارند گیرندگانش به فراموشی و بهره

 

 

 نگاررضا تاجمهر، نویسنده و روزنامهکرم 

نوشت؛ و  کس تنها برای خودش و کشوی میز خودش میشماره افتاده بود و هر نفس ادبیات به در روزهای دشواری که

کس  کاویدیم تا برای دیگران بنویسم و دیگران را بخوانیم؛ هیچ همه روزهای آینده را به انتظار ظهور منجی بزرگی می

پِت افتاده بودند و بیم  ند، به پِتی ادبی نداشت و معدود نشریاتی هم که از قبل بود دل و دماغ انتشار نشریه

داد؛ فریاد بودن؛ فریاد  شد و فریاد سر می ای از این درخت آویزان می هر بار از شاخه« چوک»رفت؛  شان می خاموشی

 «...بگذرد این روزگار»

 ■ .کنم می اش را آرزو کشان گذاران و زحمت داشتنی و سالمتی بنیان ی دوست داوم آواز دلنشین این پرنده و نشریهت 

 منتقد، مترجم و پژوهشگر ادبیرضا نجفی،  
کردم این کانون  بار نامی از کانون فرهنگی چوک شنیدم هیچ گمان نمی باید اعتراف کنم راستش وقتی نخستین

کردم و این انجمن نه تنها  های دیگر بتواند عمری پیدا کند و بپاید. چه خوشحالم که اشتباه می مانند بسیاری کانون

سال پیاپی نیز نشریه ارزشمند خود را نیز منتشر کند. گفتنی است که کیفیت نشریه  اند و پایید بلکه توانست پنجم

دانیم که در زمانه و دیار ما پا گرفتن و بالیدن محفلی فرهنگی  نیز فراتر از پنداشت رفت. کوتاه کالم اینکه همه ما می

اندرکاران کانون چوک  و بلکه شگرفی است. انجام این کار شاق و شگرف را به دستای ادبی چه کار شاق  و نیز نشر منظم ماهنامه

 ■ .شان دارم گویم و آرزوی تداوم و موفقیت برای این دوستان و نشریه ادبی تبریک می

 گر و کارگردانیسنده، بازی، نوسیامك احمدی 
گیرد که با علوم و  ی هنرهایی قرار می در حیطه ادبیات در معنای کلی کلمه، هنر الفاظ است و و در عرف و عادت مرسوم

ی شفاهی آن و چه در مکتوب و داستان  دانش عملی در تقابل است و ابزار آن نوعی از کاربرد کلمه است چه در جنبه

هم در معنای عام و به تقریب باید گفت مترادف آن که اگر غالب شعر را از ادبیات جدا کنیم  آن ،هاست ی این شالوده

ست برای ادبیات، ادبیاتی که شناور است در زندگی بشر از بدو پیدایش او تاکنون، همچون  ستان اصطالح دیگریدا

ی زندگی انسان است، در واقع داستان با انسان شکل گرفته و بدون  نما در مقابل او که نمایانگر حوادث لحظه به لحظه ای تمام آیینه

 ■ .ظری دیگر این دو یعنی داستان و انسان از هم جداناشدنی هستند و بسانسان هیچ داستانی وجود ندارد و از من

 سندهینونقاش، ، یدون نجفیفر 
 و داستان نوشتن که روزگاری در. بودن شما کنار در گرامی ست سعادتی ام. یچوک ادبیاتی دوستان خدمت سالم و درود با

 هنر عرصه در کار شان مشغولی دل که دوستانی کردن پیدا تس سعادتی شده، دیگر زمان هر از تر قدر بی هنری، اثری خلق

 گیرم می یاد و کنم می باز را چوک صفحه روز هر فاصله، کیلومتر هزاران از. جیب از همه هم آن ست،ا  یسرای داستان و

 ■ سه. و نود دادمر چهاردهم شنبه سه نجفی فریدون شما ارادتمند. وطنم فرهنگ و ادبیات یاران شما به درود. را کاری سخت
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 چوک ماهنامه بخش سینما ،عضو هیئت تحریریه ،«ریحانه ظهیری»مصاحبه با  

 

 ات آشنایی نحوه از

 بگو؟ چوک با

 به چوک با من ییآشنا

 که گردد برمى یزمان

 روى کار حال در من

 داستان مجموعه

 خب یول بودم کوتاهم

 ییآشنا عدم لیدل به

 نیبنابرا، کرد ینم گذارى هیسرما سکیر ناشرى من با ناشران

 هاى داستان از چندتا دادند شنهادیپ من به زاده یتق الیژ خانم

 اتینشر آن از یکی که بفرستم مختلف اتینشر براى را کوتاهم

 تیسا در من «زیونل تزایپ برش کی» داستان و بود چوک

 .شد چاپ هینشر بعد و کانون

 

 چاپ به را نظر مورد داستان مجموعه یتوانست ایآ

 ؟یبرسان

 کار و دارم کشورم رانیا به که اى عالقه و عشق تمام با البته

 لیدل به سفانهأمت اما بوده تیلووا در میبرا شهیهم رانمیا در

 چاپ به موفق کوتاه داستان مجموعه آن سانسور و نشر اوضاع

 یسیانگل به انیالکساندر ماناواز آقاى توسط و نشد ایران در

 مه و شمع انتشارات دست در ناکنو هم و شد ترجمه

(Candle and Fog) قرار است یسیانگل-رانىیا ناشرى که 

 . دارد

 

 هستی فعال نویسی فیلمنامه هم و داستان زمینه در هم

 گرایش سمت کدام به بیشتر. ای کرده منتشر کتاب دو و

 بینی؟ می داستان و  فیلمنامه بین زیادی تفاوت و داری

 شتریب من، روراست خودم با و باشم نیب واقع بخواهم اگر خب

 سالگی هجده از یعنی دارم شیگرا یسینو فیلمنامه به

 به مهاجرتم اما بشوم سینو فیلمنامه که ام آمده دانستم یم

 دور طیمح از یکم شد باعث نجایا در  ام ماندگاری و امارات

 یسینو فیلمنامه از خواستم خودم یلیدال به بنا بعدها و باشم

 در شتریب گرفتم میتصم و بمانم دور مدتی تا است هدفم که

 دو نگارش وجود با کنم یم فکر و باشم فعال اتیادب نهیزم

 محضر از تجربه کسب به اجیاحت گذشته از شتریب ام فیلمنامه

 .دارم را نمایس شکسوتانیپ

 به دید نیا با توان ینم اما دارد وجود تفاوت بله که تفاوت

 ندارند گریکدی با یارتباط چیه که کرد هنگا داستان و  فیلمنامه

 یینمایس آثار ما هستند گریکدی مکمل دو نیا من نظر از بلکه

 نظر از یول هستند یادب آثار از شده اقتباس که میدار ارىیبس

 .است فیلمنامه نگارش از تر سخت مراتب به داستان نگارش من

 و فیلمنامه نظرم به بخواهی را  من نظر واقعیت

 نوشتن فرمت فقط و هستند داستان هم نامه نمایش

 نامه نمایش شود می فیلم فیلمنامه کند. می فرقها  آن

 اما. دشو می کتاب هم داستان و رود می صحنه روی

 نظر. هستند مشترک پیرنگ و داستان داشتن در همه

 چیست؟ شما

 های تشابه همین وجود با شما قول به. باشم مخالف بگذارید

 داستان نگارش در که را عزیزی نویسندگان مداشتی ما ظاهری

 و فیلمنامه نگارش در را توانایی این توان نمی اما هستند توانا

 .دید هایشان نامه نمایش

 

 زاده هرگز که یکودک» خودت اول فیلمنامه از کمى

 نامه» نام با یکتاب هم یفاالچ انایاور ایگو. بگو« نشد

 فیلمنامه نیا ایآ .دارد« نشد زاده هرگز که یکودک به

 است؟ مطرح خبرنگار نیا کتاب از یاقتباس

 مطرح اینجا سوال این تا آمد پیش شرایطی که شد خوب چه

 من فیلمنامه نام و است مشابه تنها اسم نیا مهز ها اول. شود

 که یکودک به نامه» نه «است نشده زاده هرگز که  یکودک»

 فیلمنامه نیا که میبگو تأجر به توانم یم و «نشد زاده هرگز

 نیا .ستین یفاالچ انایاور معروف خبرنگار کتاب از یاقتباس

 در که است جوانی دختر زندگی از تیواقع براساس فیلمنامه

 . داشت حضور من زندگی در زمان از ای برهه

 صحبت جوان مادر آن با فیلمنامه هیاول یسیبازنو از بعد من

 دادم فیلمنامه براى را «جهنمى سهیقد» نام شنهادیپ و کردم

 به را فیلمنامه اسم که خواست من از خانم آن خود اما

 شانیا خواست به که میده رییتغ «نشد زاده هرگز که یکودک»

 خانم متعدد هاى یسیبازنو از بعد که کرد رییتغ فیلمنامه نام

 آن روى کردند، مطالعه را کار و کردند لطف یالنیم نهیتهم

 .گرفت انجام آن روى یینها یسیبازنو که گذاشتند کامنت
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 نشد؟ ساخته کار دلیل چه به یرتفاس این همه با

 شهیهم که اى عده بود نیا نشد ساخته کار که یاصل لیدل

 نیا ساخت موافق دهند یم لیتشک را یینمایس جامعه تیاکثر

 شهیهم نکهیا لیدل  به ندارد هم تعجب جاى خب و نبودند اثر

 و جامعه هاى تیواقع شدن انیعر به یلیتما تیاکثر آن

 آن با یکاف یآگاه عدم لیدل به جوان نسل دیشا که  یمشکالت

 .ندارند را است بانیگر به دست

 

 کرده، متحیر را ها خیلی که تو های فعالیت از یكی

 فعاالن و کارگردانان بازیگران، با مصاحبه انجام

 چوک در شماره چندین که سینماست عرصه مطرح

 با افراد این دانم می که درحالی. است شده منتشر

 تو. کنند نمی مصاحبه راحتی به هم چاپی نشریات

 کنند؟ مصاحبه که کنی می مجاب راها  آن چطور

 (خندد می)

 ادمی و هستم یسمج اریبس آدم من نکهیا لیدل به ،لهب خب

 را مصاحبه انجام شنهادیپ شما به من که  یزمان حتی دیآ یم

 نیا خواى یم چطورى حاال خب :دیدیپرس من از شما دادم

 کنى؟ دایپ را نماگرانیس

 .من با اون :گفتم و دمیخند من که

 ...رفتندیپذ که کردند لطف واقعاً یشوخ از دور به حاال یول

 من آن از قبل البته و شد یم مطرح راحت یلیخ شنهادیپ

 و ...کردند یم قبول همها  آن و کردم یم ارائه را خودم یوگرافیب

 افراد اعتماد شود یم چاپ متعاقباً و انجام که اى مصاحبه هر با

 ستین قرار و هستم یقیحق فردى من که شود  می جلب گرید

 .شود استفادهءسو شده داده اطالعات از

 

 ماهنامه معرفی برای بسیاری های تالش که دانم می

 تقدیر شایسته که ای کرده المللی بین سطح در چوک

 هم آنجا ایرانیان آیا هستید، دبی ساکن شما اما. است

 کسی به را نشریه این اگر یا و هستند آشنا نشریه این با

 بازخوردی چه ای کرده معرفی کشور و شهر آن در

 است؟  داشته

 گروه در شیپ چندوقت من دینیبب ...کنم یم خواهش

 هاى بچه از یکی که شدم متوجه میدار نجایا که یکتابخوان

 تیسا داخل هاى داستان دانلود آدرس مان یخوان داستان گروه

 اگر اما بود جالب یلیخ میبرا که کرده نکیل گروه به را

 اسم که کم کم یول صورت آن به نه میبگوا ر قتیحق بخواهم

 شتریب و شوند یم کنجکاو شنوند یم من زبان از را چوک

 که دارد را  نیا لیپتانس چوک کنم یم فکر من و پرسند یم

 به وابسته که فعال یادب تیسا کی عنوان به و کند شرفتیپ

 کشور از خارج هاى یرانیا به سته هم چوک یادب کانون خود

 .شود یمعرف

 

 بود؟ خواهی ما کنار در همچنان آیا

 دهد من به را اجازه این زمان که ییتاجا و چنان هم من بله

 .باشم داشته همکارى ها یچوک با شوم یم خوشحال

 

 ■ .دادی قرار ما اختیار در که فرصتی از سپاس با
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 دبیر بخش مقاله، نقد، گفتگوعضو شورای فرهنگی چوک و ، «ریاحی ارشد هبهار»مصاحبه با  
 

ات با چوک  از نحوه آشنایی

بگو و اینكه چه چیز باعث شد 

ات را با ما ادامه  که همكاری

 بدهی؟

من در فضای اینترنت زیاد دنبال 

های ادبی بودم. مرتب پیگیری و  های الکترونیکی و سایت مجله

فرستادم. یکی از  کردم و برایشان مطلب می مطالعه می

شان که ریتم انتشار و روند تولید  ترین ترین و قدیمی جدی

ی چوک بود. بعد  مطالبش ثابت و حتی صعودی بود، ماهنامه

مند بودم  از انتشار داستان کوتاه در این ماهنامه عالقه

 مجله ادامه دهم. ام را با این همکاری

 

نظرم سال خوبی برای تو بوده چون که  امسال به

منتشر شد. « لیتیوم کربنات»مجموعه داستانت با نام 

 .هیجانات انتشار اولین کتاب بگوبرایمان از 
اش  نفس هر لحظه کار و تازه ی تازه انتشار کتاب برای نویسنده

ده. در بینی نش ی احساسات جدید و پیش  هیجان است و تجربه

مراحل قبل از انتشار استرس ویرایش اثر و طرح جلد و زودتر 

آمدنش به بازار را داری و بعد از آمدنش هم بعد از چند روزی 

های  زدگی، منتظر نقدها و نظرات و بازتاب رکود و ذوق

 ی ادبی و مخاطبان هستی. جامعه

 

تو هم نویسنده و هم منتقد هستی. آیا منتقد بودن به 

 ر نوشتن منجر نشده است؟حساسیت د
ها باید منتقد اثر خودشان  صد در صد. معتقدم تمام نویسنده

رحمانه و با نگاهی سرد و  ی بازنویسی بی باشند و در مرحله

شان برخورد کنند. دقت در جزئیات و خوانش آثار  دور با نوشته

های خودت را با دقت  شود بتوانی نوشته دیگران باعث می

 و ویرایش کنی. بیشتری بازنویسی

 

تقدیر است  در نقدهای شما قابل که  ینكاتیكی از 

 مواجه شدن با خود اثر است نه نویسنده. درباره

عنوان نقد نویسنده  ای به پرداختن به نویسنده که عده

 برند، چه حرفی داری؟ از آن نام می

نویسان  خصوص داستان ای بین اهالی ادبیات و به یک جمله

لف بعد از بحث مرگ مؤ «.یسنده مرده استنو»رایج است که 

نظر من نویسنده  ی قابل دفاع است. به تولید اثر یک نظریه

گفته در اثرش بازتاب  داده و می آنچه باید از خودش نشان می

عنوان شخصیتی جدا از اثر و علتی  داده، نقد خود نویسنده به

 که معلولش را در پی ندارد، منطقی نیست.

 

ایی که به کتابت شده چطور بوده است؟ حال نقده تا به

 اند یا خیر؟ آیا از منظر نقد، درست عنوان شده
کنم در این مرحله، تا حد زیادی به بازتابی که  فکر می

ام. همیشه ایمان داشتم که نباید مخاطب را  خواهم رسیده می

کم گرفت و در هنگام نوشتن داستان باید بیشترین حد  دست

ی اثر درنظر  ر را برای مخاطب آیندهمتصور از دانش و شعو

ی تکنیک  خواهی روی فرم کار کنی و دغدغه گرفت. وقتی می

کنی، باید منتظر  و زبان داری و در کل مخالف جریان شنا می

عواقب و بازخوردهای منفی آن هم باشی. من مثبت به این 

های منفی و بعضاً  کنم نقدها و نگاه کنم. فکر می قضیه نگاه می

 ی دیده شدن و توجه به اثر هستند. دهنده ال نشانرادیک

 

 ات کی منتشر شود؟ کنی اثر بعدی فكر می
ی بازنویسی  در حال حاضر یک مجموعه داستان در مرحله

دهم اول رمانم را  دارم و یک رمان در حال نگارش. ترجیح می

 به ناشر بسپارم.

 

 دهی؟ ات با چوک را ادامه می همكاری
صورت مستمر در  م، خواندن آثار معاصر و بهحتماً. نوشتن مداو

ای که عاشقانه  جریان ادبیات بودن با چوک و اعضاء و تحریریه

 نیافتنی نیست. کنند، دور و دست داشت کار می و بدون چشم

■ .دادی قرار ما اختیار در که فرصتی از سپاس با
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 ار ماهنامه چوکعضو شورای فرهنگی چوک و ویراست ،«این یموریبه تیط»مصاحبه با   

 

همراه ما بودی. از  78از سال 

ت این کانون یکه فعال  دورانی

محدود به یك وبالگ بود. در مورد 

ت چوک چه نظری یروند فعال

 داری؟
شوند  یده گرفته میکه ناد  یمعجزات»خواندم  ییبار در جا کی

هسته  یاما برا« ت در دسترس بودنشان است.یل قابلیدل به

ار ساده و یز بسیچ ن همهیفتاد؛ بنابرایاتفاق ن نیچوک ا یمرکز

د در یش رفت. شایپ ییگشا همراه با راه یرقابل باوریطرز غ به

نداشت و نتوانست  یقیکردها ورود عمیم و رویاز مفاه یبرخ

ات، یادب یکنون یز پوشش دهد اما در فضایرا ن یاریقه بسیسل

و  دیتوان به چوک گفت خسته نباش یکه م یا تنها جمله

 ت است. یموفق یآرزو

 

 کنی؟ ویراستاری را به چه کاری تشبیه می
رقابل دفاع یغ یا ک متن از سقوط به مرحلهینجات  یراستاریو

 یدر نوشتار است. به عبارت یادب یک نظم منطقیجاد یو ا

انه یباگرایز یکردیبا رو یاحترام گذاشتن به محصول ذهن

 است. 

 

منتشر شد، « ه صبحروزنام»نام  وقتی مجموعه شعرت به

عنوان یك  آیا موردی در آن پیش آمده بود که به

 ویراستار از دستت در رفته باشد؟
گرفتم  ید میبود که با یمیر. روزنامه صبح تصمیخوشبختانه خ

دارد که مثل اشتباهات  یش، صفحاتیرایو یو خارج از فضا

که  یک انسان هستند. اشتباهاتیرقابل انکار گذشته یغ

 کنم.  ینم شان کتمان

 

 

ها و کارشناسی آثار داستانی که منتشر  بیشتر بررسی

که به چوک   عهده شماست. نسبت به آثاری شود به می

 رسد در مجموع چه نظری داری؟ می
سندگان، یاز نو یا ف گستردهیمختلف از ط یها افت داستانیدر

ن یعنوان اول آورد. به یبه وجدم م ییایجغراف یمرزها یفرا

 یبیک نوشته، احساس عجی یها ییبایاز ز یرایکاشف بس

 دوارکننده است.یار مثبت و امیدارم. در مجموع به نظرم بس

 

 خواهی اثری را رد کنی چه حسی داری؟ وقتی می
 یافت اثریدر یشروع انتظار برا یک اثر، به معنیرد کردن 

و ن انتظار را دوست دارم یسرد است. من ا یبهتر و گاه واکنش

رد کردن اثر  یبرا یمنطق ل کامالًیکنم دال یم یچرا که سع

سنده رسانده یگوش نو ل بهین دالیاالمکان ا یارائه بدهم و حت

  شود.

 

آیا از آثار ارسال شده به چوک اثری بوده که دوست 

 داشتی که تو نوشته بودی؟ می
ا یداشتند،  یار خوبیبس یها بوده که سوژه یعتاً آثاریطب

با وجود تعداد آثار  ین حسین چننقص. داشت یب یها تیروا

 است. یعیکامالً طب یافتیدر

 

 دهی؟ ات با چوک را ادامه می همكاری
 بله. 

 ■ .دادی قرار ما اختیار در که فرصتی از سپاس با
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 مقالهبخش  ، هیریئت تحریعضو ه ،«ندا امین»مصاحبه با  

 

 د؟یکن یلطفا خودتان را معرف

دانشجوی درحال حاضر  امین هستم، ندا

ادبیات فارسی دانشگاه  دوره دکتری زبان و

های علمی  عضو انجمن عالمه طباطبایی و

 ادب فارسی، همچون انجمن ترویج زبان و

 فلسفه ایران و... انجمن حکمت و انجمن عرفان اسالمی ایران،

 بیش از همه به دو حوزه بسیار م نیزا در زمینه رشته تحصیلی

 ویژه نثر کالسیک و ل گفتمان )بهتحلی نقد ادبی و عالقمندم:

 دیگر دنیای شگفت عرفان نظری... و ادبیات داستانی(

 

 د؟یزد یر تحول نثر پارسیچرا دست به نوشتن کتاب س

 تاریخ، غنی از تجلی فرهنگ، ای گستره ،نثر کالسیک پارسی

چنان  سفانه آنأتمدن باشکوه این سرزمین است که مت ادب و

زبان کهن  یان شناخته شده نیست.که باید برای عموم ایران

ادبیات ها  آن این متون برای معاصرینی که رشته تخصصی

 به روز سبب دوری و این روز و آید نظر نمی نوس بهأم نباشد،

در این کتاب . گردد فراموشی این گنجینه مکتوب گرانقدر می

کوشیدم  ،که تکمیل شده پژوهش رساله دوره ارشد من بود

ترین متون نثر  عین حال جامعی از مهم در معرفی مختصر و

مندی از جریان تحول سبکی این زبان  کهن را در ساختار نظام

 به خوانندگان ارائه دهم. هجری، 8و7نوشتار تا قرن 

 

خ و فرهنگ یاز تار یعیگستره وس ین کتاب دارایا

ن منابع چقدر زحمت یا یآور جمع یاست. برا

 د؟یدیکش

کتاب تکمیل پژوهش رساله طور که عرض کردم این  همان

 ارشد من بودم که خوشبختانه سعادت عظیم همراهی و

راهنمایی یکی از استادان بزرگ این رشته یعنی دکتر 

آشنایی با منابع  حسینی نصیب بنده شد که در ناصرالدین شاه

 ام فرمودند و عالمانه یاری مهم این پژوهش گسترده، الزم و

خذ ذکر شده در بیش از مأ نابع مورد مطالعه بسیارالبته م

  پایان کتاب بود.

 

 

 

د یك پاراگراف بخواهیر تحول را در ین سیحاال اگر ا

ن چند قرن نثر امروز یا ید، در طیح دهیتوض

 د؟یکن یم یابیسندگان را چطور ارزینو

 ساده، های نخست خود که بسیار استوار، پارسی از قرن نثر

دالیل  بنا به 7ام قرن تم و 6 اواخر قرن در ،موجز بود زیبا و

 متعدد که در این کتاب به آن پرداخته شده است به تکلف و

را  پس از آن اگرچه صاحبان قلم کوشیدند آن تصنع گرایید و

 دوباره به سادگی نخست بازگردانند اما چند قرن زمان برد تا

قلم  استواری خود را در پیراستگی و نثر پارسی دوباره زیبایی،

معتقدم نثر مکتوب اهالی قلم  حوزه باز یابد. فرهیختگان این

نثر دانشگاهی اهل  گنجد: دسته کلی می در دوره معاصر در سه

ادبیات  که ویرایش متخصصین زبان و قلم غیر از حوزه ادبیات،

نثر دانشگاهی اهل قلم حوزه  تر خواهد کرد. را پیراسته آن

کار گرفته ه نهایت اهتمام خود را ب قرن اخیر ادبیات که که در

 ادبیات فارسی را بیش از پیش پیراسته و زبان و است تا

ویژه فعاالن  به اهل قلم غیردانشگاهی معاصر نثر آراسته سازد و

زیبایی  نویسی که کوشیده است ترکیب استوار و حوزه داستان

 آثار خود ثبت نماید که هر محاوره معاصر را در از نثر ادبی و

زیبای پارسی بسیار ارزشمند  شکوفایی نثر سه در تحول و

 هستند.

 

 د؟یدر دست انتشار دار یگریآثار د

 موقعیت دانشجو بودنم ضرورت نگارش تحقیق و

نویسی را  های دانشگاهی را که بیشتر مقوله مقاله پژوهش

 به همین سبب بیشتر .کند ایجاب می شود، شامل می

وس در سنگینمطالعه نوشتاری من )البته در کنار های  فعالیت

نیز باورم این  .. و.محدود به مقاله است تا کتاب دانشگاهی(

تحقیق پژوهشی در قالب کتاب  لیف واست که در حوزه تأ

جامعی در موضوع مورد  نویسنده باید به تسلط علمی بسیار

های خود را در قالب  یافته نگارش رسیده باشد تا بتواند نظر و

 ه دهد.کتاب به جامعه علمی رشته تخصصی خود ارائ

  

 ■. ددادی قرار ما اختیار در که فرصتی از سپاس با
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 شعر رواییبخش  ،هیریئت تحری، عضو ه«غزال مرادی»مصاحبه با  

 

د و از یکن یخودتان را معرف لطفاً

 د؟ییتان با چوک بگو یینحوه آشنا

 62بهمن  32متولد ، غزال مرادی هستم 

اکنون دانشجوی  هم س ریاضی دارم ونلیسا

باد »د مدیریت اجرایی هستم و مجموعه شعری با عنوان ارش

نوشتن نوعی اپیدمی در  .ام منتشر کرده «کرد مخابره خواهد

  .خانواده ماست

 

 د؟یدر دست انتشار دار یا اثریآ
را  «شوند گیر می درناها نمک»مجموعه شعری با عنوان . بله 

هنوز  ام و نشر ناکجا قرارداد بسته سال است که با تقریباً یک

مجموعه شعر دیگری نیز با عنوان  .منتظر انتشارش هستم

دارم که در جستجوی ناشر برای « سواتی در آینه سارا»

  .انتشارش هستم

 

 ییبا نام شعر روا از مجله، یت بخش خاصیشما مسئول

چطور  ان شعر و داستان رید. ارتباط بیعهده دار را به

 د؟ینیب یم
مقاله ک یطور که در  همان، ارتباط تنگاتنگی دارند

حتی شعرهای  .دو را مطرح کردم  خویشاوندی نزدیک این

دانم که فقط  های مینیمالی می خیلی از شاعران را داستان

 .شان متفاوت است شکل بیان

 

به نظرتان چرا امروزه ما از داستان منظوم فاصله 

 ش ندارند؟ین سمت گرایم و شاعران به ایدار
کنند ولی خب االن  یمشعر روایی کار البته شاعرانی داریم که 

کس دنبال نوشتن داستان بلند  مسلماً هیچ عصر سرعت است و

ها  بیشتر نوشته .نیست چه برسد که شعری بلند بنویسد

رود که البته این آخری  سمت نخوانده شدن دارد پیش می به

  .آسیب بزرگی است به بدنه ادبیات

 

 

 

 یست زندگدو اتیو ادب یخانواده فرهنگك یدر 

هم شاعر و  تگریمادر و سه خواهر د که یکن یم

ك ی یراحت تواند به یسنده هستند. خانواده شما مینو

ن یچنتاکنون ا یا داستان برگزار کند. آیجلسه شعر 

 ؟افتاده استهم  یاتفاق
ما مدام درباره آثارمان با هم صحبت  .شکل رسمی نه به 

با لذت فیلم  .مخوانی هایی که می درباره کتاب .کنیم می

 .کنیم نقد می ،کشیم های همدیگر خط می زیر نوشته .بینیم می

کنیم که پاسی از شب رفته و از  نقدر صحبت میگاهی هم آ

  م.ای مان مانده بیشتر کارهای

 

 ن شما خواهرها به چه صورت است؟یرقابت در ب
همدلی است. ما به  بیشتر دوستی و .رقابتی وجود ندارد

شدت نقد  کارهای همدیگر را به، دهیم می یکدیگر همفکری

 .کنیم می

 

که فقط  است یاریآثار بسخالق  مادر شمامطلعم که 

در  یکنند. منتظر اتفاق خاص یثبت کرده و منتشر نم

 ران هستند؟یا یحوزه فرهنگ
  ای است که عمالً گونه شرایط نشر در ایران به .مسلماً بله

در بهترین د. شو ینویسندگی در ایران شغل محسوب نم

لیف کتابش را دارد در أالت حقدرصد  32شرایط نویسنده 

فروش کتاب را درصد  02-22که در دنیا ناشر فقط  حالی

دنبال نویسنده است نه  برای همین ناشر به کند و دریافت می

 دنبال ناشر. بهنویسنده 
 

 بود؟ یادامه راه همراه چوک خواه یبرا
هایم مانع  دیر مطلب رساندنالبته اگر  .مسلماً خواهم بود 

 .کار نشودادامه 

 

 ■ د.یار ما قرار دادیکه در اخت یتشكر بابت فرصت
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 داستان -نقاشیبخش  ،هیریئت تحری، عضو ه«امیر کالگر»مصاحبه با  
Hc khc 

تان با کانون فرهنگی  ز نحوه آشناییا

 چوک بگویید.

تازه از سربازی  .شود تقریباً دوسالی می

های  دم و جای نوشتن، به گالریبرگشته بو

یکی از  درکشیدم.  ای که دسترسی داشتم سرک می نقاشی

هایش آشنا شدم.  ها با هانی نجم و نقاشی همین گالری

شدند و  صورت خام دستانه کشیده می هایی که به نقاشی

داستان حمل و نقل عمومی انسان عصر خودمان را نقل 

شان. هانی  ی فردی تکه تکه کردند، با تمام دردها و دنیاهای می

ای در مورد  مقاله پیشنهادی دادند مبنی بر اینکه نجم به من

هم قبول کردم. بعد از نوشتن مقاله  هایش بنویسم. من نقاشی

هانی نجم با من تماس گرفت که مقاله را برای مجله مکعب و 

و اینکه مجله  جله فرهنگی ادبی چوک فرستاده استسایت م

گردد.  سی برای بخش نقاشی داستان میدنبال ک چوک به

برایم « نقاشی داستان»هم قبول کردم، با اینکه ترکیب  من

بایست از جایی برای منظم و با  کامالً غریب بود، اما واقعاً می

 کردم. برنامه نوشتن شروع می

 

شما بخش متفاوتی در ماهنامه دارید با عنوان نقاشی، 

لو یا نقاشی شما را داستان. آیا شده که داستان یك تاب

 برآن بدارد که داستانش را بنویسید؟

هربار که در مورد اثری شروع به نوشتن داستان واقعی مرتبط 

کنم، در مورد خیلی از مسائل پیرامونی کنجکاو  با آن می

تواند به من القا کند خیلی  شوم، اما حال و هوایی که اثر می می

ویی داوید، برای ر ژاک لاث« مرگ مارا»مهم است. تابلوی 

گذارترین نقاشی از لحاظ حال و هوا و فضای تأثیر شخص من 

 حسی الزم برای نوشتن یک داستان مشابه یا اقتباسی بود.

 

پایه تابلوی  ز داوینچی بردر آمریكا فیلمی با نام را

پسند بود. به  شام آخر ساخته شد و بسیار هم مخاطب

در ایران دار  نظرت چقدر از این تابلوهای داستان

 است که ظرفیت داستان و یا فیلم شدن را دارند؟

تواند داستانی برای بازگو کردن داشته  ای می هر اثر نقاشی

 ها. اما اینکه مستقیماً از روی ترین نقاشی باشد، حتی انتزاعی

فیلم یا کتابی ساخته شود، این گستره کمی محدود ها  آن

ی تاریخی،  یک لحظهشود. آثار هنرمندان متآخر ما از ثبت  می

خصوص،  یک تصویر پر از شخصیت و یا حاوی داستانی به

سمت خلق آثاری با محتوایی از اندیشه، احساس یا  به

صورت مستقیم  های روانشناختی رفته است. این آثار به ویژگی

توانند منجر به تولید فیلم یا داستان شوند. اما اگر کمی به  نمی

الملک  آثار هنرمندانی نظیر کمال تر برگردیم، در برخی از عقب

هایی را جستجو و یا برداشت کرد و یا  توان داستان می

محمد برای شاهنامه طهماسبی که هر یک  های سلطان نقاشی

 خود داستانی مصور است.

 

کشند  تصویر می داستانی را به ها واقعاً بعضی از نقاشی 

جای نوشتن. اما هر مخاطبی متوجه خوانش داستان  به

کارشناسی باید باشد تا داستان  شود و حتماً نقاشی نمی

نظرت این فاصله  داخل نقاشی را توضیح بدهد. به

طبیعی است؟ یا نقاش نسبت به مخاطب با هنر نقاشی 

 کند؟ انتقال داستان در نقاشی پل ارتباطی را پیدا نمی

جا  ها یک اصطالح رایج داریم که خوب و بد همه ما ایرانی

خواهد بین مخاطبان آثار باشد یا آفرینندگان  یهست! حاال م

راد از لحاظ شخصیتی، ای ما با طیفی از اف آثار. در هر حیطه

یم. کمتر اثری ا و حتی میزان ادراک مواجه سواد، مهارت

معنای واقعی طبع و ادراک و دریافت  تواند خلق شود که به می

به  ی انواع مخاطبین در هر سنخ و طیفی را پوشش دهد. همه

علی »ای از آقای  دارم وقتی نوجوان بودم، مقاله خاطر

در یکی از مجالت آن زمان که االن نامش در ذهنم « باباچاهی

خواندم، و در  نیست، در مورد بحران مخاطب در شعر امروز می

آنجا حرف بر سر بحران نه فقط کمی، که بحران کیفی 
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کیفیت اشعار مخاطب نیز بود. عالوه بر آن، جناب باباچاهی به 

« شمس آقاجانی»نیز مدخلی زده بودند. حتی بعدها از 

را خواندم که « مخاطب اجباری»مجموعه اشعاری تحت عنوان 

 انداخت! ی آقای باباچاهی می یاد مقاله این عنوان همیشه مرا به

گذرد، اما  سالی می شاید از زمان خواندن آن مقاله بیشتر از ده

حیطه شعر، بحث بحران  های داغ همچنان یکی از بحث

مخاطب است. بدون شک باید این بحران را در نوع و ماهیت 

ی تاریخی موجود، در تناسب  آثار، در شرایط زمانه، در دوره

ی خود و شرایطش را نیز  های هنرمندان با زمانه افکار و اندیشه

، خصوصاً هنرمندان وجه قرار داد. گاهی حتی هنرمندانت مورد

افتند که  ثار آوانگارد در دام تارهای چسبناکی مینام آ به ،جوان

 سرانجامی جز فرو رفتن در شکم عنکبوت فراموشی ندارد.

 های خودت چقدر داستان دارند؟ نقاشی

همیشه عالقه به کشیدن نقاشی داشتم اما این عالقه در سطح 

جورهایی دارای ذهن  یک انگیزه و کشش باقی ماند. یک

گیرم.  ذهن فقط در نوشتن بهره میتصویری هستم اما از این 

نویسم.  برای همین از میان نقاشی و داستان، فقط داستان می

هایی که  های مختلف، پیدا کردن نقاشی اما در مورد نقاشی

شود گفت آسان است،  خصوصی داشته باشند نه می داستان به

ها هم داستانی  شود گفت سخت. گاهی برخی از نقاشی و نه می

متنی و در رابطه با نحوه  ارند، و هم داستانی برونمتنی د درون

خلق اثر یا ماجراهایی که بعد از خلق برای اثر یا هنرمندش به 

« شام آخر»وجود آمده است. یکی از همین دست آثار، اثر 

 است.

 

■ د.یار ما قرار دادیکه در اخت یتشكر بابت فرصت
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 39وریشهر تا 39وریچوک شهر یفرهنگ کانون یها تیفعال سال آمار
 

 سنـدگـان و شـاعـرانینو یانتشار آثـار و معـرف
 

       شماره. 09 یات داستانیادب (pdf)* انتشار ماهنامه 

داستان  37داستانک،  29کوتاه،  داستان 011* انتشار 

 ت و ماهنامه.یدر سا یداستان زبان اصل 01ترجمه، 

، کیقطعه شعر کالس 019قطعه شعر آزاد،  010* انتشار 

 . یقطعه شعر زبان اصل 09  قطعه شعر ترجمه، 11

 .یهنر یفرهنگ یخبر ادب 9111 ش ازی* انتشار ب

 پست در بخش مقاله، نقد، گفتگو. 011ش از ی* انتشار ب

 ت چوک.یهنرمند در بانک هنرمندان سا 00 ی* معرف

سنده، شاعر و مترجم، ینو 901ش از یب یت خبری* حما

 ..ساز، عكاس و. نقاش، مجسمه 

 

 هـا ـشیجلسـات و همـا
 

 .یحیتفر -یجلسه ادب 1 ی* برگزار

 .نویسیآکادمی داستان یجلسه کارگاه 90ی* برگزار

 کتاب. ییجلسه رونما 9 ی* برگزار

، یزه ادبیجشنواره و جا 00 با یت و همكاری* حما

 .یفرهنگ

 «چوک یکانون فرهنگ»ش جشن سال یهما ی* برگزار

با همكاری مجله « صادقیاستاد جمال میر»و بزرگداشت 

 .بخارا

تحت عنوان  یسینو داستان یدوره آموزش سه ی* برگزار

 هنرجو. 10با حضور « چوک یکانون فرهنگ یآکادم»

، داستان زبان یشعر زبان اصل یها بخش یانداز * راه

 ، ترانه و بخش شعر و داستان کودک.یاصل
 

 یکانون فرهنگ یاعضا یآثار منتشرشده از سو
 

 ،«اقیانوسی به عمق یک میلیمتر» شعر مجموعه* 

 «.کیوان عابدی»

بهاره ارشد » ،«لیتیوم کربنات» مجموعه داستان* 

 «.ریاحی

 

امین محمد»، «هاگذر قصاب»مجموعه داستان  *

 «فارسی

انتشار دومین مجموعه داستان گروهی کانون * 

 .فرهنگی چوک، نشر نصیرا

 یچوک برا یکانون فرهنگ ینفر از اعضا چهارآثار  *

 یزود ه بهد است کیگذراند و ام یانتشار مراحل چاپ را م

ن کانون در یا یحال اعضا در بازار کتاب ارائه شود. تا به

اثر در عرصه شعر و داستان منتشر  01ش از یمجموع ب

 اند. کرده

، یسندگینوهنر»تحت عنوان  یق جهانیآغاز تحق *

 ، گردآورنده«یسندگینو یخطاها و یسندگیات نویتجرب

 یبا همكار یدر قالب گروه« ییرضا یمهد» و مولف

مشاور  «ین برکتیحس»مشاور ارشد،  «یدهباش یعل»

 .مترجم طرح «انیفیشر یشاد»و  طرح

 

 د کانونیجد یها تیفعال

خانم  یریبخش کودک و نوجوان به دب ی* راه انداز

 «یستانیم سیمر»

 .یبخش شعر و داستان به زبان کرد ی* راه انداز

 اف شعر چوک. ید ینامه پ فصل ی* راه انداز

 

 فرهنگی چوک ل کانونافتخارات سا

ده یبرگز یادب تیت چوک، به عنوان سایانتخاب سا *

 سال 

صادق  یزه ادبیده جایبرگز «یاحیربهاره ارشد»* خانم 

 تیهدا

 میتسن یزه ادبیده جایبرگز «یمحبوبه جعفر قل»* خانم 

 یزه ادبیده جایبرگز «یسن فاریمحمدام» ی* آقا

 میتسن

 ها انهافس یزه ادبیده جایبرگز «رپورین شیام» ی* آقا

شجویی برگزیده جایزه ادبی دان« جانیامیر آقا» آقای *

  07سال 



 

 چوک یکانون فرهنگ یآثار منتشر شده اعضا

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 کانون فرهنگی چوک یحیتفر-یو ادب یجلسات کارگاه ها وهمایشاز  ییها عكس
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 هیریریحانه ظ :زاده مصاحبه با ژیال تقی

 مهدی رضایی :با علیرضا احمدیمصاحبه 

 ییآرشام استاد سرا: خبرهای دنیای ادبیات

 ، یاسمن بهارآرنگنامهجایگاه زن در مرزبانبررسی: 

 نیندا ام ،اولبخش  ،ششمگفتار  :یر تحول نثر پارسیس

 ، شهناز عرش اكملتوللی التفاصیل درطنزگردی مقاله:

 امیر كالگر ،یل روزتیدانته گابر ث،یلیل  :، داستانینقاش

 كمپر، ریتا محمدی ی، مارجورخدا یخوب داستان كوتاه: یبررس

 یرضا احمدی، علیعیرشفیچوب مقدس، عالمه م رمان: بر یادداشتی

 ، زهرا اسدییم، هانس جورج روزتیخواه یما صلح م تان:داسعكس، 

 سیدمهرداد ضیایی، زادهتقی ژیال، های بیچارهخودنویس و بررسی: نقد

 دوست  ینا عارفی، میهیالله فق كجا تا كجا؟، ازمجموعه داستان: بر ینقد

 غزال مرادی ،ین كاشانیام، «دارم یكه دوست م یمرد»مجموعه شعر  :شعر، داستان
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 خبرهای دنیای ادبیاتو  گزارش 

 ییآرشام استادسرا 

 

 درگذشت.« سیمین بهبهانی» بانوی غزل ایران

بر اثر ایست قلبی و  مرداد 38 د روزسیمین بهبهانی بامدا

 .تنفسی دار فانی را وداع گفت

وگو  در گفت «سیمین بهبهانی»، پسر ارشد «علی بهبهانی» 

با ایسنا گفت: با همه تالش پزشکان، متأسفانه ساعت یک 

 .بامداد مادرم درگذشت

عصر اندکی بهتر شده بود و ما فکر او افزود: حال مادر دیروز 

کردیم او متوجه اتفاقات اطرافش است اما متأسفانه مثل  می

شود، ساعت یک  گیرد و بعد خاموش می شعله شمع که باال می

 بامداد از بیمارستان خبر دادند که او درگذشته است

مرداد ماه به کما  51به گزارش ایسنا، سیمین بهبهانی از 

  ود.های ویژه بیمارستان بستری ب قبتارفت و در بخش مر

تر شایعاتی  سرا، پیش به دنبال بستری شدن این شاعر غزل

ها انتشار یافته بود  زودهنگام از درگذشت وی در برخی رسانه

  د.از سوی خانواده بهبهانی تکذیب ش که

ماه سیدعباس صالحی، معاون فرهنگی وزارت مرداد 33

افشین عالء و فاطمه راکعی  فرهنگ و ارشاد اسالمی به همراه

برای عیادت از این شاعر به بیمارستان رفتند. مهدی قزلی، 

مدیر بنیاد شعر و ادبیات داستانی نیز در این دیدار حضور 

 .داشت

در تهران است و از  5226ی سال  زاده  سیمین بهبهانی 

، «جای پا»، «تار شکسته سه»توان به  میان آثار او می

 ■ .اشاره کرد« یک دریچه آزادی»و « یزرستاخ»، «چلچراغ»

 ها افسانه یزه ادبیدگان جایجزو برگزرپور ین شیام

 یرپور عضو کانون فرهنگین شیچوک: ام یبه گزارش خبرگزار

 ها قرار گرفت. دگان جشنواره افسانهین برگزیدر بچوک 

 

ها  ی جشنواره افسانه مرداد در مراسم اختتامیه 51روز جمعه 

ات گمانه زن )فانتزی، علمی تخیلی، که با موضوع ادبی

داستان  های برتر اعالم شدند. شد، داستان وحشت( برگزار می

ی اول در بخش  ی حامد جعفری رتبه نوشته "شمارش"کوتاه 

ی امین شیرپور  نوشته "شکاف"کوتاه   داستان کوتاه و داستان

ی دوم در بخش داستان کوتاه را کسب کردند. همچنین  رتبه

ی سحر  نوشته "هیوالیی در آب"ر بلند داستان در بخش اث

داستان  ه عنوان داستان برتر انتخاب شد. موتورچی ب

سه سین "ی شیوا ناظمی،  نوشته "فراموشی جهش یافته"

ی  نوشته "کادوی مخصوص"ی یاسمن دارابی،  نوشته "عجوزه

 "دانای کل"ی ملیحه هادوی،  نوشته "میراث"هدا حشمتیان، 

شجاعی نیز پنج داستان دیگری بودند که در ی پوریا  نوشته

های  جمع هفت داستان برتر این جشنواره قرار داشتند. داستان

برتر این مسابقه داستان نویسی به زودی در یک مجموعه 

 ■ داستان به چاپ خواهند رسید.

 شود. می اف( شعر چوک منتشر ید ینامه )پ فصل

نجمن شعر ر ای، دبیوان عابدیچوک: ک یبه گزارش خبرگزار

کانون  تین سال فعالیچوک اعالم کرد: همزمان با نهم

ز از اواخر یاف شعر چوک ن ید ینامه پ فصل  چوک، یفرهنگ

 ت خود را آغاز خواهد کرد.یور ماه فعالیشهر

نامه  شروع به صورت فصل ین باره افزود: ما برایدر ا یعابد

برسد ه به تکامل یریم تحریکه ت یم اما در صورتیکن یاقدام م

 ل شدن به دوماهنامه و ماهنامه را دارد.یاحتمال تبد

ک ی یشعر چوک دارا ینامه ادب ن فصلیگفت: هر شماره ا یو

 ک استان اختصاصیژه نامه خواهد بود که به شعر یبخش و

نامه آن به استان گلستان اختصاص  ژهین ویو اولشود  یداده م

استان  دارد و شماره دوم و سوم آن به استان کردستان و

  ستان و بلوچستان اختصاص خواهد داشت.یس
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 شود. می ترجمه یمجموعه داستان چوک به کرد

ن خضرنژاد که به یصالح الد چوک: یبه گزارش خبرگزار

را عهده دار  یبخش شعر و داستان زبان کرد یریدب یتازگ

 یکانون فرهنگ 3و5شده است اعالم کرد: مجموعه داستان

منتشر خواهد  یجمه کرده و به زودتر یچوک را به زبان کرد

 شد.

ترجمه شده  یها به کرد ی افزود: هرچند که همه داستانو

  م.ین کردن آن بزنیدست به گلچ انتشار احتماالً یاست اما برا

نام ششمین دوره تخصصی آکادمی داستان نویسی ثبت

 چوک شروع شد.

 خبر چوک فرهنگی دبیرکانون رضایی مهدی

 آکادمی دوره نششمی نامثبت: داد

 عالقمندان و شده شروع چوک نویسی داستان

 را عضویت فرم توانند می سایت به مراجعه با

 . نمایند نام ثبت و دریافت

 به ها دوره این: گفت ها دوره این برگزاری نحوه درباره رضایی

 اصل. شود می برگزار غیرحضوری و حضوری صورت دو

 کشور خارج و شهرستانی عالقمندان برای ها دوره این برگزاری

 طریق از ما. ندارند آموزشی های کارگاه به دسترسی که است

 ارسال هنرجویان برای را آموزشی کتب و جزوات ایمیل،

 و آنالین ارتباطات طی و کرده مطالعه هنرجویان و کنیم می

 جزوات با رابطه در هنرجویان سواالت و اشکاالت ای، مکاتبه

 بررسی و نقد مورد نویسند می که یآثار و شود می داده پاسخ

 .  گیرد می قرار

 532 به از بیش قبل های دوره طی: افزود ادامه در وی

 از خارج هنرجو 52 که اند داشته شرکت ها دوره این در هنرجو

 شهرهای و شهرتهران از هنرجویان باقی و اند بوده کشور

 .هستند کشور مختلف

 ها دوره این در نام ثبت و بیشتر اطالعات جهت عالقمندان

 ■ .کنند مراجعه www.chouk.ir سایت به توانند می

 

 

احمد برای هشتمین بار  جالل آل  «دید و بازدید» 

 ها  در کتابفروشی

دید و »چاپ هشتم مجموعه داستان  

احمد، از سوی  اثر جالل آل  «بازدید

 .انتشارات فردوس روانه بازار نشر شد

استان د 53دربرگیرنده  مجموعه این

های دید و بازدید، گنج، زیارت،  با عنوان

موقع، گلدان چینی، تابوت، شمع قدی، تجهیز ملت،  افطار بی

دید و ».پستچی، معرکه، ای المس، سبا و دو مرده است

از سوی انتشارات امیرکبیر  5230نخستین بار سال « بازدید

 روانه بازار نشر شد و پس از آن ناشران دیگری هم این اثر را

 .بازچاپ کردند

 562در « دید و بازدید»چاپ هشتم مجموعه داستان 

هزار نسخه و بهای هشت هزار تومان از  صفحه، شمارگان یک

 ■ .سوی انتشارات فردوس روانه بازار کتاب شده است

به  «ها آواز گوسفند» مجموعه داستان: مهدی رضایی

 نشر نیماژ سپرده شد.

ها  ی از دیوانهچه کس» نویسنده رمان «مهدی رضایی»

مجموعه : گفت «آرتنا» در گفتگو با خبرنگار «ترسد؟ نمی

را به نشر نیماژ سپردم تا مراحل  «ها آواز گوسفند» داستان

 .انتشار را طی کند

داستان در ژانر اجتماعی  55 این مجموعه شامل: وی افزود

ها داستان کوتاه، توانستم  باشد که پس از نوشتن ده می

 .ا را برای انتشار گلچین کنمه تعدادی از آن

روزگار » رمان: هایش گفت وی درباره دیگر فعالیت

سال مجوز دریافت نکرده اما  هنوز پس از یک «شده فراموش

های من ندارد و  گرفتن و نگرفتن مجوز هیچ تأثیری در فعالیت

یکی دو سال آینده تمام تمرکزم را . مثل همیشه پرکار هستم

هنر » و کتاب تحقیقی «را کشتمالدن  من بن» روی رمان

 «نویسندگی، تجربیات نویسندگی و خطاهای نویسندگی

بسیاری از دوستان درباره روند این تحقیق و زمان  .گذارم می

 56 کنند که هفته آینده گزارشی از این انتشار آن سوال می

 ■ .خود را ارائه خواهم کردماه تحقیق 
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 «خوبی خدا» داستان کوتاه یبررس 
 «یتا محمدیر» ؛«مارجوری کمپر» سندهیون 

 

 ی نویسنده درباره
نیواورلئان  های مارجوری کمپر تاکنون در نشریات داستان

تا آن چاپ شده. نخستین رمانش، ریویو و گرینز بورو ریویو 
 منتشر کرد. 3222مارتین در سال  را انتشارات سن روز خوش

ارس ی م بار در شماره نخستین «خوبی خدا»داستان  

ی برندگان  و سپس در مجموعهآتالنتیک ی  امهنماه 3223

 منتشر شد. 3222ی او. هنری سال  جایزه

 

لینگ تان پیش از هر چیز، بیش از هر چیز و بعد از هر 

وقتی خانم  دانست. این بود که چیز، خودش را مسیحی می

معطلی  لینگ بی «کمی از خودت برایم بگو.»شریدی گفت: 

و بعد  «خوبی هست.من مسیحی »گفت: 

تر شد؛ شاگرد  اش راست روی صندلی

ممتازی که به معلمش جواب درست داده 

باشد. مشاور کاریابی نه لبخند زد، نه 

سرش را بلند کرد. نگاهش هنوز به 

بله خب، حتماً »کاغذهای زیر دستش بود: 

گویی دخترجان،  طور است که می همین

ی  ولی من منظورم این بود که از سابقه

بینم که در بیمارستان  ها می بگو. توی این برگه بیشترارت ک

نام کردی،  ی آموزش عملی پرستاری ثبت النگ بیچ برای دوره

 «ولی تا آخر ادامه ندادی.

 لینگ سرش را پایین انداخت.

 «چرا؟»

 لینگ چیزی نگفت.

 «دقیقاً چرا انصراف دادی؟»

 ندی زد و شانه باال انداخت.خلینگ لب

 نتظر ماند.خانم شریدی م

طور که با  سکوت برای لینگ خیلی سنگین شد. همان

ها  ها دیر بود. شب کالس»کرد، گفت:  هاش بازی می انگشت

  «اتوبوس سوار شد تا خانه.

طور.  که این»هاش:  خانم شریدی باز رفت سراغ برگه

هر  ی بعد سعی کن یک کالس روزانه بگیری. چون به دفعه

کارش به با خود «ی الزم داری.ربیشتی  حال اعتبار و سابقه

هات  معرف»ی نازک سوابق کاری لینگ اشاره کرد:  پرونده

ها خوب بوده. ولی  خیلی خوبند. معلوم است کارت با مریض

های مددکاری دوست دارند  پزشکان و مدیران مؤسسه

پرستارهاشان آموزش آکادمیک هم دیده باشند. هنوز برای 

ی النگ بیچ  دانشکده های نام توی بعضی از کالس ثبت

 تکان داد. لینگ سر «کامیونیتی وقت هست.

نام هم کرده  حتی اگر فقط ثبت»خانم شریدی گفت: 

 «جا اضافه کنم. توانستم این بودی، می

و لبخند زد.  «نام کرد. ترم بعد ثبت»لینگ گفت: 

آید.  شان می ها از لبخند خوش دانست آمریکایی می

زدند. این بود که خودش  بخند میبند ل ها که یک کالیفرنیایی

تی وقتی تنها بود، و حرا عادت داده بود همیشه لبخند بزند؛ 

 وی خواب هم.شاید حتی ت

وقتی پاشد برود، خانم شریدی گفت: 

وسط هفته با من یک تماس بگیر. شاید »

موقع موردی برایت داشته باشم.  تا آن

ای. یک  ها هم کار کرده راستی دیدم با بچه

کودکان هست که برای یکی از  متخصص

های العالجش دنبال پرستار  مریض

گردد. اگر جور شد،  روزی می شبانه

خانه و خرج خورد و خوراک هم  اجاره

توانی برای ترم  نداری. دستمزدت را هم می

 «انداز کنی. آینده پس

لینگ سر تکان داد. سعی کرد لبخند را از صورتش پاک 

ی کم سن  اری العالج یک بچهکند تا نشان بدهد اهمیت بیم

ساعت بعد،  کند؛ اما چندان موفق نشد. دو و سال را درک می

لینگ در آپارتمانش سه لیوان آب خورد. اولین لیوان را از زور 

چون یک ساعت تمام روی نیمکت ایستگاه اتوبوس،  ،تشنگی

خاطر  زیر آفتاب داغ نشسته بود. دومی و سومی را هم به

نکند لینگ صبحانه و ناهارش را داده. که شکمش خیال  این

ی دوم یک ساختمان  ای را در طبقه ی مبله آپارتمان تک اتاقه

اش که گذاشته بود زیر  لی. لینگ نشست روی صندداشت

ی اتاق. بهار بود و در حیاط ساختمان، پشت  پرده ی بی پنجره

ی آلو  هم ریخته، دوتا درخت هرس نشده گاراژی شلوغ و به

های سفید خیره  بودند. لینگ مدتی به شکوفه شکوفه کرده

جا  هایی که همه ماند و سر صبر خدا را شکر کرد؛ برای زیبایی

 آفریده بود. 

های مارجوری کمپر  داستان

نیواورلئان تاکنون در نشریات  

چاپ ریویو و گرینز بورو ریویو 

تا آن روز شده. نخستین رمانش، 

مارتین  را انتشارات سنخوش، 

 منتشر کرد. 9117در سال 
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هایی که لینگ حتی با این اوضاع و احوالش هم  زیبایی

هایی از  کرد، نشانه هر کجا نگاه می را ببیند. بهها  آن توانست می

ی آلو  ی شکوفه کردهها دید. درخت لطف و خوبی خدا را می

شان خیره  واقعاً زیبا بودند. فقط کافی بود لینگ به شاخ و برگ

های قدیمی  ها، قوطی ی درخت ی پوسته پوسته بماند و تنه

را نگاه ها  آن های هرز پای های روی علف رنگ و آت و اشغال

خاطر الطاف الیزالی که  عمیقی کشید و خدا را به نکند. نفس

هایی سالم و قوی برای  هوای کافی، ریه- نسبت به او داشت

های پر شکوفه آلو، و حتی آب لیوان پالستیکی  تنفس، درخت

طور روی صندلی نشست و  شکر کرد. بعد همان -جلوش

ها در تاریکی  که غروب و شکوفه ها را تماشا کرد تا این درخت

 هوا گم شدند. 

چون غذایی در خانه نبود و پولی هم برای خرید نداشت، 

های همسایه تا دیروقت بازی  به رختخواب رفت. بچه

زدند، و  بوق می -دلیل و ظاهراً بی- ها مدام کردند. ماشین می

یرکشان ژهای پلیس، آ ها و ماشین آمبوالنس

طرف بیمارستان سن ماری که یک چهارراه  به

ی اتاق  رفتند. لینگ کرکره تر بود، می طرف آن

های  ند چراغت را پایین کشید، ولی باز هم نور

ها  نارنجی خیابان روی سقف بود. لینگ چشم

کرد. وقتی خوابش برد،  را بسته بود و دعا می

 های فراوان خداوند بود.  عمیقاً شکرگزار نعمت

ی تلفن همگانی سر چهارراه به  روز چهارشنبه از باجه

 خانم شریدی زنگ زد. 

پسره با لینگ، خوب شد زنگ زدی. دکتر در مورد آن »

روی پیش مادرش، خانم تیپتون، تماس گرفت. قرار شد بمن 

  «اند. تو را ببیند. پدر و مادر پسره از هم جدا شده

 لینگ پشت تلفن لبخند پت و پهنی زد. 

*** 

روی لینگ تان باز  مارتا تیپتون، مادر پسرک بیمار در را به

کرد. انگار توی راهرو ورودی بودند که خانم تیپتون گفت: 

بنیه نیستی. قدت هم از مایک  گار زیاد قوی و خوشعزیزم، ان»

  «تر است! کوتاه

آه، چرا قوی هست. من گنده نیست، بلند »لینگ گفت: 

  «ها کار کرد. نیست، ولی زیاد قوی هست. قبالً هم با بچه

قدر که باید،  زنش البته آنمایک شانزده سالش است و»

خند زد بللینگ  «نیست. منتها نسبت به سنش قد بلند است.

  «من خیلی قوی هست.»و دوباره گفت: 

اش کرد به اتاق  رفت، راهنمایی خانم تیپتون که جلوتر می

 نشیمن. 

گویی، خب، باشد. خانم شریدی گفت  حاال که خودت می»

  «شان؟ شود ببینم آوری. می هات را هم با خودت می نامه معرفی

نم ها را داد دست خا لینگ در کیفش را باز کرد و نامه

تیپتون. خانم تیپتون لب کاناپه نشست و خواند. لینگ 

کاناپه، پیانو - ی کمی داشت جا ایستاد. اتاق نشیمن اثاثه همان

طور که پیدا بود، تمام هم و غم و  و یک میز لخت عسلی. این

اش شده  ی خانم تیپتون صرف حیاط و باغچه ذوق و سلیقه

یپتون، چشم لینگ ی خانم ت کاری شده ی زیبا و گل بود. باغچه

های  رو بیرون خانه گرفته بود. حاال چشم را از همان پیاده

ی اتاق خیره  ی آفریقایی لب پنجره لینگ به یک ردیف بنفشه

ها  های بنفش. تمام غنچه های صورتی، بنفشه بنفشه -مانده بود

 باز شده بودند. تیپتون باغبان خوبی بود. 

ها  این»گرداند و گفت: ها را به لینگ بر خانم تیپتون نامه

 «اند. بیا برویم اتاق مایک، ببینیم بیدار شده یا نه. خیلی عالی

وقتی رسیدند به اتاق مایک، خانم تیپتون سرش را از الی در 

کرد تو. بعد آهسته در را بست و زیر لب گفت: 

  «نه، هنوز خوابیده.»

من نزدیکش خوابید که »لینگ پرسید: 

  «دام زد؟صدای پسر را شنید اگر ص

خانم نیپتون سر تکان داد و در اتاق 

کناری را باز کرد. اتاقی کوچک با تخت یک 

کمد را »نفره، کمد لباس و میز اتو. گفت: 

های قدی داشت.  اتاق پنجره «ام. برای وسایلت خالی کرده

های شاداب از چندتا سبد آویزان  ها و گل بیرون، سرخس

فرش آجری هم باغچه بودند. یک ردیف گل الدن کنار سنگ 

ی خانم  را قشنگ کرده بود. لطف خدا مثل ذوق و سلیقه

 تیپتون برای لینگ کامالً هویدا بود. 

ی خانم  روز، لینگ وسایلش را با اتوبوس به خانه عصر آن

چمدان سبز چرمی، کیف برزنتی، کتاب مقدس  - تیپتون برد

و تفسیرش. وقتی رسید، ساعت شش شده بود. خانم تیپتون 

رفت بیرون. مایک هم  یک کار مالیاتی داشت و داشت می

اش را  مایک عصرانه»دوباره خواب بود. خانم نیپتون گفت: 

خورد. بیدار که  خورده. معموالً ساعت پنج و نیم عصرانه می

هاش را از توی این  شد، برو خودت را معرفی کن. بعد، قرص

ام. از  بده. راجع به تو باهاش حرف زدهبهش فنجان کاغذی 

ام را روی  آمدنت خبر دارد. اگر یک وقت کارم داشتی، شماره

  «ام. ی دکتر مکنزی نوشته کاغذ باالی یخچال، کنار شماره

 در جلوم نیپتون، لینگ رفت سراغ مایک. بعد از رفتن خان

اش کند، خوب  اتاق ایستاد و مریضی را که قرار بود پرستاری

طور که  یی بور، و هماننگاه کرد: پسرکی رنگ پریده با موها

چون غذایی در خانه نبود و 
برای خرید نداشت، پولی هم 
های  خواب رفت. بچه به رخت

همسایه تا دیروقت بازی 
 کردند. می
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های  یا حتی بهتر: قد دراز. دست -مادرش گفته بود قد بلند

های بوری پوشانده بود. لینگ از هشت  اش را کرک برهنه

در برده بود.  سالگی یتیم شده بود. از تیفوئید جان سالم به

گیر افتاده بود و باز نجات پیدا روز وسط دریا  23بار  حتی یک

توانست قبول کند که  ها او نمی د این تجربهکرده بود. با وجو

 که خوابیده، حتمی و ناگزیر است. مرگ این پسری

های زندگی خودش  که با تجربه ناگزیر بودن مفهومی بود

ی بیماری  روز عصر، وقتی خانم نیپتون درباره خواند. آن نمی

ای اتفاق  کند معجزه مایک صحبت کرده بود گفته بود دعا می

زنده بماند. ابروهای خانم نیپتون رفته بود تو هم و بیفتد و او 

گفته بود دیگر برای این کارها خیلی دیر شده. ولی لینگ 

داد. برای او که زندگی  وقت از دست نمی امیدش را هیچ

دید، معجزه اتفاق  ای آشکار و مسلم می خودش را معجزه

 ای بود.  معمولی و پیش پا افتاده

و کوتاه مایک در راهرو های خشک  وقتی صدای سرفه

پیچید، لینگ دوید طرف اتاق و از همان در 

مایک! من »شروع کرد، به حرف زدن: 

جا هست برای کمک به لینگ تان بود. این

مادر که از تو مراقبت کرد، حالت بهتر 

بعد لبخند زد. مایک خودش را روی « شد.

بالش باال کشید و نگاهش کرد. لینگ ادامه 

 «رفت مأمور مالیات را دید. گفت زود برگشت.مادر اآلن »داد: 

همه اطالعات را کی  دانم این نمی»مایک با لحنی جدی گفت: 

لینگ با  «شوم. شوم. بدتر می به تو داده. ولی من بهتر نمی

خنده وارد اتاق شد. و روتختی پایین پای مایک را زیر تشک 

ر نشد. جا است. تو دیگر بدت آقا پسر! حاال لینگ این»فرو کرد: 

مایک بالشش را از پشت سرش برداشت  «شروع کرد بهتر شد.

که بد نیست  مثل این»و با مشت، حالت جدیدی به آن داد. 

  «چند کلمه با دکترم حرف بزنی.

من یکی دو چیز به این دکتر خواهد گفت. تو گرسنه »

  «بود؟

  «نه.»

ی سبک برایت آماده کرد.  مادر عصرانه»لینگ گفت: 

  «یخچال. گذاشت توی

شپزخانه رفت و با یک ظرف هلوی قاچ کرده آبعد به 

بفرما! انگار خوشمزه بود. تو هلو خورد. هلو انرژی »برگشت: 

  «داد که بهتر شد.

  «ی گلبول سفید نشنیدی؟ تا حاال چیزی درباره»

  «نه.»

  «پس خیلی خوش شانسی.»

ی زندگی  من خیلی شانس توی همه»تکان داد:  لینگ سر

پای تخت مایک نشست:  «ولی شانس نه، رحمت. داشت.

رحمت بهتر از شانس. تو دعا کن برای رحمت، مایک درست »

  «نبود دعا برای شانس.

بعد کنترل  «ماند. باشد، یادم می»مایک یک هلو خورد: 

 تلویزیون را از روی پاتختی برداشت. 

ی ببیندگان یک سریال کمدی بلند شد.  صدای قهقهه

خواهد بدانم  دلم می»یزیون را بست و گفت: مایک صدای تلو

  «دار است؟ قدر خنده کجاش این

دار نبود. فکرش را بکن. من  اش خنده هیچی»لینگ گفت: 

های دیوانه را آورد توی  تو یک مجله خواند استودیو آدم

  «تلویزیون که مثل یک گله بز بخندند.

گوسفند؛ اصطالحش یک »مایک حرفش را اصالح کرد: 

  «گوسفند است.گله 

 بله، گوسفند. تلویزیون،»لینگ سر تکان داد و تکرار کرد: 

  «خانه آورد. را از دیوانهها  آن

خوبی  هآره، این توجی»مایک گفت: 

ها را پشت سر هم عوض  بعد کانال «است.

کرد تا به کانالی رسید که تکرار سریال 

کرد. لینگ با  پزشکی مش را پخش می

ست واین را د وای، من»اشتیاق گفت: 

  «داشت. دکترهای خوب توی این برنامه بود. خیلی جالب!

ولی بیشترش دروغ است. تا حاال دکتری »مایک گفت: 

لینگ سرش را  «ام که یک ذره اهل بگو بخند باشد. ندیده

ی  آن صحنه ی تلویزیون شده بود. در تکان داد. محو صفحه

 سریال، کلینگر لباس زنانه پوشیده بود. 

  «نیست داروهام را بیاری؟ قرار»

ن رفت و آخ، یادم رفت. همین اال»لینگ رو کرد به مایک: 

  «برایت آورد.

ها برگشت. مایک  دوید و با یک لیوان آب و فنجان قرص

ها را انداخت ته گلو و قورت داد. لینگ  تا از قرص شش

خیلی زیاد »طور که به تلویزیون خیره بود، گفت:  همان

  «قرص!

  «کنند. ی خیلی کم کار میآره، ول»

  «برای تو خوب بود. بهترت کرد.»

مایک صدای تلویزیون را باز کرد. لینگ برگشت پای 

سمت تلویزیون  تخت. به یک طرف تکیه داد، سرش را به

بعد  «ی من لباس پوشید. کلینگر مثل عمه»گرداند و گفت: 

 کرکر خندید. 

  «ر بیاید.تات بیش امیدوارم به عمه»ای کرد:  مایک سرفه

لینگ سر تكان داد و تكرار 
بله، گوسفند. تلویزیون، »کرد: 

 «خانه آورد. ها را از دیوانه آن
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نه، به او هم نیامد. عمه قشنگ »لینگ با خنده گفت: 

اش.  و زد روی سینه «نبود. ولی توی عمه قشنگ بود.

ی  ر و بر اتاق مایک انداخت. قفسهولینگ نگاهی به د «جا. این»

ها یک طرف دیوار را پوشانده بود. میز و صندلی پای  کتاب

ی  ک روی قفسهعکسی از پدر و مادر مای پنجره بود و قاب

شان توی دست هم بود. هر دو  ستددار. توی عکس کشو

ها همیشه  برگرداند. عکس خیلی جوان بودند. لینگ رو

دادند  کردند؛ همیشه چیزهایی را نشان آدم می اش می عصبی

که دیگر وجود نداشتند؛ تمام شده بودند، رفته بودند. یک 

ر. لحظه، یک لبخند، یک آدم و گاهی حتی کل یک کشو

هم ریخته پشت در اتاق چسبیده  پوستر پیرمردی با موهای به

بود. پیرمرد زبانش را درآورده بود. چرا مایک عکس یک آدم 

دیوانه را روی اتاق چسبانده بود؟ لینگ ترسید نکند عکس 

  «اون کی هست؟»کی از بستگانش باشد. با احتیاط پرسید: ی

  «انیشتین.»

  لینگ لبخند زد و سر تکان داد.

و چون  «فیزیکدان بود.»مایک گفت: 

رسید،  نظر می لینگ هنوز مات و منگ به

ی تمام عیار.  یک نابغه»اضافه کرد: 

« وی با ام سی دو؟اسای که ای م شنیده

هم  تو»لینگ باز لبخند زد و سرتکان داد: 

  «ای! تو خیلی کتاب داشت! نابغه

هوش هستم، ولی نابغه من با»

  «نیستم.

  «شکلک را درآورد؟چرا او این »

  «طور؟ چه»

من خواست دانشکده را تمام کرد، خواست »لینگ گفت: 

 ام خوب نبود. قبل از این بیشتر چیز یاد گرفت. ولی انگلیسی

  « های بد، توی کارنامه پر شد، دانشگاه را ترک کرد. که نمره 

 کس نگفته بود. حال به هیچ را تا به این

قدرها هم بد  ن ما را آنرفته، زبا روی هم»مایک گفت: 

 «زنی. حرف نمی

ی غلط گفت،  شاید تو توانست کمکم کرد. وقتی من کلمه 

 «تو به من گفت.

ی فشرده باید زود یاد بگیری. حتماً  پس توی یک دوره»

ماه است،  ام. صحبت چند رفتنی مادرم بهت گفته که من دیگر

 «لینگ تان.

دوماه، شاید »کرد:  ها را عوض می کنترل، کانالبا مایک 

  «حداکثر.»تلویزیون را خاموش کرد.  «ماه.  هم سه

طور.  چیز را بداند. دکترها هم همین تواند همه مادر نمی»

  «من صبر کرد و دید.

به، یک امپایریسیست بین ما تشریف  به»مایک گفت: 

  «دارند!

  «یک چی؟»

که فقط چیزهایی را که  گرا. کسی امپایریسیست. تجربه»

  «کند، قبول دارد. ربه میخودش تج

نه من امپایریسیست نبود. مؤمن بود. ایمان داشت به »

  «خوبی خدا. به معجزه.

  «جور چیزها بود. منظور من هم همین»

من از قبل، دعا را شروع کرد. »لینگ سریع گفت: 

  «بینی، خدا خوب است. هر روز به ما نعمت داد. می

  «شود. که باورم نمی من»

ی خانه  زود خودش را با کارهای روزانه لینگ خیلی

اش در این بود که خودش  تیپتون وفق داد. اصالً استعداد ویژه

صدا بشود؛  توانست آرام و بی را با هر شرایطی وفق بدهد. می

اش از دست سربازها  که با خانواده مثل وقتی

توانست  در جنگل مخفی شده بود. می

ه طور ک خودش را جمع و جور کند؛ همان

شد، حتی  در آن قایق کرده بود. اگر الزم می

 دیتوانست خوش سر و زبان بشود و خو می

که در اردوگاه مهاجران  نشان بدهد؛ چنان

 کرده بود. 

رو و بشاش بود و  پیش مایک خوش

ای داشته  مراقب بود با خانم تیپتون هم رفتار آرام و دوستانه

بارها و بارها،  هم ریخته بود و باشد. اعصاب خانم تیپتون به

گرفت. چون  اش می ها گریه ترین حرف وسط معمولی

اش را ببیند، مدت زیادی از روز را  خواست مایک گریه نمی

اش. در طول روز، زیاد به اتاق  گذراند؛ توی باغچه بیرون می

کشید. معموالً  آمد، ولی ماندنش زیاد طول نمی پسرش می

ترکد، به این بهانه اش ب که بغض درست چند لحظه پیش از این

 رفت. که باید به چیزی سر بزند، با عجله از اتاق بیرون می

زدن به مایک به  که آقای تیپتون برای سر هایی وقت

کرد خودش را زیاد جلوی  آمد، لینگ سعی می میها  آن ی خانه

بینی کرده بود آقای تیپتون هم به  او آفتابی نکند. پیش

 بیشتردار باشد، ولی او  غصه ی همسر سابقش ناراحت و اندازه

رسید تا غمگین. انگار همیشه از دست  نظر می عصبانی به

 شدت عصبانی بود.  به -کس غیر از مایک چیز و همه همه

از روی  ،باری که آمد، لینگ بالفاصله او را شناخت اولین

عکسی که در اتاق مایک دیده بود. برخالف خانم تیپتون 

من خواست »لینگ گفت: 
دانشكده را تمام کرد، خواست 
بیشتر چیز یاد گرفت. ولی 

از  ام خوب نبود. قبل انگلیسی
های بد، توی کارنامه  که نمره  این

  « پر شد، دانشگاه را ترک کرد.
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با تصویرش نکرده بود. لینگ در را  بیچاره، آقای تیپتون فرقی

تان  اوه، پدر مایکً مایک از دیدن»روش باز کرد، گفت:  که به

  «خیلی خوشحال شد!

  «مارتا کجاست؟»

  «رفت بازار، زود برگشت. من لینگ تان هست.»

لینگ صدای ماشین خانم تیپتون را که شنید، رفت کمک 

 کند خریدها را بیاورند تو. 

  «جا آمد. پیش مایک هست. نآقای تیپتون ای»

خانم تیپتون به اتاق رفت و لینگ مشغول جمع و جور 

 کردن خریدها شد. 

کمی بعد، آقای تیپتون آمد توی آشپزخانه. خیلی عصبانی 

مایک به من گفت تو داری برایش دعا »رسید:  نظر می به

  «کنی. می

مثل این که به جرمی - لینگ سرش را پایین انداخت

  «بله.»و اعتراف کرد:  -اشدمتهم شده ب

خواهد، شب  خب، البته تو آزادی که هرچه قدر دلت می»

شوم  و روز دعا کنی. ولی ازت متشکر می

اگر از این موضوع چیزی به مایک نگویی؛ 

سال آزگار فقط  طور از معجزه. ما دو همین

امید نشخوار کردیم. امید مال عهد عتیق 

ا درک ه از این حرف است. البته هدفت را

ی قاچاقی دیروقت  کنم. ولی یک معجزه می

  «ترین چیز ممکن است.نخوردرد به

آقای تیپتون با لحنی آرام ولی سریع، حرفش را زده بود. 

لینگ مطمئن بود منظورش را فهمیده، گرچه بعضی کلمات را 

طور که به  متوجه نشده بود. مثالً قاچاقی یعنی چی؟ همان

ن فقط سعی کرد پسرتان خودش م»کرد، گفت:  زمین نگاه می

  «را نباخت.

های مایک را  لینگ هر روز صبح، وقتی صبحانه و قرص

ی  زد و جمله های اتاق را کنار می آورد، پرده برایش می

تماشا کن. مایکی! خدا یک »کرد:  اش را تکرار می همیشگی

خاطر تو! او انتظار داشت تو آن  روز قشنگ دیگر آفرید، فقط به

  «کرد.را تماشا 

های لعنتی را  آن پرده»جمله همیشگی مایک هم این بود: 

  «نزن کنار! خیلی روشن شد.

خیلی روشن برای موش کور، »داد:  و لینگ جواب می

  «شاید؛ ولی تو موش کور نیست. تو آدم هست.

زد، مادر مایک  ها را کنار یک روز صبح، وقتی لینگ پرده

نگاه کن، مایکی! مادر » غچه زانو زده. گفت:را دید که توی با

های تازه کاشت که تو از پنجره تماشا کرد! برایش دست  گل

  «تکان بده!

هر حال دستی تکان  ها را گشاد کرد، ولی به مایک چشم

 داد. مادرش با تعجب لبخندی زد و دست تکان داد. 

ی صنوبر هندی روی خاک زانو زده بود،  پای درختچه

آورد و توی باغچه  دان در میهای رنگی را از خاک گل بنفشه

 کاشت.  می

مادرت بهترین باغبانی هست که من »لینگ گفت: 

را حس کرد و به   ها هم این هاش بود. گل شناخت. عاشق گل

  «خاطر او خوب بزرگ شد.

تر  عاشق من هم هست ولی من دیگر از این بزرگ»

  «شوم. نمی

لی تو همین حاال خیلی بزرگ بود. از من خی»لینگ گفت: 

  «تر. بزرگ

لینگ در پوش ظرفی را که توی سینی صبحانه مایک بود، 

  «این دیگر چیست؟»برداشت. مایک پرسید: 

  «آش جو.» 

  «دوست ندارم.»

بود. تو خورد.  بآش جو برای تو خو»

وقت شاید من برایت چیزی آورد که تو  آن

  «دوست داشت.

  «حاال این تجویز کی باشد؟»

ی مطب دکتر مکنزی بودیم، توی من. وقت تجویز خود»

  «کند. مجله خواند که بلغور جو خون را تمیز می

  «خواهی بفهمی! وای خدا لینگ، چرا نمی»

ات نشد اگر یک کاسه کوچولو آش  چیزی»لینگ گفت: 

  «جو خورد.

صحبت مایک  ها هم یکی از وظایف لینگ این بود که شب

خوابش  خورد و باشد. چون خانم تیپتون قرص اعصاب می

 راشد. اگر مایک کاری داشت، با انگشت به دیو سنگین می

کرد تا برود  آمد کمکش می زد. لینگ می مشترک اتاقش می

داد، اگر حالش خیلی بد بود،  دستشویی. قرصش را می

زد، یا اگر عضالت پاهاش گرفته بود، ماساژش  آمپولش می

رد و ماند تا وقتی خوابش بگی داد، بعد هم پیش مایک می می

طور که پای تخت مایک  بخواهد بخوابد. یک شب، لینگ همان

خواهی  می»مثل گربه توی خودش مچاله شده بود، پرسید: 

ها،  یکی از شبکه «تلویزیون تماشا کرد؟ شاید مش نشان داد.

 کرد.  مش را پخش می ردر این وقت شب، معموالً تکرا

ی  قضیه ی این راستش، نه. ببینم بابام درباره»مایک گفت: 

  «بیراه گفت؟ معجزه به تو بد و

کمی بعد، آقای تیپتون آمد توی 
نظر  آشپزخانه. خیلی عصبانی به

مایک به من گفت تو »رسید:  می
  «کنی. داری برایش دعا می
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  «بد و بیراه ندانست یعنی چی؟»

  «کشید؟ بهت اعتراض کرد. سرت داد»

خواست من نداد، نه. پدر نگران تو بود. »لینگ گفتن: 

  «حتت کرد.انار

خواهم بدانی من پشت سرت  ترسیدم. می از همین می»

دم حرف بدی نزدم. حرفت را بهش گفتم فقط چون فکر کر

ر خراب کردم. معلوم شد بابای عزیزم اآید. ولی انگ خوشش می

ت نشده حهر حال امیدوارم نارا شناسم! به قدر خوب می را چه

  «باشی.

ی پدرت الزم  من ناراحت نشد. من برای دعا اجازه»

  «طور. نداشت. معجزه هم همین

  «باهات موافقم.»

واست پدر تو را دوست داشت؛ خیلی زیاد. به من گفت خ»

  «دکتر متخصص برای تو آورد.

آقای تیپتون به لینگ و خانم تیپتون خبر داده بود که 

های  اش کار با مریض   پزشکی که تخصص ترتیبی داده تا روان

 العالج نوجوان است، بیاید مایک را ببیند. 

  «هاست؟ منظورت همان دکتر خل»

ه ک ی این لینگ لبخند زد و سرش را باال برد؛ به نشانه

 فهمد.  معنی این کلمه را نمی

ها یعنی دکتر اعصاب. دکتره یکی از  دکتر خل»

  «های اومانیسم است. ترین کشیش برجسته

  «آهان، یعنی کشیش پدرت بود؟»لینگ گفت: 

شود. بناست  تقریباً دارد می»مایک دماغش را باال کشید: 

  «بیاید احساس مرا نسبت به مرگ بهتر کند.

  «کند؟ را می طور این کار چه»

  «خواهیم دید.»ها را بست:  مایک چشم

  «تو خواست من برایت کتاب خواند؟»

  «آره، آره، حتماً.»

  «از همان کتاب که پدر امروز عصر خواند؟»

روز پدر و پسر با هم هگل خواند بودند. لینگ چیزی از  آن

دانست کلماتش حتی از  فهمید. فقط می آن کتاب نمی

ای هم  تر است. هیچ قصه قدس هم سختهای کتاب م کلمه

 ندارد. 

  «این وقت شب، نه. تو خودت یک چیزی انتخاب کن.»

از »لینگ دوید به اتاقش و با کتاب مقدسش برگشت: 

و لبخندزنان کتاب را نشان مایک  «کتاب خودم برایت خواند.

 داد. 

  «کند! اوه، اوه، اگر بابا بفهمد، چه ذوقی می»مایک گفت: 

از معجزه حرف نباشد. از کتاب مقدس که او گفت »

  «نگفت.

دانم. کتاب ایوب را برایم  آره بابا. خودم می»مایک گفت: 

  «ی درست و حسابی بکنیم. بخوان. بیا یک مقایسه

  «انگیز بود. اما ایوب داستان غم»

  «آید. جورش خوشم می از همین»

های ایوب بودند که مسکن مایک  ربع بعد، وسط رنج یک

کرد. مایک خوابش برد و لینگ دست از خواندن کشید.  اثر

حرکت نشست تا مطمئن شد خواب مایک سنگین  مدتی بی

که خواندن را  شده. بعد رفت پشت میز و سعی کرد از جایی

 گفت:  که ایوب می قطع کرده، ادامه بدهد؛ جایی

ولی نور چراغ  «آور است. هایی بس رنج مرا تقدیر، شب»

سوتر از آن بود که بشود چیزی  تختی کمخواب کوچک روی پا

با آن خواند. کتاب را بست و سرش را گذاشت روی میز. 

روز آمدنش به  ای که از اولین معجزه– خبری از معجزه نبود

این خانه، برای رسیدنش دعا کرده بود. حتی لینگ هم که 

فهمید  راه نزول رحمت خدا، می همیشه امیدوار بود و چشم به

رغم غذاهای  شود. مایک علی کم دارد تمام می کمشان  که وقت

غذاهایی که لینگ  -پخت که مادرش می مقوی و خوبی

کم به  گذاشت که سرش را گرم کند و کم ها وقت می ساعت

شد. خوشبختانه، حرفی  روز به روز الغرتر می ،خورد او بدهد

ی قوی بودنش به خانم تیپتون زده  که لینگ روز اول درباره

روزها برای بردن مایک به  ت داشت؛ چون اینحقیق بود

کرد. دیگر برای مالقات با  دستشویی، تقریباً باید بغلش می

رفتند؛ خود  دکتر مکنزی به ساختمان پزشکان مرکز شهر نمی

ماند که  قدر می شد و فقط آن آمد. با عجله وارد می دکتر می

 ی همه را همه قرص را توجیه کند و حال و روحیه تجویز آن

ترین  های مایک بدتر شده بود. تازه خراب کند. وضع سرفه

ها  تر از قرص دانه قرص بود، بعد از شام. وحشتناک ۹اش  نسخه

های قوی مسکن بود که بایست در یخچال نگه  آمپول

رفته،  اش. روی هم داشتند برای سردردهای حاد و ناگهانی می

شان  ارهشان و درب چیزهای زیادی بود که لینگ بخواهد برای

های الغرش گرفته بود  دعا کند. پشت میز، سرش را الی دست

 کرد. آفتاب که زد هنوز در حال دعا بود.  و دعا می

**** 

هنسون، پزشک جدید مایک، سه تا بعدازظهر در  دکتر

شان، هر  آمد. در اولین مالقات ی خانم تیپتون می هفته به خانه

خب، این »فت: گ گفت، دکتر هنسون می وقت مایک چیزی می

  «دهد؟ میبهت که گفتی چه حسی 
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حس »گفت:  اش کند، می خواست عصبی مایک که می

دارم »گفت:  یا می «شود. نزدیک میبهم کنم مرگ دارد  می

آمیز رد و  های شیطنت لینگ و مایک نگاه «شوم. ترک می هزهر

گذاشت روی دهانش و  کردند، و لینگ دست می بدل می

 خندید.  می

م معلوم شد دکتر هنسون جوان خیلی خوبی ک ولی کم

بخشی نیست. حتی بعد از  است و دست انداختنش کار لذت

روز مایک به لینگ گفت برای او  چند هفته آمد و رفت، یک

 متأسف است. 

چرا برای او متأسف است؟ »لینگ با لحن جدی پرسید: 

  «جا مریض، تو هست. این

  «آره ولی المصب خیلی امیدوار هست.»

انجیل گفت امیدواری فضیلت است. واجب بود آدم امید »

  «داشت.

  «امید به چی؟»

خودش هم  «خود امید مهم بود.»لینگ شانه باال انداخت: 

 آمد.  کم داشت از این حکم کلی بدش می کم

خودی  خواهی بگویی این امید به می»

  «خود واجب است؟ سوژه نداشت هم نداشت؟

د یعنی باز امی»لینگ فکری کرد و گفت: 

های خوب در، این طوری چیز گذاشتن

  «توانست وارد شد. شاید وقتی تو اصالً حواست هم نباشد.

فیزیکی است. اجور پادی مت طور، پس امید یک که این»

هر حال، خوبی دکتر هسون این است  هان؟ عالی بود، لینگ! به

ند هفته است دوتا چزند! دکتر مکنزی که  که الاقل حرف می

  «هم حرف شخصی با من نزده.کلمه 

  «عالقه شد. کم به ما بی من گمان کرد او کم»

کردم. شاید بهتر بود آش جو  قدر ناز می دانم. آن آره، می»

خوردم. فقط باید خودم را سرزنش کنم، نه  می بیشترهم 

  «کس دیگر را. هیچ

ی قبل  لینگ به زمین نگاه کرد. قوطی بلغور جو را هفته

 وی سطل آشغال. انداخته بود ت

مایکی، شاید خوب باشد چند تا پسر دعوت کرد که با تو »

  «سن داشت؟ های خوب هم گپ زد. تو دوست

  «نه، اصالً. تو چی؟ تو داری؟»

ما حاال »ای فکر کرد.  لحظه «نه هیچی.»لینگ هم گفت: 

  «دوست هم بود!

   «ام است. که بس من»

روز به روز  رفت و اتاق را حال مایک رو به وخامت می

کرد، اول یک واکر، بعد لگن  ی پر میبیشترتجهیزات پزشکی 

توالت، و بعد از چندین شب بحرانی، یک تشک تاشو برای 

لینگ. وقتی مایک خواب بود، لینگ کتاب ایوب را که مایک 

زد تا  مند شده بود، تندتند ورق می ه آن عالقهبروزها خیلی  این

آن پیدا کند. در کتاب مقدس  الی های امیدبخشی در البه نکته

که خدا اجازه داد شیطان زیر پای ایوب  نوشته بود بعد از این

ی مجدد ایوب، خدا دوباره او را به وضع  بنشیند، و بعد از توبه

سابقش برگرداند. حتی نوشته بود خدا پسر و دخترهای تازه و 

گاو و گوسفند تازه هم به او عنایت کرد. لینگ پیش خودش 

ی گاوها مثل هم هستند. ولی  گاو گاو است. همه»گفت: 

کدام جای  ها روح دارند. هیچ ها که گاو نیستند. بچه بچه

ها، امید و آسایش  گیرند. پس در تمام این حرف دیگری را نمی

  «شود؟ کجا پیدا می

های  خواند. بخش ولی مایک داستان ایوب را بارها می

خیلی دوست داشت،  زیادی را از بر شده بود و جاهایی را که

 خواند؛ بلند بلند.  برای لینگ می

 خندید.  کرد و می گاهی وسط جمله مکث می

  «ها مدیونت هستم. خاطر این لینگ، به»

های خدا  مهم نیست. حرف»لینگ گفت: 

توی این دنیا هم معنی داشت. اما من 

دانشکده نرفت، نابغه نبود، پس به هیچی 

  «مطمئن نیست.

  «ا، هستی.چر»مایک گفت: 

 لینگ سرش را به عالمت نه باال برد. 

  «هنوز به خوبی خدا ایمان داری، مگر نه؟»

 لینگ پشت کرد به مایک و از پنجره به بیرون خیره شد. 

 «داری! مگر نه، لینگ؟»

وقتی دنیای بزرگش را دید، مجبور بود به او »لینگ گفت: 

  «ایمان داشت.

ی بزرگ است. زیادی آهان، آفرین دنیا خیل»مایک گفت: 

تر از فهم  تر است که بزرگ بزرگ است. از روز هم روشن

  «ماست. بله؟

  «فهمید. بله. ولی من قبالً می»لب گفت: لینگ زیر

بینی. باالخره یک چیزهایی دارد  فهمی، می ولی حاال نمی»

  «شود. حالیت می

  «شود؟ چی حالیم می»

ن و امید و تر از جو خورد که زمین و آسمان بزرگ این»

زادی لینگ رکه از فهم ماد ها است. این نگاه مثبت و این حرف

هاییم. در یک  تر از این حرف تر است. ماها کوچک تان بزرگ

  «کلمه: حقیریم.

خواهی بگویی این امید  می»
خودی خود واجب است؟  به

 «سوژه نداشت هم نداشت؟
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حقارت و عجز از فهم دنیا درس سختی بود؛ حتی 

تر از دستور زبان انگلیسی. لینگ اطمینان مطلق گذشته  سخت

ت مثل گم کردن یک حیوان عزیز را از دست داده بود؛ درس

 سر و صدایی.  خانگی، و درست به همان بی

ی امید به مایک زده بود؛  که درباره ولی هنوز به حرفی

شود در را باز بگذاری، بلکه چیز  که می اعتقاد داشت؛ این

د و دعا کرد چیز خوبی وارد شود. پس امیدوار ماند، و صبر کر

شبی،  شاید حتی نیمه -صداسر و  بیاید تو، بی خوبی از در

 خواب باشند.  وقتی خواب

چند زد. هر دکتر هنسون از لینگ بیشتر لبخند می

روزها لینگ دیگر مجبور بود مدام یاد خودش بیندازد که  این

تر هنسون واقعاً شورش را کرد دک باید لبخند بزند، و فکر می

 آورده. در

های  روز که لینگ روی تخت مایک نشسته بود و لباس یک

 «دکتر هنسون خیلی خوش بود.»کرد گفت:  شسته را تا می

 قصد تعریف نداشت. 

چرا نباشد؟ او که قرار »مایک پرسید: 

دانم چرا  نیست بمیرد. هرچند که واقعاً نمی

کند. چون  جوری ناکار نمی خودش را یک

داند. برای  مرگ را یک فرصت طالیی می

که اسمش را گذاشته رشد  چیزی

ی ریزی کرد و  ینگ خندهل «شخصیتی.

قدر کافی رشد  کنم او به من فکر می»گفت: 

 دکتر هنسون مرد نسبتاً چاقی بود.  «کرد.

 کم از ایوب خواندم. دیروز برایش یک»مایک خندید: 
هاست  های تو بود که مرا سرشت و اکنون همان دست دست

 «خواستم ببینم برداشتش چیست. می .کند که نابودم می

  «چی گفت.»

با هیجان تمام یک لبخند به  "زیبا بود! زیبا بود!"»گفت: 

  «این گندگی چسبانده بود تخت صورت گرد و تپلش!

بهت که گفتی چه حسی  این»لینگ به شوخی گفت: 

  «داد؟

  «ام. روز بود مرده انگار سه»مایک هم گفت: 

کرد گفت:  اش را صاف می طور که داشت بالش لینگ همان

کم آرزو  کم «نبود، کتاب ایوب زیبا بود. شاید اگر تو مریض»

کرد کاش کتاب مقدس را به مایک نداده بود. دیگر ایوب و  می

اش بود. حتی خدای ایوب هم  های کتاب ایوب بس امیدواری

زد از خدای خودش  که لینگ خیلی زور می طور. خدایی همین

کرد، فقط  روزها اگر حال و وقت مطالعه پیدا می جدا کند. این

خواند. ولی مایک  های عهد جدید را می امیر داود و کتابمز

از  بیشتری انیشتین و حتماً  ایوب را دوست داشت؛ به اندازه

روزها هگل را دوست داشت. مایک به مادرش  چه پدرش این آن

گفته بود به کتاب ایوب عالقه دارد و خانم تیپتون از اتاق 

ده بود و چیزی دویده بود بیرون. خوشبختانه عقل به خرج دا

 به پدرش نگفته بود. 

آورد، مایک همیشه با صدای  وقتی لینگ صبحانه را می

مرغ را طعمی خوشایند  ی تخم و آیا سفیده»خواند:  زیر می
  «هست؟

فکر کنم دکتر هنسون »کرد:  ها را تا می لینگ داشت حوله

همه  وقت صورتش این تر شد اگر ریش گذاشت. آن خوشگل

  «ید.نظر نرس پهن به

  «گویم. میبهش باشه »

وقت او فهمید، ما چاقی صورتش را متوجه  نه مایکی! آن»

  «شد.

انداخت.  های کثیف را در سبد می لینگ داشت لباس

ی معجزه نگران بود. ترسید  مایکی، من درباره»اعتراف کرد: 

  «دعاها نرسید.

رسند.  معلوم است که می»مایک گفت: 

ار یک جایی گیر جواب دعاها هستند که انگ

  «کنند. می

  «این هم همان است.»

  «لزوماً نه.»

کتاب تفسیر گفت »لینگ سر تکان داد: 

ها را جواب داد؛ ولی جوابش همیشه چیزی  خدا دعا کننده

فت این غلط است. من گفت نیست که ما خواست. ولی من گ

  «ی نیست که ما انتظار داشت.بشاید جوا

گیری! یکی از چیزهای  ر غافلآخ گفتی، امان از این عنص»

  «که ما فهمیدیم. ی خدا همین است؛ البته تا جایی مورد عالقه

لینگ نفس عمیقی کشید و سعی کرد به شوخی کوچک 

ناامیدی موقوف، مایکی! من دعا را ادامه »مایک لبخندی بزند: 

  «داد. قول داد.

ی دکتر  به فرموده»مایک کنترل تلویزیون را برداشت. 

و تلویزیون را  «هرکس باید سرگرمی داشته باشد.هنسون 

 روشن کرد.

ات چیست؟ و  دکتر هنسون از مایک پرسیده بود سرگرمی

ام جان  ترین سرگرمی ها اصلی مایک جواب داده بود تازگی

 دادن است. 

، بیشترولی این »دکتر هنسون خیلی طبیعی گفته بود: 

ت. شطرنج وقت است، نه؟ من منظورم تفریح اس یک کار تمام

  «کنی؟ بازی می

وز که لینگ روی تخت ر یک
های  مایک نشسته بود و لباس

کرد گفت:  شسته را تا می
دکتر هنسون خیلی خوش »

 قصد تعریف نداشت. «بود.
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بعد دکتر هنسون و مایک با هم شطرنج بازی کرده بودند. 

که گوید:  برد. ولی عوض این مایک پشت سرهم از او می

  «دهد؟ تان می این چه حسی به»گفت:  می «مات»

  «شکست، شکست اساسی.»داد:  و دکتر هنسون جواب می

مخصوصاً کنی او  فکر نمی»مایک بعداً از لینگ پرسید: 

  «کند ازش ببرم؟ کاری می

یکی از روزهایی بود که مایک و لینگ اسمش را گذاشته 

شده بود. بوی  «روز بد»تمام روزهای آن هفته  «روز بد»بودند 

شد. یک موقعی  ن دکتر هنسون هنوز توی اتاق شنیده میلکدا

لینگ به مایک اعتراض کرده بود که حتی ادکلنش هم شاد 

 است. 

دکتر هنسون نتوانست نابغه شکست داد، » لینگ گفت:

  «مایکی.

شود  ولی شاید نابغه نباشم. لینگ. حاال دیگر اصالً نمی»

  «مطمئن بود.بهش راجع 

  «ی دایی پیر. ولی تو نزدیک بود. حاال شاید نه اندازه»

تو »لینگ اشاره کرد به پوستر انیشتین: 

بود. اما حتماً از دکتر مثل او پیر هم ن

تر بود! نیست او چه فکر کرد.  هوشاهنسون ب

میرد  دقیقه به دقیقه به پسری که دارد می

  «لبخند زد!

  «گوید! ببین کی دارد به کی می»

  «خندید. دانم، من سابق مثل کفتار می می»

شان باز  ها نیش نه؛ میمون. میمون هم نه. میمون کفتار»

  «زند. شود. ولی لینگ لبخند می می

 زنند!  ها لبخند می لینگ

دار  تی چیزی خندهقلینگ دیگر زیاد لبخند نزد. فقط و»

  «باشد. خودت متوجه شد، نه؟

خواستم باهات حرف بزنم. فکر  اتفاقاً راجع به همین می»

ات  کنم وقتش باشد که یکی از آن لبخندهای درست و حسابی

جا نگهش داری. چون کار ما  را بچسبانی به صورتت و همان

بهت هر حال لبخند همیشه  منطق گذشته. بهدیگر از دلیل و 

  «آید. می

 لینگ لبخند زد. سخت بود. 

ماه بعد دکتر هنسون دست از لبخند زدن برداشت.  یک

چنان سر وقت  مایک رفته بود توی کما. دکتر هنسون هم

که  گرفت؛ دستی نشست و دستش را می آمد، کنار تخت می می

اش  خطی چ کرده، خطها، مثل پرتقال قا حاال جای سوزن سرم

عصر هم  آمد. صبح و کرده بود. دکتر مکنزی هر روز می

داد.  آمد و وظایفش را انجام می پرستاری از بیمارستان می

نشستند. خانم  خانم و آقای تیپتون به نوبت در اتاق مایک می

کرد. حاال  ها را روی زانو قالب می نشست و دست تیپتون می

کرد. آقای تیپتون  آزاد گریه می ها بود که دیگر راحت و مدت

وقت  ماند و تقریباً هیچ ش خیره میروبروها به کتاب باز  ساعت

صندلی پشت  .نشست میها  آن زد. لینگ دور از را ورق نمی  آن

ی خانم  میز مایک را کشانده بود کنار پنجره تا بتواند باغچه

که فرداش مایک به کما رفت،  تیپتون را تماشا کند. شبی

ه بودند مش تماشا کنند، ولی مایک تگ و مایک خواسلین

هاش را اذیت  سردرد وحشتناکی داشت و نور تلویزیون چشم

 کرد. لینگ هم تلویزیون را خاموش کرده بود.  می

تا  «ایم. این قسمت را دیده»لینگ خیلی کوتاه گفت: 

از آن »ها را دیده بودند.  ی قسمت وقت، دیگر همه آن

خنده هم گریه  بود. حتی هاکی خوش انگیز های غم قسمت

های بسته سر تکان داد. لینگ آمپول  مایک با چشم «کرد.

ای  های او را با لوسیون گیاهی چینی همسکنش را زد و شقیق

 کرد، ماساژ داد. اش برای میگرن استفاده می که عمه

جان، این دیگر خدا»مایک غرولندی کرد: 

  «دهد! گند میی چیست؟! بو

ت به او اطمینان بدهد: لینگ خواس

صددرصد طبیعی. خیلی خوب برای سردرد. »

  «خون را تمیز کرد. خوب برای اعصاب خراب.

زنی که خون  شود، تو هنوز داری زور می من باورم نمی»

  «را تمیز کنی!  نامرد من

اعصابم دیگر بدتر از این »آمیزی گفت:  بعد با لحن تسلیم

  «شود. نمی

پشتش را عقب  مالید و موهای کم لینگ پیشانی مایک را

  «عمه به این قسم خورد.»زد: 

های لینگ نگاه کرد:  مایک نگاهش را باال آورد و به چشم

ی نه  لینگ به نشانه «دانی کجا را اشتباه کردیم، نه؟ تو می»

 سر تکان داد. 

جای شانس، برای رحمت دعا کردیم. دست  که به این»

جورهایی با  ایم یک م که آمادهخودمان را رو کردیم. نشان دادی

 گزید. جواب نداد.  لینگ لب پایینش را «هر چیزی کنار بیاییم.

  «دهد؟ میبهت که من گفتم چه حسی  یاال لینگ، این»

تر از آن  نکن! خسته»ی ریزی کرد و گفت:  لینگ خنده

  «بود که شوخی کرد.

وزوز یخچال از توی آشپزخانه ساعت سه صبح بود. فقط 

چه شکوهمند »ها را بست و خواند:  شد. مایک چشم میشنیده 
است صدای خداوندگار در رعد. ما را توان نیست حکمت افعال 

  «بزرگش را دریابیم.

شود، تو هنوز  من باورم نمی»
زنی که خون  داری زور می

 «را تمیز کنی! نامرد من
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  «این صدای خدا نبود. صدای یخچال بود.»

کنی  اید آره؛ شاید هم نه. باالخره یک روز اعتراف میش»

یک  -خواهی، بگذار اسمش را هرچه می-که دنیا، یا خدا 

آریم؛  کند که ما چیزی ازش سر در نمی کارهایی می

فهمیم. هگل هم نفهمید. فکر نکنم انیشتین هم فهمیده  نمی

  «باشد.

مایک دماغش را باال  «او فهمید. چون زبانش را درآورد.»

 کشید. 

اش را  لینگ نفس بلندی کشید. در قوطی لوسیون عمه

نعمت داد، و ما شاید خدا همین االن به ما »گذاشت و گفت: 

  «نفهمید.

 کنی لینگ، ولی این تنها چیز متشکرم که تالشت را می»

  «ای. ای است که تا حاال به من گفته افسرده کننده

 افسرده کننده نه، مایکی. من فقط منظورم این بود که او»

 «به من نعمت داد، و با من به تو. با تو

را جمع  فردای شبی که مایک از دنیا رفت، لینگ وسایلش

ی  که برای همیشه از خانه کرد و پیش از این

خانم تیپتون برود، به اتاق مایک رفت. شب 

قبل، تخت خالی مایک را مرتب کرده بود. 

 ها را کنار زد.  طرف پنجره رفت و پرده حاال به

خدا یک صبح زیبای دیگر آفرید، »گفت: 

بعد فین کرد و دستمال مچاله را  «مایکی.

ولی این یکی »ش گذاشت: توی جیب پلیور

  «برای تو نبود.

ها هنوز چمن دیده  ره خیره شد. شبنمجبه بیرون پن

رختخواب  شدند. خانم تیپتون قرص خورده بود و حاال توی می

شدت  اش زیر نور صبح به غچهافتاده بود. اما چمن با

طرف  های رنگی چرخیده بود به درخشید. صورتک بنفشه می

گرفتند، برای لینگ   و آفتابی که می ها خورشید. زیبایی گل

های قطعی و انکارناپذیر خوبی خدا بود؛ حتی آن  هنوز نشانه

آورد. کف  جا. ولی این موضوع دیگر سرحالش نمی موقع، و آن

ای سرش را  دستش را روی تخت خالی مایک گذاشت و لحظه

 پایین انداخت. 

 وقتی برگشت برود، نگاهش با نگاه انیشتین گره خورد.

جدا -ماه پیش متوجه شده بود صورت دانشمند پیر مایک  یک

خیلی به تصویر خدای پدر در  -از شکلکی که درآورده بود

تفسیر کتاب مقدس شباهت داشت. آن را نشان مایک داده 

ای است.  بود. مایک هم با تعجب گفته بود که شباهت بامزه

 ی در بود و خیره شده بود حاال لینگ دستش روی دستگیره

هایی که  را با تمام حرفها  آن ها بود به صورت پیرمردی که ماه

صدا  هایی که کشیده بودند، ساکت و بی زده بودند و سختی

بعد پیش از  «حافظ نابغه.خدا»تماشا کرده بود. آهسته گفت: 

ی آشنایی؛ یا تأیید، شاید هم  اینکه در را باز کند، به نشانه

 کش را بیرون آورد. حافظی، زبان سرخ کوچخدا فقط برای

 حقیقت  مترجم: امیر مهدی 

 

  نقد داستان:

کند.(  روای سوم شخص )جهانی متفاوت را بیان می 

 محدود به ذهن پرستار لینگ تان است.

  ها: مثال

 آید. شان می ها از لبخند خوش دانست آمریکایی می *

لینگ سر تکان داد. سعی کرد لبخند را از صورتش پاک  *

سن و  ی کم بدهد اهمیت بیماری العالج یک بچه کند تا نشان

 کند؛ اما چندان موفق نشد. سال را درک می

کرد. وقتی خوابش  ها را بسته بود و دعا می لینگ چشم *

 های فراوان خداوند بود. برد، عمیقاً شکرگزار نعمت

ها همیشه  برگرداند. عکس لینگ رو *

کردند؛ همیشه چیزهایی را  اش می عصبی

دادند که دیگر وجود نداشتند؛  دم مینشان آ

تمام شده بودند، رفته بودند. یک لحظه، یک 

لبخند، یک آدم و گاهی حتی کل یک 

 کشور.

پیرمرد زبانش را درآورده بود. چرا  *

مایک عکس یک آدم دیوانه را روی اتاق چسبانده بود؟ لینگ 

 .ترسید نکند عکس یکی از بستگانش باشد

رش را فهمیده، گرچه بعضی لینگ مطمئن بود منظو *

 کلمات را متوجه نشده بود. مثالً قاچاقی یعنی چی؟

مایک خوابش برد و لینگ دست از خواندن کشید.  *

حرکت نشست تا مطمئن شد خواب مایک سنگین  مدتی بی

 .شده

  گرا )بیماری العالج مایک!( ژانر: واقع

 ی داستان چیست؟ مسئله

پایان عمرش سرطان مایک که شمارش معکوس برای 

  شروع شده است.

 مثال: 

رفت و اتاق را روز به روز  حال مایک رو به وخامت می

کرد، اول یک واکر، بعد لگن  می ی پربیشترتجهیزات پزشکی 

توالت، و بعد از چندین شب بحرانی، یک تشک تاشو برای 

 لینگ.

فردای شبی که مایک از دنیا 
رفت، لینگ وسایلش را جمع 

برای  که کرد و پیش از این
ی خانم تیپتون  همیشه از خانه

 برود، به اتاق مایک رفت.
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 حور معنایی داستان چیست؟ م

ر زندگی هایی که د ها براساس تجربه برخی از انسان

ی اتفاقات را به هم ربط داده و  اند همه خصوصی خود داشته

کنند.  در نهایت به یک سر منشاء که آن هم خداست وصل می

ی هستند که ا واقعیت را باور ندارند و به انتظار معجزه

که برخی دیگر واقعیتی را  ممکن را ممکن کند. در حالیغیر

اند، بدل  ربه کردهچه که تج بینند نه آن قبول دارند که می

به واقعیت. آغاز و پایان زندگی انسان امروزی را  چیز شدن همه

 توان براساس تجربه تعریف کرد.  نمی

 مثال:

سالگی یتیم شده بود. از تیفوئید جان سالم  لینگ از هشت

گیر افتاده بود و روز وسط دریا  23بار  در برده بود. حتی یک به

توانست  ها او نمی جود این تجربهکرده بود. با وباز نجات پیدا 

قبول کند که مرگ این پسری که خوابیده، حتمی و ناگزیر 

های زندگی  که با تجربه است. ناگزیر بودن مفهومی بود

 خواند. خودش نمی

 روایت خطی است.

که رفته  کند تا این هر روز لینگ تان از مایک مراقبت می

مرگ مایک داستان  رود، در پایان با رفته حال او به وخامت می

 شود. تمام می

 مثال: 

فردای شبی که مایک از دنیا رفت، لینگ وسایلش را جمع 

ی خانم تیپتون  که برای همیشه از خانه کرد و پیش از این

برود، به اتاق مایک رفت. شب قبل، تخت خالی مایک را مرتب 

 ها را کنار زد.  طرف پنجره رفت و پرده  کرده بود. حاال به

بعد  «خدا یک صبح زیبای دیگر آفرید، مایکی.« گفت: 

فین کرد و دستمال مچاله را توی جیب پلیورش گذاشت: 

  «ولی این یکی برای تو نبود.»

ها هنوز چمن دیده  ره خیره شد. شبنمجبه بیرون پن

رختخواب  شدند. خانم تیپتون قرص خورده بود و حاال توی می

شدت  صبح بهاش زیر نور  غچهافتاده بود. اما چمن با

طرف  های رنگی چرخیده بود به درخشید. صورتک بنفشه می

گرفتند، برای لینگ  ها و آفتابی که می خورشید. زیبایی گل

های قطعی و انکارناپذیر خوبی خدا بود؛ حتی آن  هنوز نشانه

آورد. کف  جا. ولی این موضوع دیگر سرحالش نمی موقع، و آن

ای سرش را  و لحظهدستش را روی تخت خالی مایک گذاشت 

 پایین انداخت. 

وقتی برگشت برود، نگاهش با نگاه انیشتین گره خورد. 

جدا -یک ماه پیش متوجه شده بود صورت دانشمند پیر مایک 

خیلی به تصویر خدای پدر در  -از شکلکی که درآورده بود

را نشان مایک داده   تفسیر کتاب مقدس شباهت داشت. آن

ای است.  فته بود که شباهت بامزهبود. مایک هم با تعجب گ

 ی در بود و خیره شده بود حاال لینگ دستش روی دستگیره

که  هایی را با تمام حرفها  آن ها بود به صورت پیرمردی که ماه

صدا  که کشیده بودند، ساکت و بی هایی زده بودند و سختی

بعد پیش از  «خداحافظ نابغه.»تماشا کرده بود. آهسته گفت: 

یا تأیید، شاید هم  ی آشنایی؛ ر را باز کند، به نشانهکه د این

 حافظی، زبان سرخ کوچکش را بیرون آورد.فقط برای خدا

 تعلیق:

شود. گام به  مخاطب از ابتدا وارد فضای بیماری پسر می

شود )معجزه(  گام ذهنیت او به چیزی غیرواقع سوق داده می

نده ناگهان از را باور کند، نویس خواهد آن که خواننده می همین

طریق تصویرپردازی عالی خواننده را با مرگ شخصیت اصلی 

دنیای مجاز به دنیای واقعی پرتاب  از و کند می روبروداستان 

 شود.  می

 مثال: 

کتاب را بست و سرش را گذاشت روی میز. خبری از 

ای که از اولین روز آمدنش به این خانه،  معجزه–معجزه نبود 

ده بود. حتی لینگ هم که همیشه برای رسیدنش دعا کر

فهمید که  راه نزول رحمت خدا، می امیدوار بود و چشم به

رغم غذاهای  شود. مایک علی کم دارد تمام می شان کم وقت

غذاهایی که لینگ  -پخت مقوی و خوبی که مادرش می

کم به  گذاشت که سرش را گرم کند و کم ها وقت می ساعت

شد. خوشبختانه، حرفی  رتر میروز به روز الغ ،خورد او بدهد

ی قوی بودنش به خانم تیپتون زده  که لینگ روز اول درباره

بود حقیقت داشت؛ چون این روزها برای بردن مایک به 

کرد. دیگر برای مالقات با  دستشویی، تقریباً باید بغلش می

رفتند؛ خود  دکتر مکنزی به ساختمان پزشکان مرکز شهر نمی

ماند که  قدر می شد و فقط آن وارد می آمد. باعجله دکتر می

ی همه را  همه قرص را توجیه کند و حال و روحیه تجویز آن

ترین  های مایک بدتر شده بود. تازه خراب کند. وضع سرفه

ها  تر از قرص دانه قرص بود، بعد از شام. وحشتناک ۹اش  نسخه

های قوی مسکن بود که بایست در یخچال نگه  آمپول

رفته،  اش. روی هم ی سردردهای حاد و ناگهانیداشتند برا می

شان  شان و درباره چیزهای زیادی بود که لینگ بخواهد برای

های الغرش گرفته بود  دعا کند. پشت میز، سرش را الی دست

 کرد. آفتاب که زد هنوز در حال دعا بود. و دعا می

 ها است. ی جدید پسامدرن داستان برخالف نظریه
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د، مجازها بیشتر بر واقعیت اشراف ها معتقدن پسامدرن

اثر: ژان فروستیه. اما این  «زن ناشناس»دارند. مانند داستان 

 )معجزه( اشراف دارد. داستان واقعیت )بیماری مایک( بر مجاز

 مثال: 

حقارت و عجز از فهم دنیا درس سختی بود؛ حتی 

تر از دستور زبان انگلیسی. لینگ اطمینان مطلق گذشته  سخت

ست داده بود؛ درست مثل گم کردن یک حیوان عزیز را از د

 سر و صدایی.  خانگی، و درست به همان بی

 ی امید به مایک زده بود که درباره ولی هنوز به حرفی

شود در را باز بگذاری، بلکه چیز  که می اعتقاد داشت؛ این

کرد و دعا کرد چیز  خوبی وارد شود. پس امیدوار ماند، و صبر

شبی، وقتی  شاید حتی نیمه ،سر و صدا ید تو، بیبیا خوبی از در

 خواب خواب باشند.

 شناسی. زبان

« شناختی جهان»شناسی دیدگاه نویسنده  از نظر زبان

گر نظام اعتقادی و ارزشی است که راوی از  است. یعنی بیان

را درک   نگرد و آن طریق آن به جهان می

 کند. می

 مثال: 

لینگ خیلی زود خودش را با  

ی خانه تیپتون وفق داد.  ای روزانهکاره

اش در این بود که  اصالً استعداد ویژه

خودش را با هر شرایطی وفق بدهد. 

اش از  که با خانواده صدا بشود؛ مثل وقتی توانست آرام و بی می

نست خودش توا دست سربازها در جنگل مخفی شده بود. می

. اگر طور که در آن قایق کرده بودرا جمع و جور کند؛ همان

ی دتوانست خوش سر و زبان بشود و خو شد، حتی می الزم می

 که در اردوگاه مهاجران کرده بود.  نشان بدهد؛ چنان

رو و بشاش بود و مراقب بود با خانم  پیش مایک خوش

  ای داشته باشد. تیپتون هم رفتار آرام و دوستانه

 مندی داستان. داللت

که  باشد چیزی هر شکلی باید دالیلی داشته هر چیزی به

در این داستان مهم است، کسی بیمار است، نویسنده جهان را 

مرگ، »که زندگی انسان دو رخداد دارد  کند این ریزتر نگاه می

 شود نه مجاز. اساس حقیقت تعریف می هر دو بر «زندگی

 مثال:

زد. هرچند این  دکتر هنسون از لینگ بیشتر لبخند می  

مدام یاد خودش بیندازد که باید روزها لینگ دیگر مجبور بود 

کرد دکتر هنسون واقعاً شورش را  لبخند بزند، و فکر می

 درآورده. 

های  روز که لینگ روی تخت مایک نشسته بود و لباس یک

 «دکتر هنسون خیلی خوش بود.»کرد: گفت:  شسته را تا می

 قصد تعریف نداشت. 

چرا نباشد؟ او که قرار نیست بمیرد. »مایک پرسید: 

جوری ناکار  دانم چرا خودش را یک هرچند که واقعاً نمی

داند. برای  کند. چون مرگ را یک فرصت طالیی می نمی

 «که اسمش را گذاشته رشد شخصیتی. چیزی

 ها: استفاده از نشانه

ی دال و  ها از طریق رابطه دلیل کاربردی بودن نشانه به

تأویل  شود که با استدالل و مدلول جهان داستان شناخته می

 همراه است. 

 ها: مثال

هایی از لطف و خوبی خدا  کرد، نشانه هر کجا نگاه می به -5

 دید. را می

که خوابیده،  توانست قبول کند که مرگ این پسری نمی -3

 حتمی و ناگزیر است.

ناگزیر بودن مفهومی بود که با  -2

 خواند. های زندگی خودش نمی تجربه

کرد: به سوابق کاری لینگ اشاره  -0

هات خیلی خوبند. معلوم است  معرف»

ها خوب بوده. ولی پزشکان  کارت با مریض

های مددکاری دوست  و مدیران مؤسسه

دارند پرستارهاشان آموزش آکادمیک هم 

 والی آخر «دیده باشند.

 سطح اول روایت. 

 واضح و آشکار عدم پیچیدگی زبانی و روایی است.

گ تان روشن است. همان اولین خط داستان، موضع لین از

ست، چه ملیتی دارد، چه روبروداند با چه کسی  مخاطب می

 ی است. حتی درا اعتقادی دارد، تخصص کاریش در چه حوزه

داند. تکلیف خواننده با نویسنده  ها را می چه حد زبان شخصیت

 روشن است.

 ها:  مثال

لینگ تان پیش از هر چیز، بیش از هر چیز و بعد از هر  *

دانست. این بود که وقتی خانم  را مسیحی می چیز، خودش

معطلی  لینگ بی «کمی از خودت برایم بگو.»شریدی گفت: 

اش  و بعد روی صندلی «من مسیحی خوبی هست.»گفت: 

تر شد؛ شاگرد ممتازی که به معلمش جواب درست داده  راست

باشد. مشاور کاریابی نه لبخند زد، نه سرش را بلند کرد. 

 اغذهای زیر دستش بود: نگاهش هنوز به ک

شناسی دیدگاه نویسنده  از نظر زبان
گر  است. یعنی بیان« شناختی جهان»

نظام اعتقادی و ارزشی است که 
نگرد  راوی از طریق آن به جهان می

 کند. را درک می و آن
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گویی، دخترجان،  طور است که می بله خب، حتماً همین»

بگو. توی  بیشتری کارت  ولی من منظورم این بود که از سابقه

ی  بینم که در بیمارستان النگ بیچ برای دوره ها می این برگه

نام کردی، ولی تا آخر ادامه  آموزش عملی پرستاری ثبت

 «ندادی.

با لحنی آرام ولی سریع، حرفش را زده آقای تیپتون  *

بود. لینگ مطمئن بود منظورش را فهمیده، گرچه بعضی 

طور  کلمات را متوجه نشده بود. مثالً قاچاقی یعنی چی؟ همان

من فقط سعی کرد پسرتان »کرد، گفت:  که به زمین نگاه می

  «خودش را نباخت.

 سطح دوم، دو وجهی است.

 وجه اول )ایدوئولوژی(

 چیز را در ای دارد، همه ر لینگ تان، دیدگاه بستهپرستا

داند. اعتقادات دینی،  تجربیات خود می هم تکیه بر معجزه، آن

طریق دعا به معجزه و شفا  تبدیل به باورهای ذهنی شده تا از

 دست پیدا کند. 

 :  مثال

انجیل گفت امیدواری فضیلت است. واجب بود آدم » *

  «امید داشت.

  «امید به چی؟»

خودش هم  «خود امید مهم بود.»لینگ شانه باال انداخت: 

 آمد.  کم داشت از این حکم کلی بدش می کم

خودی خود واجب است؟  خواهی بگویی این امید به می»

  «سوژه نداشت هم نداشت؟

امید یعنی باز گذاشتن در، »لینگ فکری کرد و گفت: 

اصالً  طوری چیزهای خوب توانست وارد شد. شاید وقتی تو این

  «حواست هم نباشد.

 گرایی( وجه دوم )واقع

پدر اعتقاد به واقعیتی دارد که از نظر دکتر ثابت شده 

بیند و به آن ایمان دارد، نه  را که وجود دارد میه چ است. آن

 که وجود خارجی ندارد و امکان وقوع آن نامعلوم و چیزی

 نامشخص است. 

 مثال: 

خواهد، شب  در دلت میق خب، البته تو آزادی که هر چه»

شوم اگر از این موضوع  و روز دعا کنی. ولی ازت متشکر می

طور از معجزه. ما دوسال آزگار  چیزی به مایک نگویی؛ همین

فقط امید نشخوار کردیم. امید مال عهد عتیق است. البته 

ی  کنم. ولی یک معجزه ها درک می از این حرف هدفت را

  «ن چیز ممکن است.نخورتری درد قاچاقی دیروقت به

 ها: )فرعی و اصلی(  تقابل

فرعی )روز/ شب. بیماری/ سالمتی. ملیت لینگ تان/ 

 های اصلی.( شخصیت

 روز/ و شب 

  مثال:

های مایک را  لینگ هر روز صبح، وقتی صبحانه و قرص

ی  زد و جمله های اتاق را کنار می آورد، پرده برایش می

کن. مایکی! خدا یک  تماشا»کرد:  اش را تکرار می همیشگی

خاطر تو! او انتظار داشت تو آن  روز قشنگ دیگر آفرید، فقط به

  «را تماشا کرد.

های لعنتی را  آن پرده»جمله همیشگی مایک هم این بود: 

  «نزن کنار! خیلی روشن شد.

کور،  خیلی روشن برای موش»داد:  و لینگ جواب می

 «کور نیست. تو آدم هست. شاید؛ ولی تو موش

 یماری/ سالمتیب

  مثال:

ها را کنار زد، مادر مایک را  روز صبح، وقتی لینگ پرده یک

نگاه کن، مایکی! مادر »دید که توی باغچه زانو زده. گفت: 

های تازه کاشت که تو از پنجره تماشا کرد! برایش دست  گل

  «تکان بده!

هر حال دستی تکان  ها را گشاد کرد، ولی به مایک چشم

 ا تعجب لبخندی زد و دست تکان داد. داد. مادرش ب

ی صنوبر هندی روی خاک زانو زده بود،  پای درختچه

آورد و توی باغچه  های رنگی را از خاک گلدان در می بنفشه

 کاشت.  می

مادرت بهترین باغبانی هست که من »لینگ گفت: 

را حس کرد و  ها هم این هاش بود. گل شناخت. عاشق گل

  «د.خاطر او خوب بزرگ ش به

تر  عاشق من هم هست ولی من دیگر از این بزرگ»

 «شوم. نمی

های اصلی )خانم و آقای  ملیت لینگ تان/ شخصیت

 تیپتون، مایک(

 لینگ تان آسیایی است با اعتقادات دینی.

اش را صاف  طور که داشت بالش لینگ همان *مثال: 

 «شاید اگر تو مریض نبود، کتاب ایوب زیبا بود.»کرد گفت:  می

کرد کاش کتاب مقدس را به مایک نداده بود.  کم آرزو می مک

اش بود. حتی  های کتاب ایوب بس دیگر ایوب و امیدواری

 طور. خدای ایوب هم همین
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ی  من خیلی شانس توی همه»لینگ سرتکان داد:  *

پای تخت مایک  «زندگی داشت. ولی شانس نه، رحمت.

حمت، رحمت بهتر از شانس. تو دعا کن برای ر»نشست: 

  «مایک درست نبود دعا برای شانس.

خانم، آقای تیپتون و مایک اروپایی اعتقاد به واقعیت 

 دارند.

همه اطالعات  دانم این نمی»مایک با لحنی جدی گفت:  *

 «شوم. شوم. بدتر می را کی به تو داده. ولی من بهتر نمی

خواهد،  قدر دلت می خب، البته تو آزادی که هر چه» *

شوم اگر از این  عا کنی. ولی ازت متشکر میشب و روز د

طور از معجزه. ما دوسال  موضوع چیزی به مایک نگویی؛ همین

آزگار فقط امید نشخوار کردیم. امید مال عهد عتیق است. 

ی  کنم. ولی یک معجزه ها درک می از این حرف البته هدفت را

  «درد نخورترین چیز ممکن است. قاچاقی دیروقت به

کتاب تفسیر گفت خدا دعا »تکان داد:  لینگ سر *

ها را جواب داد؛ ولی جوابش همیشه چیزی نیست که ما  کننده

خواست. ولی من گفت این غلط است. من گفت شاید جوابی 

  «نیست که ما انتظار داشت.

گیری! یکی از چیزهای  آخ گفتی، امان از این عنصر غافل»

  «که ما فهمیدیم. ی خدا همین است؛ البته تا جایی مورد عالقه

 تقابل اصلی )مرگ/ معجزه.(

وضوح نشان  نویسنده این تقابل را در پایان داستان به

 دهد.  می

 ها:  مثال

وز یخچال از توی  صبح بود. فقط وز ساعت سه *

چه »ها را بست و خواند:  شد. مایک چشم آشپزخانه شنیده می
ست شکوهمند است صدای خداوندگار در رعد. ما را توان نی

  «حکمت افعال بزرگش را دریابیم.

  «این صدای خدا نبود. صدای یخچال بود.»

کنی  روز اعتراف می شاید آره؛ شاید هم نه. باالخره یک»

یک  -خواهی، بگذار اسمش را هرچه می-که دنیا، یا خدا 

آریم؛  کند که ما چیزی ازش سر درنمی کارهایی می

یشتین هم فهمیده فهمیم. هگل هم نفهمید. فکر نکنم ان نمی

  «باشد.

مایک دماغش را باال  «او فهمید. چون زبانش را درآورد.»

 کشید. 

اش را  لینگ نفس بلندی کشید. در قوطی لوسیون عمه

شاید خدا همین االن به ما نعمت داد، و ما »گذاشت و گفت: 

  «نفهمید.

 کنی لینگ، ولی این تنها چیز تشکرم که تالشت را میم»

  «ای. ای است که تا حاال به من گفته افسرده کننده

که مایک از دنیا رفت، لینگ وسایلش را  فردای شبی *

ی خانم  که برای همیشه از خانه جمع کرد و پیش از این

تیپتون برود، به اتاق مایک رفت. شب قبل، تخت خالی مایک 

ها را کنار  طرف پنجره رفت و پرده را مرتب کرده بود. حاال به

 زد. 

 «دا یک صبح زیبای دیگر آفرید، مایکی.خ»گفت: 

وقتی برگشت برود، نگاهش با نگاه انیشتین گره خورد.  *

جدا -ماه پیش متوجه شده بود صورت دانشمند پیر مایک  یک

خیلی به تصویر خدای پدر در  -از شکلکی که درآورده بود

را نشان مایک داده   تفسیر کتاب مقدس شباهت داشت. آن

ای است.  عجب گفته بود که شباهت بامزهبود. مایک هم بات

 ی در بود و خیره شده بود حاال لینگ دستش روی دستگیره

هایی که  را با تمام حرفها  آن ها بود به صورت پیرمردی که ماه

صدا  هایی که کشیده بودند، ساکت و بی زده بودند و سختی

بعد پیش از  «خداحافظ نابغه.»تماشا کرده بود. آهسته گفت: 

ی آشنایی؛ یا تأیید، شاید هم  که در را باز کند، به نشانه این

 .فقط برای خداحافظی، زبان سرخ کوچکش را بیرون آورد

 ایجاد پارادوکس.

خوابد، اوضاع کاری و  لینگ تان هیچ ندارد، گرسنه می

 ش کساد است اما شکرگزار است. ا مالی

  ها: مثال

احوالش هم هایی که لینگ حتی با این اوضاع و  زیبایی *

هایی از  کرد، نشانه هر کجا نگاه می را ببیند. بهها  آن توانست می

 دید. لطف و خوبی خدا را می

چون غذایی در خانه نبود و پولی هم برای خرید  *

 خواب رفت. نداشت، به رخت

خاطر الطاف الیزالی که  نفس عمیقی کشید و خدا را به *

سالم و قوی برای هایی  هوای کافی، ریه- نسبت به او داشت

های پرشکوفه آلو، و حتی آب لیوان پالستیکی  تنفس، درخت

 شکر کرد. -جلوش

تند  ی اتاق را پایین کشید، ولی باز هم نور لینگ کرکره *

ها را  های نارنجی خیابان روی سقف بود. لینگ چشم چراغ

کرد. وقتی خوابش برد، عمیقاً شکرگزار  بسته بود و دعا می

 ■ ن خداوند بود.های فراوا نعمت
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 «، هفت لوح زرینچوب مقدس»رمان  یادداشتی بر 
 «عالمه میرشفیعی» ؛«علیرضا احمدی»نویسنده  

 

ی جوان  از نویسنده« چوب مقدس، هفت لوح زرین»رمان 

د ماجراها است. این رمان را با توجه به تعد« احمدی علیرضا»

اجراهایی که نامید. م« رمان ماجرایی»توان یک  اش می و وقایع

 هستند. ها  آن ی گیر و تداوم دهنده دو پسر نوجوان پی

های ماجرایی سرشار از وقایع هستند و از  رمان

ای برخوردارند که تمایالت پنهان و  های ظاهری جذابیت

نویسان با  انگیزند. داستان ماجراجوی مخاطب نوجوان را برمی

سته از الهام از روح کنجکاو و ماجراجوی مخاطبان این د

های داستانی اهمیت  ها به خلق حوادث و درگیری رمان

کنند  ی جسمانی پیدا می جنبه تری که، بیشدهند درگیرهای می

های  اناییو در کنار آن هوش نوجوان قهرمان نیز به یاری تو

 آید. ش میجسمانی او و یاریگران

ای در جهان طیف  های حادثه رمان

بزرگسال را ای از مخاطبان نوجوان و  گسترده

ها، روایت  گیرد. در این دسته از رمان در برمی

چرخد گاهی؛  داستان بر محور حادثه می

هم پیوسته هستند وگاه گسسته و  حوادث به

باشند. هرچه زمان  فاقد ارتباط استداللی می

ی کنونی  ای به دوره های حادثه خلق رمان

ردار تری برخو ی استداللیِ محکم شود از شبکه تر می نزدیک

اهمیت ها  آن چنین، زیباشناسی پرداخت در شوند و هم می

سازد.  می نویس را ظاهر ی روایت داستان کند که شیوه ا میپید

ها همواره راز، جست وجو برای کشف راز،  در این نوع رمان

مبارزه با نیروهای بدی و موانع ایجادشده برای رسیدن به 

در چگونگی  های ثابت هستند پس، اهمیت مایه نیکی بن

را از هم متمایز ها  آن ها است که پرداخت این نوع داستان

طورکلی فضا و  ها و به ها و واکنش ها، کنش کند. شخصیت می

گردد باید  ها که بر محور ماجراها در داستان می رنگ داستان

همواره از تازگی و نو بودگی برخوردار باشد تا مخاطب خودش 

های متعدد  مکن درک کند و رمانهای م ترین جهان را در تازه

چه که   از این دسته، او را به یکنواختی و کسالت نکشاند. آن

تی اهمیها  آن باشد که به ها می مانمهم است پرداخت این ر

ها  توانند همانند قصه بخشد. حوادث می شایان توجه می

ها  معلول ها و تی عل که از سلسله آن اهر شوند بیدرپی ظ پی

های کهن مانند سمک عیار و  که؛ قصه چنان هم پیروی کنند

امیرارسالن نامدار هم از رخداد پیاپی حوادث پیروی کردند و 

اند. در  این وقایع سبب گسترش داستان و جذب مخاطب شده

های ذاتی آن  رنگ، از ویژگی ها تعدد حوادث بدون پی قصه

ای کنونی  های حادثه ها و رمان که، در داستان است در حالی

حادثه از منطق درون متن، زندگی قهرمانان، کنش و 

کند و رویداد حوادث بعدی نیز  شان پیروی می های واکنش

های دو سوی نیروهای نیک و  ی قبلی و واکنش متعاقب حادثه

ای در  گیرد. وقتی سخن از رمان حادثه بدِ پیشین شکل می

ی  ان بر اساس شبکهرود به یقین، پرداخت داست قرن حاضر می

ای  کند به ویژه که این رمان حادثه ت پیدا میاستداللی اهمی

ی  نویسی کالسیک و بر مبنای نقطه بر اساس اسلوب داستان

پایان -گشایی و فرود ها، حوادث، گره رانافکنی، بح آغاز، گره

نیز از این اسلوب « چوب مقدس»نوشته شده باشد. رمان 

ی  کند و لذا ضرورت دارد از شبکه پیروی می

تداللی محکمی برخوردار باشد تا مخاطبی اس

ای  های حادثه ی غنی رمان که از تجربه

نوجوان در جهان امروز برخوردار است بتواند 

را  وارد شود و آن« چوب مقدس»به جهان 

ی  های خلق شده ای در جهان جهان تازه

 پیشین دریابد. 

زده در  با ریتمی هیجان« چوب مقدس»رمان  حوادث در

زدگی ظهور حوادث در رمان از  شوند. هیجان هر میداستان ظا

کند که سعی دارد تمامی تمایالت  زده پیروی می روحی هیجان

و تأثرات ناشی از شگفتی حوادث را در داستان اظهارکند. در 

ادث بر نویس و چیرگی حو ی نفوذ حوادث بر داستان نتیجه

بب انی و هول و وال سهای داست تمتن برای افزودن به جذابی

یت توسط ی روا ت پرداخت داستان با خلق شیوهشده که اهمی

 نویس فراموش شود. داستان

برای نوجوانان نوشته بیشتر ای  های حادثه این دسته رمان

پذیر دارند تا  تحریک شود که روحی ماجراجو، کنجکاو و می

های تألمات روحی بلوغ را در این  واکنش-ها مسیر کنش

شان را فرو  ش سیاحت و ماجرا طلبماجراها آرام کنند و عط

طلبد که داستان نویس خود از تأثرات  نشانند همین امر می

ناشی از حوادث خارج شود تا بتواند با دیدی روشن بر 

اش حاکم باشد، جهت آن را تعیین کند و  ماجراهای داستانی

  ریزی نماید. ی استداللی مستحکمی را پی شبکه

د رمان را با توجه به تعد این
توان  اش می ماجراها و وقایع

نامید. « رمان ماجرایی»یک 
ماجراهایی که دو پسر نوجوان 

ها  ی آن گیر و تداوم دهنده پی
 هستند.
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عنوان رمانی  که روزگاری به« ها ارباب حلقه»رمان مشهور 

عنوان یک رمان  درخور بزرگساالن نوشته شده بود امروز به

شود. این داستان پر از حوادث و وقایع  نوجوان پسندیده می

کند. اما،  گر نوجوان را اغنا می  انگیز است که روح کاوش شگفت

افتد و اجازه  اش نمی تالکین هرگز به دام حوادث داستانی

دث بر او چیره شوند و تأثراتش را در داستان بروز دهد حوا نمی

ها تأثرات نویسنده عامل  عبارتی در ارباب حلقه دهد. به نمی

 زده در داستان نیست. ایجاد لحن هیجان

وجو و کشف راز، شیء جادویی گمشده،  راز، سفر، جست

های  های رمان جست وجو برای یافتن شیءِ گمشده از بنیان

ر ماوراییِ گ ستند. جادو، عوامل یاریایِ فانتزی ه حادثه

ی نیک و بد نیز در مسیر  العاده انگیز و موجودات خارق شگفت

آیند یا با  وجو به یاری قهرمان یا قهرمانان می سفر و جست

شوند که  روی آنان می ایجاد موانع، مانع پیش

های به وجود آمدن درگیری  انگیزه

شوند در  های جسمانی و ذهنی می وکشمکش

های جسمانی، هرچه  استای کشمکشر

ایِ فانتزی  های حادثه پرداخت این نوع رمان

شود و از  تر می عبارتی داستانی تر و به قوی

گیرند بر جذابیت  ها فاصله می فضای قصه

شود. اصل  شان افزود می و باورپذیری  جهان

ها  حقیقت مانندی در خلق این نوع رمان

ن پیش است تا مخاطبان به مت اصلی اساسی

را بپذیرند لذا؛  شان اعتماد کنند و آنروی 

ها بیش از  ن چگونگی پرداخت این رما اهمیت

نویسی پیروی  شود که از اسلوب سنتی رمان پیش آشکار می

 کنند.  می

خوبی  با مجموعه ماجراهای نارنیا به« سی. اس. لوئیس»

دهد که پرداختن به حوادث همگام با پرداختن به  نشان می

چه اهمیت دارد قرار گرفتن حوادث در مسیر  است آن داستان

های روحی و  زندگی قهرمانان است. حوادث باید با تنش

 تا داستان در جان مخاطبپیوند بخورد ها  آن زیستی

ک. ارسوال.»، «امیلی رودا»بنشیند.  - نوجوان -اش  خاص

نیز از « رولینگ کی.جی. »و « ادیت نسبیت»، «لوژوان

های ماجرایی فانتزی  پدید آورندگان رمان های دیگر نمونه

های  متن، جهان ی استداللی در هستند که با حفظ شبکه

باشند.  فرد می اند که هرکدام منحصر به جدیدی را خلق کرده

از « پارسیان ومن»ی  توان به مجموعه ی ایرانی آن می از نمونه

ی ا آرمان آرین اشاره کرد که در آن تعلقات تاریخی و اسطوره 

ای،  های اسطوره مایه شود. توجه به بن شدت دیده می به

های  باورهای مردم و تاریخ دوران باستان از دیگر ویژگی

راز، جادو و ها  آن ایِ فانتزی است که در های حادثه رمان

وجو وجود دارد و قهرمان باید در برابر بدی بایستد،   جست

 کند.  مبارزه کند تا به نیکی دست یابد و راز را کشف

، علیرضا احمدی به این نکته «چوب مقدس»در رمان 

تواند بر  های اساطیری می مایه توجه داشته که استفاده از بن

جذابیت اثر داستانی بیفزاید، به آن غنا ببخشد و رمان را به 

سطحی از توجه برساند که در آن مخاطب خودش را در 

چنین  بیند. همها درگیر ب انگیز رؤیاها و کابوس دنیایی شگفت

را به عناصر   در صورت باورناپذیری فضاهایی از رمان، آن

اش ارجاع دهد.  ز متن داستانیشگفت موجود و یا متون خارج ا

در ماجراهای هری پاتر به زیبایی از « جی.کی. رولینگ»

های یونان و اروپا، باورهای انگلیسی، اسکاتلندی و  اسطوره

ها  ب حلقهگیرد. در اربا ایرلندی بهره می

های  مایه از بن« تالکین»گیری  بهره

که  ای به سطحی در متن رسیده اسطوره

این  .ناپذیر از آن است جزیی جدایی

ها در درون متن، دوباره خود را  مایه بن

که به ملزومات  آن  کنند بی بازتعریف می

تعریف شدن در خارج از متن ارجاعی 

تر داشته باشند. همین امر در هری پا آشکار

ن، امر جادو به شود در این رما نیز تکرار می

م تبدیل شده است. امری طبیعی و مسل

شان و نوع  جهان جادوگران، روابط

-  های غیرجادوگر شان با جهان آدم ارتباط

اش  آفریند و حقیقت مانندی را طوری باورپذیر می -ها مشنگ

کشد که در باور مخاطب این جهان وجودی  تصویر می را به

ها پیش  هایی از رمان زمینه  ارناپذیر دارد. وجود چنین پیشانک

دهد علیرضا احمدی از  نشان می« چوب مقدس» از خلق رمان

ا برخوردار بوده که ه ها و داستان ای از کتاب دنیای غنی

چوب »ی دانش و آفرینش او در خلق  توانست تجربه می

 باشد. « مقدس

ران و یونان های اساطیری ای از بن مایه« چوب مقدس»

شود و سعی دارد با  های تاریخی می کند وارد مکان استفاده می

هایی داستان را در فضای جادو و  مایه استفاده از چنین بن

انگیزی پیش ببرد، رازها را بسازد و کنجکاوی را  شگفت

بُرد آن شود.  تحریک کند تا تعلیق داستانی موجب پیش

 های پرقدمت، تالشی بر یهما چنین، عالوه بر استفاده از بن هم

 - نویس ستانزمان زندگی دا- استفاده از عناصر زندگی امروز

گیرد تا  دارد. این عناصر را در فضای جادویی داستان بهره می

، «چوب مقدس»در رمان 
علیرضا احمدی به این نكته 
توجه داشته که استفاده از 

تواند  های اساطیری می مایه بن
بر جذابیت اثر داستانی 
بیفزاید، به آن غنا ببخشد و 

ی از توجه رمان را به سطح
برساند که در آن مخاطب 
خودش را در دنیایی 

ها  انگیز رؤیاها و کابوس شگفت
 درگیر ببیند.
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اش با استفاده از عناصر متضاد دو جهان  بر کشش داستانی

گرای تکنیکی امروز بیفزاید. او به  رازآلود اساطیر جهان واقع

نسته اگر قهرمانانش نوجوان باشند متن با دا خوبی می

تواند  کند و می ی مخاطبان نوجوان تطبیق پیدا می روحیه

خوانی را این نوع مخاطبان پیش ببرد. داستان  جریان داستان

شود. آبتین سیبی گاززده را  در فصل اول با عدم تعادل آغاز می

 اندازد. سیب با ای کثیف و عجیب می توی جوی آب در منطقه

شود. داستان از همان  هربار چرخیدن در جوی دوباره کامل می

بین  های نزدیک کند. چشم ابتدا به فضایی جادویی اشاره می

آبتین بعد از ماجراهای توی کوچه در فصل اول، بدون عینک 

عنوان دام  ها عواملی برای ایجاد تعلیق به بیند. این خوب می

آبتین، دوستش  روایتی در ابتدای فصل اول داستان است.

دستی او  د تا با همراهی و همکن رامتین را در رازش شریک می

گیری این ماجراها و  وجو وکشف بپردازند. در شکل جستبه 

پرداخت داستان است که  ی ها، اهمیت در شیوه بُرد آن پیش

ترین موضوعات و  تواند از تکراری آفریند و می جذابیت می

 مسائل تازگی خلق کند.

ها از انسان به  ها، مسخ گرگینه چون گرگینه عناصری

ها، اشباح،  ها، جن  گرگ و از گرگ به انسان، شیر دال

ها، باورها  دایناسورها، ابوالهول، سیمرغ که هر کدام به فرهنگ

خودی خود  های مختلف وابسته هستند به و اساطیر سرزمین

 -های باستانی  ننده هستند. سرزمینک تحریک جذاب و

اب در هستند ولی وقتی این عوامل جذهمواره رازآمیز تاریخی 

گیرند باید به ذات آن داستان تبدیل  یک داستان قرار می

ان شوند؛ از عناصر سرشتی جهان آن داستان شوند و جه

ت خودشان که وابسته به متن جدید را متفاوت وجدای از ماهی

ت کاربرد این ره یا تاریخ است، خلق کنند. اهمیاصلی اسطو

ناپذیر  ناصر در هر داستان در آن است که از اجزای تفکیکع

ترین و  متن جدید قرار گیرند و متن اصلی را به پنهان

 ■ ی متن بکشانند. ترین الیه نادیدنی
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 «چوب مقدس» نویسنده رمان «علیرضا احمدی»مصاحبه با  
 «هدی رضاییم» 
 

چرا اثرت در فرانسه و در نشر ناکجا 

 منتشر شد؟
که چاپ خود این رمان یک داستان  نای

مفصل دارد جای هیچ شکی نیست، بعد از 

سال تالش برای گرفتن مجوز و رفت و آمد به ارشاد برای  دو

کنم اگر  پیدا کردن دلیل عدم چاپ اثرم، همچنان فکر می

گرفت. حتی دریافت  بیشتر تالش کرده بودم اثرم مجوز می

ندازم و مقصر را ناشر ا نکردن مجوز را گردن ارشاد هم نمی

ای عمل نکرد. من  خصوص حرفه در این دانم چون اصالً می

توانست مجوز این اثر را  اشر دیگری بود مین مطمئنم اگر

که پیام رمانم به مخاطب برسد  همین دلیل برای آن بهبگیرد. 

 .را در فرانسه به چاپ رساندم آن

 

ری. دانم که ادامه این رمان را در دست نگارش دا می

 ؟ن رمان تا چند جلد منتشر شودیقرار هست ادامه ا
ده داستان معلوم نیست و حتی چون آین

های زیاد  بعد از بازنویسی است ممکن

نظری درخصوص چند جلدی  دتغییر کن

شدن ندارم ولی از سه جلد بیشتر 

  .ودش می

تا به حال نگاه مخاطبان به اثرت 

 چطور بوده؟
ن انشها  آن مروری بر تمامولی  دهای جالبی داشتن نگاه

صورت عمیق بررسی نکرده  به اهنوز مخاطبی کتابم ر دده می

 . دداشتن ابه جز معدودی که قصد نقد واقعی کتاب ر

 

 که آثار نوع این با خوان کتاب جامعه کردن آشنا برای

 چون کنیم چه باید دارد مخاطب بسیار آمریكا در

 چندان ادبیات عنو این با ایرانی مخاطب اصالً نظرم به

 .نیست آشنا
کنید. آشنایی خواننده ایرانی با این نوع ادبیات  شما اشتباه می

خصوص در نسل نوجوان ما بسیار زیاد است و حتی در  به

گرفته تا  های فانتزی باشد. از کارتون سطح وسیعی مطرح می

 در این نسل طرفدار دارند مثالًها  آن های فانتزی همه کتاب

طرح روی جلد  دکه حتی دوست دارن بن تن. طوری

 و... دعکس بن تن داشته باش ن حتماًاشیدفترها

 

شك کارهای فانتزی تصویری جایگاه خودش را  بدون

دارد اما در رابطه با کتاب خیلی موافق شما نیستم. 

خواهی همیشه فانتزی بنویسی  هرحال اینكه آیا می به

تحان یا در آینده ممكن است ژانرهای دیگر را هم ام

 کنید؟
نویس  فانتزی انواع مختلفی دارد. حتی کافکا هم نوعی فانتزی

ها  ترین نوع ژانر ادبی است و چه بسا بعضی بود. فانتزی سخت

اند.  را پایین آورده نویسی جایگاه آن انگاری و سطحی با ساده

بخش نیست. شنا  هیچ ژانری به اندازه فانتزی برای من لذت

ا هرگز رها ر دیدن مناظر بکر آنکردن در دریای تخیل و 

نویسم و  کوتاه هم می نخواهم کرد. درست است که داستان

رئال هستند ولی در حوزه رمان بیشترین سعی من این  اکثراً

قدر  نویس باشم. فانتزی آن است که فانتزی

شود که هر نسلی  روزرسانی می سریع به

کند. مانند  فانتزی خودش را دنبال می

نیست که صدها سال  ژانرهای دیگر

گذرد ولی هنوز هم همان چیزها نوشته  می

شوند. نو آوری در فانتزی بیش از سایر  می

کند.  تر می ژانرهاست و همین کار را برای نویسنده سخت

روز باشد وگرنه از رقبای خود عقب  نویسنده باید همیشه به

 افتد. می

 

و  یدار یقبل از انتشار کتاب اعتقاد یبه نقد و بررس

 ؟ین راه استفاده کردیچوب مقدس از ا یا برایآ
بار توسط کارشناسان مختلف ارزیابی شده و از  این اثر چندین

ام ولی بیشتر این نظرات شخصی بوده  مطلع شدهها  آن نظرات

اند خیلی شبیه سری  گفته و جنبه فنی نداشته است. مثالً

طه رسد این یک نق نظر نمی های هری پاتر است. به داستان

ضعف باشد. اگر بخواهیم جنبه مثبت این قضیه را نگاه کنیم 

بینیم که فروش بسیار باالی هری پاتر نشان از موفقیت آن  می

تواند برای اثرم یک نکته منفی باشد ولی  دارد. پس این نمی

کند من از اثر خانم جی کی رولینگ  کارشناسی که فکر می

نویس  حتی کافكا هم نوعی فانتزی
ترین نوع ژانر  بود. فانتزی سخت

ها با  ادبی است و چه بسا بعضی
نویسی جایگاه  انگاری و سطحی ساده

 اند. را پایین آورده آن
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را کامل خوانده و یا  ام آیا سری مجموعه هری پاتر تقلید کرده

وقت کجای رمان من شبیه  را خوانده؟ آن ای از آن چند صفحه

سفانه منتقدین ما هنوز با چارچوب أرمان هری پاتر است؟ مت

توان زیاد امیدوار بود  یک نقد آکادمیک فاصله دارند. لذا نمی

 زیادی در اثر پدید آید.تأثیر های آنان  که بعد از شنیدن حرف

 

 یبرا یانداز سنده جوان چه چشمیك نویعنوان  به

 ؟ینیب یران میات ایخود و ادب
کار نویسندگی در ایران یک کار تفریحی است درست مثل 

سنگ زدن به پنجره قطار!!! وقتی متولی ادبیات، یعنی ارشاد، 

های فرا روی نویسندگان را برنداشته است و  هنوز چالش

اند! وقتی  ردهبسیاری از آنان در انتظار مجوز مو سفید ک

های ما ضعیف است و مانند فیلترینگ اینترنت عمل  ممیزی

کند!  جز پول به چیزی دیگری فکر نمی کنند! وقتی ناشر به می

توان  ای برای ادبیات ایران می وقت چه آینده امیدوارکننده آن

متصور بود؟ درست است من تا زنده هستم به نویسندگی 

 آینده ندارم. ادامه خواهم داد ولی امیدی به 

ی مهمی وجود دارد. نویسندگان  البته نکته

اند که  بزرگ زمانی آثار بزرگی خلق کرده

اند! یعنی  سوز سرمای زمستان را چشیده

طلبد که از دل این  شرایط کنونی می

جامعه آثار بزرگی خلق شود. همین 

نویسندگان اگر در جزایر قناری و در ناز و 

رست هم نعمت بودند حتی یک انشای د

توانستند بنویسند! سوز سرمای  نمی

ای به تکاپو بیفتند و  زمستانی سخت در روسیه باعث شد عده

خطر افتادن جان، از  برای دور زدن سانسور و جلوگیری از به

نماد و استعاره در داستان استفاده کردند که باعث ماندگاری 

 آثارشان شد.

 

اخصه ادبیات نظر شما ش از ادبیات روسیه نام بردید، به

 روسیه چیست؟
انگیز است چون در بین دو قطب ادبیات  ادبیات روسیه شگفت

ثر از این دو قاره أآسیا و ادبیات اروپا در نوسان است. یعنی مت

نویسندگانی از آسیا و تأثیر کار خود ادامه داده. یعنی تحت  به

که  اروپا، ادبیات روسیه شکل گرفته. این ادبیات برای کسانی

واهند ادبیات داستانی را موشکافانه بررسی کنند بسیار خ می

بولگاکوف، داستایوفسکی، گوگول و  مهم است. مخصوصاً

 کارتر بود.  چخوف که از آنهای دیگر محافظه

مرشد و مارگاریتا در زمان استالین مجوز  در مورد بولگاکوف،

صفحه و  31با حذف  5۹61چاپ نگرفت و بعدها هم در سال 

ها با تیراژ محدود چاپ شد و همان  ها و مکان نام تغییر برخی

هم به صد برابر قیمت پشت جلد خریداری شد. این است که 

کند. نویسندگانی که در  ادبیات روسیه را بسیار با اهمیت می

 اند. دست بوده روایت داستان بسیار چیره

  

حل نجات  نظر شما پناه بردن به تخیل راه یعنی به

 جهان است ؟
حلی برای آرام کردن ذهن  ل نجات جهان نیست، ولی راهح راه

انسان از هم گسیخته هست. فانتزی حکم داروی آرامبخش را 

دارد. صادقانه بگویم اگر من روانشناس بودم برای آرام کردن 

ذهن بسیاری از بیمارانم، خواندن آثار فانتزی را پیشنهاد 

 کردم.  می

ین موضع مثالی بزنم. جا برای روشن شدن ا بگذارید در همین

اید؟ یک طرف جبهه  ای انجام داده های رایانه آیا شما بازی

ها و طرف دیگر دشمن. شما در جبهه  خوب

تواند از جنس  ها هستید و دشمن می خوب

ها و... باشند. شما در دنیای  ها، زامبی نازی

هایی که در اختیار  مجازی بازی با اسلحه

مراحل  د وکنی تکه می دارید دشمن را تکه

کنید تا بازی تمام شود و در  بازی را طی می

که شما  زمانی آخر شما پیروز میدان هستید.

دهد و شما از  شوید مغز پاداش می پیروز می

برید. به همین دلیل است که  زندگی لذت می

ها معتاد شده. همه ما به این  بیش از پیش به این بازیانسان 

ها  ای از ناکامی ی مجموعهلذت نیاز داریم. در دنیای واقع

ای برای نجات جهان  های رایانه ها را در برگرفته. بازی انسان

هم خیلی واضح در حال ها  آن ساخته نشده. حتی برخی از

درجه ها  آن خصوص بعضی از تبلیغ فراماسونری هستند. به

خشونت بسیار زیادی دارند. فاصله گرفتن از دنیای حقیقی که 

تواند پاسخ یک آدم زورگو را بدهد در  در آن یک کودک نمی

 کند. بازی خشم خود را خالی می

  

گردیم به رمان شما، ابتدا به برخی  با این اوصاف بر می

از اصول ادبیات و سپس مروری بر فانتزی داشتیم، تا 

چه حد در رمان چوب مقدس به چنین اصولی وفادار 

 بودید؟

ران یک کار نویسندگی در ای
کار تفریحی است درست مثل 
سنگ زدن به پنجره قطار!!! 
وقتی متولی ادبیات، یعنی 

های فرا  ارشاد، هنوز چالش
روی نویسندگان را برنداشته 
است و بسیاری از آنان در 

 اند! انتظار مجوز مو سفید کرده
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ود و بعد از آن ش در رمان من رد پای دروغ بسیار دیده می

دهد.  را تشکیل می افشای حقیقت. این ستون داستان من

های زیرین  پیروزی خیر بر شر هم ظاهری است ولی در الیه

خواهم خودم اثر را  اثر موج پرفشاری در جریان است. نمی

مورد بررسی قرار بدهم و بهتر است دوستان رمان را بخوانند و 

صوص چارچوب رخخودشان در مورد آن قضاوت کنند. د

 جز یک مورد! پیروزی ن رعایت شده بهآفانتزی همه معیارهای 

قهرمان من رنگ دیگری دارد. پیروزی او در فهمیدن حقیقت 

است نه در سرنگونی ظلم و یا شخص و این فهمیدن حقیقت 

شود که  گیر در جلدهای بعدی می سرآغاز یک مبارزه نفس

رزه او با کسانی است که مبا خواهم افشا کنم. اتفاقاً االن نمی

شود در  ادعای خوب بودن را دارند ولی وقتی آّبتین متوجه می

مبارزه ها  آن های زیرین این ادعا در حال جنایت هستند با الیه

رو دارد. چون جامعه کسانی  کند. راه بسیار سختی در پیش می

دانند.  مبارزه کنند را بسیار عادل میها  آن را که او قصد دارد با

گویم داستان من با هری پاتر فرق دارد. هری  اینجاست که می

به همه آشکار ها  آن اش که ظلم پاتر با یک نفر و دار و دسته

بوده مبارزه کرده ولی آبتین با یک سازمان و چندین نفر با 

خواهم از رمان  ای به ظاهر معصوم طرف است. البته نمی چهره

کنم خیلی  رزه فکر میخودم تعریف کنم ولی وقتی به این مبا

شوم. هیجانش از آن چیزی که در هری پاتر  زده می هیجان

آمده بود خیلی بیشتر است. چون آبتین هم باید با افکار 

مبارزه کند.  انارزه کند هم باید با آن جنایتکارعمومی مب

گیر خواهد  انگیز و نفس ادامه رمان چوب مقدس بسیار هیجان

 بود.

 

نام هفت لوح زرین  بهس قدقسمت اول رمان چوب م

فكر کنم قرار بود آبتین و هفت لوح زرین باشد، آبتین 

 را خودتان حذف کردید یا ناشر؟
 .تر باشد بهتر است ه کوتا مخودم حذف کردم، احساس کرد

 

 

 ■ تشكر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. با
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 توللی التفاصیل درطنزگردی 

 «اکملشهناز عرش» 
 

 شده های یك شاعر فراموش نقیضه لتفاصیل،ا

ای از ادب معاصر  از شاعران تاثیرگذار دوره یدون توللیفر

یخ ادبیات برجا نهاده راست که با سبک خاص خود نامی در تا

( غیرقابل  )حتی فروغ 02و  22او بر شعرای دهه تأثیر  است.

ی خوب های حوزه ادبیات معاصر به انکار است و با مطالعه کتاب

هرچند بیشتر شعرای اثرپذیر از  توان این مساله را دریافت. می

راهی  توللی سبک خاص خود را یافتند و راهی دگر برگزیدند؛

اما توللی همچنان بر  شد. که به شاهراه شعر نیمایی منتهی می

شیوه خود پای فشرد و جالب است که هرروز بیش از پیش به 

پرستی و  این کهنه فت.سمت اشعاری با فرم و محتوای قدیم ر

عدم نوآوری از او شاعری منزوی ساخت که پس از کودتای 

روز به روز بیشتر در الک خویش فرو رفت و درواقع  23سال 

 از یادها فراموش شد.

ز ینثر ن یتوللی افزون بر هنر شعر، در واد

ص خاص خود یخصا یکه دارا ینثر ؛زند یقلم م

از او منتشر هایی نیز  گفتنی است داستان است.

 شده اما بحث این نوشتار اثر منثور توللی

با نوشتن قطعات  یاست. در واقع تولل لیالتفاص

 یاجتماع یاسیموضوع س یکه دارا لیالتفاصز یمنثور و طنزآم

ن اثر منتشر یاست، نزد اهل ادب شناخته شد. این کتاب اول

 او را دربر یاسیز سیطنزآم یها است که نوشته یشده تولل

ی  همنثور خود را در روزنام یها او در ابتدا قطعه گیرد. می

کار آمدن قوام  یکرد. اما بعد از رو یراز چاپ مین و شیفرورد

ن یفرورد یجا سروش به ید، وقتیجرا یلیالسلطنه و تعط

 یقطعاتش در آن روزنامه چاپ کرد. مدتی  هیبق ینشست، تولل

با عنوان  یاباو در کت ( تمام قطعات منثور5230بعد )در سال 

و  یبند ، جمعلیالتفاص

 منتشر شد.

 التفاصیلآنچه درباره 

که قطعات نتوان گفت ای می

آن نوعی نقیضه یا پارودی 

در  شوند. محسوب می

فرهنگ سخن ذیل واژه 

اثر ادبی » خوانیم: نقیضه می

و علمی که به مقابله یا 

گویی یا رد و تخطئه  نظیره

نقیضه یا پارودی از فنون  درواقع «شود. اثر دیگری ساخته می

نقیضه یعنی تقلید تمسخرآمیز یا طنازانه  عمده طنز است.

نویسنده نقیضه  تفکرات و اندیشه یک مولف. سبک، کلمات،

آورد و  در تقلید خود به کلمات مهجور و مطنطن روی می

نقیضه و اخوان ثالث در کتاب  گزیند. متکلف برمی زبانی بسیار
شعر را به معنی نقض و شکستن و  نقیضه در سازان، نقیضه

گویی یا رد و  جواب مخالف و جد و جدالی برای مقابله و نظیره

اثر ادبی و فکری دیگری اعم از  تخطئه شعر شاعری یا کالً

را نقیضه جد  داند که از نظر او بهتر است آن شعر و نثر می

 5بدانیم.

آید  یشمار م پارودی یا نقیضه از انواع ادبی مهم در دنیا به

 دهند. را به یونان باستان نسبت می های آن که اولین نمونه

ارسطو و افالطون از جمله کسانی هستند که 

توان پارودی یا نقیضه را در آثارشان پی  می

کوب اریستوفان را استاد فن  زرین گرفت.

 3داند که آثارش تاکنون باقی است. پارودی می

ا پردازی چون باختین نیز پارودی ر نظریه

او معتقد است  کند. در تکامل رمان بررسی می

گوید و  وگوی شخص دیگری سخن می نویسنده با گفت

در  کند که مستقیماً وگو حرفی اضافه می پارودی به آن گفت

 2.تضاد با گفتگوی اصلی اوست

گوید بین پارودی و اثر اصلی نوعی  واقع باختین می در

پارودی  موجود، وگویی وجود دارد و هر نوع ادبی تضاد گفت

او بر این باور است که برخی از انواع ادبی  خود را نیز دارد.

 0های انواع ادبی در گذشته است. واقع پارودی موجود در

هایی  نقیضه های بسیاری وجود دارد. در زبان فارسی نقیضه

از  زنبیلسعدی،  گلستانقاآنی به تقلید از  پریشانچون 

 تذکره یخچالیهشیخ بهایی،  کشکول فرهادمیرزا به تقلید از

از آثار  آذر بیگدلی و... آتشکدهمذهب اصفهانی به تقلید از 

گیرد نیز  تری که در قالب نقیضه یا پارودی جای می مدرن

اما کتاب  هدایت و فرزاد اشاره کرد. وغ ساهاب وغتوان به  می

های  توللی است که از جمله نقیضه التفاصیلمورد بحث ما 

 سعدی،گلستان شود و به تقلید از  حسوب میمشهور معاصر م

با  و برخی از ابیات شاعران مشهور فارسی است. نامه مرزبان

داستانی  التفاصیلتوجه به اینکه در دل هریک از قطعات 

ها که پارودی  مدرن خواندنی نهفته است و همچنین نظر پست

توللی افزون بر هنر شعر، 
در وادی نثر نیز قلم 

که دارای  نثری ؛زند می
 ص خاص خود است.خصای
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ژانر را در  التفاصیلتوان  اند می را به فراداستان نیز تعبیر کرده

زیرا قطعات التفاصیل هریک  بندی کرد. ادبیات داستانی طبقه

هایی با موضوعات  قصه کنند؛ ای طنزآمیز را حکایت می قصه

سیاسی و اجتماعی با رنگی از طنز که در فرم و قالب از اثر 

 گویند. کنند و سخن خود را می دیگری تقلید می

که در آن دوران عضو حزب توده بود، قطعات  یتولل

گران ینگاشت و د یرا در خدمت به اهداف حزب م لیالتفاص

 1«حزب یر ادبین شمشیتر بُرنده»او را  یها ز نوشتهین

دانستند. به گفته حسن امداد با افتتاح حزب توده، روزنامه  یم

کرد  یرا درج م یتولل یاسیصددرصد س یها لیسروش، التفاص

او را با  حزب هر روز عصر، مقابل باشگاه خود آثار یو اعضا

 6خواندند. یآهنگ، در بلندگو م

را به دردسر  ی، تولللیالتفاصقطعات  یانتشار برخ

به بستک الر « خواجه»خاطر انتشار مقاله  به یاندازد. حت یم

رسد که  یجه مین نتیبه ا یاما او پس از مدت 7شود. ید میتبع

ست و یک حزب مستقل نیحزب توده 

احمد،  آلهمراه  ن بهیبنابرا وابسته است؛

گر ید یو گروه یا ، انور خامهیل ملکیخل

بعد از  8کند. ین حزب انشعاب میاز ا

در مقابل حزب  یانشعاب از حزب، تولل

ه یت علیشروع به فعال« انهیشرق م»ستد و در روزنامه یا یم

منثور پس از انشعابش را )در  یها کند. او قطعه ین حزب میا

 کاروانمنتشر کرده است.  کارواننام  به ی( در کتاب5225سال 

همان ی  هاست که در واقع، ادام یاسین سیز مملو از مضامین

 یریگ موضع صرفاً اق،یاست. با همان سبک و س لیالتفاص

، مطابق لیالتفاصر کرده است. در یین کتاب تغیسنده در اینو

د اما یگو یآن سخن م یاسیحزب توده و اهداف س یارهایمع

 لیالتفاصرود. البته  یوده مبه مصاف حزب ت کارواندر 
ز از لحاظ ین یشتریات بیاست و مزّ کاروانمشهورتر از 

ز همواره یبر آن دارد. منتقدان و صاحب نظران ن ییمحتوا

 اند. راجع به آن سخن گفته

 یات فارسیخ طنز در ادبیتاردر کتاب  یحسن جواد 
دهد و  یت قرار میرا در شمار طنزپردازان پس از مشروط یتولل

آن مورد  یادبی  هش از جنبیرا ب لیالتفاصشخند یشخند و نیر

 یرا اثر لیالتفاصز یاخوان ثالث ن یمهد ۹دهد. یتوجه قرار م

آن  لیالتفاصده است که ین عقیداند. اما بر ا یع میخالقانه و بد

اهل ادب و سخن شناخته و معروف ی  هد نزد عامیچنان که با

 52باً مجهول است.یست و قدر آن نزد عموم جامعه، تقرین

ست. چرا ین یهنر یاثر لیالتفاصز معتقدند که ین یا عده

ت یان، موضوعیوه بین شیز با ایآم که طرح مسائل طنز

 یموسو یدعلیرا از دست داده است. س دخو یهنر-یخیتار

داند،  یارزشمند م ی، اثریرا از نظر ادب لیالتفاصکه  یگرمارود

ادبا قرار نگرفتن(  یجه برخرا )از نظر موردتو آن یعلت ناکام

 یاسیاز قطعات آن، اخبار س یداند که موضوع برخ ین میدر ا

به بعد  5232ور سال یاست که از شهر یاسیس یا اشخاصیروز 

مثل نفت،  یاند. موضوعات ران ظهور کردهیاست ایدر س

زاده  ی، تقیین طباطبایاءالدیدضیمثل س یا اشخاصیاسکناس، 

است فراموش شدند و ین از گردونه سو... که پس از خارج شد

و با  یاند نه ماندن بوده یها فقط خواندن مانند اخبار روزنامه

 55اند. ت خود را از دست دادهیگذشت زمان، جذاب

جه گرفت که یتوان نت یمذکور، م یها دگاهیبا توجه به د

گونه  نیتا چه حد مورد قبول اهل ادب است. ا لیالتفاص

شتر از لحاظ پرداخت به طنز در ی، بلیالتفاصد که یآ یبرم

 آن. یادبی  همورد قبول است تا جنب یاجتماع یاسیمسائل س

از نوشتن قطعات ، هدف خود را التفاصیل توللی در مقدمه

ت حاکمه، مزدوران آن، مبارزه با هیأ

استعمار، بیدار کردن مردم، مبارزه با 

سیدضیاء، مبارزه با مالیان ریاکار و... بیان 

 د.کن می

تفاصیل )جمع تفصیل( در لغت به 

انتخاب  معنی فصل فصل کردن کتاب و شرح و بسط آن است.

صورت  هایی باشد که به ها و فصل خاطر قطعه این نام شاید به

 71این کتاب شامل  دهند. متوالی ساختار اثر را شکل می

قطعه منثور است. البته نظم نیز در کنار نثر او حضور دارد و 

ر از اشعاری است که در موضوعات سیاسی پالتفاصیل 

نظم و  توان گفت که تقریباً اند. می آزمایی شده اجتماعی طبع

 شود. دیده می التفاصیلطور مساوی در متن  نثر به

به دو قسمت سیاسی و غیرسیاسی التفاصیل قطعات 

شوند. قطعات سیاسی آن، جریانات سیاسی روز را  تقسیم می

جریاناتی از قبیل احزاب سیاسی،  دهد؛ مورد نقد قرار می

های قضایی  استعمار، استخراج نفت و فروش آن، دستگاه

کشور، مبارزه با انگلیس و خوانین قشقایی، مبارزه با 

بازی، قوام، سیدضیاء، محمدتقی ذوالقدر و... اما  جاسوس

قطعه است، حول مضامینی  58قطعات غیرسیاسی که شامل 

امروزی، جادوگری، غربزدگی، های  عادی مثل ازدواج، آرایش

 چرخد. اعتیاد و... می

التفاصیل پرده گفتن و صراحت بیان از خصوصیات  بی 
است. توللی همه مسائل اجتماعی را درنظر دارد و بدون هیچ 

پردازد.  ای به بیان نظرات منتقدانه خود در قالب طنز می واهمه

شود  همراه ذوق لطیف ادبی او باعث می این صراحت بیان به

انتشار برخی قطعات التفاصیل، 
اندازد. حتی  توللی را به دردسر می

به « خواجه»خاطر انتشار مقاله  به
 شود. بستک الر تبعید می
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الشعرای بهار  که حتی ملک

التفاصیل از خواندن قطعات 
در روزنامه سروش لذت 

نظر بهار راجع به  53ببرد.

تواند مهر تائیدی  توللی می

 باشد.التفاصیل بر مقبولیت 

نظر نگارنده، مقاصد  به

و اهداف سیاسی اجتماعی 

بر جنبه هنری التفاصیل 

تاب، کهنه و تکراری چربد. زیرا شیوه بیان و زبان این ک آن می

است. البته طنز موجود در آن، این قدمت و تکرار را تا حدی 

ای به زبان قدیمی پیش رو  کند زیرا خواننده نوشته جبران می

را تشکیل  دارد که مسائل امروزی با رنگی از طنز، محتوای آن

ای بر این  ، عدهالتفاصیلدهند. در رابطه با سبک کهن  می

ی با انتخاب سبک قدیمی برای نگارش این اند که تولل عقیده

گرایان بفهماند که  خواست به سنت اثر می

طرز قدما غیرقابل تقلید است و با طنزی 

آمیخت، به آنان  هایش می که در التفاصیل

فهماند که زمان این نوع سخن گفتن  می

سر آمده و تقلید از آن به شوخی 

 52ماند. می

که التفاصیل سخنان طنزآمیز 

ی بر اهداف سیاسی اوست، در سراسر این کتاب موج پوشش

زند و عالوه بر خنداندن خواننده او را متوجه پیام اصلی  می

به  های کتاب کند. اما زبان توللی در برخی قسمت نویسنده می

گراید و مسائل پیش پاافتاده را مورد بحث قرار  هزل می

که گاه دهد. مسائلی مثل آرایش و لباس زنان و امثال آن  می

تا التفاصیل های  نهند. زبان هزل از دایره اخالق پای فراتر می

های غیراخالقی  حدی رکیک است و نویسنده از آوردن واژه

، «شناوری»، «ختان» ،«ماتیک»کند. قطعات  خودداری نمی

 ند.ا و... از این گروه« قرتی»

گراید. او در  ها گاهی به هجو می طنز توللی در این حکایت

شخصی التفاصیل ش، بیانی بُرنده دارد. البته هجو در هجوهای

کند.  نیست و نویسنده، غالبا افراد درباری و دولتی را هجا می

آورد. البته  به زبان می کند، صراحتاً او نام افرادی را که هجو می

هایی  ها؛ نام با کمی دستکاری و دادن فرمی طنزآمیز به آن

زاده لندنی،  (، ابوالفساد تقیباز )قوام الدین عمر نفت مثل قوام

دار، ابن تلمبه، خواجه  المجذوم باهلل )رضاخان( ابن عجوز ریش

و این هنر اوست که با توجه به این  حبیب بادنجان پیچ و...

پردازد که عالوه بر ساختار و فرم،  ای می ها قصه سازی واژه

ای سیاسی و اجتماعی را  ارجاعی به خارج از متن دارد و مساله

 دهد. می ورد نقد قرارم

آلود و هجاگونه  را هزلالتفاصیل ای طنز موجود  عده 

دانند. آنان طنز این کتاب را دارای حرکتی شورآفرین  نمی

های افسرده ستمدیدگان  بینند که پرتو امید را در دل می

 50.پراکند جامعه می

هایی از آن  نمونهالتفاصیل برای آشنایی با نوع طنز و زبان 

 شود: ذکر می

پردازی مقامی شامخ  سازی و غزل جنابش را در فن قصیده

 و منزلتی باسق بودی و مستزاد و رباعی بغایت نیکو سروده...

ای است که در وصف دم اسب  شیواترین قصیده وی قصیده

مطلع  امیر سروده و صنعت تجاهل العارف را به کمال رسانده.

 آن این است:

 یارب این گیسوان یار من است

 دم اسب شهریار من است یا

سد که ینو یصاحب تذکره الحمقاء م

غرّا چنان ی  هدین قصیر را استماع ایام

به  یمقبول افتاد که در حال، ماده خر

ن یآن جناب صله داد و موالنا ارتجاال ا

 خواند: یت به شکرانه آن سخاوت بر ویب

 ریمفتخرم کرد ام یبه خر

 ریمفت همسر به خرم کرد ام

 5۹، صل یالتفاص

ان را کافه یپدر مردگان و دستگاه نودولت یسرا یگروه

ان است، در یگ به میز تا مرده رینان را نیاند. چه ا خوانده

 ر دراز.یباز است و دست تبذ یسرا

 تعبند درغم و تو تورا چه باک که خلق از

 ستین تو  زبون  یکس یدار که تو  ن زبانیبد

 بنوش یچا ن ویاست نشیر زیبه پشت م

 ستین ون تویکمیس یگرم  چ کافه بهیه که

 303ص ل،یالتفاص

 ،کند یدا میز که طنز به سمت هجو سوق پین یاز موارد

مجلس شورا،  یر اشاره کرد که در هجایات زیتوان به اب یم

 :است ین طباطباییاءالدید ضینه، رضاخان و سیکاب

 ستین آغل است مجلس شورا نیا

 ستیمجلس مکان مردم رسوا ن

 533ص ل،یالتفاص

 دانیبه قالده آرند در صحن م

 د الت عنعنیاء دغل سیض

 87ص ل،یالتفاص

گروهی سرای پدر مردگان و دستگاه 
اند. چه  نودولتیان را کافه خوانده

اینان را نیز تا مرده ریگ به میان 
 است، در سرای باز است و دست

 تبذیر دراز.
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سنده به یگونه است که نو نیبه ا لیالتفاصوه نگارش یش

رد و راجع یگ یرا در نظر م یها و عبارات ها واژه وه فرهنگنامهیش

ها اشعار و  دهد. در خالل نوشته یل میح و تفصیتوضها  آن به

طنزآلود  یانیها را با ب مربوط به آن واژهمربوط و نا یاتیحکا

گنجاند. او وجه  یآورد و انتقاد خود را در بطن مطلب م یم

کند. در  یان میاتش بیحکا یرا برا یبیب و غریعج یها هیتسم

 یجعل یها ز و داستانیآم طنز یساختگ یها هیکل، وجه تسم

توجه است.  ن کتاب قابلیدر ا یاسام یدایش برخیمربوط به پ

ده است که فرد به ین عقیه مختار بر ایمثال در وجه تسم یراب

سنده در طول یرد. البته نویگ یمخ، مختار نام م یعلت تار

ر، کند که مرادش از مختا یخواننده را آگاه م یقطعه به نوع

ها و  است. در واقع، واژههمان مختار معروف دوره پهلوی 

دهند تا  یدست به دست هم م یا امروزی یمیاصطالحات قد

ان مقاصد یخود که ب یبه هدف اصلها  آن انیبا ب یتولل

ع ین راستا از صنایاست دست یابد.او در ا یاسیس یاجتماع

کند تا  یهام، تجاهل العارف و... استفاده میمثل جناس، ا یادب

 خود، ارتباط برقرار کند: یام اصلین نام قطعات و پیب

 انرند  که زیرفت بپره  زکف تو  یچا ک ویک

 گر ندوانند به تنبانیک دیک

 مستر تو

 5۹3ص کاروان،

 ختیفراوان ر هر که بر زرِ طاس، قر  نه

 کاغذ ساخت و کرد صنعت قرطاس یهوا

 368ل،صیالتفاص

 تیب یدل ب ینحس تو برا یس یب یب

حساب   حرف  اگرت  گفته بگردان رو

 است

 352کاروان، ص

ش به های در نقیضه یهمان طور که قبال گفته شد تولل

 نامه عالوه بر سطور منثور و غالباً شیوه گلستان و مرزبان

برد. اشعار موجود در قطعات  یم  ز بهرهین ع از شعر مسج

ده، قطعه و ی، قصیمانند مثنو یمختلف یها در قالب لیالتفاص

ن تنوع قوالب یا یاند. گروه ات فرد سروده شدهین طور ابیهم

 لیالتفاصات یر حکاد یوجود آمدن موسیقی خاص را باعث به
 51.دانند یم

 ت دریصورت حکا مانند گلستان بهل یالتفاصان یوه بیش

سنده است و گاهی یت است و راوی قطعات گاه خود نویحکا

ان یز دارند، حکایات را بیطنزآم یها که نام یگرینیز افراد د

شتر ینثر آن در بگلستان. شیوه روایت  درست به کنند، یم

رغم نظر بسیاری  . بهیمیزبان آن قد است و ها مسجع قسمت

ت آن یاست که به جذاب ین سبک نوشتاریرسد هم ینظر م به

نگاشت،  یم ین اثر را به زبان امروزیا ید اگر توللید. شایافزا یم

 شد. یآن کاسته م ییرایاز گ

و بعضا متروک  یمیبات قدیمملو از لغات و ترک لیالتفاص

ابالسه، غبرا، مل، خواجه، مثل  یمیقد یها است. در کنار واژه

مانند  یا گانهیو ب یاصابع، واژگان امروز و چه، غازه، مداهنتیپ

رس، نلت، یسکو، باشگاه، ژیک، نفت، سانفرانسیما، ماتیهواپ

ن کتاب یا یمیبات قدیحوله و صابون نیز حضور دارند. از ترک

ه اشاره ین طاغیاد و خوانیتوان به حصص زراع، ربقه انق یم

مثل  یزیبات طنزآمی، ترکیمیبات قدین ترکیکنار اکرد. در 

، اصطبل یباز دنبه، قرطاس یل بنیسرور حلزونات، قبا

 یا انهیبات عامیها و ترک شود. واژه یده میهم د بخانه، و...یغر

ن کتاب ی. در ا.انداز، لنگه کفش، باجناق، قر و. مانند شلنگ

در  یو سبک یکهن و متروک دستور یها یژگیفراوان است. و

توان گفت  طور کلی می البته به ار فراوان است.ین کتاب بسیا

به  مانند است.التفاصیل بسیار به سبک گلستان که سبک 

 توان به دو نمونه زیر اشاره کرد: عنوان مثال می

بوی کبابم چنان مست  چندان که پای به درون نهادم،

 ام از دست بیفتاد. کرد که نیزه

 (۹5)التفاصیل

بوی گلم چنان مست کرد  چون برسیدم

 که دامنم از دست برفت.

 دیباچه( )گلستان،

ز بسیار ین یاز اقوال و سخنان عرب یتولل

ه و سخنان یادع یرد. او گاهیگ یبهره م

کند و شکل  یم یمشهور را دستکار

 دهد: یمها  آن ز بهیطنزآم

النحاس و  یدنا الید، حدیالحد یاللهم حوّل قلعنا ال»

 «الذهب... یو فضتّنا ال الفضه ینحاسنا ال

 81ل، صیالتفاص

 «حَ جداًیمنظرک القب یقد أعجبتن یا صاحبیتعالَ »

 358همان، ص 

به  لیالتفاصاشاره شد، سبک و زبان  طور که قبالً همان

ات ینامه است و خصوص مانند گلستان و مرزبان ید از آثاریتقل

. شود یز مشاهده مین لیالتفاصوضوح در  ن آثار بهیا یسبک

وه ی، شی، اقوال عربیادب یها هیر آرایهات و استعارات و سایتشب

که خود را  یدرکل کتاب )تولل یک راویات، وجود یان حکایب

 یراو  کند یم یل طوّل اهلل عمره معرفیبا نام صاحب التفاص

کند، همه  یگران نقل میات را از زبان خود و دیاست.( که حکا

نکه صاحب یخصوص ا بهک است. ینزد یوه گلستان سعدیش به

هایش به شیوه  توللی در نقیضه
نامه عالوه بر  گلستان و مرزبان

سطور منثور و غالباً مسجّع از 
 برد. می  نیز بهره شعر 
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آن در سفر است و  یها از قسمت یاریز در بسین لیالتفاص

ن یوجود ا باد یکند. شا یش را نقل میمشاهدات سفرها

)مقامه طبق  ها قرار داد. جزء مقامه ل رایالتفاصخصیصه بتوان 

ای ادبی است با صنایع بدیعی که بر مبنای  نظر دهخدا نوشته

گفتنی است که در  است.گزارش یک حکایت نوشته شده 

بیشتر موارد راوی مقامات در سفر است و اتفاقات سفر خود را 

 کند.( می روایت

ن یشید از شاعران پیاز اشعار را به تقل یاریسنده بسینو

 د:یسرا یو باباطاهر م ی، فردوسی، حافظ، نظامیمثل سعد

 کنند یکشور م به یکار هیس نیکلفتان کا مل

 کنند یم خنجر  قصر و خورند یم  ساغرخون

 30ص

 سه اندازیکن و در ک یم یتو دزد

 ین ره سرودیکه دزدان راست در ا

 نباشد در ادارات یاگر دزد

 یست سودیدر استخدام دولت ن

 30ص 

است که در  یزبان یها یباز ،لیالتفاصاز نکات جالب  یکی

ل ی، دالیادب یها هیبا استفاده از آرا یشود. تولل یده میآن د

 یاریت بسیموجود یرا برا یو ساختگ ین درآوردز میطنزآم

مثال علت  یکند. برا یخلق م لیالتفاصمورد بحث  یها از واژه

ره به ین جزیداند که اهل ا ین میس را ایره موریجز ینامگذار

ا وجه تسمیه کاسکو را چنین یپردازند  یدن مو میسیشغل ر

دن کاسه آب در ین پرنده، با ندیدهد که صاحب ا شرح می

ز حرف صاحبش را یپرنده ن .د: کاسه کویگو یقفس پرنده م

د به یرد. )نگاه کنیگ یکند و پس از آن کاسکو نام م ید میتقل

 مورد بحث یها همه اسم راجع به ی( تولل71و  502صفحات 

 همه کند و درنهایت یگونه عمل منیا لیالتفاص

 زیطنزآم یدهد و با زبان یاست و دربار ربط میها را به س آن

 کند. می از آنان انتقاد

 یاسیاغلب س لیالتفاصن ین، مضامیشیپ یها طبق گفته

پردازد  یم یکه به مسائل عاد یقطعات یاست و حت یاجتماع

ن یتر کند. مهم یدا میاست ارتباط پیبه س ینوع ز بهین

 یمحتوا یگیرد که دارا را قطعاتی دربرمی لیالتفاص یها بخش

م یها به مبارزه مستق آن در سندهینو»اند و  یاجتماع یاسیس

ده یدست زده و بردگان استعمار و قدرتمندان را کوب یاجتماع

 56«ر شالق خود انداخته است.ینابهنجار را ز یها و رسم

انات یاز جر یتوان سرنخ یدر اغلب قطعات مذکور، م

سنده یخود نو یدست آورد. گاه آن روزگار به یاسیس یاجتماع

 یکند و حت یانات اشاره مین جریاکتاب، به  یها یدر پاورق

، «فلیا»، «نهیبوز»برد. قطعات  ینام م یاز افراد خاص صراحتاً

و... « یشرق  رقص»، «صدراالشرار»، «نفت»، «ریبا»، «یاشرف»

 ن گروهند.یاز زمره ا

ده یز دین کاروانز و تند در یو انتقاد ت ییگو ن رکیا

ر، بر گردن افراد در هر دو اث یز انتقاد توللیغ تیشود و ت یم

ز که در واقع ادامه ین کاروانرد. یگ یم قرار یو لشکر یکشور

 35 کاروانسال بعد از آن چاپ شد.  هفت است،ل یالتفاص

ان تفاوت یوه بیز دارد که از لحاظ سبک و شیقطعه طنزآم

ز، همان یندارد. از نظر مضمون و محتوا ن لیالتفاصبا  یچندان

در  لیالتفاصموجود در  یاسیس یعاجتما یز و انتقادهایطنز ت

ر از ت را با طراوت لیالتفاصطنز  یشود. گروه یده میآن د

اشارات و »دانند و معتقدند که  یم کاروان

شتر و در پرده و رندانه یب لیالتفاصات یکنا

در  یرهنریان شده است. اما صراحت غیب

ز یآم دشنام یانی، راه را بر بکاروانقطعات 

 57«گشوده است.

 کاروانتوان گفت که عنصر هجو در  یم

دارد و این اثر مشحون است از دشنام به  یارینمود بس

 کاروانسنده یس، حزب توده و حکام آن روزگار. نویانگل

کند.  یآن دوره آشنا م یاجتماع یاسیخواننده را با اوضاع س

دارند و قطعات  یاسیموضوع س ،کاروانقطعات ی  ههم باًیتقر

ده ید کاروان بپردازد، در یا هیائل حاشکه به مس یاسیرسیغ

 شود. ینم

وارد کرد این است که در  کاروانتوان به  از نکاتی که می

شود. برای  آن، تکرار بیش از حد یک موضوع به وفور دیده می

مثال، نویسنده انتقاد از حزب توده را بارها و بارها تکرار 

 کند و در هجای انگلیس نیز بیش از حد لزوم سخن می

، «چتر»، «جناب»، «گلبانگ»، «انفجار»راند. قطعات  می

و... همگی به بیان موضوعی واحد « خلع»، «غراب»، «دیوان»

 پردازند. )حزب توده و انگلیس( می

برای آشنایی بیشتر، قسمتی از قطعات از این کتاب ذکر 

 شود: می

مان و یران و ندیسنا بر وزن شنا اندر لغت، کنکاش ام

د یتزئ یند که از پیبران و ملک زادگان را گو سهیفراشان و ک

ل خراج و افتقار ناس و انهدام اساس به مشاورت یباج و تحص

 زند.یها انگ لهیزند و حیخ

 ث نکبت وننگ سنا مپرسیدل حد یا

 ن ماجرا مپرسیار بادش و قصه ایب

 15کاروان، ص

گویی و انتقاد تیز و تند  این رک
شود و  نیز دیده می کارواندر 

تیغ تیز انتقاد توللی در هر دو 
اثر، بر گردن افراد کشوری و 

 یرد.گ لشكری قرار می
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و التفاصیل زعم نگارنده، نثر توللی که در دو کتاب  به

ای است که در زمان خود جالب و  شود، گونه ه میدید کاروان

هایی با  رسد. گذشته از پرداخت نقیضه نظر می توجه به قابل

موضوعات سیاسی اجتماعی که نوعی تن سپردن به تعهدات 

اجتماعی است، شیوه نگارش، زبان، طرز بیان توللی و استفاده 

ثار خوب را در شمار آالتفاصیل های ادبی،  بجا از هنرها و آرایه

طور که اغلب  دهد. همان طنزآمیز ادبی زمان خود قرار می

 شناسند. عنوان اثری مقبول می را بهالتفاصیل نظران  صاحب

، ذوق و سلیقه التفاصیلرسد که توللی در نثر  نظر می به

دهد.  را در سطر سطر این کتاب به خرج می خاصی دارد که آن

شود.  حس نمیچنان  آن کارواناما این ذوق در قطعات 

وجود دارد التفاصیل های شیرین  طور نمکی در نوشته همین

 شود. چشیده نمی کاروانکه در 

های ادب فارسی تسلط کامل  بر ظرافتالتفاصیل صاحب 

شناسی و فنی زبان کهن را با مضامین  های زیبائی دارد و جنبه

ای جدابافته  آمیزد و تافته هم می سیاسی اجتماعی امروزی به

های  ای که عالوه بر ویژگی تافته کند، خاطبان عرضه میبه م

وار دارد و بر این اساس  .. فرمی داستان.بدیعی و نحوی، زبانی،

 ■بندی کرد. توان التفاصیل را در ژانر ادبیات داستانی طبقه می
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 «اولبخش » آغاز حكومت ترکان نیمه اول قرن پنجم هجری، «ششمگفتار » ،یر تحول نثر پارسیس 

 «نیندا ام» 

 

ود غزنوی در اواخر قرن چهارم، سبکتگین و پسرش محم

از این اوضاع آشفته سود جسته و به اسم حمایت از آخرین 

پادشاه سامانی در مقابل سرداران طغیان گرش، منشور 

حکومت خراسان را از آن خود کردند. محمود که از نژاد 

ایرانیان نبود، برای تحکیم حکومت تازه یافته به خلیفه بغداد 

طور رسمی  هآویخت و با گرفتن منشور و القاب از وی، ب

 نام ترکان کرد. حکومت ایران را به

غزنویان مذهب سنت را مالط بنای » که این چنین بود

که دستگاه خالفت  با وجودی و دانستند، می امپراطوری خود

معذلک  توانست به آنان از حیث آالت و عدت یاری کند، نمی

 «.های معنوی حمایت خلیفه کامالً آگاه بودند آنان به فایده

هایی  آگاهی از بهره» گوید: ( بازورث می12: 5281 زورث،)با

 توانست با داشتن منافع مشترک با که قدرت نوظهور آنان می

آیین سنت شد  دولت بغداد حاصل کند سبب حمایت آنان از

های ترک ذاتاً تسنن را بر دیگر فرق  نه آنکه پادشاهان و توده

 (12)همان:  «.دادند اسالمی ترجیح می

است که در چنین اوضاع و شرایطی دولت جدید بدیهی 

احتیاجی به تشویق و تأیید در باب گسترش فرهنگ ایرانی و 

تدوین تاریخ ایران پیش از اسالم نداشت. 

ترین ارتباط و  این سلطنت بادآورده کوچک

وابستگی با دوران عظمت و مجد تمدن 

یافت؛ نه تعلقی به  پیش از اسالم ایران نمی

فارسی دری داشت، نه تعصبی زبان پهلوی و 

های پهلوانی و اساطیری این مرز  به حماسه

های ملی این سرزمین بنازند،  توانستند به حماسه و بوم. نه می

شان کمکی  نه احیای زبان فارسی به استحکام حکومت

مفید باشد، ها  آن توانست برای کرد. تنها ارتباطی که می می

این روابط به طبع موجب همین ارتباط با خلفای بغداد بود. 

در -در آغاز دولت محمود  توجه زیادتری به ادبیات تازی شد.

دنباله خیاالت فارسی پسندی  -بن احمد اسفراینی وزارت فضل

شد، ولی در  دوام داشت و دیوان غزنویان به فارسی تحریر می

عصر صدارت احمدبن حسن میمندی عربی شد و ادبای تازی 

زارت تقرب یافتند. استاد بهار معتقد دان در دیوان و حوزه و

شک مانند یعقوب لیث به زبان  محمود غزنوی بی»است که: 

. 5286.« )عرب رغبتی نداشته و با آن لسان آشنا نبوده است

با آنکه »گوید:  اما بازورث با ارجاع به منابع خود می( 85: 3ج 

 دانست، خوبی می را به محمود از زبان عرب بیزار بود، اما آن

اگرچه در اینکه او دقیقاً چه اندازه از مدایح مصنوع عربی و 

یافت  در میسرودند  فارسی را که شاعران در ستایش او می

 (53۹: 5281)  «.نامعلوم است

هر دو تحصیالت  -محمد و مسعود-اما پسران محمود 

شیوه  رسمی داشتند و به زبان عربی آشنا بودند و محمد به

 کرد. ت و به اقوال عربی گوش میخلفا کنیزان غانیه داش

 (25: 5287)شمیسا:

 برون متن اجتماعی در نیمه اول قرن پنجم هجری -5

عوامل فرهنگی و اجتماعی حاکم بر ادبیات یک ملت و 

سریع و آنی بر روی تأثیر گاه  تغییرات آن در هر دوره، هیچ

گونه که دکتر شفیعی کدکنی  گذارند، بلکه همان ادبیات نمی

ای به آن دارد: این جامعه است که روح این تغییرات  ههم اشار

های دوره بعد  کند و نویسنده و حوادث فرهنگی را جذب می

آنچه این  (22: 5287. )کنند را از روح جامعه دریافت می آن

کوشد، ردپای تحول نثر را بر بستر  تأکید بر آن می با نوشتار

نکته مهم است  ند، توجه به اینتاریخ ادبیات پارسی پیگیری ک

افتد، نه امروز که  می که در یک دوره زمانی اتفاق حوادثی که

خود را در ادبیات یک ملت تأثیر فردا 

کند. به عبارتی ادبیات هر دوره  منعکس می

های  محصول حوادث و شرایط و موقعیت

اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کمی پیش از 

 زمان با خود. خود است، نه مستقیماً هم

ین عوامل اجتماعی و سیاسی و هرچه ا

و  تر و بنیادی تر آن سریعتأثیر فرهنگی تغییر قدرتمندتر باشد، 

را  خود تر و کندتر رنگ آن کمتأثیر تر باشد،  هرچه کم قدرت

بر این اساس آنچه ترکان غزنوی دوره اول در  کند. نمایان می

جمله فروپاشی دربارهای محلی  )از دهند این مملکت انجام می

 شود، ادبیات معاصرشان مشخص نمی بالفاصله در پرور(، باد

ای است که شرایط  آنان کودک زائیده شده بلکه ادبیات معاصر

اجتماعی و فرهنگی دوره سامانی در خود پروریده و بر آن 

 آبستن بود.

دوره محمود از جهت احوال اجتماعی دنباله »تا حدودی  -

در ماوراءالنهر و دوره سامانیان بود. جنب و جوشی که او 

در سایر  خراسان موجب آن گشت، بیشتر جنبه نظامی داشت.

ون چندان تفاوتی حاصل نشده بود و درگاه غزنه تقریباً در ئش

این جامعه است که روح این 
تغییرات و حوادث فرهنگی را 

های  کند و نویسنده جذب می
را از روح جامعه  دوره بعد آن

 کنند. دریافت می
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البته چون محمود از جهت  کرد. چیز از بخارا تقلید می همه

ذوق شخصی و هم از لحاظ هدف سیاسی با امرای سامانی 

نست وضع عصر سامانی را اختالفی داشت از بعضی جهات نتوا

سامانیان با ضیق مشرب  رنه آن تسامح نسبی عص حفظ کند.

 ]سامانیان[ها  آن حمایتی که و نه تشویق و محمود موافق بود

سازگار  خیاالت او با مقاصد و کردند فالسفه می و حکما از

 (302: 5281 )زرینکوب، «.نمود می

ر دوره های محلی نواحی مختلف ایران، که د حکومت -  

محل اجتماع و حمایت از صاحبان علم و ها  آن سامانی دربار

توانستند در آینده نیز همچنان مرکزی برای  ادب بود و می

ادامه نهضت احیای زبان و ملیت اصیل ایرانی باشند، در 

 کن یا دست ترکان غزنوی ریشه دوره زمانی به مرور به این

 تضعیف شدند.

خراسان با بغداد بیشتر شد و نفوذ در عصر غزنویان ارتباط  -  

سبب انقراض دولت سامانیان و ترکتازی دو دولت غیر  بغداد به

النهر( در  ایرانی )غزنویان و خانیه ماوراء

مملکت توران و خراسان شدید گشت، چه 

سبب رقابت با  هر یک از پادشاهان ترک به

یکدیگر، دست به دامن دوستی خلیفه 

ایا و رسول و زدند و با پیشکش و هد می

سوی  نامه، نظر لطف و رضای خلیفه را به

خود و خانواده پادشاهی تازه خویش 

( 85: 3. ج5286)بهار،  داشتند. معطوف می

ه. ق. نام خلیفه  28۹محمود در سال 

ها آورد و در عوض از خلیفه  القادرباهلل را در خراسان در خطبه

مله را پاداش ال لقب ولی امیرالمومنین و یمین الدوله و امین

اش دریافت، برای آنکه  گرفت. محمود در طی پادشاهی

ای داشته باشد، به تأیید قانونی و  امپراطوری تثبیت یافته

آمیز  معنوی خلیفه نیاز دارد. داد و گرفت سیاسی و مسالمت

میان دربار غزنوی و حکومت بغداد به نفع هر دو طرف بود. 

یران بیگانگانی حقیر و پرست ا غزنویان که در میان ملت میهن

با سابقه بردگی بودند، برای آبرو دادن به خود و به سابقه 

مجهولشان به القاب و منشورهای پرطمطراق خلیفه نیازمند 

رفته در حال از دست  بودند و بغداد که در دوره سامانی رفته

ایران دوباره سر  به حکومتی که در دادن جایگاه خود بود،

 عالقمند بود. قابل او فرود آورد،تعظیم در م اطاعت و

*** 

این دو حادثه بزرگ یعنی بر افتادن سامانیان و اتحاد نا 

های الزم را برای تغییر در  مبارک خلیفه و محمود، زیرساخت

عقیدتی و دگرگونی اوضاع نهاد ادبی و  -ساختار فرهنگی

صدای  انحطاط فراهم آورد.ی  هگیری نطف چنین شکل هم

: 5287ه )بر اساس تعبیر دکتر شفیعی کدکنی،ادبیات این دور

( پر است از اشارات مبنی بر تعصب سالطین غزنوی به 58

خاطر آزار و سرکوبی قرمطیان  آئین سنت و نیز مدایحی که به

خوانند( و  )که در منابع این دوره اسماعیلیان را به این نام می

 شد. روافض )شیعه( برای آنان سروده می

اهلل، حافظ عباداهلل،  ناصر دین»القاب؛ مسعود غزنوی با 

و خلعت  «اهلل امیرالمومنین اهلل و ظهیر خلیفه المنتقم من اعداء

ه. ق. از رسول خلیفه دریافت کرد  035و منشوری که در سال 

 در منازعه با برادرش بر سر جانشینی پدر حربه مؤثری یافت.

 (.13: 5281)بازورث، 

خود  ومت معاصرحک دربار وضعیتی که بیهقی از

تباری غزنویان و بیگانگی  نشانه بی» خوبی به کشد می تصویر به

این سرزمین  مصلحت ملی مردم ایران و و منافع آنان با

 دکتر محمدجعفر( 30: 5282 )یاحقی، «.است تبار بافرهنگ و

یاحقی در شرح و تبیین اوضاع اجتماعی 

پیش آمده در ایران بر اثر ورود و ظهور ترکان 

دوره زمانی و در مقایسه با دوره پیش  ایندر 

 نویسد: می

دوران سامانیان که با امرایی چون »

نصربن احمد، سردارانی چون ابومنصور 

عبدالرزاق توسی، وزرایی چون بلعمی و 

جیحانی و شاعرانی همانند شهید بلخی و 

رودکی نامبردار و بلندآوازه شده است، 

که حکیم فرزانه توس  متأسفانه چنان زود در هم پیچیده شد

از آن پس و  دید. را با چشمان خود می از میانه عمر انحطاط آن

تا یک سده بعدتر آنچه گذشت عبارت بود از بر باد رفتن 

سبب شورش غالمان زرخرید  همه شکوه و افتخار به آن

سامانیان، تشکیل دولتی نیرومند از غالمان غزنه، پیدایش 

و  «آل افراسیاب»النهر با نام  وراءما دولتی غریبه و نورسیده در

در نتیجه بر باد رفتن عظمت فرهنگی سامانیان، قربانی شدن 

ها و بیگانه  سبب کینه فرزانگان و عاقبت اندیشان ایرانی به

یابی مجدد خالفت رسوای عربی در دستگاه  ها، فرصت جویی

الی ب جوری فرهنگ و نگرش ایرانی در النورسیدگان ترک، مه

گرفته و از آن بدتر جهانجویی  های غبار اباوراق کت

مندانه این نسل نورسیده برای از میان برداشتن بقایای هوش

مداری چون سامانیان و  تبار و فرهنگ های ایرانی خاندان

خویی و به جان یکدیگر  صفاریان و بوئیان...، و از آن پس درنده

افتادن و فروگیری بر کشیدگان و نوخاستگان و گماشتن 

 (33: 5282) «.رفان و جاسوسان بر یکدیگر و برهمه مردممش

وضعیتی که بیهقی از دربار 
تصویر  حكومت معاصر خود به

نشانه »خوبی  کشد به می
تباری غزنویان و بیگانگی  بی

آنان با منافع و مصلحت ملی 
ایران و این سرزمین  مردم

 «بافرهنگ و تبار است.
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 برون متن فرهنگی در نیمه اول قرن پنجم هجری -3

یکی از نکات مهم وضعیت فرهنگی این دوره  -

است، که خود از پیامدهای ارتباط دربار  «تعصبات مذهبی»

غزنوی با حکومت بغداد بود. اصوالً در ایران قرن چهارم و حتی 

تعصب در  )در نواحی غیرحکومت غزنوی( نجمآغاز قرن پ

ادیان شدید نبود. به این معنی که؛ اگرچه گاهی اختالفات و 

طور مثال میان شیعه و کرامیه یا فقها با صوفیه و  نزاعی به

حسن کار در آن بود که »داد اما  غیره... در میان مردم روی می

اند  شده ها در این عصبیات وارد نمی در قرن چهارم حکومت

کردند لیکن از  بلکه معموالً از شدت اختالفات جلوگیری می

قرن پنجم به بعد تدریجاً شاهان و رجال مملکت خود در 

گیری نسبت به  گونه عصبیات وارد شدند و به سخت این

نظر مساعدی نداشتند مبادرت کردند و ها  آن مذاهبی که با

)صفا، « .دیدندداستان گر علما و فقها نیز در این کار با آنان هم

( در واقع عصبیت از خصایص بارز قبایل 321: 5. ج 5287

عرب از قدیم االیام بود و تمدن عربی دربار بغداد در ارتباط 

خود با غزنویان آنان را همچون خود 

 کرد.

در این اوضاع اهل سنت و  -

حدیث غلبه یافته و در آزار معتزله 

شکست  همراه دولت وقت شدند.

مدن اسالمی بسیار معتزله برای ت

این فرقه پیشروان تفکر و تعقل و ی  هآور بود زیرا غالب ائم زیان

معتقد به اختیار و تنزیه و دوستداران فلسفه و علوم نظری و 

آنان علوم عقلی توسعه و ی  هاثباتی بودند و با حکومت و غلب

که شکست آنان وسیله غلبه تعصب  در صورتی یافت، کمال می

ی  هو شکست عقل و استدالل نظر و مقدم در میان مسلمین

که سیاست سلطان  انحطاط تمدن اسالمی گردید. هنگامی

طبع از رغبت  محمود غزنوی در همه ایران معمول گشت، به

طالبان علم به تحصیل علوم عقلی کاسته و بر میل و رغبت 

آنان به تحصیل علوم دینی افزوده شد. اضافه بر آن، در 

از کمی قبل از آن( تعلیم علوم حکمی در دوره )و البته  این

کردند، ممنوع بود.  مدارسی که علما و سران دولتی احداث می

گونه بود که واقفان این مدارس به قصد  فضای فکری حاکم این

کردند و طبعاً به  اجر اخروی به تأسیس مدارس مذکور قیام می

ضایت مکروه و ممنوع بوده رها  آن که از نظر تعلیم علوم اوایل

سلیقه او »نویسد:  باره می دادند. دکتر زرینکوب در این نمی

]محمود[ در این مورد شبیه خلفای بغداد و علمای عامه بود، 

که به علوم عقلی خاصه حکمت نظر مساعد نداشتند ]...[ 

این روزگار در خراسان و گونه علوم عقلی خاصه حکمت در  این

های عقیدتی و  ر جدالرونق بود اما برعکس بازا بی غزنه سخت

های مذهبی در خراسان و غزنه نیز مانند بغداد رواج بسیار  نزاع

 (305: 5281.« )داشت

دو علت در کنار هم بستر مناسبی برای توجه و   این -

دوره بود، اما آنچه مورد نظر مبحث  نشر علوم دینی در این

که این شرایط فرهنگی خواسته و ناخواسته زمینه  ماست، این

ساعدی برای تشویق و تحریک افراد به تعلیم و تعلم علوم م

بود. از  لسانی و ادبی عرب، که الزمه ناگزیر علوم دینی است،

شد  سویی از رواج و آموزش و یادگیری علوم حکمی کاسته می

 کرد. و از سویی ترویج زبان و ادب عربی در ایران رشد می

بیانگر نیاز و  های عربی به فارسی در قرن پنجم لیف قاموسأت

 (100: 5288)زرقانی،  توجه عمومی به این زبان است.

وجود تعصب مذهبی و محدودیت علوم و پیامدهای  با -

آرام  واقعی خود را از نیمه دوم قرن پنجم آرامتأثیر دو، که  این

انگارانه نادیده گرفت که اوضاع  اما نباید سهل گذارد؛ جا می به

یژه در ساختار علمی و ادبی قابل و به–فرهنگی جامعه غزنوی 

انطباق بر دربار محمود و مسعود 

هایش از آبشخور  هنوز ریشه -غزنوی

شکوفایی و رونق دربار ایرانی سامانی 

های محلی دوره قبل خود،  و حکومت

شود. شعرایی همچون  سیراب می

های  فرخی پس از برافتادن سلسله

آورند.  ر جدید میپروری چون چغانیان ناگزیر روی به دربا ادب

ها حضور در دربار آل عراق و  ابوریحان بیرونی پس از مدت

یابی  خوارزمشاهیان مأمونیه و آل زیار، سرانجام در دست

محمود بر شهر گرگانج به میل خود یا اجبار همراه سپاه 

های محمود  دوره و با لشکرکشی شود و البته در این محمود می

شمندان و زبان آن سامان، آثار به هندوستان و آشنایی با دان

 .کند ارزشمندی را خلق می

اگرچه محمود در فتوحات اوایل حکومت خود به  -

های عظیم دوره سامانی آسیب جدی وارد  بسیاری از کتابخانه

بن عباد پس از  که از کتابخانه عظیم صاحب کرد؛ چنان

تصاحب ری، تمام کتب مربوط به کالم را بیرون کشید و آتش 

یا باز در حوادث مربوط به غلبه سلطان محمود بر شهر  زد ،

اند که او از کتابخانه بزرگ شهر ری تمام کتب  ری نوشته

فالسفه و مؤلفان معتزله و کتب نجوم را سوخت، اما در نهایت 

برای باال بردن شکوه دربار خود و شاید رقابت با دربار خلفای 

آورده بود، در غزنه  هایی را که به تاراج بغداد، کلیه کتابخانه

متمرکز ساخت و از همان بازمانده کتب کتابخانه ری صدبار 

البته با ( 363: 5.ج 5287)صفا،  کتاب، از ری به غزنین برد.

که سیاست سلطان محمود غزنوی  هنگامی
طبع از رغبت  در همه ایران معمول گشت، به

طالبان علم به تحصیل علوم عقلی کاسته و 
بر میل و رغبت آنان به تحصیل علوم دینی 

 افزوده شد.
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هایی از کتب  در کتابخانه سامانیان ترجمه»این تفاوت که 

قدمای یونان و هند نیز در ردیف کتب فقه و حدیث وجود 

ن عصر مثل محمدبن زکریا و داشت و از حکما و علمای آ

شد. اما  حمایت و تشویق میها  آن سینا هم در دستگاه ابوعلی

در غزنه در کتابخانه مدرسه مجاور جامع ظاهراً جز کتب 

)زرینکوب، .« مربوط به فقه و حدیث و ادب چیزی نبود

5281 :302) 

اند  نظران ادب و تاریخ بر این عقیده تقریباً بیشتر صاحب

گفتی که محمود غزنوی خرج صله شاعران که مبالغ هن

منظور تحکیم قدرت و افزایش محبوبیت نزد عامه   کرد، به می

مردم و جذب شاعران و دانشمندان به دربار غزنه و البته رقابت 

با دربار بخارای سامانیان بوده 

است. وسعت نظر وی در امور 

تبلیغات و توجه به شاعران 

لی از عنوان ابزار و عوامل آن خا به

موفقیت نبود و موجب شد، 

ای قهرمانانه از  شاعران مداح هاله

ترین حامی  عنوان بزرگ وی به

ادبیات فارسی در مدایح خود ثبت 

 .5کنند

شود کوروش صفوی  همین مطلب است که موجب می

محمود غزنوی مقامی  سلطان»کند که:  معترضانه تأکید می

دبی پدید فرهنگی نبوده است که تاریخ حکومتش سبکی ا

آورده باشد. پدید آمدن سبک، شرایط فرهنگی و مبنای تفکر 

 (3: 5282...« )طلبد می

 دوره موانع تحوالت چشمگیر در ادبیات این -2

هر روی جریان ادبی موجود در دربار غزنوی هنوز به  به

های بعد فاصله عمیقی با ادبیات دوره سامانی  اندازه دوره

دوره غزنوی اگرچه کامالً نگرفته است. شرایط اجتماعی 

دوره نیست اما بیش از آنکه بر  بر فضای ادبی اینتأثیر  بی

ریز بنیان ساختار ادبی  ادبیات دوره خود سایه بیفکند، پی

های خود را هنوز بر  آینده است. بنای ادبیات غزنوی پایه

طور  های ادبی بازمانده از دوره سامانی قرار داده است. به زمینه

                                                           
 برای اطالع بیشتر ر.ک.:  -1
، ترجمه عیسی شهابی )تهران: ات در ایرانتاریخ ادبییان ریپکا،  -

 011-012(، ص 1831نشر علمی و فرهنگی، 
، ترجمه حسن انوشه تاریخ غزنویانکلیفورد ادموند بازورث،  -

 180-181(، ص 1831)تهران: امیر کبیر، 
، ترجمه فتح اله مجتبایی تاریخ ادبیات ایرانادوارد گرانویل براون،  -

 51-51ص  0ج(، 1831)تهران: مروارید، 
، )بی جا: انتشارات تاریخ ادبیات ایرانصادق رضا زادة شفق،  -

 111(، ص 1810دانشگاه پهلوی، 

دوره به  ویژگی همچنان ادبیات پارسی را در این خالصه پنج

 دارد: منوال قبل نگاه می

اند  یافته دوره سامانی صاحبان علم و ادب که پرورش .5

اند یا ادامه حیات علمی و ادبی  دوره به ظهور رسیده  یا در این

 اند. خود را از دربارهای ایرانی نژاد به دربار ترکان منتقل کرده

مان ترک بیگانه نژادی بودند، اما غزنویان اگرچه غال .3

ها در دربار پادشاهان سامانی با قواعد، آداب و فرهنگ  سال

ایرانی این امرای ایرانی زیسته و تربیت یافته این فرهنگ 

بودند. آنان اصوالً تمدن، فرهنگ و ادبیات خاصی نداشتند که 

را اعمال کنند و  دست آورده، بخواهند آن در حکومت به

ای جز حرکت در همان بستر  ر ابتدای کار، چارهکم د دست

سنن و آداب ایرانی دولتی که 

نداشتند.  جایش نشسته بودند، به

عنوان مثال  برای همین است که به

در تاریخ بیهقی یا قصاید فرخی و 

عنصری، مکرر به مواردی 

ای به برپایی  خوریم که اشاره برمی

در  .3های ایرانیان کهن دارد جشن

در مقایسه  ویان دوره اول،واقع غزن

نژادان سلجوقی خود که در دوره بعد این سرزمین را  با هم

های ایرانی  مورد هجوم قرار دادند بیشتر در دسته حکومت

شوند و به همین علت است که تاریخ  محسوب می

نویسان دوره محمود و مسعود غزنوی را پیوسته با دوره  ادبیات

قرن چهارم تا نیمه اول قرن  کنند. )اوایل می سامانی بررسی

 پنجم( 

علت نداشتن  طور که گفته شد، غزنویان به  همان .2

که تازه از -دربار سامانیان  پیشینه فرهنگی خاص، الگویی جز

خاطره عدالت و نیکی آنان هنوز در  و خراسان برافتاده بودند

از رسیدن به  نداشتند. بعد -های خاص و عام زنده بود دل

ا دربار بغداد نیز به الگوی پیش اضافه شد و حکومت آشنایی ب

دولت نورسیده ترک برای کسب اعتبار و عظمتی همچون این 

ای جز تقلید نداشت. گردآوری علما، شاعران،  دو دربار چاره

ها از سراسر ایران در دربار غزنه،  دانشمندان و کتابخانه

دست آوردن  کوششی بود که پادشاهان اولیه غزنوی برای به

بدان محتاج بودند و  قعیتی قابل رقابت با پادشاهان قبل،مو

این کوشش کم و بیش باعث حفظ رونق سبک ادبیات فارسی 

علت  اگرچه طبیعی است که وضعیت شعر به دوره شد. در این

                                                           
دکتر رضا زاده شفق در تاریخ ادبیات خود بسیاری از این قصاید   -0

 را آورده است، برای اطالع بیشتر ر.ک.:
، )بی جا: انتشارات تاریخ ادبیات ایرانصادق رضا زاده شفق،  -

 111-111(، ص 1810نشگاه پهلوی، دا

نظران ادب و تاریخ بر این  تقریباً بیشتر صاحب
که مبالغ هنگفتی که محمود غزنوی  اند عقیده

منظور تحكیم  کرد، به خرج صله شاعران می
قدرت و افزایش محبوبیت نزد عامه مردم و 
جذب شاعران و دانشمندان به دربار غزنه و 
 البته رقابت با دربار بخارای سامانیان بوده است.
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سرایی آن، بسیار بیشتر از نثر موردتوجه و  قابلیت مدیحه

گوید:  حمایت قرار گرفت. استاد بهار در تأیید این مطلب می

شاید کار شعر در عصر محمود رونق گرفته باشد اما کار نثر »

رونق شد، زیرا هنوز کتابی که به نثر فارسی در اوایل این  بی

قرن برای ملوک غزنه یا ملوک سمرقند نوشته شده باشد به 

ناگفته نماند شعری  (7۹: 3.ج5286.« )دست ما نیامده است

تابع  گیرد، قرار میدوره مورد حمایت و پسند   این که در

مذهبی آن است  -پرور غزنوی و تعصبات سیاسی فرهنگ مداح

 چنان-ت که شاعر بلندمقامی چون فردوسیو به این دالیل اس

پروردگان دربار غزنوی جایی  در مجموعه نمک -دانیم می که 

و حتی در سراسر کتاب بیهقی که به همه جزئیات  ندارد...!

 ترین نامی از کرده است، کوچکدربار محمود و مسعود اشاره 

 شود. او برده نمی

آید،  که از نقل تاریخ بیهقی در چند مورد برمی چنان .0

مسعود غزنوی، خود در نوشتن نثر پارسی دارای مهارتی بوده 

که دبیرانِ  چنان نبشتی که از آن نیکوتر نبودی، چنان»و 

)تصحیح خطیب رهبر،  «.استاد در انشاء آن عاجز آمدندی

در اهمیت دادن به ادبیات  این توانایی او، و (586: 5ج .5286

با ناتوانی » قول بازورث به نیست وتأثیر  تاحدودی بی فارسی،

پادشاهان بزرگ سلجوقی در خواندن و نوشتن که ظاهراً تا 

.« پایان تاریخ این دودمان ادامه داشت تفاوت نمایانی دارد

(5281 :522) 

ا نادیده گرفت، ر توان آن دلیل دیگری که نمی .1

کند  ای است که دکتر خانلری در این زمینه مطرح می عقیده

های مهم  کتابی  هسیاست ترویج زبان فارسی و ترجم»که: 

و توسط [ تازی به این زبان که پادشاهان سامانی پیش گرفتند

به اتکای  ]ترکان غزنوی و حتی سلجوقی هم ادامه یافت

عزیز  را که زبان خود تمایالت اکثریت عظیم ایرانیان بود

 (255: 5.ج5283) «.و با زبان عربی بیگانه بودند داشتند

محمود برای نفوذ خود در بالدی »که  و در آخر آن. 6

که مورد نظرش بود استمالت و جلب خاطر فضال و هنرمندان 

)زرینکوب، .« کرد ای سودمند و الزم تلقی می آن بالد را وسیله

5281 :322) ■ 

 منابع:
. ترجمه تاریخ غزنویان (.0720) کلیفورد ادموند. ،بازورث -0

 تهران: امیرکبیر. .چاپ پنجم حسن انوشه.

. تاریخ ادبیات ایران (.0721) گرانویل. ادوارد براون، -9

نشر  تهران: چاپ هفتم. (. ترجمه فتح اهلل مجتبایی.،قسمت اول9)ج

 مروارید

تاریخ تطور نثر  سبک شناسی، (.0721) بهار محمدتقی. -7

 نشر زوار. هران:ت ج.7 . چاپ دوم.یفارس

به  .تاریخ بیهقی (.0721.)بیهقی، ابوالفضل محمد بن حسین -0

 : نشر مهتاب.تهران ..ج7 کوشش خلیل خطیب رهبر. چاپ یازدهم.

چاپ دوم.  .تاریخ ادبیات ایران (.0709) رضازاده شفق، صادق. -0

 : انتشارات دانشگاه پهلوی.بی جا

از دوران ، تاریخ ادبیات ایران(. 0720) ریپكا،یان و دیگران. -1

 . ترجمه عیسی شهابی. چاپ سوم. تهران: نشر علمی وباستان تا قاجاریه

 فرهنگی.

خ ادبی ایران و قلمرو زبان تاری (.0722) ، سید مهدی.زرقانی -3

تهران: نشر  چاپ اول. .، تطور و دگردیسی ژانرها تا میانه سده پنجمفارسی

 سخن.

چاپ  .گذشته ادبی ایران از(. 0720)زرینكوب، عبدالحسین. -2

 تهران: نشر سخن. سوم.

ادوار شعر فارسی از  (.0723)شفیعی کدکنی، محمدرضا.  -0

 : نشر سخنهرانت . چاپ پنجم.مشروطیت تا سقوط سلطنت

 . چاپ دوازدهم.سبک شناسی نثر(. 0723، سیروس.)شمیسا -01

 : نشر میترا.تهران

جلد  .جدهمچاپ ه .ایرانتاریخ ادبیات در (. 0723) .ذبیح اله -01

 .نشر فردوس :تهران .اول

چاپ  .گفتارهایی در زبان شناسی (.0721) ، کوروش.صفوی -09

 هرمس.  تهران: نشر اول.

 (.9و0)ج. .تاریخ زبان فارسی(. 0729) ، پرویز.ناتل خانلری -07

 فرهنگ نشر نو تهران: چاپ هفتم.

تالیف  بیهقیتاریخ  (. مقدمه بر0727) محمد جعفر. یاحقی، -00

چاپ  علی اکبر فیاض. تصحیح دکتر ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی.

 مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد. چهارم.
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 «دومبخش »نامه  بررسی جایگاه زن در مرزبان  
 «اسمن بهارآرنگی» 

 

 زن دهقان

 .مثبت نسبتاً و مثبت نقش با زنانی: اول گروه: الف

 561 تا563قانص زنده ـ

 :داستان ی چكیده

 پسری. متاع و زمین و مال بسیار با بود دهقانی 
 دخل امور در تدبیر و مال نگهداری به را او همواره که داشت

 درگذشت پدر. کرد می سفارش ناباب از دوست پرهیز و خرج و
 و اتالف به دست پسر و رسید پسر به اندوخته و مال همه آن و

 نهاد قرار دوستی بدکردار دیوسیرتان جمعی با و گشود اسراف
 دانا مادری. داد باد بر بسیار سرمایه و مال کوتاهی مدت در و
 و دار نگاه پدر پند: گفت پسر به داشت، بین پیش و نیکورای و

 که وقت آن چون که مده دست از بیهوده داری که ای اندوخته
 خوبی به را اطرافیانت تا و نیابی باید که آنگاه بدهی، نباید

 ندان. خود خیرخواه و صادق دوستان را نانآ ای نشناخته

 متمایل دوستانش آزمون به سخن این شنیدن با پسر
 و رفت رفقایش از نزدیکی. گشت
 که ماست ی خانه در موشی: گفت
 دفع از و کند می خرابی و تباهی بسیار

 هاون به دیشب. ام مانده عاجز نیز او
. خورد جا یک را آن یافت دست منی ده

 چرب هاون است مکنم: گفت دوست
 حریص چربی خوردن به موش و بوده
 راستگو را وی دوستان، چون. است

. شد افزون آنان بر اش تکیه شمردند،
 آزمودم، را دوستان: گفت و آمد مادر نزد بسیار شادمانی با

 سرزنش مرا ایشان گفتم که آشکار دروغ و بزرگ خطای بدین
 دروغگو مرا ارندد من به که زیادی محبت بابت از و نکردند

: گفت پس. خندید فرزند سادگی و جهالت از مادر. نپنداشتند
 گریست باید می تو بر ولی خندد می سخن نیبرا عقل پسر ای
 از هم را دشمنان و دوستان که نداری بصیرت چشم که

 آنکه نه گوید راست تو با که آنست دوست. دهی نمی تشخیص
 داشت که بدبختی و قتحما از پسر. انگارد راست را تو دروغ
 و نهاد درمیان نباید زنان با را رازها که اند گفته راست: گفت

 به تا داد باد به را پدر ی اندوخته نادانی و خردی بی با همچنان
 افتاد. مستمندی و بیچارگی

 نابسامان حال از و رفت خود دوست همان نزد روزی
 یشبد که گذشت زبانش بر ها ی صحبت میانه در. گفت خود
. خورد را اش همه و آمد موشی داشتیم سفره در نان یک

 راست را او باطل سخنان و آشکار های دروغ که دوست همان
 ای: گفت او کردن شرمنده و مسخرگی روی از شمرد، می

 چگونه شب یک در موش بشنوید را شگفت سخن این مردم
 بخورد؟ نان یک تواند می

 آگاه، خردمند، مادری عنوان به زن داستان، این در
 به که مادری. شود می ظاهر پنددهنده و نگر عاقبت دلسوز،
 در او نقش تنها گویا اما .کند می نصیحت خودرا فرزند خوبی

 فرزند بر تسلطی و قدرت گونه هیچ و شود می خالصه پنددهی
 ندارد. شوهرش اموال بر یا و خود

 خودی  هخواست موافق را مادر نصایح وقتی پسر که چنان
 را زنان که گویند راست: »که گشاید می ناسزا به زبان یابد نمی

« .دادن سخنی هر اصغاء مقام و داشتن نباید رازها محرم
 (561ص)

 های داستان از برخی نظیر فارسی متون از بسیاری در
 و صحبت به نیاز احساس هرجا مردان فردوسی،ی  هشاهنام
 درمیان را خود سخن که کسی اولین با کنند می پیدا مشاوره

مادر  عنوان به است زن یک گذارند می
 همیشه مادران صوصخ به. همسر یا

 اما. هستند آگاهی و دلسوز مشاوران
 اظهار را خود خیرخواهی و پند وقتی

 موافق را سخن چون مردان و کنند می
 و یایند نمی هایشان خواسته با

 به زبان بشنوند را حقیقت خواهند نمی
 داستان نظیر. شایندگ می زنان مالمت

 در کتایون خود، مادر با اسفندیار که آنجا. اسفندیار و رستم
 با جنگ به که کند می مشورت گشتاسب پدرش تصمیم مورد
 به بتواند تا دهد، تحویل پدر به بسته دست را او و برود رستم
 بپوشاند. عملی  جامه خود پادشاهی آرزوی به خام خیال

 پارسی، از متون بسیاری دیگر نظیر نیز داستان این در
 اگرچه و شوند می محاکمه مردان سوی از همواره زنان

 سر، کشفِ به همیشه هستند خوبی رازداران و مشاوران
 پند پسر هرحال به. شوند می متهم عقل سخافت و دری پرده
. بیند می نیز را آن ناخوش عاقبت و گیرد می سخره به را مادر
 و توانایی فاقد اما است ورز خرد و هتجرب با داستان این در زن

 نیز را داستان این زن دلیل همین به. فرزندش برتأثیر  قدرت
 حساب به نامه مرزبان مثبت نسبتاً های چهره جزء توان می

 ■ آورد.

نظیر برخی از  در بسیاری از متون فارسی
وسی، مردان فرد ی های شاهنامه داستان

هرجا احساس نیاز به صحبت و مشاوره 
که سخن  کنند با اولین کسی پیدا می

گذارند یک زن است  خودرا درمیان می
 .عنوان مادر یا همسر به
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 «ارمد یکه دوست م یمرد»در مجموعه شعر ییعناصر روا یبررس ؛داستان ،شعر 
 «یغزال مراد »؛ «ین کاشانیام» سروده 
 

 یک که  از زبان دختری ی معاصر بلندترین عاشقانه

 .زندرا تار می اش هشتم گریه

استدالل « ی رئالیسم در هنر درباره»رومن یاکوبسن در 

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  اند، مگر آن و چه گفتاری همسانچه نوشتاری 

های خود را با خصوصیات مشخص ادبی  نویسندگان متن

های بیان مشخص باشند. با این  کدگذاری کنند تا از دیگر فرم

صورت  حال یک تمایل روشن به تشخیص فرم روایت ادبی به

که  آنجاییاز  .های روایت وجود دارد مستقل از دیگر فرم

 است که روایت شده آن چیزی داستان

و  (مایه بن) موتیوها ،ها موضوع است و 

ها را با ترتیب  سکانس پیرنگ در طخطو

 ثر از دوأمت .کند زمانی معمول بیان می

داستان نیز جایگاه  شین شعر ویگفته پ

در ها  آن تفاوت مستقلی ندارند و

بنابراین  هاست. های آن گذاری نشانه

بیشتر از هرچیزی در این مجموعه 

طور که  همان شکل شعری هستم و دنبال روایت ادبی آن به به

نام این مجموعه شعر پیداست یک عاشقانه بلند است که از 

ن آهم از سطرهای اولیه شدت داستانی است و این موضوع  به

 مشهود است.

 کفش یک پایت را از

یی زردت دمپا گچ است از که در پای دیگرت را و

 آوری درمی

 نشینی کنارم می

 یم استروبروات اما  صورت

 زنی و می لبخند

 کنی می تکان چای درازسمت اس دستات را به

 (6)صفحه افتد چیز ساده اتفاق می همه

تر آغاز  شروع این عاشقانه بلند با روایتی هرچه تمام 

شاید اگر سطرهای بعدی را از آن بگیریم خود  .شود می

 .داستانی خواهد بود

شاید هم طول  بستر داستانی این شعر بسیار بارز است و 

. کرده باشدکمک هم روایت زنجیر  شعرش را به

صورت سخن،  داستانی در یک قالب ساختاری است )به روایت

نوشتار، سرود، فیلم، تلویزیون، بازی کامپیوتری، عکاسی یا 

 ای را ای یا غیر قصه تئاتر( که سکانسی از یک رخداد قصه

 .کند توصیف می

 قدر خلوت نبود وقت این دربند هیچ

 تو روی تختی که من و

 هر تکان که با

 چ صداقر قرچ

 ییخالی بود اما جا

 هام را گونه که چاق کنی قلیانی از

 (55هام را )صفحه حلقه بوسه حلقه

تنها سطر پایانی از این چند  

هوای داستانی را تغییر  حال و ،سطر

اگر چند سطر پشت سرهم  .دهد می

نوشته شوند منطق داستانی آن به 

های به  حذف نثر نزدیک است اما

ابتدای هر  حروف اضافه و قرینه

را  سطر است که شکل شعر بودن آن

  .کند نیز حفظ می

 ست مردی اما ام  مخاطب زودی به

 کنار ای زده که

 چینی می توت

 درخت زیر اینجا دانی می چه

 برپاست جشنی چه

 (53)صفحه شوند می گور زنده  زنده ها میوه

از منطقی توصیفی  های طبیعی و نگاه شاعر به پدیده 

ها را  گرچه شاعر بسیار چینش واژه ،کند ت میبعیداستانی ت

کند که مبادا سطری از شعر بودن عدول  محتاطانه گزینش می

 گیرد. کار می در واقع عنصر خیال را در هر سطر به کند و

گیرد که راوی یا شاعر  روایت در بیان ذهنی اتفاقاتی شکل می

 را ساخته است. آن

 برد میُ شعر مصرع دو که کامیونی و بودی تو

 شرشر که چتری های شیروانی از خیس ای جاده آغاز و

 زند می رعد دیگررا بارانی

 (52گیردت )صفحه می ام چشمان برق

های شعری نگاه متفاوتی  المان ها و نگاه شاعر به پدیده

ت أهای علمی نش ی معنایی را که از پدیده است و او پوسته

های طبیعی و توصیفی  نگاه شاعر به پدیده
کند، گرچه  از منطقی داستانی تبعیت می

ها را محتاطانه  شاعر بسیار چینش واژه
که مبادا سطری از شعر  کند گزینش می

بودن عدول کند و در واقع عنصر خیال را 
 گیرد.   کار می در هر سطر به

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9&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%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9&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%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%88&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%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%88&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%A8%D9%86_%D9%85%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
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  .گیرند میکار  شکلی ذهنی در شعر خود به هرا ب گیرد می

های آن در سطرهای زیر  کمان و رنگ استفاده از عناصر رنگین

 شاعرانه و زیبا اجرا شده است.

 ناچاری سر از کمانی و

 رود فراتر بنفش از نداشت اجازه که

 لعنتی قرمز این مادون و

 من

 را ها رنگ ی غبطه که

 ( 56) صفحه خورم باره هفت

مخاطب  را در مسیر شعر شخصیت اول که راوی او 

شود ولی درست  سطرهایش قرار داده است فراموش می

که خواننده او را فراموش کرده است شاعر دوباره از این  زمانی

گیرد تا بار روایی شعر بلندش همچنان باقی  المان مدد می

  :بماند

 گچ در پاهات همیشه کاش

 کرد توانم می چه هات دست یاد با ولی

 و نیستی که هایی شب

 (5۹)صفحه  هام چشم از ریزد می دارد مدار  گناه

رنگ مقید  که روایت به پی  بیان وقتی دیالکتیکی فرآیند

ای سطحی پنهان است در این مجموعه  شده باشد زیر الیه

نمادی  های سمبولیکی و ارجاعات مکانی فارغ از الیه شعر

صرفاً به همان شکل واژه در دایره لغات و ساختار  است و

 یابد. ویل میأت کلمات معنا و

 رود می پیش شعر جریان موازات به جاده

 دیگری سمت به را تو که جاده ی شنی های شانه و

 کشند می

 آب خورد جا همین از قصه

 (5۹)صفحه  رسومنام خداحافظی ای

 و «نوک انگشتام»در برخی سطرها برخی عبارات مانند  

خورد که این اگرچه در شعر کالسیک  مانند آن به چشم می

 .ول است ولی در شعر امروز بهتر است استفاده نگرددامتد

ای کلی نیست ولی در اینجا چون این  البته این قاعده

دیالوگ صورت  های زبان معیار به محاوره نه در حوزه شکست

 نشینی نه در جاهایی است که به لحاظ قواعد هم گرفته و

بنابراین به شکل بیان  ،اجباری برای آن وجود نداشته است

  :نماید لحن را دستخوش تغییر می روایت لطمه زده است و

 را شکسته نردبان آن من

 رفتم باال پله پله

 جایی به رسیدم تا رفتم

 را ها کوچه ی همه که

 انگشتام کنو با

 ها گونی و قیر روی

 درآوردم را تو چشمان از طرحی

 را شعر ترین عاشقانه و

 (07)صفحه  زد نقش باران زیر

کاشفی در این مجموعه شعر مونولوگ بلندی را آغاز 

ذهن مدام مسیر روایی را طی  شیوه سیال کرده است که به

ساخت تصاویری که بعد شعری  تکیه بر ذهنی بودن و .کند می

جموعه خواننده را مستقیماً م نماید. البته این را برجسته می نآ

 ■ ها قرار نداده است. ی ذهن شخصیت رویاروی تجربه

 
 منابع:

 بلندترین: دارم می دوست که مردی، امین، .کاشانی0

 تار را اش گریه هشتم یک که دختری زبان از معاصر ی عاشقانه

 0720پ اول چا معاصر، اندیشه گفتمان زند؛ اصفهان؛ می

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
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 «ثیلیل» داستان ،ینقاش  
 «امیر کِالگِر»  ؛«دانته گابریل روزتی» اثر 

 

 تثلیثی از دریچه لیلیث
ایرانی، ما همیشه با ثنویتی روبروییم که -در فرهنگ آریایی

بنیان تفکر آریایی است، نوعی دوگانگی و تقابل میان نور و 

ی خیر بر شر را توان پیروز تاریکی، خیر و شر که نهایتاً می

های مثبت و نیک  امید داشت. اهورا چیزی جز تمام جنبه

تواند باشد و هر آنچه که شر و بد و تاریک است؛ زاییده و  نمی

معلول اهریمن و دیوانِ در خدمت اوست. و این ثنویت تاریخی 

توان ورق زد؛ جدال رستم  را حتی در سرتاسر شاهنامه نیز می

ب، و یا جدال پاکی و پلیدی در و اسفندیار، رستم و سهرا

راستی که میراث ما از آریاییان بیشتر از  بهداستان سیاوش. 
که هر  ، چنانفرهنگی بوده است_آنکه نژادی باشد، زبانی

کند و از جنس  فرهنگ دیگری را در خود و با خود همراه می

های بومی ایرانی  های قوم سازد. نه تنها خرده فرهنگ خود می

را، بلکه حتی فرهنگ پربار و کهن میانرودان پیش از خود 

باستان، و یا فرهنگ سلوکیان یونانی، اعراب مسلمان و یا 

ترکان مغول و آسیای میانه. این فرهنگ با اساطیر گره خورده 

است. اگر بتوان اسطوره را روایت توجیهی و پاسخ محور انسان 

راستی که  در مورد مسائل هستی در نظر گرفت، به

دهی به این  های آریاییان قدرتی شگفت در پاسخ اسطوره

فرد دارند. در ایران این  مسائل از رویکردی منحصر به

ها و باورهای کهن  هایی با اسطوره ها در حیطه اسطوره

هایی نظیر میانرودان درهم آمیخته و شکلی نو از  فرهنگ

های بومی به مسائل هستی را پدید آورده است. نظیر  پاسخ

ائو ترسانی آزاررسان است از جنس اجنه. اما این که ز« آل»

ی امروزه خرافی به مسأله زائوها در  شناسانه باور و پاسخِ هستی

 میان مردم ایران از کجا نشأت گرفته است؟

همراه دو  دانته گابریل روزتی، شاعر و نقاش انگلیسی، که به

تن دیگر از دانشجویان فرهنگستان سلطنتی انگلستان؛ به 

ای جان اورت میلی و ویلیام هولمن هالت، هسته مرکزی ه نام

جنبش برادری پیشارافائلی را در قرن نوزدهم تشکیل داده، 

نحوی  در این نقاشی که به«. لیلیث»نام  دارای اثری است به

های متضاد و ترکیبی گیرا استفاده شده است،  ثر از رنگؤم

د رنگ زنی احتماالً خودشیفته، با لبانی سرخ و صورت سفی

پریده؛ همچون ارواح، با زیبایی و جذابیتی عجیب نشان داده 

رنگ خود  شود که در حال شانه زدن به گیسوان بلند مسی می

آور و  زمینه تیره و سیاه اثر، فضایی هول است. رنگ موها با پس

وجود آورده که  پر از حس خطر را در عین کلیت زیبایی زن به

نده یک تهدید و نازیبایی کن برای ذهن ناخودآگاه، تداعی

 باشد. خطرناک و احتماالً شیطانی می

 

 اما این زن کیست؟
لیلیث در اساطیر میانرودان، خدای طوفان و بادهایی بوده  

اند. نقاشی روزتی، اولین چهره و  که حامل بیماری و مرگ بوده

بار، چهره لیلیث در  نقش از لیلیث نبوده و نیست. نخستین

هزار  های سومری در سه ایان بادها و طوفانمیان گروهی از خد

خورد که موسوم به لیلیثو  چشم می سال پیش از میالد به

اند. به اعتقاد سومریان، خدایان لیلیثو شکارگر زنان و  بوده

اند با تمایالت شدید جنسی به مردان که  کودکان بوده

صورت عادی قادر به انجام آن نبودند. این گروه از خدایان  به

عنوان خدایان و شیاطین شب  رفته در گذر زمان به تهرف

با « آل»توان نزدیکی کارکردی  شوند. در اینجا می شناخته می

 را مدنظر قرار داد.« خدایان لیلیثو»

گاه قادر به  اند. اما هیچ لیلیث را دوشیزه زیبا لقب داده

عنوان یکی از فواحش  باروری نیست. در متون بابلی، لیلیث به

یشتار آمده است. حتی رد تضاد و تناقضات ماهیتی مقدس ا

لیلیث که از اثر روزتی به آن اشاره شده است را در اینجا نیز 

توان یافت؛ فاحشه مقدس! و نیز ناتوانی در داشتن فرزند  می

در کنار زن بودن و زیبایی. همین تضادها است که لیلیث را 

ین آنکه سازد در ع پر رنگ و لعاب و پرکشش و قدرتمند می

 شک تجسمی از بیماری و ناپاکی است. بدون

 

 اما لیلیث واقعاً کیست؟
های  ای خلقت حوا از یکی از دنده در کتاب آفرینش، در آیه

آدم تشریح شده است. اما در آیاتی پیش از این آیه بیان 

ای  شود که همراه آدم، یک زن نیز آفریده شده است. ایده می

گانه وجود دارد که این زن، لیلیث بر اساس تفسیر این آیات دو

خداوند انسان را بر »... بوده است. در کتاب آفرینش آمده که 

 «.را زن و مرد آفریدها  آن صورت خود آفریده... خداوند

آفریند که آدم را  خداوند لیلیث را از همان خاکی می

رود؛  آفریده است. اما لیلیث زیر بار تواضع نسبت به آدم نمی

منشاء یکسانی ها  آن لیث مدعی است چون هر دویچرا که لی

شود و لیلیث  دارند پس برابرند. این امر به نزاع کشیده می
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آورد و در هوا پروازکنان  سرانجام نام ناگفتنی را بر زبان می

هایی  شود )لیلیث را در اساطیر میانرودان دارای بال دور می

رگاه خداوند ( آدم رو به د.دانند شبیه به پرندگان شکاری می

دنبال لیلیث  نشیند و خداوند سه فرشته به به دعا و خطاب می

سپارد که به لیلیث گفته شود اگر از بازگشت  فرستد و می می

تمرد کند روزی صد عدد از فرزندانش خواهند مرد. از اینجا به 

ای  ای خود به حالتی افسانه بعد کمی داستان از حالت اسطوره

هایی با اصل  ی ناهمخوانی و تناقضآید و در جاهای در می

خورد.  چشم می ای دیگر به وجودی لیلیث در روایات اسطوره

کند. فرشتگان تصمیم به غرق  لیلیث از برگشتن امتناع می

گوید او که برای لطمه زدن  گیرند اما لیلیث می کردن وی می

به نوزادان آفریده شده است در ازای رها کردنش قول خواهد 

اه نام یا تمثال این سه فرشته را همراه کودکی داد که هرگ

پذیرد که روزی  ببیند به آن کودک آسیبی نرساند. و نیز می

صد فرزندش بمیرند و به همین دلیل روزانه صد اهریمن از 

های آدم  روند. بعد از آن خداوند حوا را از یکی از دنده میان می

 ه است.آفریند اما دل آدم همچنان در حسرت لیلیث بود می

اند که لیلیث ملکه  در قرون وسطی، مردم بر این باور بوده

دو در جهانی در کنار  نام آسمودوس است. این اهریمنی به

جهان ما به زاد و ولد اعقاب اهریمنی مشغولند و همواره 

 دهند. نظمی را توسعه می شرارت و بی

پس طبق روایات مختلف، لیلیث را هم فاحشه مقدس 

اند )در روزگاران باستانی میانرودان(، هم همسر  ایشتار دانسته

اول آدم )در طول هزاره اول میالدی( و هم ملکه آسمودوس 

نوعی مقابل  را بهها  آن اهریمن )در طی قرون وسطی(؛ و

باشد و خلق  یکدیگر قرار داده است. اما از سویی لیلیث نازا می

ست شده است برای شکار کودکان. او شیطان شب و تاریکی ا

آید. نماد  که برای بردن کودکان و آسیب رساندن به زنان می

اند، و در جاهایی او را ماری در  او را شیر، جغد، و مار دانسته

■اند.  بهشت توصیف کرده
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 «خواهیمما صلح می» داستان ،سكع 
 «یه اسدیمرض» ؛«هانس جورج آندرس» عکاس 

 

ای را مبنی  یحهمیالدی، مجلس بریتانیا ال 5۹53در سال 

های  بر اعطای خودمختاری به ایرلند تصویب کرد. پروتستان

ایرلندی از این وضعیت ناراضی بودند زیرا خودمختاری در 

را ها  آن ها بود، عمالً دست کاتولیک کشوری که حمکرانی آن به

های  رفت که درگیری کرد و بیم آن می به اقلیت تبدیل می

جنگ جهانی اول درگرفت و از  داخلی رخ دهد. اما چندی بعد

ها در ارتش بریتانیا خدمت  که بسیاری از ایرلندی آنجا

 کردند، الیحه خودمختاری پیش از آن می

 که به اجرا درآید به تعویق افتاد. 

گرایان  ملی 5۹56پس از آن در سال 

خواهی دست به  ایرلندی با هدف آزادی

قیام زدند که با شکست مواجه شد اما 

فت علیه بریتانیا را در ایرلند به موج مخال

های بسیار  راه انداخت. پس از درگیری

خواه ایرلند، این کشور را یک جمهوری  حزب جمهوری نهایتاً

مستقل اعالم کرد که البته پس از مدتی دولت ایرلند به شش 

ها  عنوان ایرلند شمالی تحت نفوذ پروتستان بخش به

قرارداد  5۹35ر سال سال جنگ د خودمختاری داد. پس از سه

و ایرلند بین بریتانیا و ایرلند جنوبی صلح برقرار کرد -انگلیس

ی از پادشاهی انگلستان بود به یک کشور که جزئ ایرلند درحالی

های داخلی همچنان  خودمختار تبدیل شد. با این حال جنگ

خواهان  های جدیدی نیز میان جمهوری ادامه داشت و درگیری

 جاد شد. و ایرلند کنونی ای

ها و  درگیری میان کاتولیک 5۹6۹تا اینکه در سال 

ها هیچ ربطی به مذهب  ها ایجاد شد. این درگیری پروتستان

نداشت. انجمن حقوق مدنی ایرلند شمالی خواستار پایان دادن 

ها در زمینه حق رأی، مسکن و  به تبعیض علیه کاتولیک

اجازه داشتند بود. در آن زمان تنها مالکان خانه  اشتغال شده

در انتخابات محلی شرکت کنند و اکثر این مالکان هم 

پروتستان بودند که با توسل به زور از این حق انحصاری خود 

که تحت حمایت پلیس ها  آن کردند. شبه نظامیان دفاع می

نشین حمله کردند. رفته  های کاتولیک پروتستان بودند به محله

بریتانیا برای خاتمه دادن ها باال گرفت و دولت  رفته درگیری

ها ارتش خود را به ایرلند شمالی فرستاد. در  به این خشونت

استقبال کردند چون بر این باور ها  آن ها از ورود ابتدا کاتولیک

طرف هستند اما خیلی زود مشخص  بودند که این نیروها بی

اند. در  برای دفاع از شرایط موجود به ایرلند رفتهها  آن شد که

شرایطی درگیری سختی میان ارتش بریتانیا و ارتش  چنین

 خواه ایرلند آغاز شد و افراد زیادی کشته شدند.  جمهوری

توسط عکاس آلمانی  5۹6۹ می این عکس معروف که در

هانس جورج آندرس گرفته شده است 

مربوط به همین دوره است. مردی  دقیقاً

بینیم که ماسک ضدگاز بر صورت  را می

ایستاده است که ار دیواری گذاشته و کن

ما صلح »: روی آن نوشته شده

آندرس فرصت پیدا کرد « خواهیم می

آور  دقایقی قبل از پرتاب گاز اشک

 توسط نیروهای بریتانیایی دو عکس از این مرد بگیرد.

رفت  ها ادامه یافت و هرچه پیش می این درگیری سال

نتیجه  خواه بیشتر به این دولت بریتانیا و ارتش جمهوری

حل نظامی ندارد.  ها راه رسیدند که پایان دادن به خشونت می

صورت محرمانه انجام گرفت در  سرانجام طی مذاکراتی که به

 «جمعه خوب»توافقنامه صلح بلفاست که به  5۹۹8سال 

آمد. این توافقنامه به جنگ پایان داد و  دست معروف است به

ا ترک کرد اما سال خاک ایرلند ر28ارتش بریتانیا پس از 

 ■ ها طول کشید تا دولت باثباتی شکل گیرد. سال

ملی گرایان  0001پس از آن در سال 
خواهی دست  ایرلندی با هدف آزادی

به قیام زدند که با شكست مواجه شد 
اما موج مخالفت علیه بریتانیا را در 

 ایرلند به راه انداخت.
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 «زادهژیال تقی»های و برخی داستان« های بیچارهخودنویس»ی جستاری درباره 
 «یسیدمهرداد ضیای» 

 

                تنفس اشیا وقتی که خوابیم
های بیچاره را خوانده است و  هر کسی که خودنویس

کم باید  آن احساس نکرده باشد دست را دری اشیا  حضور ویژه

کنار ما  چندبار دیگر به اشیا، گیاهان و جانورانی که با ما و

ی ا ی حرفه ویژه اگر خواننده به ،کنند فکر کند زندگی می

های  خودنویس ی ادبیات داستانی باشد. داستان یا نویسنده

 شیطان شنگول و کشف دوباره و نیز نگاه شاد و بیچاره شور و

در پنهان زمزمه  چزاند و دم را میآنت که گاهی نقدر شیطآ-

دانم غمگین شدی ولی این فقط یک پشت  کند که می می

ست که برای درست نگاه نکردن  دستی

یادت  شوی و ی، بزرگ میا خورده

گاه فروتنانه چیزی را در  و -رود می

  انگیزاند. برخورد با اشیا در ما برمی

ای درک مالل که بر برای ما مخاطبانی

ی ا گونه یا به مان نیازی به شهرنشین بودن و تاریخ روزمره

 نداریم. و ی از نوع ایرانی ی متوسط تحقیر شده انگیز طبقه غم

نه از  بری و نشینی و همنشینی با اشیا از نوع ونه حتی شهر

ی کاال  و شاید بیشتر از گونه ...نوع اخالق صغیر ادورنویی

گی و از خودبیگانگی آدم  زده ، مصرفگی گی، سرمایه شده شده

گان به تولید هنر و ادبیات  تک ما پیوسته ئ که با تکش و

داری نوین که  های سرمایه نیز تالش و داستانی همنشین است.

تبلیغ انجام  روح کردن اشیا با مد و بخشی به بی برای نشاط

های  دهد چیزی جز نوعی دیگر از هنر در خدمت ایدئولوژی می

که  شبیه چیزی -د کالن راست شمالگان جهانی نیستاقتصا

را خود ما با نظری  ها نوع چپ و کشورهای جنوبگانی آن دهه

دانستیم. این رقم پرستش  بر استبداد داخلی برابر نجاست می

 های کامالً اشیا و در حقیقت کاالهای بر ساخته از سیاست

ه یا موجوداتی که ساخت صندوق جهانی و ایدئولوژِیک بانک و

 ایم. دارد را در پنهان و آشکار درک کرده کشته سر پا نگه می

تر  هرچه بزرگ .ی ماست ی همنشین همیشه که پیوسته ماللی

تر در پذیرفتن  هرچه آگاه تر و هرچه شهری شویم و می

روح  بی شود... تر می طربانهضهای ثانویه در جامعه، م نقش

ا ضد دارویی بود در کردنی که برای ما مانند وارد کردن دارو ی

را ایران فرهنگی به مثابه   نآهزار سال  های اندامی که پنج رگ

از  دانستیم. می خیز یک کلیت و یک ابرانسان پر افت و

 از کیومرث تا جمشید و نخستین انسان تا نخستین شهریار.

مان،  های ها و حکمت در متن گرشاسب و کیخسرو. گرسیوز و

فرصت این نوشتار  تشتیت تا تصوف.زر مانویت و از زروانیت و

توانستم از پیوند بین  شد که می کاش می و زمان کم است و

در داستان ایرانی و تولید اجتماعی ادبیات ادبی و  ءتبار اشیا

بیشتر خود و  چههای امروزین آن با جهانی که هر ییروبرو

های  خودنویس»کند، سخن بگویم.  ارج می دیگران را بی

ها  های کمینه به این بهانه نیست اما بدون اشاره البته« بیچاره

 بردم. که گفتم کارکی از پیش نمی

که در  یی اشیائ ناخوداگاه ما درباره ی ما و گذشته

ها و در دیگر تولیدات هنر ما جلوه  داستان

ی  کند به چندهزار سال پیش میانه می

 گردد. آسیا )و نه آسیای میانه( باز می

یعی را پرستش مذاهبی که عناصر طب

 پرستی بود. گانش بر طبیعت پایه کرد و می

و مظاهر انسانی و طبیعی روح  ءتک اشیا گونه که برای تک آن

هایی شکل  شمنیزمی که بر بنیاد چنین دیدگاه قایل بود.

سیری جداگانه و گاه  گرفت و سیا و سپس اروپا پاگرفت در آ

  با خطوط مشترک پی گرفتند.

گونه که به اشاره  شه و حکمت ما همانگونه که در اندی نآ

کوتاه کردم از مذاهب بدوی ساکنان بومی فالت ایران گذشت 

 -رتشتی و سایر مذاهب حکمی ایران زحکمت  در عرفان و و

های پیش  به غرب رفت و اندیشه بنیاد چون روحی خلید.

در ایران گشت و گشت  سقراطی و نیز افالطونی را شکل داد و

اما این  تر شد. تر و پیچیده ی دیگر فربها هزارهو همراه تصوف، 

سدهایی مانند سدهای این چند  رود به تمامی به ما نرسید.

کردیم با این  دهه رودهای ما را خفه کرد زیرا که گمان می

  بیاری کنیم.آخشک خود را  اًتوانیم زمین ظاهر سدها می

نکه چنان در نادانی و فراموشی غرق بودیم که غافل آ

ی زمین تا ماه در این سرزمین  دانستیم در تاریخ به اندازه نمی

ترین  بیاری را در خشکآبهترین  قنات را مهندسی کردیم و

نهایت رگ  بر بی ها درست زیر گوشمان ساختیم. سرزمین

شیرین آب که در تن خود پنهان کرده بودیم  ی شور و رگه

 آن و از ایم اما روزی رسید که از یاد بردیم که خفته خفتیم.

 که سرزمین خود را در حکمت و مردمانی ابگرد شدیم.وپس خ

ی ا هنر خود چونان تن یگانه معرفت و دین و عرفان و

تر در  تر و پیچیده هشاید قدر چند هزاره پیشرفت -دانستند

چقدر شگفت است  کنم گاه فكر می
ی ایرانی هر چیزی را  که نویسنده

 تراشد. کاهد و می فقط از روح می
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در ارتباط با  سنجه با شناخت امروزین از دیدگاه سرخپوستان

سرزنده و  انیی ادبیات داست ها گونه ده -گیتی و طبیعت

ترین و پر  رنگ در کهن گی و پرتوان را در بیشترین گونه

ی جهان فرو گذاشتند و با تقلید  تولیدترین زبان و ادبیات زنده

 و–ی دو سه سده ادبیات داستانی مغرب زمین  از نگاه و تجربه

کوشش در  -های کم جاری و ساری آنان نه حتی سنت

 .دآفرینش پیروانه و نه خالقانه کردن

ی ایرانی قطره  ی رازورانه هر روی به تعبیر اندیشه به اما و 

هست و در  های ما نام ایران در رگ خونی از اندام موجودی به

هایی نادیدنی  ها و مویرگ ما رگ .نگاه ما عضالت ما و مغز ما و

گاه کسی مانند ژیال روست ناخوداگاه و خودآ هم ازین از او.

هر رنگ عرفان و یا  شکار بهآوستگی پی گرایش و زاده که بی تقی

گاهانه و از پیش دانسته، اشیائش از جمادی آهرگونه ارجاع 

از نما  شوند و نامی می میرند و می

اً زنند. ظاهر به حیوان سر می میرند و می

خودنویس  ها از دامن و اشیای خودنویس

 ی نازک پالستیکی و... قاشق و پرده و

 ، یارندحرکت جوهری یا غیر جوهری ندا

الدین  بیداری و مستی و نزدیکی جالل ی میختهآمانند عرفان 

 -جوید ن بهره میآهای ادبیات داستانی که او از  و سنت-بلخی 

حتی عناصری مانند  کنند. طی نمی آگاهی را پلکان روح

جاندار در سایر  جان و بی اًنورها و طبیعت ظاهر و ها رنگ

جیبی پر از بادام »یا « باطکهنه ر» زاده مانند های تقی داستان

)هرچند باز در  کنند. از حکمت خسروانی پیروی نمی «و ماه

و چون  های ادبیات داستانی ما قصه به قصد چند بسیاری گونه

  (.شدند های حکمی و فلسفی هم نوشته می کردن

انگار روحی  طور که در سطرهای نخست گفتم همان

م از دل شیئی به نیم اخ خند و بازیگوش اگرچه گاه به نیم

بیش از نام و جز  ءاشیا خزد. دمی میآوجود  شیئ دیگر یا به

این صفات را نه نویسنده بلکه رفتارهای  و آن، صفت دارند

ها  دمآو ء پیوند میان اشیا سازد. شیئ می دم وآواکنشی -کنش

از  ی مهمان ناخوانده است. های مالکیت است، از گونه از گونه

ر در سراسر زندگی است )از بیماری تا ی همراهی ناگزی گونه

ست که صاحبش را  میزیآ حتی از گونه شیطنت لباس( و

تواند در  کس دیگری می دارد به یک اجاق احترام بگذارد. وامی

و خارج از  ءها از تبار شناسی این اشیا نوشتن همین داستان

گرمی به جعد پر  داستان سود بجوید و داستان را از سادگی و

زاده چنین  و اطناب یک رمان یا نوول بسپارد، اما تقیاز تاب 

چنین ما را از  ءهرچقدر ملول شویم که این اشیا کند. نمی

ساخته از  نجام بفهمیم زندگی برااند باید سر خستگی آب کرده

طور که شامل کلیاتی  جزئیات بسیار هم هست، همان پیوند

طبیعی و  که عناصر همچنان انتزاعی و مفاهیمی بنیادین است.

گیاهان و کل طبیعت حضوری بسیار ستودنی و  جانوران و

ثار او دارند )که جایی دیگر برای بحث زدنی در آ مثال

نمایی  اگزوتیک شدن )غریبهی ا حتی به قیمت گونه (.طلبد می

زاده  کند، تقی هوای داستان را ابری می و رمزگانی( که معموالً

در  لید خورشید را.دست دارد و ک هوای آفتابی قصه را در

بدون هیچ سایه و تاریکی دیده  ءهای او اشیا بیشتر داستان

در عین حال  آورتر و همیم کدام وهمف شود و گاه نمی می

 ها؟ این همین شیوه یا جز تر است؟ زندگی بخش

ی ایرانی  کنم چقدر شگفت است که نویسنده گاه فکر می

نه در جستجوی  تراشد. می کاهد و هر چیزی را فقط از روح می

خلوص بلکه برای قرینه یا ناقرینه کردن اجباری این چشم با 

های  آن چشم برای نمایش پیشگاه چشم

ترین  نای جدی ..هر قیمت. خریدار به

حکیمان ما مانند بسیاری از  عارفان و

و یک  های عامیانه هزار های قصه گونه

چرا  گیرد. خود می نقش و شخصیت به

جدیتی که داریم تنها خودمان را در کنیم چنین  گمان می

نه داستان را  کند و بهترین حالت مفرح و اسباب خنده می

شادی در یک  کنم غم و روست که باز گمان می جذاب. ازین

 تنها نشسته بر« لک لکی» زاده تا های تقی داستان «کفش»

فروشد و در ویترین  فقط بر سر دکان نمی سر تیری، چیزی را

دهد ولو با  نشان می شود و با زبان همراه می دهد، نمایش نمی

 ی.ا انگشت اشاره

درسو »هایی مانند  بار است که رمانی و رمان سفأچقدر ت 

هایی مانند  دمیا آ شوند. خوانده نمی در ایران نوشته و« اوزاال

ی از طبیعت و مظاهری از ا نچه نشانهآ کم هر تا دست آیتماتف.

ترین شکل و روزانه در حال  که به زشت-زندگی همراه ماست 

نکه آ بتواند به شکلی جاودان کند. بی -نیمآاز دست دادن 

ی شهرش به او نخندند که  مردم خود پیامبر بین ملول کننده

کند!!! هرچند درین میانه  سواد هنر ندارد از بس زیبا نگاه می

 اصالً ست که اهمیت ماجرا را برای چاپ و هم کمتر ناشری

راح )تشویق به ذوق ورزی و آزمون و خطا در چیزی مانند اقت

که  در حالی ی مشخصی از نوشتار برای همه( درک کند. گونه

عناصر غیرانسانی و ، طبیعت و ها آن هایی که در هنوز داستان

ی از زندگی را ا شدت انسانی، بنیاد قطعه در عین حال به

دهه، از شمار دو دست کمتر است. مگر  ین چندا بگذارد، در

ممیز -عی شویم این شماریست که از زیر چنگ ناشرمد

تاریکی کشوی میز  غیرحکومتی در رفته و بقیه در غبار و

نگار روحی بازیگوش اگرچه گاه به ا
خند و نیم اخم از دل شیئی به  نیم

 خزد. وجود آدمی می شیئ دیگر یا به
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چیز دان هستند تا کی و  سردبیران همهنویسنده یا دبیر و 

 ■ ها... کی
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 ای که روی سرطان را کم کرد نویسنده «زاده  یتق الیژ»مصاحبه با  
 «ریحانه ظهیری»  

 

تهران و  متولد ،دهزا یتق الیژ

 ی رشته ی آموخته  دانش

شان از سال یا .است کیگراف

موفق به  52۹5تا آذر  5260

هاى انفرادى   ه شگایبرگزارى نما

نه یو گروهى متعددى در زم

 .اند شان شده آثار نقاشى

شان را یت و آثار ایالبته فعال

زاده در  خانم تقى .توان محدود به نقاشى دانست نمى

طراحی ، نقاشی، تصویرسازی، همچون گرافیک ىیها نهیزم

هاى  تیادبیات داستانی فعال ،عروسک نمایشی لباس و صحنه و

  .مستمرى داشتند

درپى موفق به کسب  هاى پى زاده در سال خانم تقى

 :ر شدندیز زیافتخارات و جوا

المللی  دیپلم افتخار برای طراحی عروسک در جشنواره بین -

 5273 -اتر دختر و ابر و آدمکئت - اتر عروسکی تهرانئت

 اترئجایزه اول طراحی لباس و صحنه در جشنواره ت -

 5278 -اتر قصه دوستیئت -اتر فجرئآموزی ت دانش

 اترئجایزه اول طراحی لباس و صحنه در جشنواره ت -

 527۹ -اتر دهکده غرغروهائت -اتر فجرئآموزی ت دانش

 اترئت جایزه اول طراحی لباس و صحنه در جشنواره -

 5282 -اتر کوچئت -اتر فجرئآموزی ت دانش

اتر یحیی ئت -جشنواره دفاع مقدس -جایزه اول طراحی لباس -

 5283 -پسر ایمان

توان شاهد همکاری  زاده مى در کارنامه ادبیات داستانی خانم تقى

انتشارات سازمان  -شان در انتشار کتاب تاریخ نمایش در ایرانیا

 .ودب5285 -اسناد ملی ایران

موجود ى یها مجموعه داستان و رمان ، شنامهیشان نمایااز 

 م:یپرداز یمها  آن شرح ل بهیباشد که در ذ یم

 -مرزی صدای آشنا رادیوی برون -نویسی رادیویی نامه نمایش -

 5281 تا5280 -بزرگهای مادر برنامه قصه

رادیوی فرهنگ و رادیو جوان و  -نویسی رادیویی نامه نمایش -

 52۹5تا 5287سال  از -مایشرادیو ن

 5287 -نشر حوض نقره -لیف رمان جیبی پر از بادام و ماهأت - 

نشر  -اه لباس آبی روی بند رختکوت ن لیف مجموعه داستاأت -

 5288 -نی

 528۹ -کتابسرای تندیس -تالیف رمان کهنه رباط -

- 

 

اسفند  -نشر قطره - مجموعه داستان من با یه پریزاد دوستم -

۹5 

-نشر حوض نقره -های بیچاره جموعه داستان خودنویسم -

 52۹2فروردین 

در  -نشر حوض نقره -مجموعه داستان فرشتگان بال ندارند -

 ی چاپ مرحله

در مرحله  - نشر نیستان -مجموعه داستان سهم من از دریا -

 چاپ

 نگارش و بازنویسی اول -ی یک نقطه اندازه رمان به -
 

بت زادروز ایشان در دومین روز تا به مناسم یحال قصد دار

های این روزهایشان گفتگویی با  ماه و فعالیت از شهریور

 یکدیگر داشته باشیم.

 

دویست و ك ینزد که نیتوجه به ا با ،زاده خانم تقى

د و یبان بودیروز با سرطان دست به گر بیست و دو

د بر یحاال که توانست ،دیروزهاى سختى را داشت

تان را چطور ید روزهایتان غلبه کن مارىیب

تى که از شما سراغ یتوجه به شخص با د؟یگذران مى

تواند براى شما تولدى دوباره  ان مىین جریم ایدار

 درست است؟ باشد،
هر بار  این بیماری شانزده ساله که وارد زندگی من شده.

یک  کنم و چندسال بعد دوباره میاد سراغم. باهاش مبارزه می

ی. من و این بدخیم دیگه دوستان باز جورهایی قایم باشک

ی مرگ و برگشتن به  حتی باهاش تجربه قدیمی شدیم.

هایی مثل من بیش  آدم سال پیش. زندگی دوباره رو داشتم سه

ایه. به همین  العاده دونن که دنیا چه جای فوق از دیگران می

ولی خب این بدخیم برای  قدر ترسناکه. دلیل، رفتن از دنیا این

ها  تمام این سال در دی و انرژی و خالقیت داشته.من بارها شا

کشیدم، عمق احساسات اطرافیانم رو  وقتی بیماری و درد می

ذهنم  بهتر حس کردم. نگاهم به زندگی بارها عوض شد.

پرداخت و در پایان، دستاوردش یا یک  ساخت و می می

هاشون به  هایی که خیلی شد و یا داستان نمایشگاه نقاشی می

های  طور کارهای نمایشی و یا داستان دن و همینچاپ رسی

که عمر چه به  دونه چون آدمی مثل من خوب می رادیویی.

عمر انسان یک آه و یک » قول مادربزرگم: گذره و به سرعت می
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 بار هم که بیمار شدم با خودم گفتم: این شد که این «.دم است

گی نویسم که روزنگاری از زند جاش یه رمان می به ای ول،»

مونم و یا  یا تا آخرش می نگاری باشه اصالً لحظه خودم باشه.

نویسن که برنده و  همسرم یا ناشر یک خط در پایان می

این بهترین راهه که گاهی « .ی این مبارزه کی بود بازنده

هر حال تا امروز زنده  به ای ببینیم. ی دیگه زندگی رو از زاویه

نوشتم و نامش رو از  موندم و عبارت آخر این رمان رو خودم

البته دو تابلوی  «.ی یک نقطه به اندازه» همون اول گذاشتم

اصالً شاید اگه چند  روغن هم کشیدم در همین مدت. رنگ

شدم. مطمئنم  بعدش فضانورد می کشید، ماهی بیشتر طول می

 تره.  اون جهان، شگفت

 

ارى یهاى گوناگون بس تیها فعال ن سالیشما در ا

سرچشمه از هنر ى که همه یها تیلفعا د...یداشت

ارى یهاى بس تفاوتها  آن تیولى در ماه اند گرفته

ن سوال یحال ا شود... ده مىید

زاده  ال تقىیشود که ژ مطرح مى

ا طراح ینكه نقاش یشتر از ایب

 و عروسك و یا گرافیست لباس

ا ی سنده است؟ینوا یآ ،باشد

ها در موازات  تین فعالیتمام ا

 رند؟گر قرار دایكدی

یاد  بذار با یه خاطره از کالس گرافیک استاد عزیزم زنده

 مرتضی ممیز جواب این سوال رو شروع کنم.

ی جنگ ایران و عراق  کالس پوستر داشتیم و طرح من درباره

 خیلی هم طرح شلوغ و پر از تصاویر ریز و درشت بود. بود.

تجربه، بلد  موقع چون خیلی جوون بودم و کم اون اًخب طبع

استاد طرح منو که دید  نبودم مختصر و مفید طراحی کنم.

از توش یه  قدر حرافی کردی توی این پوستر؟ گفت چرا این

موضوع  گفتم آخه حرف زیاد بود. کتاب مصور در میاد.

شه  ای که من داشتم فیلمنامه می ایده کوچکی نیست و اصالً

یا انیمیشن بلند یا حتی شعری که بشه ازش سرود ساخته 

شون مثل جعبه ابزاری  شه. استاد گفت تمام هنرها و امکاناتب

دونه برای نشون  هستن توی دست هنرمند. فقط خودش می

دادن بخشی از ذهنش باید کدوم ابزار رو استفاده کنه. برای 

ی خودش در هنرهای دیگه  همینم هر هنرمندی غیر از رشته

از بقیه  ها کنه ولی در نهایت یکی از اون آزمایی می هم ذوق

ی شد به ا هتره. این حرف استاد گوشوار براش برتر و کافی

امروزه شما هنرمندان زیادی رو توی ایران  کار بستم. گوشم. به

 گن. نویسن و یا شعر می می در کنار بازیگری، مثالً بینید که می

اتر، ئطراحان صحنه و لباس ت شن. هایی که بازیگر می خواننده

پایان بگم که  ولی در نقاش هستنساز و  که اغلب مجسمه

و  قراری دارن ی این هنرمندان روح خالق و بی درسته که همه

که  طور نوابزار اصلی )هم نبسیاری از ماها برای پیدا کردن او

اما نداشتن  ی هنرها پرداختیم، استاد ممیز گفت( به همه

امنیت شغلی هم یکی از دالیل این امر به حساب میاد که منم 

اون  حتماً یاری از همکارانم به چندین هنر پرداختم.مثل بس

ولی  من یک هنرمندم.» پوستر معروف رو دیدین که نوشته:

زندگی من هم  کنم. این به آن معنا نیست که رایگان کار می

و اما نقاشی. در اعماق ذهن من خونه کرده در « مخارجی دارد.

اشی نق نویسی. کنار زندگی و بیماری و سالمت و داستان

همیشه یه راه جداگانه برای خودش 

قدر تعداد کارهام  حتی اگه اون داره،

زیاد نشه که به نمایشگاه منتهی بشه، 

ولی همچنان مانند درختی زنده بار 

اتر هم، البته من ئمیده. در مورد ت

های هر  ها و جراحی دلیل بیماری به

 اتر رو کنارئساله از طرف پزشکم دستور داشتم که صحنه و ت

خاطر تماس با وسایل ساخت دکور و لباس در هوای  بذارم به

 گرفتم. تنگی می ها که نفس ها و پشت صحنه ی کارگاه بسته

یاد کامبیز صمیمی  البته بعد از درگذشت استاد عزیزم زنده

 اتر عروسکی یه جورایی در ایران فراموش شد.ئمفخم، دیگه ت

برای اون  کنم دلم برای خاک صحنه تنگ شده. اعتراف می

ها  جایی و نشستن بینندهصحنه صدای جاب که از پشت  ای لحظه

های پایان نمایش  طور برای دست زدن شنیدیم و همین رو می

اومدیم روی صحنه.  ی عوامل می که خسته و خیس عرق همه

 خیلی زیاد. دلم براش تنگه.

 

ش یها زاده در نوشته ال تقىیتوان گفت ژ ا مىیآ

 را دارد؟نى خاص خود یب جهان

گفت اگه قرار باشه  به قول دوستی که می

هنرمند همیشه کنار هنرش باشه و 

رانی کنه، پس کارش ناقص اش سخن درباره

 بوده و ارتباط برقرار نكرده.
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 پردازه، البته هرکس که به هنر می

ی خاص خودش  جهان رو از زاویه

بینی خاص  که جهان ولی این بینه. می

این منتقدین و  معموالً ؛چیه اًاو دقیق

مخاطبان اون اثر هستن که این 

بینی رو کشف و سپس نقد و  جهان

کنن. کمتر دیده شده  بررسی می

کسی آثار خودش رو بررسی و 

بطور مثال هنرمندانی که به طبیعت و ارتباط  افی کنه.موشک

 اًجایی اعالم نکردن که دقیق ان، انسان با اون پرداخته

ها  مخاطبان آثار اون واین منتقدین  شون چیه. بینی جهان

بینی رو کشف کردن و باعث اثرگذاری بر  این جهان بودن که

طبیعت ها با  ذهن جامعه شدند و سببِ آگاهی و ارتباط اون

های آینده شکل  ها و فعالیت شدند که به انواع طرفداری

هنرمند جایی اعالم کنه و بیانیه  بینین؟ بی اینکه می ...ده می

بینی او  ثیری گذاشته که مطابق با جهانروی جامعه تأ بده،

 طوره. در سینما و نقاشی و هنرهای دیگه هم همین بوده.

در  شه. از هنر می همین کشف کردن، باعث لذت بردن اصوالً

ها و ابزارهای مختلف، ذهن مخاطبش رو  واقع هنرمند با روش

کنه تا اون رو به سمت و سویی که  هایی می وارد پیچیدگی

های منو  باید بکشونه. باز یک مثال دیگه بزنم. یکی از داستان

شدت  کسی بررسی کرده بود و نوشته بود که این نویسنده به

هاش مردهای متعصب و گاهی  ستانفمینیست هست اما در دا

کنن و ذهن خواننده  هایی به زن داستان می نادان، توهین

خواد که اون زن از خودش دفاع کنه و احترامش  خودآگاه مینا

حتی معتقد بود من خیلی زیرکانه این کارو  با مرد برابر باشه.

 طور نگاه نکرده بودم. به قضیه این خب خود من اصالً کردم.

گیرن اینه  کی از ایرادهایی که دوستانم از من میبخصوص ی

یک  )اگر اصوالً ولی خب یک منتقد زیرک نیستم. که اصالً

چنین مفهومی رو شاید از  تئوریسین جدی باشه و نه گذری(،

های من درک کرده باشه و براش دلیل هم  البالی داستان

از سوی دیگه من  داشته باشه.

داستانی داشتم که لحظات 

شی برای رفتن به اتاق عمل و هو بی

هوش آمدن رو خیلی سریع  به

های  دلیل جراحی داد به نشان می

زیادی که داشتم این داستان رو 

ولی منتقدی گفته بود که  نوشتم.

دونه درد و  این خانم وقتی نمی

هوشی چیه، نوشتن  بیماری و بی

خب اون شخص  حساب میاد. این داستان فقط یه شوخی به

این عوالم رو  داشت کرده بود که من اصالًطور بر این

وقت حکم  ها هیچ منظورم اینه که نقد و بررسی شناسم. نمی

 ی تمام مخاطبانی که داره، یک اثر به اندازه پایانی نیستن.

که  به همین دلیل وقتی جای حرف و نقدهای متفاوت داره.

 شه، رسه و در جامعه معرفی می یک اثر هنری به پایان می

 ده. رو توضیح نمی که ممکن باشه دیگه اون د تا جاییهنرمن

وجود آمدنش رو بگه ولی  شاید فقط دالیل و یا چگونگی به

ده اون اثر، خودش رو معرفی  کنه و اجازه می موشکافی نمی

گفت اگه قرار باشه هنرمند همیشه  به قول دوستی که می کنه.

ناقص  پس کارش اش سخنرانی کنه، کنار هنرش باشه و درباره

 بوده و ارتباط برقرار نکرده.

د روزهاى اولى که من با شما آشنا شدم یآ دم مىیا

اج به سرپرستى داشتند و یى بودند که احتیها گربه بچه

كى یتوانم  د که اگر بخواهم مىیشنهاد دادیشما به من پ

حضور  ل عدمیدل سفانه بهأرا داشته باشم که متها  آن از

که   دوستى تا حدى وانین حیا سر نشد.یران میمن در ا

ت یوانات به عضویت از حیحما های ها و گروه انجمن در

 د؟یآ از کجا مى ،دییآ در مى
های عاطفی شدیم گمونم بشه کمی  خب حاال که وارد صحبت

که خیلی جوانی  دلیل این تر صحبت کرد چون تو به خودمونی

عشق به  کنم. کنی پس خودم شروع می رودربایستی می

گرده به کودکی شیرینم، در  و حیوانات بر می طبیعت

باغی چندین هزار متری که مادربزرگم داشت و برای ما  خانه

مون چندین درخت داشتیم با  همه ها بهشت بود. بچه

 ی اطرافش. محدوده

- جیبی پر از بادام و ماه» این بهشت و خاطراتش رو در رمانم

داستان  مفصل توصیف کردم و همچنین در« نشر حوض نقره

 «.النگوهای گوهرتاج بانو» کوتاهی به اسم

دادیم و  هامونو آب می توی اون دنیای کودکانه درخت

بردیم  هاشو سوغاتی می میوه

تر یعنی صاحبِ  طرف دومتر اون

درخت همسایه، برای خواهر یا 

هامون. هر روز  پسرخاله دخترخاله

شکسته که باید  ی بال یه پرنده

گربه  بچه شد یا یه بندی می آتل

ریختیم توی  که باید شیر می

شد که الزم باشه  دهنش پیدا می
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ساختیم  ها خونه عروسکی می با شاخ و برگ ما پرستار بشیم.

مون توی زمین،  شدن. زیر درخت ها صاحبش می که جوجه

بعدها دیگران فکر  کردیم که مثالً خنزر پنزرهایی چال می

هامون نمکدون  توی شیارهای درخت کنن گنج پیدا کردن.

های ترش و تیله و  کردیم برای افتادن به جون میوه قایم می

 مون. جای پول برای خرید و فروش محصول درخت سنجاق به

ها و چیدن خیار و  آب و دونه دادن به مرغ و جوجه و اردک

ای هم باید  وقتی پرنده اًطبع گوجه از جالیز که عالمی داشت.

زاری و عزاداری   اولین گریه ار،شد برای شام و نه سر بریده می

ترهای دیگه بود و چند روز غذا نخوردن و  مالِ من و کوچک

 درصد بشم.در بزرگی باعث شد که گیاهخوار صددر نهایت 

های تابستان هم که  های جن و پری مادربزرگ در شب قصه

تمام این حال و هواهای کودکانه با  جای خودش رو داشت.

 ن از تخیالت.ای داشت خودشون گنجینه

هام با زبانی کودکانه به خواب و خیال و  این شد که در نقاشی

پردازم. و همین باعث شد در  ای می موجودات و گیاهان افسانه

هام حیوانات و گیاهان و آسمان و خورشید  بسیاری از داستان

 و باران نقش داشته باشن.

سرای کتاب -کهنه رباط» اگه بخوام نام ببرم در رمانم به اسم

که چندین خرده داستان در امتداد هم پیش میره « تندیس

 ست. ماجراهای هر شخصیت در موازات با یک موجود طبیعی

اسبی که مادر نداره  که فرزندش از دنیا رفته و دیدن کره مادری

که  و یا دُرنایی که از فصل مهاجرت جامونده در موازات کسی

در مرداب گم شده که   گذاشته و جوانی فرزندش رو جایی جا

طور هم  اند. همین هایی که دیگر رفته هنگام ضبط صدای پرنده

های کهن پی  وقتی که دیگه بزرگ شدم و به ارزش افسانه

های  با یادآوریِ قصه کردم، شون می بردم و مدام مطالعه

مادربزرگم و گاهی پدرم، تالش کردم در نوشتن مجموعه 

ها  اتفاقات معاصر در اونهای کهن که  داستانی براساس افسانه

 نام )سوررئال( داره به ده و حال و هواهای فرا واقعگرا رخ می

سال گذشته به چاپ « نشر قطره- من با یک پریزاد دوستم»

 رسید.

ها اتفاقات موازی میان انسان و  جا هم در بیشتر داستان اون

های  یا یک ماهی طالیی و یا حواصیل ی سفید، یک پرنده

جا ابر و باد و مه و  همه افته. ها می مانند اینها و  مرداب

خورشید و فلک در داستان هستند و البته خورشید و عشق 

که از « ی انار ی گمشده دانه»آفتاب. حتی در داستان  من،

ی دختران انار برداشت کردم، شخصیتی در داستان  افسانه

 ی ظاهرا شکل پرنده شه و بعد به هست که ابتدا داخل اناری می

شه و سپس از گل سرخی بیرون میاد و در پایان از درون  می

 یک درخت به راوی و شخصیت اصلی، زندگی جدیدی میده.

ها به این معنا نیست که من فقط  جا بگم که این الزمه این

 گرا هستم. طبیعت

و « نشر نِی- لباس آبی روی بند رخت» داستان در مجموعه

نشر - از دریاسهم من » ای در دست چاپ در مجموعه

ی  هایی گذرا به طبیعت هست ولی پایه البته نگاه« نیستان

هنوزم که هنوزه از پنجره و  حال، هر ها نیست. به داستان

طور هم از چشم  حیاطِ با حوض و باغچه سیر نشدم، همین

گردوندن در آسمون میون ابرها برای پیدا کردن یه شکل 

 دیگه.

 

، شاعر ،بازیگر ىیایمهرداد ض سید مسر شما آقاىه

ها و  جشنواره بارها درهستند و  پژوهشگر و نویسنده

ن همكارى و یا اید. کنار هم حضور داشتهها  نشست

 تان موثر بوده است؟یشبرد کارهایهمدلى چقدر در پ
تونم بگم )ایشون هم اگر  خب من فقط از جانب خودم می

ثیری در آثارشون داشته، گمونم در جاهایی أحضور من ت

 (.ده شده و جواب دادنپرسی

کان دی سروش کو مونو در مجله البته ما اولین همکاری

دنیا نیومده بود. بخشی بود که  داشتیم وقتی هنوز دخترمون به

نوشت و من  ی اقوام مختلف جهان مطلب می همسرم درباره

های  کردم. از اون به بعد هم تصویرگری کتاب تصویرگری می

ها  نشستیم مدت جام بدم و میرو از من خواست که ان  خودش
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اتر هم ئکردیم تا به طرحی مشترک برسیم. در ت گفتگو می

بارها اگر ایشون بازیگر بود من یا طراح لباس و صحنه بودم و 

یا طراح پوستر. هروقت هم که من نقاشی جدیدی شروع 

کنم و  کنم یعنی درست وقتی بوم تازه خریده رو باز می می

که نظرش  زنم، اولین کسی طرح رو می ذارم و پایه می روی سه

سر  خونم. هامو اغلب براش می برام مهمه مهرداده. نوشته

بارها با  و پیدا کردن برابرهای مناسب پارسی، معنای یک واژه

گاهی بر  کشیم. ها سرک می نامه ها و لغت نامه هم به انواع دانش

ز جایی یک ویرگول و یا گذاشتن و برداشتن یک پرانت سر جابه

کنیم و دلیل میاریم. البته  یا گیومه تا نفس داریم بحث می

ی عصر و چای آخرشب و یک  اش هم با چاشنی قهوه همه

بله همدمی که دوست و  خروار کاغذ و قلم و کتاب و الکتابی.

و در تمام  برای همه عالیه. مشوق باشه برای کی خوب نیست؟

فس کشید و افروز در این حال و هوا ن ها دخترمون این سال

همکاری و همدلی من و تأثیر  گشت و پرسید و تا بزرگ شد.

ی گرافیک  او در رشته پدرش هم در اون ظهور کرد.

شناسه و نقدهایی  که هم سینما رو می دانشجوست در حالی

نویسه و عکاس خوبی هم  چنین داستان می نویسه هم هم می

یادی عاطفی )ز ای پر از واژه و رنگ و نوا و رایحه. خونه هست.

 شدم انگار؟(

گفته شده مجموعه داستان جدید شما کمی متفاوت 

 هم پیوستگی دارند. ها به هست و داستان
نشر حوض  -های بیچاره خودنویس» بله مجموعه داستان

هم به  ها داره و اون پیوستگی مفهومی میان داستان« نقره

ها ارتباط میان انسان و یک  که تمام داستان سبب این

ی این سری از اونجا به  رو بگم که ایده فقط این ست. هوسیل

ذهنم اومد که کسی رو دیدم داشت ماشینش رو تعمیر 

برمت  نوکرتم امروز بازی درنیار فردا می» کرد و بهش گفت: می

برای  اًحتم و با استارت بعدی ماشینش روشن شد.« تعمیرگاه

ی رو شما هم چیزی مشابه پیش اومده، یا شاید دیدین افراد

دوستی دارم که  ذارن. شون اسم هم می که حتی برای وسایل

 کنن. ما رو انتخاب و یا رد می ءمعتقده گاهی اشیا

زاده عزیز که وقتتان را در اختیار  ممنون خانم تقی

 ■ ما قرار دادید.
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گویند می زاده درباره او دوستان و نزدیكان ژیال تقی 

 

 گوید: اسداهلل امرایی می
را در دو سه جلسه نقد و  زاده یتق الیژ

بودم. دورادور. در  دهیداستان د یبررس

 یو انگار غم نشست یو م آمد یجلسات م

. ختیر یم رونیپنهان داشت که با حرف ب

بند رخت او را خوانده  یرو یلباس آب

 هیکهنه رباط را خواندم توص ی هیاول یها بودم. بعدها که نسخه

بدهد. آثار  سیتند یسرا بکتا تشاراتکردم کتاب را به ان

بودم.  دهیشان را شن هم داشت که من فقط اسم یگرید

 ادمیالنده را به  زابلیا یها خواندن کتاب کهنه رباط حرف

جا  گفته بود، درد و رنج و شکست همه ییکه جا وردآ یم

 شدن در اندوه و کیو شر یبه همدرد یهست، لذت زندگ

نه رباط که منتشر شد، . کهشتریب هاست. البته اندو یشادمان

که توانسته  یا سندهیشده، اما نو یماریدچار ب سندهینو دمیشن

 یماریدر جامعه غلبه کند، در مقابل ب یادیبود بر مشکالت ز

که کتابش  کرد یم یریگ یبود و مرتب پ هی. با روحاوردیکم ن

 .ست یدر چه وضع

از جمله زنان فعال جامعه است که همواره  زاده یتق خانم

الش کرده بر مشکالت غلبه کند. با همان صداقت و ت

 تیاست داستانش را روا دهیکرده کوش یکه زندگ تیمیصم

خواندم، اما  شانیهم به مرور از ا یگرید یها کند. داستان

ها را در داستان او  و کشف لحظه یخوان داستان نیلذت اول

عنوان  بار اول به یبرم. وقت ینم ادیبار از  نینخست یابر

عرضه کند، پا به دفتر نشر  یکه قرار است کتاب یسینو استاند

مثبت  یگذاشت تا قرار داد امضا کند بالفاصله متوجه فضا

را کردند تا  یهمکار تیهم نها یرباقریم یجلسه شد. آقا

انتشار  زشکل منتشر شود. بعد ا نیموقع و به بهتر کتاب به

 یمجاز یهرچند در فضا دم،یرا ند شانیا گریکتاب د

شان هم  یماری. نگران اخبار بکردم یشان را دنبال م تیفعال

خوشحال  اریغلبه کند بس یماریتوانسته بر ب دمیشن یبود، وقت

ظاهراً جواب داده، منتظر  یداستان درمان ی شدم. پروژه

به احترام  شان و در مقابل اراده مانم یم شیها داستان

 ■ .ستمیا یم

 

 گوید: سهراب مهدوی می
 یبوده برا یما ابزار انینیشیپ یاهنر بر

 « مدرن»ارتباط با عالم روح. صفت 

 

هنر را پنهان  تیخصوص نیجا گرفته ا  که در کنار آن

 وندیپ ها دهیپد یایداشته است. حواس پنجگانه ما را به دن

ما لذت را به ارمغان آورده است اما درد و  یبرا نی. ازند یم

 یالیبودن است. ژ مند حس گرید یهم رو بیو آس یماریب

با مرگ توانسته  ییارویو سلوک خود و در رو ریدر س زاده یتق

 شیکند. نوشتن برا یبردار هنر پرده تیخصوص نیاز ا گریبار د

از اضطراب و  یحکم درمان را داشته، به او اجازه داده لخت

کند، شرح درد  تیحکا ها ییآشوبه فراق برهد، از جدا دل

واسطه آتش عشق را  نیبزند، و بد ریرا به واژگان نف اقیاشت

 ایدن به اش یشخص یها تجربه چهیاو از در یها . داستانراندیبگ

است  یراه ست؛یها تنها متعلق به او ن داستان نیآمده اما ا

انسان بودن را  یو معنا میآشنا شو یگریما تا با درد د یبرا

 ■ .میدوباره کن یفیتعر

 

 گوید: ریاحی می ارشد هبهار
. نه دمشید یمجاز یبار در فضا نیاول

 شیدایپ ییجورها کیباشم.  دهید نکهیا

کنم  یفکر م شتریکردم و حاال که ب

کرد.  دایاو بود که مرا پ شتریب نمیب یم

کرد به نوشتن و با وجود  یم بمیترغ

خواند  یرا م میها با عالقه و عشق داستان ،یروزمرگ یها مشغله

 ی سندهیبود چطور نو جالب میبرا یلینوشت. خ یو نظر م

نام و  یجوان و ب ی سندهیتواند به نو یمثل او م یا باتجربه

انتظار. دستم را گرفت  یادعا و ب یمثل من کمک کند، ب ینشان

 شتری. آنجا بسانینو یخوان و مرا برد به جلسات داستان

 اتیبه ادب تشیو عشق و مسئول تیها و جد اش، با خنده دمید

 ستادهیکه ا اتیادب یگرفتم هرجا ادی و دمآشنا ش کیاز نزد

که  یو به کسان یسرت را به عقب برگردان یگاه گه دیبا ،یباش

ها  یتر از تو در حال عبور از موانع و سخت عقب یکم یحت

 ی.ریو دستشان را بگ یعقب برو ،یهستند لبخند بزن

و عشق و صبر  تیمثال بارز انسان ن،ینازن ی زاده یتق الیژ

خبر  یاتیادب گریز حال من و دوستان دا شهیاست. هم

گذارد  یرا دارد. نم مانیها خودمان و داستان یهوا رد،یگ یم

رخوت ننوشتن و  ،یو روزمرگ میکن یتنبل

 ■ .اوردیب مانیبرا اتیادب یاز فضا یدور

 گوید: می نیصالح دیحم
گردن  یماریب یکه شما رو کنم یم عرض



   9313 شهریورماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |چهل ونهم شماره 74 

 فیو حر دیکش یبود و عربده م یمدع یلیکه خ یکلفت

 ■ !!!، هورا دیکم کرد یو... را بخوب دیطلب یم

 گوید: سحر شهاب می
هزار خانوم گل رو در زمستان  الیژ من

. تازه دمید و سیصد و شصت و هشت

برنامه  کیگرفته بودم و در  پلمید

که داستان  ب،ینام خانواده عج به یونیزیتلو

ها بود با  پدر و مادر و هزارتا بچه اون کی

 یآقا نمی. من و خواهرم توسط شوهرخاله نازنمیمکار شدهم ه

گروه  نیامجموعه بود، به  نیمفخم که کارگردان ا یمیصم

و  الیمن و ژ یها عروسک چهی. از شانس خوب من، درمیوستیپ

که ضبط برنامه طول  یماه کیکنار هم بود و در طول  نوسیژ

 نیو نابلد و ا ی. من خجالتمیبا هم دوست شد یحساب دیکش

جالب و از همه  یها دهیو ا تیو پر از خالق یدو خواهر اجتماع

راه  برق چندان رو به اعها اوض ! اون سالریناپذ یتر خستگ مهم

هر  اورانین یضبط برنامه در فرهنگسرا لیدل نینبود و به هم

دو سه  نی! اشد یشروع م 1، ساعت 3ساعت  یجا روز به

باعث شد که  کیتار مهین یفضا کیدر  یساعت وقت اضاف

تر درباره خودم و  بودن رو کنار بگذارم و راحت یمن خجالت

 نوسیگفتگو کنم. ژ ترهادر رشته هنر با دخ لیتحص یآرزو

بدونه  نکهیبدون ا الیکرد و ژ یچند کالس خوب به من معرف

 دمید یم یچه. وقت یعنیداد که هنرمند بودن  ادیبه من 

پر از  الیطرف خونه، ژ به میافت یشب که تازه راه م 53ساعت 

خونه و فردا  ره یعروسکش داره م یبامزه برا یها دهیو ا یانرژ

گرفتم که ذهن  ادیسر ضبط،  ادیم تازه لهیدوتا وس یکیبا 

که مدام  هیاون یهنرمند واقع کیو  شناسه ینم یخالق خستگ

 نییدر چهارچوب تع نکهیهنرش قدم برداره نه ا لیدر راه تکم

 رهیباشه که کار در زمان مشخص انجام بگ یشده بمونه و راض

 .داده بشه لیو تحو

و  یو مهربان رو با اون خنده مسر یپر انرژ شهیهم یالیژ

داشتم و دورادور از حال و احوالش باخبر  ادی به شهیهم باشیز

کردم! قبل از  داشیبوک پسیدر ف شیسال پ دو نکهیبودم تا ا

 کیشدم اما  نیمگغ یلیخ یلیخ شیماریخبر ب دنیاون از شن

دست از  یاحتر نیدختر به ا نیکه ا دونستم یم ییجورها

. کنم یبهش افتخار م شهیاز هم شتریو حاال ب داره یمبارزه برنم

 یلیخ .از دوستانشم یکیهم  بگم من تونم یم نکهیبه ا

 ■ .دوستت دارم

 

 گوید: مصطفی عزیزی می

گوناگون است  طور که هنر همان

نادرند  انیم نیوتند و از امتفا زیهنرمندان ن

 ینما تمام ی نهیکه هنرشان آ یهنرمندان

و نقش  برند یشان است. دست به قلم که م درون یها ییبایز

به زبان  دهند یخود را گسترش م سندینو یکلمه م ای کشند یم

 شود یرنگ م اش یدرون یاست صفا نیچن زاده ینق الیهنر. ژ

 ایستان کوتاه باشد کاغذ، دا یرو شود یبوم و خط م یرو

... یرگریتصو ای یتابلو نقاش ایرمان  ای ییویراد ی شنامهینما

 الیو بس مهربان ژ یاست وجودِ انسان زیچ کیهمه تکرار 

 ■ .زاده یتق

 

 گوید: یی میایمهرداد ض دیس
جستار  الیژ ی االن درباره داند ینم آدم

 و ادی، به سدینو یم ادداشتی، سدینو یم

مانند  ای و سدینو یم «به خاطر»

 اریاز بس که یفارس کیکالس یساختارها

 یوار نامه ی رساله ای یا هیهم پاسخگوست مانند اخوان

و  دشیبنام دیخواه یطور که م نآهرچه هست  .سدینو یم

 نیاگر قرار بود در کنم یمن فکر م .دشیو بدان دشیبخوان

از هرگونه  یبشر یشامدهایپ نیتر یمیکشور که گورستان قد

 ، نام وکنند یرا ثبت و ضبط م زیست برخالف فرنگ که هر چا

نه  کردند یرا ثبت م یرانیا انگوی قصه درخت–شجره  نشان و

 زنانه کامالً یها ها پر بود از شاخه نسل یدرخت زندگ نیتنها ا

 ی از شجره نیپر و سنگ یا نسبش به شاخه زین الیبلکه ژ

 .دیرس یم نیسرزم نینشان ا با نام و ای یب انیگو قصه

را در  ءایزاده اش یتق الیگونه که ژ آن یاگر کس نیهمچن

او به  یتواند در زندگ یرا م ءای، اشردیگ یکار م داستان به

ساختار  شاتیمثل آزما - ردیبگ یپژوهش یساختارساز هم

 ی در دهه کیدست واتسون وگر  سلول به ی هسته ی.اان.ید

از نوع  پوکروسکیکه م فهمد می وقت آن –یالدیشصت م

زاده  یتق الیساختار ژ  ، همیالکترون دیشا یحت و کالیاپت

 نداتو یم الیژ روزمره باشد. یاز زندگ یکم در ساعات دست

را از کتابخانه تا باغچه  یزندگ یها باشد که سلول یگر مشاهده

بزند  یبیعج یها خود رنگ یها المل ریز تا حمام و... هیلتآاز 

 کیکه تفک رسد یرش نمبه فک یشناس بیآس چیکه ه

را در  نکاریاو ا بتاباند. یبه زندگ یپرتو تواند یهم م یطور نیا

 شگاهیتر از آزما کنترل شده یحت شیها یو نقاش شیها داستان

علم  نخطا از جها نجاها آزمون وآانگار  .دهد یانجام م یزندگ

حاال ما  .رود یم الینجا به جهان ژآاز  به جهان هنرمند و
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مانند  یدوباره گاه اتشیعمل جیرا از خالل نتا الیژ میکوش یم

قابل  یبیو ترک هیتا تجز میالمل بگذار ریخودمان، ز ایخودش 

از  شیب یکه حت  من یبرا .میکن داینچه ساخته پآفهم در 

تر  باشم از همه مهم یمدع متوان یام م کرده یاندازه با او زندگ

آن است که از  الیبا جهان ژ یفهم و هم یلذت ، همیدر همراه

ها و  یها و دور ییدر تنها دنیمانند چش یگرید یها روش

که  یقابل تحمل بارریغ یها ی، در سختیاجبار یها یکینزد

 شیب کم و یها جسم ماست و در لحظه دوش روح و یبر رو

 ای یکیزیدر خالء مطلق ف یحتاگر  مزمزه کرد. یناب زندگ

در  یا لهچا اهیس ی، ضدماده در فضایضدزندگ طیشرا

روزمره باشد او دوباره  یکوچک زندگ بزرگ و یها کهکشان

دوباره در جهان  یزندگ یرا برا نیانفجار آغاز ایبنگ  گیب کی

 ای« ترا»سال  اردیلیم توان شش دیو شما با وردآ یوجود م به

که  دیخودتان داشته باش یا چند دهه یندگرا در ز «کنشپرا»

 در کنم یم یمن سع است. کهی دهیپد نیبرخورد با ا یهر رو به

 یمدار ای یانعکاس ینیزم یها ساختار تلسکوپ  موارد هم نیا

از برخورد  یتلسکوپ باشم که در شعاع مناسب ویراد یتح ای

 یزندگ نیمانند زم یهر جرم یباشم که برا ییها شهاب سنگ

 ■ .کنند یماده مآسال  اردیلیچند م یارا بر

 

 گوید: یاشار صمیمی مفخم می
 کنم یفکر م یحساب سرانگشت کیبا 

و  الیبود که ژ شیسال پ و پنج ستیب حدوداً

که  دیآ ینم ادمی. دمیزاده را د یتق نوسیژ

 مرکز– یبار در کانون پرورش فکر نیاول

. من بیبه اسم خانواده عج یونیزیبرنامه تلو کی ای بود -تئاتر

 .بزرگ بودند یلیخ نوسیو ژ الینظرم ژ ساله بودم و به ده

 وید ریروزها که در آن تصو  دارم از آن یدفتر نقاش کی

 کنم ی. فکر مدمیکش الیرا به سفارش ژ ام. آن دهیرا کش دیسف

 یبجا یکه از دفتر نقاش کردم یصحنه شلوغ م نقدر پشتآ

 دیو سف اهیس یِاستفاده کرد. طراح «و بنشون ریبگ» یِقوط

له یغار  کی یِورود یده که لبخندزنان جلوینخراش وید کی

هست که  ادمیدر گوشش دارد.  یا داده و تنبان به پا و حلقه

 یدوباره مرا پ خواست یچرا رنگ ندارد؟ )البد م نیگفت ا الیژ

دوست ندارم!  یرنگ یبفرستد!( گفتم من نقاش اهینخودس

گفت  الی( ژکنم یکه بشود از رنگ فرار م یی)هنوز هم تا جا

  !نکن! پاشو برو رنگش کن یتنبل

وقت رنگ نکردم! شاهدش هم خودِ  چیه ار یاون نقاش نم  

 .است ینقاش

ها  الوگید نیا نیو ع ین نقاشآهمراه   خاطره را به نی.ن. اپ 

 ■ سرم به دوستان و همکاران نشان دادم. یاز موها شتریب

 

 گوید: جواد پویان می
است که  تیواقع داستان و انیم ییاج

 یگشود و زند یشناخته م یداستان واقع

که  ییاز جا. شنیدنی است یخود داستان یواقع

داستان تجربه  ...کنم یمن به داستان نگاه م

و  که زبان راها  آن را ترها زبان... جوان یاست در هزارتو ستهیز

گرفتند که از  یکار م با عناصر داستان را به یباز را و یباز زبان

 یزباننگفتن را با ترفند  یبرا یحرف قصه گفتن طفره روند.

 رحمانه ینقد ب غیت ریرا ز کنند دنیقابل شن یبه حرف لیتبد

از اعراب  یمحل ستهیخوب جوان بودند و تجربه ز ...گرفتم و یم

را  یساختارشکن و یستیمدرن پست یارهاواط ادا و نداشت. و

 .تافتم یبرنم

که  یو در هر داستان شد یتعارف هم سرم نم و یشوخ

 گشتم و یم ستهیزند دنبال تجربه خواند یکارگاه م ها در جوان

در زبان را  یفرم یوردهاآ دستتأثیر نسالن خود توقع  از هم و

 ییها دوره و آدم تیروا یمتفاوت برا یا وهیانتخاب ش داشتم و

 ...متفاوت

 ها مطابق روال زاده داستانش را تمام کرد. بچه یتق خانم

 گرید و یپرداز تیطرح و شخص ها را زدند. از نظرگاه و حرف

خوب  .دیداستان گفتند که نوبت به من رس یها زهیر خرده

زاده نشسته  یکنار خانم تق یصندل یروز من رو آن، هست ادمی

بود مبتال به  یماریب نزاده داستان ز یبودم... داستان خانم تق

بخش به اتاق  ای مارستانیکه از در ب یسرطان که در برانکارد

از  کدام یچدر ه کرد و یور مرا مر شیها دغدغه عمل خاطرات و

 یستیربه زجتوانست ت ینم قرار نداشت و یبند دو دسته نآ

در  یداستان، داستان دنیمن در طول شن و دباش سندهینو

در لواسان دارد، خوش  یکه باغ یگرفت که زن یذهنم شکل م

 واناتیعاشق ح و اهیگ اهل گل و مشرب است، بگو بخند است

 یداستان از سر تفنن .. و.کند یم یدگراحت زن هیبق و مثل ما و

ن انداخته و آ یبار داستان را رو نوشته و یماریب هیما با بن

 تاش فرار کند. نوب ستهیاز تجربه ز دخواه یترها م مثل جوان

 داستان شکل گرفته در ذهنم را به شکل نقد دیمن رسه که ب

 ماریب به نیکار افتاد... داستان را توه زبان تند من به .وردمآدر

درد از هزار  کیخبر از  یرا ب سندهینو کردم و یتلق یسرطان

اما لب از لب  دیزاده رنج یخانم تق ... ویسرطان ماریب کیدرد 
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زاده مبتال به  یشدم که خانم تق ها بعد خبردار باز نکرد تا ماه

 ...سرطان است

نگاهمان  ،چقدر از باورها میابیها در بزنگاه نیما در هم دیشا

 یداستان مانیآرزوها ها ودیها ام دغدغه ،گرانید د وبه خو

 ■ ...میا خود خوانده یفقط هم برا و میا است که خود نوشته

 

 گوید: الدن نیكنام می
دانم که صبر  هات خوب مى من از راه کلمه

کى یشناسى و ارزش کلمه را به ن را مى

خوبى در خاطرم هست که با  اى؛ به افتهیدر

گران گوش یهاى د ذوق و شوق به کلمه

ها هم  نیشتر از ایاى. ب اى و مهربانى را درک کرده سپرده

ن یگرانى که در پىِ ایال جانم، اما دوست ندارم دیهست ژ

ى یال کنند قصد افراط و بزرگنمایشوند خ سطرها روان مى

اى تو را با یسم. دنینو ام را صادقانه مى دارم. هرچه حس کرده

هاى  نیتر ام و مطمئنم خوب کردههاش بارها تماشا  نیتر خوب

ت ین خاصیاند. چون ا ام جاودانهیى ا شهیا همواره تا همین دنیا

 ■ ...ست ىیبایدارى در زیکى و پاین

 

 گوید: زاده می ژینوس تقی
 نیسمج است؛ بدجور سمج است و ا الیژ

کردن نام و نشان  دایسماجت، خواه در پ

 ی نهیشیو زبر کردن پ ریز ایباشد  ییجا

او را سرانجام به  ،یزیآموختن چ ای یا اقعهو

 نیسماجت است که حاال، هم نی. اصالً همرساند یمطلوب م

است؛ عطش   کنار من و ما نگه داشته -خواهرم را- الیلحظه ژ

 اش یبه چنان یاز چند شیکه او ب ؛یاو به زندگ ریناپذ وصف

و  چهل نیدر ا ام دهیو د دانم یکه من م ییاست تا جا دهیشیاند

به  ام یکودک یها سال. از سماجت اوست که تابستان یاند

به  دن؛یبه د  ینوجوان یها خواندن گذشته است و زمستان

 ی که تا امروزِ روز همه زهایچ اریبس دنیخواندن و د

 .که دارم ست یا هیسرما

 کنم؛ یم شیدور تماشا یکه گاه در نما ست یخواهر الیژ

 ریناپذ یرا و تالش خستگ شزیپر افت و خ  دنیراه رفتن و دو

گاه به  ندیب یم رشیاش بر هر آنچه در مس او به اثر گذاشتن

پنهان،  اما از شما چه کند یم ام یو گاه کفر آورد یوجدم م

 ■ .ام وامانده اش انیکه در ب ست ینیتحس شتریب

 

 

 گوید: بد می امیرحسین یزدان
 میکودک یها لحظه نیزتریانگ الیخ

 یام را در آب روان نهربود که پاه یزمان

 کردم یو فکر م گذاشتم یخانه م کینزد

و تن  کرد یکه شُره م یبه خطوط گنگ

 ی دهییسا یها زهیر سنگ یرو دیکِش یم

و  زیسحرآم یصدا نیها از ا آن سنگ دانستم یکف نهر. م

 یکوچک یها آب، صدها سال خاطره دارند. قطعه ی وقفه یب

تر که شدم نهر شد  آب. بزرگ اورادِ ییِمعبد جادو میبودند مق

 دمینفر را د کیحمام خانه و آب روان شد شلنگ آب. فقط 

 یهم درست وقت جادو چنگ انداخته بود. آن نیکه خالقانه به ا

ها گذاشته بود و  قلوه سنگ یکه پا رو دمیرا د الیبود که ژ

ها رفته  چه با بچه یبرا ستین ادمی. کرد یم یوسط سالن نقاش

 یها اش و تمام مدت حواسم به گِرده سنگ خانه میبود

روز  پاهاش. آن ریبود ز دهیدقت چ بود که با یا رودخانه

و  داند یم یاتیرا هرکس به فراخور اب عتیاورادِ طب دمیفهم

 ■ .را برداشته بود تیب شاه الیژ

 

 گوید: تبسم آتشین می
ک ژانر است، ناب، یال براى خودش یژ

با بودنش، یست، زیکس ن چیه هیخودش. شب

  .تر شدنش با شدنش، زنیزن بودنش، ز

م خوش اقبال زورگوى ین بدخیال با ایژ

ر، زن شد. تازه االن زن شده. زن... یپذ شکست

 ■ ندازنتون؟ یاد هم نمیزندگى... 

 

 گوید: می شیوا مقانلو
رو از   سفانه تا حاال همأو من مت الیژ

زاکربرگ  یقاآاما به همت  میدیند کینزد

 شکل گرفته نمونیب یخوب یمجاز یدوست

جلسه  کیمورد  سوال ساده در کیبه لطف 

وجود آمد که  به یالوگیناگهان د ،یادب

 قیعم ییآشنا کی شتپ یها الوگید هیمن شب یکم برا دست

: قدرت و هیهم عال نیاما هم ،تر قیبود... کاش زودتر و عم

ن توجهش به انسا مهر و ،الیژ مانیو ا یطلب و صلح یجنگندگ

 دوارمیو ام نهیسرمشق دلنش کی من واقعاً یبرا ،وانیو ح

 دیتابناک و سالمت باشه و به ماها عشق و ام شهیوجودش هم

 ■ .بده
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 گوید: افروز ضیایی می
دختر و  کی ی رابطه است که اصوالً طور نیا

به کلمه خالصه کرد. دل  شود یمادرش را نم

و  دیآ یم ادیکه از احساس ز ییها گرفتن

. در شود یها ماندگار م هاشان هم سال یبعض

 .تپد یدرم م یزیخر روز اما باز چآ

 میکه برا ییکه با موها شد یم یدبستان بودم. چندوقت اول

بخوانم از  توانستم یرا که نم ییها بافته بود ظهرها کتاب

موکت خزبر  یو پابرهنه رو دمیکش یم رونیها ب قفسه

فتاب از پنجره راه آ میمال یاتاق با آن گرما یخاکستر

  .گفتم یو م ساختم یبلند بلند داستان م .رفتم یم

که  یزیاز چ دمیترس یکلمات را بخوانم. م توانستم یم حاال

حاال که ملزم هستم به خواندن  دمیترس یهاست. م در کتاب

خودم را از  یها حاال که داستان دمیترس ینچه مکتوب بوده. مآ

چه بر سرم  گریاشتباه بخوانم د ام اگر نوشته را هم  دست داده

و مادرم ازم  خواهد آمد. ابر شده بود انگار سقف اتاق. پدر

؟ نفسم از یحاال که بلد یخون یچرا کتاب نم دندیپرس

ام گرفته بود. گفتم اگر اشتباه  بزرگ و کودکانه یها ترس

 ادی. گفت خب اشتباه بخون. دیمادرم خند ؟یبخونم چ

 ■ .انگار باز گرم شد ،میپا ری. موکت اتاق زیریگ یم

 

 :گوید ریحانه ظهیری می
احى مانند هم یخاطرات من و بهار ارشدر

ت یدهنده شخص ن خود نشانید ایاست و شا

زاده باشد. معلمى  ال تقىیمهربان و دلسوز ژ

داشتنى که حتى در  مهربان و دوست

ش نه تنها به ما ین روزهایتر خوشدر ن روزها و حال یتر سخت

ستن را یسى بلکه راه و روش چگونه بهتر زینو داستان

 آموزد. می

 .تر از هر خبر خوشى است اش خوش خبر خوش سالمتى

 ■ .زیزاده عز د خانم تقىیشه سالمت باشیهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهدی رضایی می گوید:

دوست داشتنی ذاتش آنقدر  زادهتقی ژیال

و صمیمی هست که بعد از یک بار دیدنش 

لی توانی ژیال صدایش کنی. چند ساهم می

است که با هم آشناییم در این دنیای مجازی 

های ناب ختم اینترنت که گاه مجازش به حقیقت دوستی

 میشود. مثل دوستی من و ژیال. فقط یک بار دیدمش.

در  داریاختتامیه جایزه لیراو. آنقدر صمیمیت و مردم 

م و احوالپرسی سال برای یکای زد که لحظهموج می وجودش

من ژیال را کردی که سرش خلوت شود. میساده هم باید صبر 

داشتنی یافتم. انسانی افتاده و در خدمت صمیمی و دوست

 ■ ادبیات.
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 «؟از کجا تا کجا»نقدی بر مجموعه داستان   
 «دوستمینا عارفی» ؛«یهیالله فق» نویسنده 
 

، مجموعه «الله فقیهی»ی  نوشته «از کجا تا کجا»کتاب 

که  «ی ما عصر چهارشنبه»های  داستانی است از سری کتاب

ی بازار شده  منتشر و روانه ۹2نگار در بهار  توسط انتشارات به

 است. 

ست از  ای این مجموعه، مشتمل بر یازده داستان؛ مجموعه

هایی زنانه. آن هم نه مربوط به قشری خاص، بلکه  قصه

ی شرح  ها. درباره های مشترک و قابل لمس بسیاری از آن دغدغه

ی عشق، خیانت،  زنان جامعه و تفکرشان دربارهوضعیت 

 روزمرگی، زندگی زناشویی و مادر بودن...

های این مجموعه از نظر ساختاری و قالب به دو  داستان

هایی است با گرایش  شوند. دسته اول داستان دسته تقسیم می

تک کلماتی  ی محتوایی این کارها در تک مینیمالیستی. زیرالیه

توصیف و توضیح انتخاب  که نویسنده برای

ها  کرده؛ وجود دارد. در این دسته از داستان

هستیم  روبروبیشتر با شرح وضعیت و تفکر 

ی اول، بلکه با  که این تشریح نیز نه در الیه

دقت در چیدمان و میزانسن روایت پیش 

 رود.  می

ی دوم بیشتر گرایش به ساختار  دسته

و پایان.  ی شروع، اوج اولیه داستان دارد. نقطه

ی شروع،  در این دسته گرایش نویسنده به توجیه و تشریح نقطه

ی اوج  اطالعات اولیه و تشریح وضعیت بیشتر از پرداخت نقطه

گشایی  توان گفت نویسنده بیشتر از گره طور کلی می کارهاست. به

گری عالقه به دیدن جزییات و تشریح تمام و کمال ماجرا  کنش و

العمل و  گذاشته، عکستأثیر آثار این کتاب  . آنچه بر تمامیدارد

راهکار نویسنده برای حل مسایلی است که زنان امروز با آن 

 کنند.  دست و پنجه نرم می

، اولین داستان این مجموعه، در چند «روم من با هرکول می»

ای  تاریکی فضا، پنجره بندی و فضاسازی؛ ی اول با میزانسن صفحه

هایی که چراغ میز  ایستد، سایه یکه زن هر روز در کنارش م

ها، آبیِ اتاق قبل از  اندازد، بازی با رنگ عسلی روی دیوار می

برای همپایی با محتوا پیش  ازدواج و سیاهی امروز حاکم بر آن...

تصاویری  زنند. ها در این داستان به کلیشه می رود. شخصیت می

راری شود، تک که برای توهمات خیانت و مردساالری ارایه می

افتد.  پردازی نویسنده در انتهای داستان اتفاق می است. اما ایده

ای که در مهتابی خانه  ی سایه زن توهمات همسرش را درباره

کند و در مواجه با وضعیت سیاه داخل  منتظر اوست باور می

کند و از آن  یا همان توهم شوهرش را؛ باور می «هرکول»خانه، 

کند و زن مدرن امروز، برای  ده میی نجات استفا عنوان نقطه به

برد و خود نیز مانند شوهرش  حل مشکل خود پناه به رویا می

 شود. می

اولین داستان این مجموعه است که در دسته « نسا»داستان 

ی خیانت است اما از زبان زن  گیرد. این داستان قصه اول قرار می

دارد.  دوم. میزانسن در تفهیم محتوایی این داستان نقشی مهم

ها، تصاویر همه و همه دارای وحدت معنایی هستند.  اشیا، دیالوگ

عنوان مثال نویسنده با ترسیم شکل ماهی بادکنکی که  به

کند که در  ی پنهانی می ترکد، اشاره به دلهره نظرش دارد می به

ای به آن نشده. نویسنده حتی  طور مستقیم هیچ اشاره داستان به

ها به زمان حال  کی اتصال فالش ب به نقطه

 نیز در راستای وحدت معنی، کمک گرفته. 

« روی خانم بهاری با آقاش رفته پیاده»

داستان جستجوی زنی است برای یافتن 

های بین زندگی خود  مفهوم عشق. او تفاوت

آل که  هایش را با تصویری ایده و روزمرگی

دهد؛  همکارش از زندگی خود ارایه می

ایسه به روش اثر کند و این مق مقایسه می

گیرد و در نهایت رویابافی خانم بهاری را  قبل صورت می

 فهمد. می

های خوب این مجموعه است. دختری  نیز از داستان« زنجیر»

در شب بازی ایران و استرالیا، در جستجوی راهی برای پیدا 

باشد. تلفیق دو فضای متضاد، به برجسته شدن  کردن پول می

کند. اما اتفاق  وی داستان کمک میهای دختر دانشج نگرانی

نهایی و یا اوج با توجه به تصویری که از عرف شخصیت اصلی 

گنجد. الزم بود  گونه که باید نمی دهد، در کار آن ارایه می

پرداخت و نگاه  ی اوج می نویسنده به پردازش بیشتر نقطه

انداخت. اگرچه دست نویسنده ایرانی برای پرداخت  تری می دقیق

 ی اوج این داستان، باز نیست.  هایی همانند نقطه صحنه

توجه دیگر این مجموعه احترام نویسنده به  از نکات قابل

این معنی که لذت کشف روایت داستان   شعور خواننده است. به

بخواب »صورتی که به ابهام نکشد؛ در آثار خود گنجانده.  را به

های نزدیک  یهما با درون« مسیر اشتباهی»و « کنم خودم تمیز می

اند که به خوبی با توجه  های دیگر این مجموعه به هم، از داستان

اولین داستان این « نسا»داستان 
مجموعه است که در دسته اول 

ی  گیرد. این داستان قصه قرار می
خیانت است اما از زبان زن دوم. 
میزانسن در تفهیم محتوایی این 

 داستان نقشی مهم دارد.
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اش با تم اصلی، ابهام و لذت کشف را در خود جای  به همخوانی

 اند. داده

فردا »، «مثل هم»از دیگر آثار گنجانده شده در این مجموعه 

، «از کجا تا کجا»، «ما همدیگه رو داریم»، «هم روزی است

های بدنه، کارهای سالمی  به عنوان داستان« باهیمسیر اشت»

 هستند.

افکنی  های این مجموعه گره با اینکه در تمامی داستان

گشایی و یا  پرداختی کامل و همه جانبه دارد؛ در بخش گره

ها  آن العمل زنان داستان در برابر مشکالت و سایلی که با عکس

که در  بینیم هایی تسلیم می شوند، ما شخصیت می روبرو

کنند و در  گرد می برند و یا عقب گشایی یا به خیال پناه می گره

پذیرند و همین تفکر غالب نویسنده  نهایت امر، شرایط را می

سازی  گشایی پرداخت و برجسته موجب شده در قسمت گره

کمتری صورت بگیرد و شکل روایت دچار نوسان منفی در سرعتِ 

 .های مختلف داستان شود گذر از قسمت

ای قوی از تفکر  زنان این مجموعه افرادی هستند که زیرالیه

و استراتژی و یا میل به تغییر و ایستادن منطقی در برابر جامعه، 

مردساالری و یا حتی ابراز بی سانسور خود در برابر عشق، 

شود  ها روایت می ندارند. اگرچه آنچه در این داستان ..خیانت، و.

ی ماست و اگر  از زنان جامعهالعمل قشر بزرگی  شرح عکس

نویسنده تنها در در پی به تصویر کشیدن آنچه در حال وقوع 

است؛ بوده باشد، در این راستا موفق بوده است. اما ماندگارترین 

ی  ی افرادی است که برای رسیدن به نتیجه آثار جهان، قصه

اند. حتی  گر بوده اند، کنش دلخواه و ساختن دنیایی بهتر جنگیده

اند. داستان، رنج رسیدن به چیزی  گاه به نتیجه نرسیده ر هیچاگ

ی  جامعه  است که انسان در تفکر خویش بدان پایبند است. آنچه

گری است. و  زنان امروز ما نیز به آن نیازمند است، همین کنش

ها، توانایی  برد نشان دادن همین افق برای کسی دست به قلم می

دن و ماجرای زندگی خود را گر بو تغییر و ایستادن و کنش

 ■ی اصلی است.  ساختن وظیفه
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 رشوند یعل« كوپا» داستان كوتاه

 رحمانالب ینج« اشتر» داستان كوتاه

 ضحی كاظمی« بَمونی»داستان كوتاه 

 الدین خضرنژادصالح« بووک» داستان كوتاه

 ن رادیآبت« اگر مشروط شوم» داستان كوتاه

 علیرضا پیرمحمدی« بازی عشق،»داستان كوتاه 

 بهنام علیزاده« ی مسكن ما قصه» داستان كوتاه

 محمد پروین «كس خانه نبودهیچ»داستان كوتاه 

 غالمرضا آذرهوشنگ« یكافه مور»داستان كوتاه 

 داود مرزآرا« خانم سوزان یط التاریبل»داستان كوتاه 

 مهناز پارسا« كرد! همیشه سالم می»داستان كوتاه 

 زهرا سعیدزاده« شبگفتگوی نیمه» تاهداستان كو

 سارا روحانی« ات را دوست دارم بدن زنده» داستان كوتاه

 یمنظرالسادات موسو« كیتار یها ستاره» داستان كوتاه

 فاطمه فرجی «خدا را به رخ مشكالتت بكش»داستان كوتاه 

 سید مرتضی حسینی شاه ترابی«آرزوی بازنشستگی» داستان كوتاه

 محمد اكبری شوشتری «یك عدد مرد شاید هم نامرد» داستان كوتاه
 

د
اـتـاس

 ن
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 «کس نبودهیچ»داستان کوتاه  
 «محمد پروین»سنده ینو 
 

 کسی در خانه نبود.

مرد کلید را در قفل چرخاند، قفل بود، هنوز نیامده بود 

ها سرک کشید، صدایش کرد،  ولی طبق عادت در اتاق

چندباری تلویزیون را خاموش طبق معمول جوابی نشنید. 

اش  هدف باز و بسته و روشن کرد، رفت سراغ یخچال، بی

کرد، بعد پنجره آشپزخانه را باز کرد و نشست روی 

صندلی کنار میز و سیگاری روشن کرد. فقط چراغ 

های سقفی را روشن کرده بود. نور کمی در خانه  کوچک

رفت.  یسمت خیابان م پخش بود و رد دو دود موازی که به

آید.  سیگار چندم بود که یادش افتاد گفته بود که نمی

های قبل هم یادداشتی روی یخچال، تلویزیون  مثل دفعه

بار هم مثل قبل چندروزی  حتی آینه نگذاشته بود. این

کارش گیر کرده بود و معطل شده بود. عادت کرده بود به 

دانست چندروز  این تأخیرها. می

صله گردد ولی حو دیگر برمی

روی خانه  و نداشت دستی به سر

بکشد. گفته بود فردا کسی بیاید 

 ذره جمع و جور کند.  و یک

 کسی در خانه نبود.

بار در قفل  دوفردای آن شب زن رسید. کلید را 

ها را دنبال مرد  چرخاند. مرد هنوز نیامده بود. تمام اتاق

های خرید را روی میز  گشت و صدایش کرد. ساک

شت، در یخچال را باز کرد و سری تکان داد. آشپزخانه گذا

دانست مرد در نبود او لب به غذا نزده است. ضبط را  می

روشن کرد و پنجره را باز. روی صندلی نشست. سیگاری از 

هایش چرخاند،  پاکت در آورد. چندباری میان انگشت

های کوچک هال را روشن کرده  کبریت کشید. قبالً چراغ

جوری به مرد بگوید.  دانست چه د. نمیاش زیاد بو بود. غصه

هایش به حالت گریه باال  داد. لب پاهایش را مدام تکان می

خواست مرد ناراحت شود. حوصله  شد. نمی و پایین می

نداشت خریدها را در کمد بگذارد. میلی هم برای خوردن 

نداشت. سیگار را نصفه خاموش کرد. صدای ضبط را زیاد 

 کرد و رفت بخوابد.

 نبود.زن 

ولی صدایی  ،ضبط را خاموش کرد و زن را صدا

های خرید را دید  آمد. عطرش هنوز در خانه بود. ساک نمی

ای که در بشقاب  که روی میز افتاده بود و سیگار نصفه

خاموش شده بود. حتماً خسته بوده و رفته است دنبال 

اش. دنبال یادداشتی گشت ولی باز هم  کارهای عقب افتاده

یش ننوشته بود. دو ساعتی خودش را سرگرم چیزی برا

های خرید نگاه کرد و زن  کرد تا زن برگشت. مرد به ساک

ها را روی میز انداخت و رفت در اتاق تا  دوباره ساک

لباسش را عوض کند. مرد از بیرون ناهار گرفته بود ولی 

زن اینقدر دیر لباسش را عوض کرد که سرد شده بود. مرد 

هایش را عوض  تمام مدت اینکه لباس اش زیاد بود. غصه

 کرد که چگونه به مرد بگوید. کرد فکر می می

 مرد نبود.

زن در را پشت سرش بست و کیف و سوییچ ماشین را 

انداخت روی میز دنبال یادداشتی گشت که مرد روی 

تلویزیون برایش گذاشته بود. نشست روی مبل و 

هایش را نگاه  اس ام ها و اس کال میس

به چندتایی زنگ زد و هر بار  کرد و

هم گفت چقدر دلش برایشان تنگ 

شده. شام هنوز آماده نشده بود و 

مرد هم نیامده بود. چندباری به 

موبایلش زنگ زده بود ولی جواب 

نداد. بعد از دو سه باری دیگر زنگ زدن خاموش شده بود. 

شام آماده شد و زن میز را برای دو نفر چید ولی باز 

رد نشد. از این اتاق یکی دوبار به آن اتاق رفت، خبری از م

تلویزیون را خاموش و روشن کرد. چندباری سالن را تا 

کرد  انتها رفت و برگشت. منتظر مرد بود و به این فکر می

 که امشب بهش بگوید.

 نشست.

 هایش. به دیوار نگاه کرد و به دست

شب  هایی که از نیمه به دیوار نگاه کرد و به عقربه

 شته بود.گذ

 به دیوار نگاه کرد و به یادداشتی که مرد گذاشته بود.

 به دیوار نگاه کرد و تلفن زنگ زد.

ها  سریع رفت بیمارستان. در آن وقت شب خیابان

خلوت بود. زود رسید. از نگهبان اورژانس را پرسید، حال و 

 هایش را گرفت و با روزش تعریفی نداشت. پرستار دست

های  تاریک رد شدند. از پله های نیمههم رفتند. از راهرو

ی ضدعفونی فضا را پر  رنگ و رو رفته، بوی الکل و ماده

کرده بود. زن در چارچوب در ایستاد. جرات جلو رفتن 

گردد  دانست چندروز دیگر برمی می

حوصله نداشت دستی به سر و روی  ولی

خانه بكشد. گفته بود فردا کسی بیاید و 

 ذره جمع و جور کند.  یک
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نداشت. مرد روی تخت سفیدی دراز کشیده بود، لبخند 

زد. زن به چارچوب تکیه داد. سرش را چسباند به در و  می

زد. زن در  زد. مرد لبخند می مرد را نگاه کرد و لبخند

چارچوب ایستاده بود و لبخند مرد از پشت شیشه کمرنگ 

شد. اینقدر ایستاد تا دکتر آمد و گفت اگر  تر می و کمرنگ

ماند. زن دستی به  رسید حتماً زنده می زودتر می

هایش کشید. انگار مرد زودتر فهمیده بود. قبل از  چشم

 اینکه زن چیزی بگوید.

کرد. فقط رفت  چوب ایستاده بود و گریه نمیزن در چار

کنار تا پرستارها بیایند. مرد از روی برانکارد به زن لبخند 

زد. باز زن ایستاده بود و به جای خالی مرد روی تخت  می

کرد به جای سرد سرش روی بالش به مالفه  نگاه می

چروک و به لبخند مرد که در اتاق مانده بود. زن چند 

و چارچوب در را رها کرد و باالی تخت مرد دقیقه ایستاد 

کرد مرد درد نکشیده باشد. مرد همیشه  رفت. فقط دعا می

کشید و  کشید. مرد همیشه از تنهایی درد می درد می

گفت. از اینکه فهمیده بود زن دیگر دوستش  چیزی نمی

 ندارد.

 کس نبود. هیچ

جلوی در ورودی ساختمان، در آسانسور، در پاگرد 

 کس نبود. یچراهرو ه

بار در قفل چرخاند معلوم است هنوز  دوزن کلید را 

ها را روی میز انداخت و ضبط را روشن  نیامده است. ساک

ها سرک کشید ولی صدایی  کرد. مرد را صدا کرد و در اتاق

های کوچک را روشن نکرد در تاریکی پنجره  نشنید. چراغ

د. دود را باز کرد سیگاری از پاکت در آورد. کبریت کشی

شروع به دویدن در اتاق کرد، دستی به صورتش کشید. 

آمد.  خواست بلند بلند حرف بزند ولی صدایش در نمی می

سیگار را نصفه در بشقاب خاموش کرد و رفت لباس خانه 

جا کند. در را هم برداشت تا خریدها را جاب ها بپوشد. ساک

ا ها را نامرتب گذاشت. روسریش ر کمد را باز کرد. لباس

سرش کرد و جلوی یادداشتی که مرد برایش گذاشته بود 

گفتی بهم میاد یا نه،  بلند گفت: اگر باهام اومده بودی، می

 کنم. برم عوضش می حاال ایراد نداره می

اش گذاشت  بعد لبخندی زد و دستش را روی شانه

■ها بعد آمده بود و دستش را گرفته بود.  انگار مرد از سال
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   «ی مسكن ما قصه»تاه داستان کو 
 « بهنام علیزاده» سندهینو 

 

سال   ی هشت ام و همه سال است ازدواج کرده  هشت

که در این مدت   ام و چیزی قزبعلی مستاجر بوده هم در

ای آویزان نگه  ی فقیرنشین و کوهپایه مرا به این محله

ی پایین و اهالیِ ساده و خونگرم آن است.  داشته، اجاره

ای  های شکسته دمِ باخدا پیغمبری که قلبیک مشت آ

ای از روستاها و اندوه پنهانی برای  دارند و همیشه خاطره

ها  شود. اینجا عُمر آدم شان یافت می گریستن در سینه

ات  اش را بشکافی، بیشتر گریه ماند که هر الیه پیازی را می

 ریزد. هایت می بیشتر اشک از چشم گیرد و می

جدید ما، مُشرف به باغ ِ بدون حصار ایِ  ی اجاره خانه

ی  ی دو طبقه دار، خانه است. وسط این باغ، درختان سایه

ای را مهربانانه در میان  چهار سو پنجره

ی سبز و  اند. در واقع، این تکه  گرفته

انگیز و این تابلوی زیبا،  خیال

کن شده است  های ریشه ی باغ باقیمانده

 ها و امروزه جایشان را ساختمان

اند. هروقت از کنار این باغ، از کنار  گرفته

ها و  ها و قلمه درختان بید و نهال

ی  گذرم، بوی آشنای روستا به پره خلنگزارهایش می

ها  ای در هوای روستای کودکی خورد و لحظه ام می بینی

شد هرکس  گویم: چه می زنم و ته دلم می قدم می

ی  الیچهکرد و ق خواست زندگی می هرآنگونه که دلش می

کرد! کاش من  کشید پهن می اش را هرجا میلش می زندگی

بودم و اوالد زیادی داشتم و  ای می هم صاحب چنین خانه

ها، صدای مانگای  از ته باغ، صدای بازی و شلوغی بچه

ام  آمد و گرداگرد خانه بع گوسفندها به اتاقم می گاوها و بع

پُر  های درختان میوه جات و سایه ی صیفی را مزرعه

 کرد!  می

ی  ی روزگار هم چهره البته، با این اوصاف و همیشه

هایی غضب  قزبعلی، رئوف و شاعرانه نیست. یک وقت

کند و غرش سیالب و آبگرفتگی و خطر سقوط  می

ریزد. اینجا، خیلی  هایش، خوفِ مرگ به جان آدم می سنگ

که آسمان، اخم و تخم  ها آبراه سیل است و همین از کوچه

زند و مادرها با دستپاچگی  ها شور می ، دلکند می

کنند. همین چهار  ها جمع می هایشان را از کوچه بچه

مان را تگرگ زد و در  تابستان پیش، کوهِ پشت سری

ی همسایه را سیل با خود بُرد.  سرازیری کوچه، دو بچه

آید دلم به  ها که یادم می ی معصوم آن بچه هنوز، قیافه

 گویم: مبادا سیل سوزد. به خودم می حال مامان باباشان می

ی ما دهن وا کند؟! نکند آن  ی ما، به خانه به کوچه

 ی ته کوچه از جا بجنبد! نکند...! صخره

سال آزگار با این مباداها و نکندها و   خالصه! هشت

بار هم دستمان  ایم و یک چه شودها! زندگی کرده

خوابه و پله و دو ی بی مان نرسیده، خانه نچرخیده و قوّه

اش ته کوچه، کوه  هال بزرگ و پارکینگ، کرایه کنیم. همه

های تنگ و مسیر سیل،  اش خانه و کمر، زیرزمین!... همه

  تر! اتاق و جاهای ارزان اش تک همه

...دیگر، لوازم خانه، یخچال و اجاق گاز و کابینت و... از 

های تنگ و راهروهای باریک  بس پله

رنگ و روشان ایم،  باال پایین کشانده

رفته و عین فرغون دستی قراضه، 

ها  وقت  کنند. زنم بعضی جیرجیر می

گوید: اگر  رود و می اش سر می حوصله

ها را جارو کنیم و توی  این آت آشغال

کوچه جلوی آفتاب بگذاریم، کسی 

 کند!...  ی چشمی هم بهشان نگاه نمی گوشه

یادش بخیر! سال نخست زندگی مشترک و آن 

افتاد تنور.  کرد یکی می تا موش بازی می دو که اتاقی

 جهازمان را تازه از کارتن بیرون آورده بودیم. زنم تا چند

نشست پای کار و  سال بعد از آن هم با وسواس و دقت می

انداخت! او  کرد و جهازش را برق می اتاق را دسته گل می

ها وارسی  مانند صنعتگر ماهر که با ریزبینی، کارش را دفعه

های ریز و درشت  ها و گل ها و طرح کرد، به حالت می

را ها  آن دوخت و از زوایای گوناگون، وسایل چشم می

بُرد. افسوس  اش لذت می سنجید و از کارهای تکراری می

خواه به  هب وقت فرصتِ هنرنماییِ دل های تنگ، هیچ خانه

 اش را سر برده.  ی این وضع، حوصله زنم نداده و ادامه

! گناهی هم ندارد. صبح تا شام حبس شده خدا بنده 

در چاردیواریِ مردم و مثل کبوترِ در قفس، گریزگاهی هم 

ها،  ها، این محله ها، این کوچه ها، این پله ندارد. این خانه

گذارد؟! چند سال  ها مگر حوصله برای آدم می این قفس

پیش نشستیم با هم شور و مشورت کردیم. گفتیم دورِ 

را خط بکشیم و یک قـِرانمان را بکنیم دو  های اضافه خرج

وجب  قران و دو قرانمان را سه قران و پایین شهرها، یک

ایِ جدید ما، مُشرف  ی اجاره خانه
به باغ ِ بدون حصار است. وسط 

ی  دار، خانه این باغ، درختان سایه
ای را  ی چهار سو پنجره دو طبقه

 اند.  مهربانانه در میان گرفته
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ای معامله کنیم. هنوز چیزی نیاندوخته و  زمینِ قولنامه

ای جفت وجور نکرده، یک روز توی بازار، بیکار و   سرمایه

ی فسفری  چرخیدم. چشمم به آگهیِ پارچه هدف می بی

در انتهای سرباالییِ بازار و کانون دیدِ افتاد که درست 

ور کشیده بودند. هنوز آن  ورِ خیابان تا آن مردم از این

ی قبان باد  ی آسمان و نمای قلعه پارچه را که در سینه

خاطر دارم. بعدها هر بالیی سر ِ ما آمد.  خورد به می

 های خبرِ آن پارچه نوشته بود: لرزه پس

ترم شهرستان ماکو ی مح جناب آقای... نماینده

وسیله از زحمات  در مجلس شورای اسالمی، بدین

ی آزاد تجاری  شما در به تصویب رسانیدن منطقه

صنعتی ماکو تشكر نموده و برای شما... زیر پارچه: 

 جمعی از اصناف و بازاریان...

دانست چی به چیه و کی به کیه و  اوایل، کسی نمی 

ی آزاد را تفسیر  هرکس با سواد و معلومات خود، منطقه

کرد. کسانی معلومات درست و  می

حسابی در چنته داشتند و حرف 

زدند. کسانی هم ادای  حساب می

آوردند و اصرار  دانایان را در می

ی آزاد  داشتند معنا مفهوم منطقه

دانند و در رد و  را بهتر از همه می

 گفتند.  ها می قبول آن داستان

فت و قضیه وقتی ر چیز خوب پیش می به ظاهر، همه

بیخ پیدا کرد که اولین لرزه به جان مردمِ بینوا افتاد و 

دارها و  روز پله زد! انگار، زمین قیمت ملک و امالک، روز به

ها قبل منتظر آن پارچه و  صاحبان امالک، از مدت

های بعدی و بعدی بودند تا  چه به و چه ها و به اعالمیه

ار شدن را تا ابد بر د دست هم دهند و آرزوی خانه دست به

ها بگذارند!... خدا از سر تقصیراتشان نگذرد!  خانمان دل بی

تر از آنچه فکرش را بکنیم قیمت  در مدت کوتاه، کوتاه

های شهر را به میلیاردها رساندند و نرخ پایتخت  زمین

های شهر گذاشتند! همین قزبعلیِ خودمان! تا  روی زمین

ارزید و خریداری  هایش خدا تومنی نمی دیروز خانه

باره شیرین شد و بازارش گرمی  هایش یک نداشت، قیمت

 گرفت. 

شود کرد؟! البد قسمت ما هم این بوده، زیر  چه می

ی آزاد! چاردیواری که سهل است صاحب  آسمان منطقه

یک تکه زمین خالی هم نباشیم! حاال آمدیم و این زنجیر 

وقت  ید! آنجور به دست و پای ما پیچ گرانی و تورم، همین

اگر خدا رحم کرد و ما هم صاحب یک وجب ملک شدیم، 

شویم  وقت می توانیم کاری بکنیم؟!... آن آیا دست خالی می

سازی دارند و  یکی از هزاران نفری که دل پرخونی از خانه

شود!... به وام مسکن که  تر می هر روز اعصابشان داغان

و اوراق و چه عمرا نباید فکر کنیم! یک عالمه سند و سفته 

خواهد و آخر سر، قیمت خون آدمیزاد تمام  و چه می

رسد تا اقساطش صاف و  شود و دُم شتر به زمین می می

هم   انداز است. آن صوف شود!! تنها راه چاره، قناعت و پس

ماه تمام چیزی نخوریم، ننوشیم و حقوقمان را  اگر یک

 کلهُم بگذاریم کنار، خرج یک ده چرخ آجر هم باهاش

 شود!...  صاف نمی

ی  شود در خانه نویسم. یک ماهی می ها را که می ...این

ها تازه  ایم. حاال اول شب است و بچه جدید مستقر شده

اش طرح و  خوابِ فرضی اند. پسرم از بس برا اتاق خوابیده

اش را  های نداشته بازی خواب و اسباب نقشه ریخت و تخت

خوابش برد. طفل  جابجا کرد از نفس افتاد و مثل سنگ

معصوم، هر وقت هرجا خون عرق، 

پرسد:  زده می بیند، ذوق عمله بنا می

ی  بابا! بابا! پس این عموها کی خونه

و من آمدن  کنن؟... ما رو دُرُس می

و کارکردن و عرق ریختن عموها 

مان را  سر زمین و ملک نداشته

دهم برای ماه بعد و  حواله می

شوند و ما  ها هی تمدید می و سالها  های بعد و این ماه ماه

شویم و پسرمان قد  های مردم، فرسوده می در خانه

های دنیای بیرون بازتر  کشد و چشمانش به نابرابری می

 شود!  می

همین دیشب که دلم گرفته بود داشتم زیر لبی آواز 

 خواندم: می

اگر دستم رسد بر چرخ گردون/ ازو پرسم که این 

ای صدبار نعمت/ یکی  را داده چون است و آن چون/ یکی

ام شد که: بابا اینی  ی خون... پسرم پاپی را نان جو آغشته

خونی یعنی چه؟ و من برایش سر تکان دادم  که داری می

و آه کشیدم و توضیح دادم که وقتی به سن و سال ما 

مو به مو درس  رسید، معلمِ روزگار این شعر را برایش

 خواهد داد. 

دار شدن  نوعی با رویای خانه ی ما به آری! اینگونه همه

شویم. بعضی  گذاریم و از خواب بیدار می سر به بالش می

خوابی  گیرد که به بی ها هم این آرزو چنان قوت می وقت

زور  انجامد مثلِ همین االن که مادر و پسر به می

ی نورانی آسمان را  ی پرده، تکه اند و من از روزنه خوابیده

دانست چی به چیه و  ی نمیاوایل، کس
کی به کیه و هرکس با سواد و معلومات 

کرد.  ی آزاد را تفسیر می خود، منطقه
کسانی معلومات درست و حسابی در 

 زدند. چنته داشتند و حرف حساب می
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های روشن ماه را  رهای سیاه، کنارهکنم. اب تماشا می

ی زنم را گرفته.  تراشند. نور ماه نصف چهره خرده می خرده

بار پسرم را  های حسرت حرف ی خانه و بیچاره از بس غصه

ای  دانه سفید شده. کاش راه پله موهایش دانه خورده

ی شهر را،  بام و از ته دل، همه رفتم پشت داشتیم و می

 زدم!  اد میی قزبعلی را فری همه

گیرم:  ...باید کاری بکنم. باید قدمی بردارم. تصمیم می

ی مسکن و شهرسازی و ته توی قضیه را  فردا بروم اداره

نفر بودم برای مسکن  دربیاورم. چهارسال پیش، دومین

چندخانواری تشکیل پرونده دادم و قرار شد بزودی 

ن مان دهند تا آستی کشی کنند و تحویل ها را نقشه زمین

باال بزنیم و یاعلی بگوییم و کار را از 

روز وقتی، خبر  پایه شروع کنیم. آن

را به زنم تعریف کردم. از شادی به 

گریه افتاد و گفت: خوابش را دیده 

بود! نذر کرد همین که پایمان به 

که  ی خودمان باز شد، همین خانه

ی رقیه  سفره مان قرار گرفتیم یواری و اختیاریدر چارد

ی آشنا و فامیل و در و همسایه را دعوت  د و همهپهن کن

ی خودمان  ی خانه ها دوست داشت درباره کند! زنم تا مدت

ی مسکن، آب  اش حرف بزند. اما بعدها اداره ی رقیه و سفره

های ما ریخت و نشان داد که شاید جوانی  پاکی رو دست

ما قد ندهد و این آرزوها و نذر و نیازها بماند برای سر 

 گیری! ی و معرکهپیر

کنم و  ی مسکن کج می سمت اداره صبح، راهم را به 

ه کنم که تا ب قبل از حرکت دوباره به آدرس اداره فکر می

هایش  کمی از مشتری حال چندجا عوض کرده و دست

ی مسکن، جای  بار، یادم هست اداره ندارد. آخرین

ام آمده پایین  ای در باالی شهر بود. حاال شنیده متروکه

ی راه و ترابری جاگرفته!... پیاده  شهر و زیر بال و پر اداره

روم  ی راه و می افتم سمت آفتاب درآ. بعد اداره راه می

هایش پهن  ی مسکن در اتاق داخل سالنی که بساط اداره

 شده.

از روی تابلوهای کوچکِ درها اتاق مربوطه را پیدا  

گویم.  دهم و خسته نباشید می روم تو. سالم می کرده می

آقای کارمند سرش به کامپیوتر است و جواب سالمم را 

 دهد: سرد و آهسته می

 فرمایش! -

م. چاهار  ببخشید! برا مسکن چند خانواری اومده -

 سال پیش دومین نفر بودم تشکیل پرونده دادم... . 

آقای کارمند، سرش همچنان به کامپیوتر مشغول 

یده. دوباره که های مرا نشن کند حرف است و وانمود می

کنم، آقای کارمند با احساس نارضایتی  حرفم را تکرار می

شود. درِ  شود. از جای خود بلند می از کامپیوترش کنده می

کند. با تلخی و  آهنی کمد را باز می

ایستد کنار که  عصبانیت، صاف می

من درون کمد را خوب ببینم و من 

ی کمد را حاال خوب  درونِ آشفته

ها روی  ها و پوشه وندهبینم. پر می

ها باال رفته و درِ آهنی  هم در قفسه

 شود. زحمت باز و بسته می به

َن! هزار و چند  خوب نیگا کن! همه زیر کوهی -

صدنفر. بعضیا سقفِ رو سرشونم دادن و هر روز درِ اداره رو 

 از پاشنه در میارن...! 

ر رود. هزا ها سیاهی می ...چشمانم از دیدن انبوه پرونده

و چند صد پرونده! هزار و چند صد خانوار!... دردِ مشترکی 

ریزد.  ها به دلم می ها و پوشه از درون کمد، از البالی پرونده

ها و  ها و پوشه با این دردِ مشترک، با صاحبان این پرونده

های  هاست با رنج ها آشنا هستم. سال دردها و دردنامه

 نم.ک زندگی میها  آن بزرگ و آرزوهای کوچک

ام را برای  آیم. پرونده ی مسکن بیرون می از اداره 

دانم دیگر  سپارم. خوب می همیشه در ذهنم به بایگانی می

شود.  از این پرونده، از این اداره برایم کاسه آبی گرم نمی

کنم در  کنم برای چی آمده بودم؟ فراموش می فراموش می

فرقی هم  ها، نفر چندم بودم! اصالً مگر ردیف چند خانواری

 ■ کند نفر چندم باشم؟! می

 

ی مسكن  سمت اداره صبح، راهم را به
کنم و قبل از حرکت دوباره به  کج می

ال کنم که تا به ح آدرس اداره فكر می
کمی از  چندجا عوض کرده و دست

 هایش ندارد. مشتری
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   «کرد! همیشه سالم می»داستان کوتاه  
 « مهناز پارسا» سندهینو 

 

شود که  ی ماجرا از سالم تو شروع شد. باورت می همه

این ماجرا باعث ناراحتی من شد؟ نه تو نفهمیدی، 

مطمئنم که نتوانستی عمق ناراحتی مرا بفهمی، حاال 

ع گذشته اما من هنوز از تو دلخورم. این موق خیلی از آن

ماجرا قلبم را سرشار از کینه و نفرت کرده. اگر من 

طور  اشتباهی کرده بودم که مستوجب مکافات بودم این

رنجیدم... اما تو بدون اینکه من مقصر باشم با من  نمی

اش نبود با من اینگونه رفتار  چنین رفتاری داشتی؟ حق

 -گذشته را برایم تداعی کند از هرچه که-کنی. حاال 

ی تو  ای که زمانی از مغازه بیزارم، حتی از دیدن مجسمه

شوم. من مجسمه را به انباری برده و  خریدم ناراحت می

را نبینم. بعد از این اتفاق دیگر از آن  ام تا آن پنهانش کرده

نظرم زیبا بود اما حاال  آید. زمانی به مجسمه خوشم نمی

های مجسمه ریا و  گویم که توی چشم دوستش ندارم. نمی

کنم به  تزویر است. اما متهمش می

پرسم:  خیلی چیزها! گاه از خودم می

برای جریانی به این سادگی، اینقدر 

ای؟ اما دل نازک و  کینه به دل گرفته

گوید: من کینه ندارم  نارنجی من می

فقط دلم شکسته! نباید به من تندی 

 ه بودم؟ کرد؟ مگر چه کار بدی کرد می

آمدم  هر روز که از خانه بیرون می

ی من اولین  نهاگذشتم. خو ی تو می ناچار از جلو مغازه به

ی ما بود. من مجبور  ی تو نبش کوچه نه بود و مغازهاخ

ی تو  بودم برای اینکه به خیابان اصلی بروم از مقابل مغازه

شد که از آن طرف کوچه بپیچم اما خوب تو  رد بشم. می

والً توی خیابان بودی. من شنیده بودم که تو هم معم

وقت مطمئن بودم که تو متأهل  که آن ای! من ازدواج کرده

کردم  کردم، خیال می هستی با خیال راحت رفت و آمد می

 ات هست. که زنی در زندگی

کردی! من  تو همیشه توی خیابان به من سالم می 

شد  نمی هر حال شدم جواب سالم تو را بدهم. به مجبور می

 که جواب سالم را ندهم؟

شد که تو  ی تو یک خرازی بود. یک سالی می مغازه

این مغازه را باز کرده بودی. تو توی مغازه، مجسمه و 

ات  بار به مغازه فروختی. من یک جور چیزها هم می این

خواستم جوراب بخرم. ضمن خرید چشمم به  آمدم. می

ست داشت. د ی پسری خورد که طبقی انگور به مجسمه

های اکلیل بر روی طبق  کار قشنگی بود. مخلوطی از رنگ

و انگورها بود که باعث شد من مجسمه را انتخاب کنم. 

پرسیدم: این مجسمه چنده؟ مبلغی را گفتی. من مبلغی را 

شمردم و مجسمه را به خانه آوردم. در خانه مجسمه را 

 توی دکوری گذاشتم.

شدیم.  م مربوط نمیمن و تو کاری بهم نداشتیم، به ه

تو دوست برادر من بودی. من فقط یک برادر به اسم بهمن 

شد که  داشتم؛ مادربزرگی هم داشتم که پنج سالی می

 فوت کرده بود.

دانم چطور شد ازدواج نکردم. من لیسانس ریاضی  نمی

داشتم و کارمند یک شرکت بودم. اوایل هر کسی به 

کردم. بعد از تمام  میآمد درس را بهانه  ام می خواستگاری

گیر شدم، به  ، خیلی سخت ی دانشجویی شدن دوره

ها جواب نه گفتم. بعد از آن بود  خیلی

که مادربزرگ بیمار شد و من مواظبت از 

ها  عهده گرفتم. سال مادربزرگ را به

گذشت و مادربزرگ هم از دنیا رفت. 

کم متوجه شدم که هر روز از حجم  کم

. بعد دیگر شود خواستگارانم کم می

ه آمد ک آنقدر برای من کم خواستگار می

دختر نامرئی  به نتیجه رسیدم که یک

هستم. همین شد که برادرم با مینو ازدواج کرده و یک 

 پسر ده ساله به اسم پژمان داشت. 

ها با جارو  یادم است یک روز مشغول جارو زدن اتاق

بهمن، برقی بودم، که صدای زنگ بلند شد. در را باز کردم. 

تنهایی به خانه آمد. به بهمن گفتم: چند دقیقه صبر کن 

ی  یک کمی از جارو زدن من باقی مانده، بعد تند تند لوله

جارو برقی را بر روی قالی ُسراندم که به انتهای اتاق برسد. 

دقیقه ماشین را  گفتم: االن... بهمن حرفم را قطع کرد: یه

جله دارم. گفتم: خواهم برم. ع خاموش کن کارت دارم، می

صبر کن. بعد ماشین را خاموش کردم و پرسیدم: با من 

شناسی؟ دوستم  چکار داری؟ بهمن گفت: پیمان را که می

که سر نبش کوچه خرازی دارد. سر تکان دادم: خب، 

گفت که  شناسم. بهمن ادامه داد: امروز پیمان می می

یل گفت: زن دارد. اوا وقتشه ازدواج کنم. پیمان قبالً می

گوید اما حاال متوجه شدم  کردم که راست می من فکر می

پرسم: برای  گاه از خودم می
جریانی به این سادگی، اینقدر 

ای؟ اما دل  کینه به دل گرفته
گوید: من  نازک و نارنجی من می

کینه ندارم فقط دلم شكسته! 
کرد؟ مگر  نباید به من تندی می

 چه کار بدی کرده بودم؟
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که شوخی کرده است. ببین پیمان به تو عالقه دارد! باور 

خواهی  ست. حاال نظرت چیه؟ می کن، پسر بسیار خوبی

 من باهاش حرف بزنم؟

پیمان چند سالشه؟ افشین نگاهم کرد: بیست و  -

ن و سال کند تو هم س هفت ساله هست و احتماالً فکر می

 اون هستی! 

زده ماندم. زبانم به لکنت افتاد: بیس.. ت.. و  حیرت

هفت سال.. شه؟ بعد لکنتم برطرف شد. ادامه دادم: آخر 

من چهل و دو سال سن دارم!! باید به او حقیقت را بگویی 

 کشد... پس می و حتم دارم که تا ماجرا را بفهمد پا

ه بهمن، بعد عرق صورتم را با دستمال پاک کردم: ن

خواهم سن  اصالً در این زمینه با او حرف نزن؛ من نمی

کشم! راستی خودش به  ام را بداند، من خجالت می واقعی

 تو گفت که به من عالقه دارد؟ 

کند؟!  افشین گفت: مگر همیشه به تو سالم نمی

ای که  خودت برایم تعریف کرده

کند. بعد  همیشه به تو سالم می

انی که هم وقتی یک نفر به جو

خواهر دم بخت در خانه دارد، 

گوید که به فکر زن گرفتن  می

است، معلومه که منظورش به آن دختر است دیگر. بعد 

خواهی  افشین به من نگاه کرد: چرا بهم ریختی؟ اگر نمی

هیچی؛ بگو اصالً خیال ازدواج ندارم. مادربزرگ آرزو داشت 

 را ببیند که عمرش کفاف نداد.  که عروسی تو

ی صندلی نشستم و گفتم: مگر زندگی با دروغ رو

شود؟ به فرض که او راضی بشود یک زن چهل و دو  می

اش را  گذارند؟ نه رای ساله بگیرد، مگر مادر و خواهرش می

گردانند. چهل و دو سال کجا و بیست و هفت سال  برمی

 کجا؟ 

ات جوان  افشین گفت: تو هم واقعاً نسبت به سن

 ای مهشید. مانده

نشینم یعنی من در چهل و دو سالگی،  بل آیینه میمقا

ام در  شکل یک دختر بیست و هفت ساله هستم؟ به چهره

شوم. آینه شفاف است و حقایق را به من  آینه خیره می

گوید. انبوهی از تارهای سفید در میان موهای  می

ی چشمانم اندکی  ام جاخوش کرده است. گوشه ای قهوه

آید. از آینه رو بر  شم نمیخط افتاده که زیاد به چ

گویم: حاال  گردانم. بعد از اندکی فکر به افشین می می

سکوت کن، اگر پا پیش گذاشت بعد فکر خواهم کرد که 

 چه به او بگویم. 

بهمن وقت رفتن گفت: فردا مینو به یک سفر زیارتی 

رود، من هم ماموریت دارم باید برم  با کاروان می

آورم. گفتم:  به منزل تو میخوزستان. عصری پژمان را 

 باشه. منتظر هستم. 

عصر بود که بهمن، پژمان را به منزل من آورد. من 

میوه گرفتم. بعد پژمان پشت کامپیوتر  برای پژمان آب

ی شام شدم. روز  نشست که بازی بکند. من مشغول تهیه

بعد مجبور شدم پژمان را خانه بگذارم و به سرکار بروم. 

سرعت ناهار را که از شب  خانه آمدم و بهساعت دو ظهر به 

پیش آماده کرده بودم گرم کردم. پژمان ضمن خوردن 

گفت: عمه امروز یکی تلفن زد، فکر کنم خیلی خراب 

کردم!! گفتم: خوب کی بود؟ پژمان ادامه داد: یک خانمی 

تر  بود، فکر کنم خواستگار شما بود! گفت: شما بزرگ

د؟ خانمه گفت: چکار به این ندارید؟ گفتم: شما خواستگاری

ام. خانمه جواب داد: حاال  کارها داری؟ گفتم: من مرد خونه

ات چند سال  طوره بگو عمه که این

دارد؟ گفتم: چهل ودو سالشه اما در 

قبالش خیلی دختر خوبیه. خانمه 

گفت: چی؟ چهل و دو سال؟ واقعاً 

 که...! و گوشی را گذاشت.

طوری گفت؟ کاش  نپژمان گفت: عمه! چرا خانمه ای

ام را  گفتم! به پژمان نگاه کردم. شانه سن شما را کمتر می

ها را جمع  باال انداختم که یعنی مهم نیست. بعد ظرف

 کردم و به آشپزخانه بردم...

هفته بعد  دو روز بعد افشین آمد و پژمان را برد. سه

گرفتم. از خانه بیرون آمدم. تو مثل  بود که باید نان می

بار بود که تو به  ر کوچه ایستاده بودی اما اولینهمیشه س

دیدی  سال بود که تو هر وقت مرا می من سالم نکردی. یک

کردم چرا  که فکر می کردی. من در حالی به من سالم می

گشتم باز تو را  سالم نکردی از کنار تو رد شدم. وقتی برمی

دانم چطور شد که  بار وقتی به تو رسیدم نمی دیدم و این

اختیار به تو گفتم:  یشقدم شدم که من سالم کنم و بیپ

سالم! و انتظار داشتم که تو فقط جواب سالمم را بدهی. 

همانجا بود که تو آنگونه برخورد کردی. تو جواب دادی: 

اما با چنان ترشرویی و اخمی جوابم را دادی که « سالم»

دهی. من وا رفتم، آنقدر خجل و ناراحت  انگار فحش می

هایم را تند کردم،  کار کنم. قدم دانستم چه ه نمیشدم ک

ار یاخت ها را بر روی میز گذاشتم. بی وقتی خانه رسیدم نان

خواستم گریه کنم. روی صندلی افتادم و بغضم را فرو  می

طوری جواب سالم مرا داد؟  خوردم. فکر کردم این چرا این

یشه به تو سالم افشین گفت: مگر هم
ای  کند؟! خودت برایم تعریف کرده نمی

 کند. که همیشه به تو سالم می
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چرا با سالمش مرا زد؟ سالمش از صدتا فحش برایم بدتر 

 ود.ب

دو سه روز بعد بود که افشین به من تلفن زد و آن 

ای. من گفتم: پس برای  خبر را به من داد که تو زن گرفته

همین بود که با آن بداخالقی... افشین پرسید: جریان 

خوای  چیه؟ گفتم: هیچی، چیزی نبود. افشین گفت: نمی

 نگو. تو همیشه یه آدم پنهانکار هستی.

تو زن گرفته بودی و برای به افشین نگفتم. پس  

همین وقتی بهت سالم کردم با آن نگاه تند و 

انصافی  خواستی مرا خفه کنی؟ این بی ات می پرخاشگرانه

بود که تو برای یک سالم به من تندی کنی. یا شاید هم از 

من دلگیر بودی؟ شاید تو همان خواستگاری بودی که 

که چهل  ی ما زنگ زده بود؟ من چه تقصیری داشتم خانه

 و دو ساله بودم؟ گناه من چی بود؟ 

ی ما  پیمان! االن چند سال است که تو از محله

ای. من دیگر هرگز تو را نخواهم دید، بهتر! اما  رفته

خراشد. شاید  ی تو قلبم را می چندسال است که کینه

 ■ وقتشه که تو را ببخشم؟ تو را چگونه ببخشم پیمان؟
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   «ای تاریكهستاره» داستان کوتاه 
 « منظرالسادات موسوی»سنده ینو 

 
بستم و پلکامو محکم فشار  بچه که بودم چشمامو می»

های براق بیان تو تاریکی چشمام.  عالمه ستاره دادم تا یه می

خواستم درست و حسابی  خیلی دوستشون داشتم اما تا می

شدم  گرفت و مجبور می ببینمشون پیشونیم درد می

 «کنم. زچشمامو با

 آنرا برگرداند روی دستش تا از دمای  شیر شیشه

های قرمز رو تختی با جغجغه  مطمئن شود. دنیا وسط گل

اش دنبال شیشه  های درشت عسلی کرد. چشم بازی می

 بود. جغجغه را کناری انداخت و دست و پا زد. 

چانه گرد و کوچک دنیا را بوسید و شیشه را دهانش 

بکشد، دراور با تمام گذاشت. تا خواست کنارش دراز 

ها و لوازم آرایشی که جلوی آینه بود دور سرش  ادکلن

رسید االن است که مجسمه زن  نظر می هچرخید. ب

پوست باالی کمد که در حال عبادت بود، سقوط کند.  سرخ

شان تاب  عکس عروسی قاب

برداشت، چشمانش را بست 

تر شود.  ها آرام شاید سرگیجه

نار عروسی ک تصویرش در لباس

رضا که با کت و شلوار کرمی 

دست دور کمرش انداخته بود، 

دانست چند ثانیه بیشتر  چرخید. می هنوز در ذهنش می

های دنیا که با ولع شیشه را  کشد. صدای قورت طول نمی

هایش را باز  پیچید. آرام چشم چسبیده بود توی سرش می

 زد.  عکس لبخند می کرد. رضا هنوز توی قاب

آمیختند. لباس سفید  عکس با هم می های قاب رنگ

ش رنگ کت و شلوار رضا را گرفته بود. ا عروسی

هایشان یک در  هایشان دور و تار و چشم مرده. چهره چرک

سمت دنیا و  میان سیاه و عسلی شده بودند. غلت زد به

هاش به  گفت: چشم صورت دخترش. رضا می  خیره شد به

کنه.  تغییر می گفت: رنگ چشم بچه خودت رفته. مادر می

 شه. بینم چه رنگی می فکر کرد: من نمی

صورتش را چسباند به صورت ظریف دخترش. اشک از 

طوری  ها راه گرفته بود: دختر خوشگلم کاش اون گونه کنار

 نشه که دکتر گفت.

 شه. دکتر گفته بود: گریه نکن. سیر بیماریت تندتر می

شم رضا وقت دور از چ اما دست خودش که نبود وقت و بی

کرد بغض را توی  ها سعی می ریخت، شب آرام اشک می

های شب که  بالش خفه کند تا رضا متوجه نشود. نیمه

کند،  هایش را باز شد، جرات نداشت چشم بیدار می

شان سر جایش نباشد. از رضا  عکس عروسی ترسید قاب می

خواب پر نوری باالی سرشان روشن کند.  خواسته بود چراغ

بره. او دنیا را بهانه  گفت خوابم نمی اشت، میرضا عادت ند

ها باید مواظبش باشد. اما در اصل  کرده بود که شب

کند مطمئن شود که زن  خواست وقتی پلک باز می می

 پوست هنوز در حال عبادتست.  سرخ

های شیر کنار  زد. رگه دنیا توی خواب لبخند می

های  هایش خشک شده بود. انگشت کشید کنار لب لب

تونم  مونه؟ چطور می خترش: یعنی قیافش یادم مید

 نبینمش؟ چی به سرم میاد؟ 

 ها در خانم گفت: این ژن مادر زادیه. معموالً دکتر می

البته  شه. کنه و در برخی موارد فعال می انتقال پیدا می

 مطمئن نیستم مورد شما دقیقاً

سری آزمایش  این باشه. باید یه

 بدی.

یادمه تو که من  تا اونجا گفت:

 فامیل کسی رو نداریم.

که تو   ییدکتر گفت: تا جا

 ترها بوده.  تو یکی از قبل یادته. این بیماری حتماً

 حتماً یعنی کشید. دوش می به ترها! میراث نسلش را قبل

های  روز همراه با چوب های پیشینش یک یکی از زن

های  سوخته تنور در ته مطبخ یا کنار قیژ و قیژ میله نیمه

ای، به حال خود اشک ریخته بود و  هوار دررفته گهوارهز

 مثل او این حس غریب ناتوانی و یأس را تجربه کرده بود. 

توی اینترنت پیدا کرد، بهش  مشاوری که تلفنش را از

 گفت: محکم باش. به خودت بگو من آدم روزای سختم.

دید، خوب  بلند شد رفت جلوی آینه، خودش را تار می

ها نیست. مشاور خط چشم  خاطر اشک  هدانست ب می

 زد: برای خودت یه ضخیمی کشیده بود و تند تند پلک می

 رسه.  آرزو داشته باش. دنیا که به آخر نمی

. وقتی حرف قرمز پررنگ رنگی زده بود، لب خوش رژ

شد.  طرز خاصی منظم باز و بسته می هایش به زد لب می

دم گفت: نگران شوهرت نباش، بیارش پیش من. خو

 کنم.  توجیهش می

آمیختند.  عكس با هم می های قاب رنگ
ش رنگ کت و شلوار ا لباس سفید عروسی

هایشان  مرده. چهره رضا را گرفته بود. چرک
هایشان یک در میان سیاه  دور و تار و چشم

 و عسلی شده بودند.
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گفت خیلی  چشم بکشد، می رضا دوست نداشت او خط

 زنه.  تو چشم می

موقع خداحافظی مشاور گفت: قوی باش، یادت نره. 

الخره که باید بدونه. نگران نباش. و ا، بدشوهرتو بفرست بیا

 چشمک زد.

هایش را پاک  چشم بکشد. اشک خواست خط دلش می

ش، مداد را برداشت و کرد. از توی کیف لوازم آرایش

لرزید.  هایش می صورتش را به آینه نزدیک کرد. دست

هایش سیاه شد. آینه کج و  داد. دور چشم اشک امان نمی

ها دستمال  شد. خواست برای پاک کردن سیاهی معوج می

ی ادکلن رضا دنیا را بیدار  بردارد، صدای شکستن شیشه

دخترش، های  نق ی تخت نشست و همراه با نق کرد. لبه

 بلند بلند گریه کرد. بوی ادکلن تمام اتاق را پر کرده بود.

تو یه چاه عمیق افتاده بود. نمور و تاریک. رضا باالی 

زد.  دلش شور دنیا را می آمد. پچ می چاه بود. صدای پچ

هایش را که باز کرد. زمین  انگار جایی تنها مانده بود. چشم

حشتناکی. چرخید. حالت تهوع داشت. چه خواب و می

بدنش یخ کرده بود. چراغ خواب! رضا، رضا بیدارشو، چرا 

 ■ چراغ خوابو خاموش کردی؟
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   «خدا را به رخ مشكالتت بكش» داستان کوتاه 
 « فاطمه فرخی»سنده ینو 
 

یعنی دقیقاً از  ی گذشته، طبقِ روالِ این یک هفته

که ماشینش را برایِ بدهیِ هنوز صاف   فردای روزی

با همان صورتِ  خسته و کوفته، فروخته بود، اش نشده

 سوز به ایستگاهِ تاکسی نزدیک شد. عرق

توجه به او که  عصرِ این شهرِ جنوبی، بی 6آفتاب ساعتِ

تابید و  داد بُرنده و سوزان می لیتر لیتر آب از دست می

 خیال شدن نداشت انگار. خیالِ بی

 زیرِ لب غُرغُر کرد:

 خورشیدِ لعنتی!-

هم گره خورده که زیر عینک آفتابیِ ابروهای دربا همان 

ش پنهان شده بود رو به پیرمردِ سفیدپوشِ مو ا بزرگ

 خاکستری گفت:

 بری؟! می رم... شهرک می-

پیرمرد سر تکان داد و به پیکانِ 

 فکستنیِ زرد رنگ اشاره کرد:

ام پیدا  نفرِ دیگه 3بشین تا-

 کنم.

مثلِ همیشه باید االفِ چند 

البته  شد... می مسافرِ دیگر

آه کشید و  ی گذشته... تر مثلِ این یک هفته درست

توجه به وضع  توانست بی افسوس خورد که کاش می

 دربست بگیرد. اقتصادیِ نابسامانِ اخیرش،

رویِ صندلیِ سبز رنگ و چرکِ جلو جای گرفت و سعی 

اش را جوری رویِ آرنج و  کرد کُتِ به قولِ خودش مسخره

 ا چروک نشود.ساعدش بیندازد ت

ترین کارِ ممکن بود  پوشیدنِ کت تویِ این گرما احمقانه

ی  توانست از قوانینِ سفت و سختِ اداره که تنها می

 مزخرفش باشد.

این بدهی و اقساطِ لعنتی نبود  هباز اگ با خود فکر کرد:

 ...!مبا این کت مسخره کنار بیا متونست بهتر می

شیشه رویِ در به دستِ راستش به قصدِ پایین کشیدنِ 

ای برایِ چرخاندن نبود و تنها  دستگیره حرکت درآمد اما

 جا مانده بود. ی در به اثرِ حضورِ سابقش بر بدنه

 تر از قبل مشتِ محکمی به در زد اما خالی نشد. عصبی

توانست او را خالی کند مگر صاف شدنِ  چیز نمی هیچ

 .!مگر.. ر پرداختِ تمام اقساطش...مگ هایش... بدهی

 مرگ...! مگرچیز  شاید هیچ و

 ت خودکشی را هم نداشت.أجر پوزخند زد...

خواست طبقِ روالِ این یک هفته سرش را به پشتی 

دارِ االفی را  صندلی تکیه دهد تا بلکه این دقایقِ کش

 شد خوابید؟! چُرتی بزند اما مگر با این هوایِ خفه هم می

اما  ذاشت.ناچار دستگیره را گرفت و در را کمی باز گ

به  جای چُرت زدن ناخوداگاه به اطرافیانش دقیق شد... به

 غم!!! مردم شاد و بی

 کدام از حاضر بود سرِ شاهرگش شرط ببندد که هیچ

 و نه... نه قسطی... ای... نه بدهی غمی نداشتند...ها  آن

 ذهنش به جستجویِ مشکلِ دیگری پرداخت.

رم به ترم ی پسرِ دانشگاه آزادیش که ت شهریه آهان!

 شد و داروهایِ گرانِ مادرش. زیادتر می

خب  نظرش به پیرمردِ نابینایِ فال فروشی جذب شد...

آمد  اگر کمی از حرفش کوتاه می

توانست کمی  این پیرمرد می

او فقط نابینا  مشکل داشته باشد...

هایی که  بود و بین شلوغیِ انسان

فقط به فکرِ خودشان بودند فال 

 فروخت. می

پسرِ دانشگاه  قسط نداشت... مرد که بدهی نداشت...پیر

 آزادی نداشت.

توانست دنیایِ  اما او چشم داشت و می لبخند زد...

 زشت و زیبا را ببیند.

ی ظریفی باعث شد کمی به بیرون خم و  صدایِ گریه

دست  دخترِ نوجوانی موبایل به ...به عقب متمایل شود

 کرد... ا گریه میپرو رو ایستاده بود و بی وسطِ پیاده

زد و انگار اسمی شبیه به امیر را مرتب  ترش زار می درست

حتماً یکی از همان دخترانِ  اخم کرد... کرد... تکرار می

هایِ پسرکی زبان باز شده  لوحی بود که خامِ عاشقانه ساده

کسی چه  اش رفت... ساله51سمتِ دخترِ  و ذهنش به بود...

تکان دادنِ سرش سعی کرد ا ! بدانست شاید او هم... می

 لوح نبود... نه دختر او ساده افکارِ مزاحم را دور کند...

 مطمئناً نبود...!

ی خودش  خب مثل اینکه این دختر هم به اندازه

اما یک شکست عشقیِ کوچک کجا مشکلِ  مشکل داشت...

 او کجا!!

ی ظریفی باعث شد کمی به  صدایِ گریه
دخترِ  ...بیرون خم و به عقب متمایل شود

رو  دست وسطِ پیاده نوجوانی موبایل به
 کرد... پروا گریه می ایستاده بود و بی



   9313 شهریورماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |چهل ونهم شماره 11 

شاید افرادِ زیادی مثلِ  تر فکر کند... سعی کرد منطقی

 شاید! د...او مشکل داشتن

 درِ عقب باز شد و مردِ جوانی رویِ صندلی نشست...

 اش شد. چرخید و با کنجکاوی خیره

صورتِ مردِ جوان گرفته و خسته بود و اصالً گویای 

دل کرد برای پرسیدنِ سوالش و بالخره  دل مشکلش نبود...

 زبان باز کرد:

 ؟ببخشید -

 العملی نشان نداد. عکس مردِ جوان نشنید انگار...

آلخره به خود آمد و اوباره و چندباره صدایش کرد تا بد

 گفت:

 با من بودین؟! بله آقا... -

 نظر ناراحتین. به له...ب -

 مرد پوزخند زد و با بغض پرسید:

 شما پدرین؟! -

 چطور؟! یه پسر و یه دختر... بله... -

 مرد تلخ گفت:

وزِ تمام هیچ خبری از ر 1 چه حالی داشتین اگر -

 !تون نداشتین؟ ی گم شده هسال5دخترِ 

قطعاً تا  و او با خود فکر کرد که واقعاً چه حالی داشت؟!

 االن دق کرده بود!

 سکوت کرد و به مشکلِ بزرگِ مردِ جوان فکر کرد...

مشکلِ او شاید در مقابلِ مشکلِ  کم شرمنده شد... کم

نظر بیاید و او تمام این یک هفته و  ها مسخره به خیلی

ز آن بابتِ این مشکلِ نه کوچک و نه بزرگ با ها قبل ا مدت

از همه  به عالم و آدم ناسزا گفته بود... خدا جنگیده بود...

 خیلی چیزهایِ دیگر! و طلبکار بود...

که کاش جایِ جنگ با خدا فقط  و افسوس خورد...

کمی مشکالتش را با او در  کمی با او درد و دل کرده بود...

کمی  و کمی از او کمک خواسته بود... میان گذاشته بود...

 ■ او را گدایی کرده بود.
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   « آرزوی بازنشستگی» داستان کوتاه 
 «ترابیمرتضی حسینی شاهسید»نویسنده  

  
جان به لب شدم، از این همه کار؛ آخر تا به کی؟ 

چقدر کار، چقدر جان کندن؟ پس چه وقت بازنشستگی؟ 

! کاش این حضرت دکتر چه وقت استراحت؟ پروردگارا

داد به بازنشستگی حقیر عاری مقام!  مقام، رضایت می عالی

مگر همین جناب ایشان برای دوستان صدیقشان 

دوست نداشتند کت و  و ابداً وقتی اصالً گویند که یک نمی

دهند به جدایی؟  شلوار بپوشند؟ پس چرا حاال رضایت نمی

جوانی کنند که روزی از روزهای  خودشان روایت می

ی دانش بدست، برای استخدام به دانشگاه رفته  سیاهه

بودند و مُمتَحنان، پذیرش را مشروط به تغییر لباسشان 

 کرده و گفته بودند:

آقای دکتر شریفی! علم و  -

دانش شما شریف، تخصص شما 

شریف، فقط اگر یک دست کت و 

شین  شلوار شیک هم بپوشین، می

ما رو استخدام نیافتنی! ش یک دکتر شریف و دست

 که حتماً با کت شلوار بیاین. کنیم، به شرط این می

ی  روز حضرت دکتر به تکاپوی خرید جامه از همان

فرنگی افتادند و در همراهی همسرشان مرضیه بانو، بازار 

جامگان را زیرپا گذاشتند. نور به قبرت ببارد مرضیه بانو! 

کدام را  ات! همه را دیدی و هیچ روحت شاد با آن سلیقه

ام  نپسندیدی، جز حقیر ناقابل را! دست گذاشتی روی شانه

 و گفتی:

آقا! این همون کت شلواریه که باید بخری!  جواد -

و ببین! جنس فاستونی و  ای و سنگینش رنگ سرمه

 و ببین!  خوبش

خیر  ها! یادش به چقدر به خودم بالیدم از آن توصیف

خجالت آنقدر خوش رنگ و رو بودم که جناب دکتر 

ترسیدند دوستانشان  کشیدند با من جایی بروند، می می

بگویند: برای استخدام شدن، رنگ و پوست عوض 

کم  را داشتم، ولی کم  ای؟! روزهای اول، این مکافات کرده

رفتند.  کار به جایی رسید که دیگر بدون من بیرون نمی

 کنم چیزی کم دارم. گفتند: وقتی کت نپوشم، فکر می می

ها و  روزها گذشته و در تمام خوشی سال از آن دهحاال 

ها،  ها و عزاداری ام، در عروسی ها با ایشان بوده ناخوشی

ی  ها، در چله ها و کارگاه سفرهای دور و نزدیک و کالس

ام که  زمستان و گرمای تابستان. کت تنهایی شده

 شلوار( را از دست داده! کتی پیر و)ترین همراهش  نزدیک

خواهم شکایت کنم!  وستی رنگ و رو پریده. میرنجور با پ

مقام!  خواهم فریاد سر کنم و بگویم: حضرت دکتر عالی می

شما را به خاک مرضیه بانو قسم! بگذار بازنشسته شوم! اما 

بار با تمام  رسد. چندین صد حیف که صدایم به جایی نمی

های زیر بغلم باز  وجود فریاد کشیدم، آنقدر بلند که کوک

جای شنیدن حرفم، زیر بغلم را دوختند!  ولی به شدند،

چندروز پیش هم تعدادی از دوستان حضرتش برایش کت 

و شلواری جوان آوردند تا جایگزین من کنند، ولی مشکل 

جناب. امروز،  کنند، این عالی اینجاست که ایشان قبول نمی

ضرت دکتر حهای  پسر، عروس و نوه

اند و من باید  برای روز پدر آمده

ی چوب لباسی به   خودم را از قله

پایین بیندازم تا به دست و پای پسر 

و عروسش بیفتم و تقاضا کنم از رنج 

نجاتم بدهند!! ولی انگار... انگار الزم نیست، رنگ و روی 

رسانده است! ها  آن ی پوستم، سخنم را به پریده و پالسیده

 گویند؟! بگذار ببینم چه می

الخره این کُتو بازنشست خواین با بابا جون! نمی -

 کنین؟!

نه پسرم. این کت، مثل خودم، جنس قدیمه و به  -

 افته. ها از کار نمی این زودی

قاجون! این کت و شلوار خاکستری رنگ و شیک آ -

 و بدین؟! خواین بپوشین و شیرینیش رو کِی خریدین؟! نمی

عروس گُلم، اینو نخریدم، یک عده توطئه کردن و  -

 .ا یادگار مرضیه رو از من بگیرنبرام خریدن ت

همه سال، یه  این چه حرفیه بابا؟! وقتشه بعد از این -

 دست لباس نو بپوشین. اینقده بدبین نباشین.

های مادرتو تا روز مرگم  خوام یادگاری نه پسرم، می -

 ■ با خودم داشته باشم.

روز حضرت دکتر به تكاپوی  از همان
ی فرنگی افتادند و در  خرید جامه

همراهی همسرشان مرضیه بانو، بازار 
 جامگان را زیرپا گذاشتند.
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   « شبگفتگوی نیمه» داستان کوتاه 
 « زهرا سعیدزاده»نویسنده  

 
زدم. گالیه کرد که  امروز با مامان تلفنی حرف می - 

زنم. از دهنم پرید که یه هفته پیش  چرا دیگه زنگ نمی

زنگ زدم و... او شروع کرد به غر زدن. پشت سرهم تکرار 

کرد یک هفته؟ یک هفته؟!! خدایا، مگه ما چقدر فاصله  می

لی خیابون. خب نیا. و 1داریم که تو به دیدنم نمیای، فقط 

ات گذاشتی؟ برات پیغام  اون تلفن را برای چی توی خونه

دی. زنگ  و نمی جوابم ذارم که دلم برات تنگ شده، می

زنی. روزی چندبار به دوستات و همکارات زنگ  نمی

 02شه  باورت می زنی؟ اما من؟ من که مادرتم؟... می

 زدیم. دقیقه داشتیم با هم حرف می

 دقیقه! 02اوه  -

جا که رسید  تنها به این

العمل  مرد از خودش عکس

نشان داد و صدایی درآورد که 

به حرفایش  زن فهمید واقعاً

 دهد. گوش می

کننده نبود. هرچند که  خسته دقیقه اصالً 02اون  -

گریه  -زن با خودش تکرار کرد-اولش کمی گریه کرد. 

کرد. یا الاقل خیلی کم  وقت گریه نمی مامان هیچ... کرد

آمد هم هرچی که من اصرار  اگر پیش میآمد،  پیش می

 گفت. کردم دلیلش را نمی می

 مادر خوبی داشتی. -

 گفت؟ شو نمی چرا؟ چون دلیل ناراحتی -

قدر دوست داشت که بهت  رو اون نه. چون تو -

 گفت. نمی

زن ساکت شد. احساس کرد که دوست نداشت این 

. وقت باور نکرده بود که دوستش دارد حرف را بشنود. هیچ

کدامشان خوابش  سکوت بیش از حد طوالنی شد. هیچ

حوصله دراز کشیده و به سقف زل  برد. فقط آرام و بی نمی

 زده بودند. مرد احساس کرد که باید چیزی بگوید.

روز از بانک آمدم،  راستی برات تعریف کردم که اون -

 هایم را بدزدند. نزدیک بود تمام پول

م که باهام حرف کرد وقت اصرار نمی هم هیچ من -

 بزنه.

زن یک کلمه از حرفاش را نشنیده بود. به چیز 

را فهمید و چیزی نگفت تا او  کرد. مرد این دیگری فکر می

حرفش را کامل بزند. فکر کرد شاید موضوع بانک زیاد 

ها دست  جالب نبود. چه اهمیتی داشت، حاال که پول

 خودش بود.

کردیم، با هم  ما از هم دور بودیم. با هم دعوا می -

کردیم ولی از هم دور بودیم.  خندیدیم. به هم کمک می می

دونی که دوستم داشت؟ برای چی اینو بهم  تو از کجا می

 گفتی؟

دوستت داشته.  مرد کمی جا خورد. ولی گفت: مسلماً

 طورن. ی مادرها همین ، همهاین مسلمِ

کرده  داد. شاید فکر می بهم اهمیت نمی شاید اصالً -

 طوری بود. که بزرگ شدم همین فهمم. حتی وقتی یکه نم

شه که مشکل  دلیلی نمی گفته حتماً اگر بهت نمی -

از تو باشه. شاید شخصیت 

حرف.  خودش این طوریه، کم

که هر دفعه مادرت را دیدم  من

چهار کلمه از دهانش نشنیدم. 

غیر از اون اوایل که زیاد در مورد من پرس و جو  به

که گفتی چهل دقیقه حرف زدی تعجب  کرد. االن هم می

 کردم.

کرد،  او از من در مورد خریدهایی که می -

وقت حتی به دلخواه خودم در  هم هیچ پرسید. و من نمی

دادم. دوستام برام تعریف  مورد وسایل خانه نظر نمی

مادراشون  روند خرید. اصالً کردند که با مادراشون می می

دادن. فقط برام  ون میی نظرات را در مورد وسایلش همه

عجیب بود. نه اینکه از این موضوع بدم بیاد. ولی زیاد هم 

کردم که  بودم. احساس می طور می دوست نداشتم که اون

ی اول بعد از  طوری دوست داره. اما دفعه مادرم هم همون

بار هر کاری که کرده  خانه برای اولین مازدواجمون که رفت

های درگوشی  ریده بود. حرفبود برام تعریف کرد. هرچه خ

موقع بود که از وضع خودمون  زد را و اون که با همسایه می

 تعجب کردم.

هم رفتم  ی اول که من مرد خندید و گفت: دفعه

طوری بود. تو پیش خواهرم  مان، مادر من هم همین خانه

هنوز داشتم صبحانه  بودی و من توی آشپزخانه،

رو  خندید. دستشخوردم. مامان برگشت نگام کرد.  می

طوری  کرد و همون و جور خاصی نگام می توی موهام کرد

کرد. یک لحظه  های مشتاق داشت نگاهم می با چشم

خنده  ام و از اش شده احساس کردم که انگار بچه گربه

زن ساکت شد. احساس کرد که دوست نداشت 
وقت باور نكرده بود که  این حرف را بشنود. هیچ

 دوستش دارد. سكوت بیش از حد طوالنی شد. 

 برد. کدامشان خوابش نمی هیچ
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ترکیدم. نگاه مادرم برگشت و بهم اخم کرد. این از من که 

کند. دو روز دوری از مادرم باعث شد رفتار خشکش تغییر 

ی دیگر هم دارند، تو  تا بچه ی ما که سه هم در خانواده اون

 که دیگه جای خود داری. تو تنها دخترشی، تنها فرزندش.

 تازه دیگه پدرم هم نیست، اون تنهاست. -

کنه. زیاد اهل  برابر می شو چند خودش هم تنهایی -

 رفت و آمد و معاشرت نیست.

نه بمیره. کنه هر لحظه ممک بهم گفت احساس می -

خوابد از ترس اینکه در هنگام خواب بمیرد  ها که می شب

 شود. مدام بیدار می

زن مکث کرد و گفت: وقتی اینو گفت فکر کردم که 

مریض شده، اتفاقی براش افتاده. یه ترس بدی به جونم 

، آره آره کرد و گفت انداخت. اولش هم حرفم را تایید

که چش شده.  ها ازش پرسیدم مریضم. من مثل دیوونه

چی شده و او متوجه شد و گفت، هیچیش نیست و گفت 

خیالم راحت  اش سر رفته. واقعاً که خسته است. حوصله

گفت  وقت نمی شد که اینو بهم گفت. گفتم که هیچ

مریضه، یا مشکلی داره. این همیشه حرف پدرم بود که 

گفت من مریضم. یه بیماری خاص دارم، نه اینکه دروغ  می

روی  طور نبود، ولی بعضی اوقات زیاده این اصالً بگه، نه

کرد. آخرش هم بدون هیچ بیماری خاصی مُرد. اما  می

وقتی مادرم این حرف را زد، یک آن حس کردم که 

 مشکل بزرگی براش پیش آمده.

ری  اون تنهاست. مشکلش فقط همینه. چرا نمی -

ریم پیشش.  شب شام می ریم. فردا با هم می دیدنش. اصالً

 اگر هم خواستی شب بمون اونجا.

زن لبخند کمرنگی زد و گفت فکر کنم خیلی 

خوشحال بشه و فکر کرد مگه چنددفعه پیش میاد که 

 مادرم بگه دلم برات تنگ شده.

دوباره سکوتی برقرار شد. از چند ساعت پیش 

ها خاموش بود که شاید خوابشان ببرد. ولی انگار  چراغ

اغشان بیاید. این را مرد گفته سر شب به خواب قرار نبود آن

توانستند حس  بود. بعد از چند دقیقه سکوت هم، هنوز می

 کنند که هر دو بیدارند.

های  زن چیزی یادش افتاد و پرسید: جریان پول

 بانک چی بود؟

مرد حواسش نبود. داشت با زخم کوچکی که روی  

. زخم در اصل خوب کرد می بازیبازویش درست شده بود 

 ند.کَ ها را می و خشک بود و مرد داشت خشکیشده بود 

 کدوم پول؟ -

 خواستن بدزدن. همون که گفتی می -

 تو حواست نبود. ،گفتم که داشتم می ...آهان -

روز که پول وام را از بانک گرفتم،  و ادامه داد: اون

م. تا ماشین باید ا همه را گذاشته بودم توی کیف دستی

شلوغ بود و جای پارک نبود، روز خیلی  رفتم. اون پیاده می

دو خیابون باالتر پارکش کرده بودم. یهو احساس کردم که 

کسی دم گوشم چیزی گفت. کمی کندتر رفتم. بعد از 

ش را یتونم راه برم. یارو چاقو چند قدم دیدم که دیگه نمی

زد. بهم گفت  داد و کنار گوشم حرف می به پهلوم فشار می

صداش معلوم بود که سن و هامو تحویلش بدم. از  که پول

سالی ندارد. اولش کمی مقاومت کردم ولی المصب جوری 

داد که گفتم هر لحظه ممکنه  نترس چاقو رو فشار می

 شکمم را پاره کنه.

 مگه تو خیابون فرعی بودی؟ مگه کسی اونجا نبود؟ -

نه تو خیابون اصلی بودم و شلوغ هم بود. ولی  -

شد خبریه.  وجه نمیکس مت جوری ایستاده بود که هیچ

چند نفر هم از روبروم رد شدند و فکر کردم که همین 

االنه که کاری بکنند ولی خیلی عادی باهم حرف زدند و 

 رفتند.

زن روی تخت نشست، به پهلوی مرد نگاه کرد و 

 گفت: تو که هنوز سالمی.

 مرد دستش را گرفت و او را دوباره خواباند.

خورده پول  موقع یه ونآره سالمم. شانس آوردم که ا -

رو با  شد. همون بیست هزار تومن می تو جیبم بود. حدوداً

احتیاط از جیبم درآوردم و دادم دستش. خیلی سریع 

که من سرم را برگرداندم هیچ اثری از آدم  رفت. طوری

 طبیعی بود. چیز کامالً مشکوکی ندیدم. و همه

 مرد ساکت شد و نفس بلندی کشید.

 برام تعریف نکردی؟روز  چرا همون -

 !!چرا نگفتم؟ اون روز؟ یادم نیست... -

روز مهمون  اون کمی فکر کرد و گفت: یادم اومد...

داشتیم. خواهرم اینا اینجا بودند. کافی بود ماجرا رو 

ی  تعریف کنم تا همگی شروع کنند چند ساعتی درباره

قتل و غارت و اینکه روزگار بدی شده صحبت کنن. من 

قدر کافی ترسیده بودم و  ه نداشتم و بههم که حوصل

 خسته بودم.

... 

شب و هر دو بیدار  نیمه 3از سکوت برقرار شد. ساعت 

بیشتر  ام شد. گرسنه که نه... بودند. مرد گفت: گرسنه

 خوری؟ ام شد. چایی می تشنه
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و صدا از تخت بلند شد و به  زن پذیرفت و مرد با سر

نگاه کرد. به  طرف آشپزخانه رفت. زن به خروج مرد

گیری که تنش بود و کمی چروک شده بود. به  عرق

هاش که خیلی پهن بودند. به چارچوب در و خروج او  کتف

 بلند شد و نگاه کرد و نگاه کرد و نگاه کرد و نگاه کرد و...

 به اتاق پسرش رفت.

اتاق تاریک بود و پسرش غرق خواب بود. دهانش 

و نصفه و نیمه از تخت نیمه باز روی بالش قرار داشت و پت

افتاده بود. اتاق زیاد خنک نبود. زن درجه کولر را زیاد کرد 

 و پتو را روی تخت مرتب کرد و از اتاق خارج شد.

که زن  در آشپزخانه مرد مشغول دم کردن چای بود.

سال زندگی فقط یه بچه  وارد شد و گفت: ما بعد از یازده

 داریم.

 .همینشم زیاده -

 نظرت پسرا وفادارترن یا دخترا؟یه پسر. به  -

من پسرم و تو دختر و هردوتامون هم مادرامون  -

زنن که چرا زیاد  بهمون غر می

 گیریم. سراغشون رو نمی

 شیم... یه روز ما پیر می -

مرد نشست و گفت: همه پیر 

 شن.  می

 اش را تمام کند. خواست زن جمله انگار نمی

 میرم یا تو؟ نظرت من زودتر می به -

دوست ندارم به این چیزا فکر کنم ولی امیدوارم هر  -

های جمعه واسه اون یکی  شب کسی زودتر مُرد حتماً

لی خب ن بلد نیستم حلوا درست کنم وحلوا ببره. م

 کنم. یه کاریش می

مرد خندید ولی زن نخندید. به دیوار تکیه داده بود و 

 کرد. به مرد نگاه می

شیم. بعد زنگ  شیم و پیر می یک روز تنها می -

کنیم که بیاد دیدنمون. اگر  زنیم التماس پسرمون می می

کنیم. شاید هم دشنام بدیم. دو  وقت گریه می نیاد اون

گیریم. باز فردا صبحش  ی بعد حرفمون رو پس می دقیقه

ای  بینیم که تنهاییم بدون هیچ انگیزه شیم می که بیدار می

 برای زندگی.

میم داری با این تو همین االنشم که پیش ه -

 گیری. مون رو ازمون می ها انگیزه حرف

 .امروز مامان یه چیزی گفت -

 گی از سر شب تا حاال. خب، چرا نمی -

 مرد دیگه کمی عصبی شده بود.

زن احساس کرد دیگر دوست ندارد حرف بزند. مرد 

 اصرار کرد و باز هم گفت: بگو چی گفت.

که  زد: گفت که اذان صبح بغض حرف می زن با

شه و بعد از خواندن نماز با  شه، ناخودآگاه بلند می می

شینه. توی حیاط منتظر  ها توی حیاط می همان لباس

کنه اگر قرار باشه بمیره در اون زمان  شینه، فکر می می

ترسه. پرسیدم از چی؟ گفت  فقط گفت می میره. فقط... می

 از اینکه بعد از چند روز کسی نفهمه که مُرده.

م گریه کرد و مرد بلند شد و کنارش ایستاد ک زن کم

 .گرفتهایش را  و شانه

 زن کنار کشید و گفت: ولم کن محمد.

 خورد. خودش از حرفی که زده بود، جا

 گی محمد. مرد پرسید: چرا به من می

، حواسم دونم و گفت: چه می زن لبخند کمرنگی زد

 نبود احمد.

همراه  به کرد و عطر آن های چای را پر می مرد لیوان

 بخار در آشپزخانه پیچید.

 زن فکر کرد محمد همان بود

مانیم و  که گفته بود کنار هم می

شویم. حتی چین و  کنار هم پیر می

خواست  که رفت می ولی وقتی شماریم. هامون رو می چروک

زن را آرام کند و زن کشید کنار و گفت: دست از سرم 

ره درس  می گرده. گفت بردار. محمد قول داد که برمی

ما حتی چندماه هم  خداحافظ...» بخونه. زن گفته بود:

اش دروغ بود...  همه ...کنار هم نموندیم... ما پیر نشدیم

 «مثل برگشتنت.

زن پشت میز نشست و چای که برایش ریخته شده 

کرد و به  بود را به دهان نزدیک کرد. احساس خستگی می

ا پیش خودش فردا فکر کرد. به مادرش. به اینکه او ر

. پسرش را ویدو این را به همسرش احمد بگ وردبیا

خوشحال کند. و فردا که خورشید طلوع کند، شاید روز 

 ■ خوبی باشد.

 

کرد و  های چای را پر می مرد لیوان
همراه بخار در آشپزخانه  عطر آن به

 پیچید.
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   « ات را دوست دارم بدن زنده» داستان کوتاه 
 « سارا روحانی»نویسنده  

 

سه روز او را مرده صدا نزدیم. هنوز  و در آن بیست

ی  هم نبود. هر روز شباهتش با زنده نمرده بود. اما زنده

ی او زنده  شد گفت که همه شد. نمی خودش کمتر می

است. چیزهایی در او مرده بود. چیزهایی هنوز جان 

زد. و چیزهایی بود  داشت. چیزهایی شناور بود و سوسو می

 رسید. نمیها  آن که مطمئن بودم وجود دارند، اما دستم به

ربوط نباشد، کمتر پیش کارمان به مرگ م و اگر کسب

ی رو به مرگی زندگی کنیم.  آید که زمانی را با زنده می

کم از آشنا بودنش  روزها کنار آشنایی زندگی کنیم که کم

دارد،  شود؛ و هرچه بیشتر به طرف مرگ خیز بر می کم می

شود. همین صورت آشنا و عزیزی که هر روز  تر می غریبه

ها که تمام  بینیم. همین لب روی ماهش را می

را وقتی  های دور آن چروک و چین

شناسیم؛ همین  خندد، می می

ها که وقتی  ها، همین لب لب

شوند، آویزان و  دار می غصه

، «دود»گوید  ها که وقتی می شوند، همین لب رنگ می بی

قدر برایمان آشنا، عزیز،  آنها  آن گردی ،«سوت»یا 

ها از  ن لبدهنده است. ای کننده یا فریب تکراری، خسته

ی آشنا مرده، یا دارد  همه چیز بدترند. وقتی آن زنده

ها کمتر گرد، یا گشاد یا خندان یا سرخ  میرد، این لب می

هایی که آدم مدام دوست دارد روی  شوند. همین لب می

رنگ و  ها و پیشانیش کشیده بشود، آویزان و بی گونه

ها  های غریبه شوند. آدم کمتر دوست دارد لب غریبه می

وقتی سرد و کبودند. بدتر از آن، اگر  ببوسندش. مخصوصاً

تان جاری شده باشد. آدم  خون از دهان آشنای مرده

دوست دارد زود از شرشان خالص بشود. از شر همان 

 ها. لب

 «نمرده. نه؟»

پرسد. زانوها را میان بازوانش  دوباره با ترس می

کند.  یهای کوچک براقش به من نگاه م گرفته، و با چشم

دار، زندگی را فراموش  در تمام این روزهای ناگهانی و کش

کند فرق میان مرده و زنده را بفهمد.  کرده و سعی می

ی این زنده چه تفاوتی با االنش دارد.  داند مرده هنوز نمی

ی مرگ او،  مطمئن نیست که چه چیزی بعد از لحظه

 منتظر ماست.

 «میریم؟ ما هم می»

 «.یممیر آره. هممون می»

 «کِی؟»

دونه کِی  کس نمی کِیش معلوم نیست. هیچ»

 «.میره می

 «شه؟ بعدش چی می»

ام.  بعدش؟ من از کجا بدانم وقتی که خودم هنوز زنده

ی درست و حسابی که هنوز آن قدر عمر نکرده  یک زنده

ی کافی و دلخواه زنده  که به اندازه

ی  باشد. من حتی هنوز یک مرده

 ام. واقعی را ندیده

تو دوست داری زنده »

 «باشی؟

پرسم و یک تکه از موهای نامرتب سیاه و  من می

 کنم. بلندش را دور انگشتم حلقه می

 «.دونم. شاید مرده شدن بهتر باشه نمی»

به او که روی تخت فلزی بی حرکت خوابیده و گاهی 

 کنم. کند، اشاره می می ناله

 «دوست داری اون زنده باشه؟»

کوچک پایش را محکم در کند. انگشت  بغض می

 گیرد. دست می

 «.آره. اگه مرده باشه دیگه پیشمون نمیاد»

زنده باشی که پیش دیگران بمانی. زنده باشی که 

های  نمرده باشی. زنده باشی که همین روزها و شب

آهسته بدون  داشتنی عمر عزیزت، آهسته معمولی و دوست

هم فهمیدنت م این که خودت بفهمی، یا این که اصالً

ات یکی کنند. هر لحظه که  ات را با مرده باشد، زنده

ات را که قورت  های غذای خوشمزه خندی، لقمه می

د، کارمان به مرگ مربوط نباش و اگر کسب
ی رو به  آید که زمانی را با زنده کمتر پیش می

 مرگی زندگی کنیم.
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های سردرد و  کنی، ساعت بازی می دهی، وقتی عشق می

حوصلگی، ظهرهایی که  گیری و بی کالفگی، روزهای غافل

هایی که خوردی.  هایی که دیدی، حسرت خوابیدی، خواب

انگیز عمر، دست به  های لذیذ یا غم هتک ی این تکه همه

ها را  آرام و با حوصله زنده دهند و آرام دست هم می

ها را شکل  ها هستند که آدم کشند. تمام این لحظه می

عادت ها  آن شوند، به ها آشنایمان می دهند. آن آدم می

شوند، و  شویم، برایمان تکراری می کنیم، عاشقشان می می

ای است که  دم زنده نیست. مردهبعد ناگهان دیگر آن آ

 گردد. هرگز پیشمان بر نمی

 «شه که مرده؟ از کجا معلوم می»

 «اگه نفس نکشه، یا نبضش نزنه، یعنی مرده.»

 «نبضش چیه؟»

ای مرده؟ خط میان زنده و  فهمیم که زنده از کجا می 

مرده بودن را هر چه بیشتر دنبال 

شود. اگر با  کنیم، محوتر می

ه مرگی روزها زندگی ی رو ب زنده

بینیم که مرز زندگی و  کنیم، می

وضوح نفس کشیدن و  مرگ به

کم  نکشیدن نیست. آن آدم محکم و سرپا و آشنا کم

ی خودش آویزان  شود و بین مرده و زنده معوج می و کج

ای که نفس بکشی، غذا بخوری، به  ماند. وقتی زنده می

شد که بوی دارچین حساس باشی، برایت فرق داشته با

های بنفش داشته باشد. وقتی  ات سفید باشد یا طرح مالفه

ای که آشناهای زمان زنده بودنت را بشناسی، دوست  زنده

هایت را دوست داشته باشی، نگران باشی که اگر  داشتنی

ای که بگویی چه خوابی  شود. وقتی زنده تو نباشی، چه می

ج یا ای، بگویی بقیه چقدر بدجنس، خوش هیکل، ورا دیده

ای که شعار بدهی، قول بدهی،  دلبازند. وقتی زنده و دست

پشیمان باشی، یا منتظر بمانی تا اتفاقی بیفتد. اما این 

کم  کنید، کم ای که با او زندگی می ی هنوز نمرده زنده

گرداند تا رنگ  کند، چشم نمی زندگی را فراموش می

خورد، چیزی  های جدید را ببیند، روزها غذا نمی پرده

زند که هرگز  هایی از جاهایی می خواهد، حرف نمی

دانید  زند که نمی قدر ضجه می است، آن  اید یا ندیده ندیده

تواند ادرار خود را نگه دارد  کار کنید، از این که نمی چه

شود؛ و میان تمام  کم خاموش می شود، کم زده می خجالت

ی زنده بودنش، شاید  های پوسیده و گسسته این رشته

بکشد، شاید غذا بخورد، شاید لبخند بزند، شاید  نفس

ی مشترکتان تعریف کند. آدم  ای از گذشته خاطره

فهمد که او زنده است یا مرده. او هنوز زنده است، اما  نمی

ی سابق نیست که همه چیز زنده بودن را  دیگر آن زنده

غلتد و معلوم نیست  بلد بود. دارد به سراشیبی مرگ می

ی اوست یا  هایش متعلق به زنده گاهها و ن که حرف

میرد باز هم  میرد. وقتی می اش. و می شخصیت جدید مرده

اش اخت  ها نیست. آن قدر که با زنده کامال شبیه مرده

گیریم. مرده  اش را اشتباه می ایم، هنوز زنده و مرده شده

فهمد. اما دوست نداریم وقتی  است و دیگر چیزی را نمی

اش به چهارچوب در  نیم بدن مردهک جسدش را بلندش می

توانیم  بخورد و کبود شود. نمی

طور  هایش آن ببینیم که چشم

حالت و ملتمس باز بمانند. با او  بی

دانیم که روح  زنیم. و می حرف می

اش همین حوالی است و  زنده

شنود. دوست نداریم حرف بدی بشنود  های ما را می حرف

ی پیش  لحظهو دلش بشکند. چون او تا همین چند 

 ی ما بوده است. آشنای زنده

 «ره؟ ده که نمی چرا دکتر یه قرصی نمی»

 اضطراب مردن او را برداشته است. 

تونه بکنه. ولی  دکتر گفته که دیگه کاری نمی»

هیچی معلوم نیست. معلوم نیس که بمیره یا نمیره یا کِی 

 «.بمیره

 کند. بیچاره و مبهوت نگاه می

 «تقصیر کیه؟»

 «.؟ تقصیر کسی نیستتقصیر»

داند  نمی خواهد از چیزی جلوگیری کند که دقیقاً می

چیست؛ مرگ. دست کوچکش را محکم در دست 

 گیرم. می

کرد که مامانش چجوری  یادته مامان تعریف می»

 «.مرده؟ این هم همون مریضیه

ای مرده؟ خط  فهمیم که زنده از کجا می
میان زنده و مرده بودن را هر چه بیشتر 

 شود. دنبال کنیم، محوتر می
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 «.ولی مامانش که از اول مرده بود»

هم جدا  قدر از ها برای او آن ها و زنده دنیای مرده 

ای را مرده  ای را زنده، یا زنده تواند مرده هستند که نمی

اند یا  ها برای او، از اول تا همیشه، یا مرده تصور کند. آدم

زنده. مامانِ مامان در زندگی ما از اول مرده بود. آدمی که 

هیچ وقت او را زنده ندیدیم و تصویرش را با کمک 

ی  دیم. ما زندهخاطرات مادر در ذهن خودمان نقاشی کر

اش را تصور کردیم. یک آدم معمولی با تمام کارهای  مرده

کند.  معمولی که مدام در زندگی و فکر ما زندگی می

هایش شبیه من است و مهربانیش را مادرم به ارث  چشم

مان  برده است. هر از گاهی زنده و سرحال به خواب

گر ی مرگش نداریم. ا آید. تصوری از جسد او یا لحظه می

اش را اشتباه  آدمی را هرگز ندیده باشیم، مرده و زنده

ای که  گیریم. مرز میان زندگی و مرگ او، در گذشته می

شود. او آشنا و عزیز و همراه  در آن شریک نبودیم گم می

قدر زنده است که بتوانیم او را یک نفر به  است، اما نه آن

که هیچ آید  نظر می قدر مرده به حساب بیاوریم؛ و نه آن

اثری در لحظات زندگی ما نداشته باشد. ما گذر او را از 

ایم، و اگر لحظاتی را که به سمت  زندگی به مرگ ندیده

ی معمولی است  خزید را تصور نکنیم، او یک زنده مرگ می

کند. او برایمان یک  که در دنیای مردگان زندگی می

بیند و  ی سالم و زنده است که ما را از دور می مرده

چیز را در اطراف ما دارد،  دوستمان دارد. او هوای همه

هاست که زیر آن سنگ قبر قدیمی چشمانش را  فقط سال

 بسته و خوابیده است.

 «چی شد؟ مامان. پاشو. مرد؟ آره؟ مرده؟»

تند دنبال راه فرار  هایش تند پرسد. چشم با گریه می

کنیم.  گردد. هر دو گریه می یا کمکی که وجود ندارد می

های لرزانمان مدام دست مادر  کنیم و با دست هق می هق

کنیم. مادر مرده است. مادر  گیریم و با ترس رها می را می

دیگر زنده نیست. حاال جای کوچکی که بدن 

داشتنی و گرمش اشغال کرده، روی زمین خیلی  دوست

شود، ما را به  کم دارد سرد می اضافی است. بدنش که کم

ترساند،  جان که ما را می ن بدن بیاندازد. ای وحشت می

همان بدنی است که تمام مشکالتمان را در یک چشم به 

نشاند و با لبخند  کرد، ترسمان را فرو می هم زدن حل می

شود. تمام اجزای تنش  گفت که همه چیز درست می می

حرکت و لَخت روی  اند، بی بوده به همان شکل که قبالً

ش پر کشیده و رفته که اند. چیزی از بدن تخت افتاده

رسد. به مادر،  نظر می طور سرد و غریب و شکننده به این

کنم و کف  که اینجاست اما دیگر اینجا نیست، نگاه می

کشم. هیئت بدنش  های خیسم می دستش را روی چشم

هایش جور دیگری حرف  تک اندام تغییر کرده، و انگار تک

ی تخت  زنند. بازوی سفیدش سنگین و معلق از لبه می

آویزان شده است. یک خط منحنی از باالی شانه شروع 

های نرم و شل و ول بازو را به آرنج  شود و چربی می

اش  ها کمی الغرترند. خط باریک ماهیچه رساند. ساعد می

کرد یا  توانم ببینم، که بارها وقتی ظرفی را بلند می را می

ن ی ای زد، دیده بودم. حاال همه روسری اش را گره می

ای را  هایش گوشه اند. چشم ماجرا شده ها سرد و بی خط

نشانه رفته است که مطمئنم در این اتاق نیست. 

فهمیدم به چه  کرد می هایی که وقتی به من نگاه می چشم

هایی که دست رازها و  کنند. چشم چیزی فکر می

ها و وغرغرهای من پیششان رو بود. در  ها و غصه شیطنت

تر،  معنی نگاهش روز به روز برایم بیسه روز  و این بیست

آمد. و  تر و بیشتر متعلق به دنیای دیگری به نظر می دور

هایش،  های مادر من نیست. لب ها، چشم چشم  حاال این

همه با  هایی که آن ها از همه بدترند. لب گفته بودم که لب

هایی  خندیدند، لب هایی که زیاد می زدند، لب من حرف می

شناختم  ا با روش خودش که من خوب میکه هر کلمه ر

هایی که بیشتر از آن که بوسیده باشند  گفتند، لب می

ای هستند که دارند کبود  های مرده جنگیدند، حاال لب می

ی مادر را  شوند. خواهر کوچکم که هنوز مرده و زنده می

کشد. با  های مادر می هایش را به گونه داند، لب یکی می

 اهد که او را کنار خود نگه دارد.خو های محکم می مشت

ده. حاال چه کار کنیم؟ بگو؟ هان؟ چه  جواب نمی»

 «کارش کنیم؟
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توان کرد؟ بعد از مرگ چه  کار می با یک مرده چه 

اش،  دار بیماری توان کرد؟ تمام آن روزهای گرم و تب می

حرکت و  رنگش نگاه کردم، و جسد بی به بدن نحیف و بی

آید. باید  عد از مرگ چه بر سرش میآرامش را دیدم، که ب

قدر خاک  مادر را دفن کرد. در یک گودال عمیق. و آن

روی او ریخت که هرگز بیرون نیاید. باید اول او را شست. 

دانم که اگر زنده بود،  ی من است. می ی مادر زنده او مرده

دفاع ببیند.  طور لُخت و بی دوست نداشت کسی او را همین

قدر ناپیدا است، که  اش آن مرده مرز میان زنده و

خواهم کسی نگاهش کند. مبادا خجالت بکشد.  نمی

قدر نمرده است  خواهم بدنش را پنهان کنم. هنوز آن می

های فضول فامیل و زن  که بخواهد خواهران مهربانش، زن

جیغ جیغوی همسایه او را تماشا کنند. باید این بدن 

کوچک درختی، یا اش را مثل نهال  صدا و سنگین شده بی

همه  ای زیر آن گنج سخت به دست آمده

روزها خودم را  خاک بگذاریم. تمام آن

کردم  گذاشتم و فکر می اش می جای مرده به

ی سفید و  که بدنش در آن تکه پارچه

هایی که با  جای تمام لباس مدل، به بی

شود.  خرید، خاکی و کثیف می وسواس می

گرسنه  ها و موجودات خاکی کوچک آن کرم

و وحشی بدنش را که نرم بود، و به عطرهای تند حساس 

تواند  خورند. مادر نمی جوند و می زنند و می بود، گاز می

همه  کم زیر آن فریاد بزند. یا چندشش شود. مادرم کم

شود، که  های رادیولوژیش می خاک، شکل عکس

های عکسش  ها هر سه با هم به آرواره وقت گاهی

های سفیدش که خواهر کوچکم از  خندیدیم. سینه می

ی ازدواج  شد، انگشتی که حلقه سیر نمیها  آن مکیدن

داد،  دار نشان می را قلمبه و خنده اش آن تنگ شده

های نازکش که همیشه از تماس با گوشواره قرمز و  گوش

شدم، موهای مشکی  شدند و من نگرانشان می ملتهب می

ها  آن رویبراقش که باالخره آن رنگ شرابی مخصوص 

های  های همیشه نگرانش، چشم خوب نشسته بود، چشم

پوسند و با خاک یکی  گاهی خسته و گاهی شیطانش می

هایی که داغی چای را امتحان  هایش، لب شوند. و لب می

ها چه  خورد، آن لب ی نشسته نمی کرد و میوه می

شوند؟ یک آدم زنده را ناگهان، در یک روز و یک  می

آوریم و جایی  اش بیرون می دنج خانه ی ساعت از گوشه

ها  آن ای که زنده ی قبالً دور، خیلی دور، میان هزاران مرده

کنیم. سطح قبر را صاف و  شناسیم مخفی می را خوب نمی

گذاریم که مبادا  کنیم و سنگی روی آن می مرتب می

ی اوست که گم شده  اش را گم کنیم. اما این زنده مرده

زمین رفته و صاف و ساکت و  اش به زیر است. زنده

جا با  کنیم همیشه و همه حرکت مرده است و فکر می بی

اش،  داشتنی ماست. تمام وسایل قدیمی و دوست

گذارد  هایی که خیلی مواظبشان بود را اینجا جا می عکس

ها و مدعیانش هم بمیرند،  ها بعد، وقتی بچه و شاید سال

س دیگری بدهند، د و به کآن چند وجب قبر را از او بگیرن

ای که  ای از یک شهر را بر روی آن بسازند. زنده و یا تکه

نگران زندگیت باشی، مسئول متعلقاتت 

باشی، دلت مدام شور اطرافیانت را بزند، 

فدای عشقت شوی، اما آن قدر زنده نباشی، 

ات باشد. بگویی مرده که  که حواست به مرده

ی زمین به مراقبت احتیاج ندارد. مادر را از رو

دارند و برای همیشه در گور  می بر

شد چشمانش را با همان  خوابانند. اگر می می

ی سر دیگری جا داد، آه، و  ها در کاسه ها و مژه شکل پلک

ها  لبی داد، که با آن لب ها را به زن بی شد آن لب اگر می

بخندد و ببوسد و فریاد بزند. بدن او دیگر گرم و عاشق و 

نی که هیچ مردی دوست ندارد که درخشان نیست. بد

های سفیدش ببرد، اگر فکر کند که این  دست به زیر ران

ای است که  گوشت سرد و سنگین و آویزان متعلق به مرده

نیست، صاحبش گم شده ها  آن اش دیگر صاحب زنده

 زند. است. دل آدم را بهم می

 «االن مامان کجاست؟» 

پرسد،  می یک مرده کجاست؟ هر بار که این سوال را

جوی بیشتر  و دهم تا ذهنش را از جست جواب دیگری می

مون،  ها، توی قلب پیش خدا، توی آسمون»دور کنم. 

 «.همین اطراف، همه جای دنیا، زیر خاک

 «.خوام برم پیشش می»

صدا و  باید این بدن بی
اش را مثل  سنگین شده

نهال کوچک درختی، 
یا گنج سخت به دست 

همه  ای زیر آن آمده
 خاک بگذاریم.
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خوام تو بری. تو  تونی بری. من نمی اونجا نمی»

 «.ای. ببین زنده

. خودت خوام برم پیشش خوام مرده باشم. می می»

 «.گفتی که جای خوبی رفته

دانم یک مرده از  دانم جای خوبی است یا نه. نمی نمی

اش  جایی که هست راضی است یا دوست دارد به زنده

جا که او هست بهتر است یا اینجا که  دانم آن برگردد. نمی

ی تو را، زیاد، خیلی زیاد،  دانم که بدن زنده نیست. ولی می

کرده و چشمان پر از چرا  های عرق خواهم. دست می

ای که هر روز تغییر  چراهایت را. این آشنای کوچک زنده

های  شود. لب شود و آشنای دیگری می کند، غریبه می می

خوانند،  کنند، آواز می زنند، ناز می کوچکت که غر می

ات را دوست  کنند. بدن زنده شوند و مبارزه می عاشق می

ای باشی که دیگر  هقص ی بی که مرده دارم؛ و از این

ات را با هم  ترسم. مبادا که زنده و مرده نشناسمت، می

های وجودت در این  تکه قاطی کنم. مبادا که بروی، و تکه

 ■ دنیا گم شوند.
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   « بلیط التاری خانم سوزان» داستان کوتاه 
 « داود مرزآرا»نویسنده  

 

غرب ونکور،  در «kerrisdale»ی  هوقتی در منطق

فروشی خودش را باز کرد،   ی کوچک مجله مغازه دیوید

آمدند و  ها می جا خیلی خوشحال شدند. صبح ساکنین آن

خریدند.  های تازه درآمده را می های صبح و مجله روزنامه

بر.  های دور و هم همسایه هم دیوید خوشحال بود و

 اش را باز های خیلی زود دیوید صبحانه نخورده مغازه صبح

سراغش بیایند  ها به آنکه مشتری ازکرد. قبل  می

مغازه روی هم انباشته شده  ی را که پشت دریها روزنامه

کرد  می صندوق بزرگ آهنی را باز برد. در  بود به داخل می

آن  ها را در کننده، مجله که شرکت اصلی توزیع

برد داخل مغازه،  داشت می گذاشت. همه را برمی می

 خوان ها را روی پیش مهکرد، روزنا ها را روشن می چراغ

های  قفسه ها را در گذاشت و مجله می

چید. ویترین بزرگ مغازه  ایستاده می

را طوری درست کرده بود که 

های چیده شده، از  ها و مجله روزنامه

چشم بخورند و  به پشت شیشه کامالً

 توجه عابران را به خود جلب کنند. 

ی ها جلو که عازم محل کارشان بودند صبح کسانی

خواهشان را  دلی  هزدند و روزنام اش نیش ترمزی می مغازه

و  رفتند. مغازه شده بود محل دیدار گرفتند و می می

ها. دیوید بین ساکنین محل،  سالمتی همسایه چاق

محبوبیت خاصی پیدا کرده بود. همه دوستش داشتند. 

 شد. او این شلوغی و استقبال عصرها هم تکرار می

شان  دانست هرکدام شناخت، حتا می مشتریان خود را می

 ای هستند.  طالب چه روزنامه و یا مجله

های  بخشی از مغازه را اختصاص داده بود به کتاب

پلیسی و جنائی و ترسناک بودند. بیشتر،  جیبی که اکثراً

ها  ها و دختران جوان بودند که سراغ این کتاب پیرزن

پو و آگاتا  های دانیل استیل، ادگار آلن رفتند. کتاب می

  خریدند. کریستی را بیشتر می

رنگ  ها طوری دوستانه و یک دیوید با مشتریی  هرابط

دروغین  توانست چیزی را پشت یک ظاهر بود که نمی

های عالقمند  که با روزنامه و مجله و آدم پنهان کند. از این

 داشت، از کارش راضی بود. به مطالعه سروکار

ی بیشتری  تهوسط روز افراد مسن و بازنشس

سه راهروی کوتاه مغازه، روی  دو ها در آمدند. مشتری می

های مختلف  راحتی به مجله های ایستاده، به قفسه

 زدند و داشتند، ورق می را برمیها  آن دسترسی داشتند.

آمریکا و کانادا  عنوان مجله در دوهزار کردند. از تماشا می

 مجله را درپنجاه عنوان  و اروپا، دیوید حدود دویست و

 آورد که مردم هائی را می کرد. مجله اش عرضه می مغازه

 بیشتر خواهانش بودند.

ماه دیوید اکثر مشتریان خود را به اسم  بعد از یک

ها  آن ی او برای کرد و این رفتار دوستانه کوچک صدا می

 خیلی خوشایند بود. 

روزهای بارانی و سرد، مغازه گرم بود و نورانی. جان 

ها را  ای مجله ها تا بیایند و چند دقیقه د برای همسایهدا می

جا بمانند. هرچند  خواست بیشتر آن ورق بزنند. دلشان می

هم پیدا  که یکی دوتا آدم ناجور

ای را زیر کتش پنهان  شد که مجله می

های کوچک زیاد  کند. اما این دزدی

کرد.  نفر تجاوز نمی نبود و از یکی دو

 shoppers» دی دیوی روبروی مغازه

drug mart»  .بود که خیلی بیشتر از دیوید جنس داشت

های  منتها مجله و کتاب و روزنامه نداشت اما بلیط

فروخت. ساکنین محل مجبور بودند در  ی مییآزما بخت

شان را  های خوشبختی های طوالنی صبر کنند تا بلیط صف

ا ه همسایه سه نفر از ها باعث شد تا دو بخرند. این معطلی

تر بودند به او پیشنهاد کنند که با  که با دیوید خودمانی

ها  آن از دفتر مرکزی شرکت التاری تماس بگیرند و

فروش التاری ی  ههم اجاز «دیوید مگزین»بخواهند تا به 

طول  را بدهند. وقتی خوشحالی دیوید را دیدند، دو روز

شرکت التاری با یک کیف مشکی، با ی  هنکشید که نمایند

اش سبز شد.  داشتنی جلوی مغازه و دوست ای زیبا هچهر

ای، قدبلند با موهای صاف. با لبخندی  دختری ترکه

 قَدَر ای که این کار کرده دیوید تو چه: »پرسید دوستانه

  «اند. هایت مارا تلفن باران کرده هواخواه داری؟ مشتری

 ها در با آموزشی دو روزه برای دیوید و نصب دستگاه

 فروشی هم برپا شد. پیرمردها و ط بلیطمغازه، بسا

اش هجوم آوردند. فروش  های بیشتری به مغازه پیرزن

شکست.  که دیوید با دمش گردو می مغازه باال رفت. بطوری

های دیگر  سوزان و رابرت و لیندا و اسکات و خیلی

روزهای بارانی و سرد، مغازه گرم 
داد برای  بود و نورانی. جان می

ای  ها تا بیایند و چند دقیقه همسایه
 ها را ورق بزنند. مجله
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 شان از خریدند و برای آنکه حوصله مدند و بلیط میآ می

 زدند. ها را ورق می رفتند و مجله ایستادن زیاد سر نرود می

ی مبادی آداب به  خورده یک روز سوزان، پیرزن سال

همراه دخترش کاترین، وارد مغازه شدند. کاترین رو کرد 

دیوید خواهش »جدی گفت:  به دیوید و خیلی محکم و

که  به مادرم تیکت التاری نفروش. از وقتی کنم دیگر می

 ار دالری شد وهز دویستی  هجایزی  هداگالس برند

توانم جلوی  تو خریده بود دیگر نمیی  هبلیطش را از مغاز

خرد.  اش را بلیط می سوزان را بگیرم. تمام پول بازنشستگی

اند. با این سن باالی  شانس های تو خوش گوید بلیط می

اش  خواهد. همه دانم پول را برای چه می سال، نمی هشتاد

اطاقش شده است ی  هبرد. هم هم او می گوید یک روز می

 های باطله. دسته بلیط دسته

کاترین، اگر : »دیوید به او گفته بود

شاپرز دراگ " رود از من نفروشم، می

ی دیگر. یخرد. شاید هم از جا می "مارت

 «تر. نییچند بلوک پا مثالً

به  دانم، اما تو فعالً می»او گفته بود:  و

او بلیطی نفروش تا ببینم باید با دیگران 

  «ار کنم.ک چه

نه  توانست بفروشد و دیوید مانده بود معطل. نه می

ای گذشت و از سوزان و  توانست نفروشد. یک هفته می

دنبال پیدا کردن راهی بود  کاترین خبری نبود. دیوید به

که یک روز رابرت با پسر عصبانی مزاجش راسل وارد 

نیامده تو، دیوید احساس کرد با گردن  مغازه شد. هنوز

و چشمان گرد راسل، جریان سوزان و کاترین  راست

 خواهد تکرار شود. می

ی  هسروکل دیگر هم گذشت وی  هیکی دو هفت 

شان را از  خواست سراغ سوزان و رابرت پیدا نشد. دلش می

هم غیبشان زده بود. تا ها  آن کاترین و راسل بگیرد. اما

ی یاینکه کعب االخبار محله که پیرزنی بود با موها

آورد که  ت سفید و پشتی خمیده، برای دیوید خبردس یک

شود تا کاترین از  اطاقش زندانی می روزها، سوزان در

سرکار برگردد و رابرت هم مدتی است راهی بیمارستان 

 در آنجا بستری است.  شده است و

ای راحت شد. اما دلش برای سوزان و  خیالش تا اندازه

ها  آن ذاشته شوند.کنار گها  آن سوخت. چرا باید رابرت می

خریدند. تا روز  با خرید بلیط برای خودشان امید می

شان  شان خوش بود که بلیط کشی چند روزی دل قرعه

 شود. برنده می

روز که نشسته بود روی صندلی بلند پشت  یک

کنار ی  هپاهایش را دراز کرده بود روی چهارپای پیشخوان و

عجله  زنان با فسزد دید سوزان ن ای را ورق می مجله آن و

های  وارد شد، برعکس گذشته که بلیط

خرید یک دالرش را گذاشت روی  وت می متفا

 quickخوان و تقاضای خرید یک بلیط  پیش

pick  .کرد. دیوید از دیدنش خوشحال شد

این که این مدت  پرسی و  شروع کرد به احوال

به فکر فروش  کرده است. اصالً کار می چه

دید سوزان مرتب به خیابان  نبود. اما می بلیط

بلیطش را بگیرد  زند تا زودتر کند و دلش شور می نگاه می

که دیوید شاسی دستگاه را فشار داد و  و برگردد. همین

ماشین زد بیرون، کاترین مثل ی  هسوزان از دریچ بلیط

دوان وارد مغازه شد، دست مادرش را  سرعت، دوان اجل، به

تش نکرد و صدای دیوید را برد. نگاهی هم به پش گرفت و

  .«کاترین، صبر کن، بلیط را بگیر: »گفت هم نشنید که می

دیوید بلیط سوزان را گذاشت داخل کشو تا هروقت 

ها. اما پیدایشان نشد  را بدهد به آن را دید آن یا دختر مادر

بلیط را با ی  هصرافت افتاد تا شمار روز که به که نشد. یک

■لی فریاد کشید. ، از خوشحاهای برنده چک کند شماره

 

 

 

دیوید بلیط سوزان را 
گذاشت داخل کشو تا 

را  یا دختر هروقت مادر
ها.  را بدهد به آن دید آن

اما پیدایشان نشد که 
 .نشد
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   « بووک» کردی داستان کوتاه 
 « الدین خضرنژادصالح»نویسنده  

 
هەی دایکەکەت نەژی کوڕەە ووڕک.ی     -

بە پیاوچاکی واڵ لە بەیتڕوشێ، چوڕاددەود   
لووێ ریوو.اوە، دە  لە اوانووا  کڵ بوو  کووڕەی  

 خۆ ، دەبڵێ دەدباا دەبی دەی، دەبڵێ 
دی خوووووڕدا لە نوووووڕوتا  وە  وووووڕو -

رەودەتوو.ە وود ، بەپ پووڵ  بڵووێ چەتەنەیووا  
 نەک.دۆتە نڵڕد ؟!!

هەی لە دیوووووێا  بوووووێ بەدی بووووو ،  -
دەنەدنووەدبانی دەوەرەوتووێ یانوواوڵ بووڕو  
جغووادەی دادەری.نووانێ ، هەداەوتووا ە  بە  

 ای ان  
کانی  ڕوتە ڕوت هەوێەتۆ ێ و دوەکەی 
کووڕەە وووڕک.یا  داد هووۆدە لە خووۆی نەبووێ    

لەخۆ     بەوام نا ەوەشێ، اا    ی    هۆدەی 
 اەوین، اەوینی خا  تڕێنەدە 

لەتادیکووا  دا ەۆ نووایە ، اەرەدناشووەو   -
کەووەکەیووا  پوخووڕانت. بووڕو، د.یووای دەنووت   
نڕێژێک دەکەوم بە ەق، دەی لەونوت کەو   

 پڕود ، چادۆکڵک  کڕللڵ.ا  بۆ وەپڵچە 
پووڕودهەوین ب.ینووی کووۆنی دەکووڕلڵتەوە، 
بووواپ و خڕانوووڵک دەبوووێ ب وووێ و هەیە وا  

 وەدەشاد ، چ لە شی.ن ە  ری.ت.؟ پاوەوا 
پڵڕیسووووتە دەنووووت ەاریوووو. ، اەوەی  
لەنەدنووەب.انە لەنووەد خڵوو.انە،  ی وو.ەت لە 
دیتنا  دایە و بیستنا   یانواوڵ جغوادەکەی   
لە  ڕلەویچی دادەکڕوژێتەوەو ت.نی نوڵی  
نڵچی.ەکەیانە  بەپ نوەدی بەنوەد نوەدی    
نەدبانی وێبە ی پوڕودهەوین دا دیوادە، کە   

تەنووانەت الوولە و اک وو.ێکیا   بوواا دەدا د.یووای
 ناکەو  و تڵکەڵ جیوەی چەەد ،

دەنتڵک جلی تااەت  وێوێە پوڕود ،    -
هە بڕوکت یا بڕوکڵنیت، نەدتاپا، بوێ کەم و  
کڕوە، خۆشت وەپڵچە، رڕدج و رۆڵ، بوێ لەو  
چادۆکەی شانیشوت، چوادۆکەی دیوت اەرەد    
هەیە، بووۆم دەبڵووتە دم بڵنووی رووڕد ، دەی    

ەتە، رەد پتوووو. یەکە و دوو، دەددەت دوو دکوووو 
بووێ، لووڵن دەهووادووژین و دەدچووڕنن چەتووڕو  

 دەبی 
اەنووڵە ەکەی پودەکووا و دیووەی رووڕل   
تەیاد، بە دوایا  دا پو.ێچکەی کوڕللڵ.انی توێ    
دەنوووێ و دەددەپەە  ایووونەکەی بنڵوووتە بوووا   

 وواغەکە بەوام 
    بەپ تڵوووووەکەی دەخوووواتە نووووەد و  
دەرەەێووتەوە، اەوروواد هەد بەەێووی وووێبە ڵڕە  

دەکوواتەوەو دووروو ەی کەواو،  پشووتڕێنەکەی 
 دۆخین و
دک ەتوووڵکن هەلە پوووڕود   دەنوووت    -
 ب ەێڕە 

لەرەڵ پۆشوووینی جووولە ژنوووانەکە پوووڕود   
هەووووین بەبوووەەوە نوووەی.ی دەکوووا و لڵوووی   

 دەەوانێ،
دە  شووووی.ی دەووەوکووووانەت پووووێ  -

  ەواڵ کڕدتە کڕە
دەبوووڕو اووتووو. توووڵ  رەیەنوووی خوووات   -

 هەوین، رەدچی دەوڵکە بۆ  دەکەم 
انێ و پیلوووی ووووواغەکە دەددەکووواتە کۆوووو

پووڕودهەوین دەروو.  و دەی خوواتە نووەد  و  
بەدوای دا بۆخوووۆی و هەونوووادەکەی دەداتە 

 دەنت و بە ن.تە
 اەرەد پ.نیا  دەوڵی لە هەوادی     -
بەچەتەی دا ەایووووا  اەنوووو اددوووێ  -

 بڕوکەکەیا  لەبۆبەدم و وەرەەێ  
لەداویشیا  اەرەد کەوتین، چ بە وون   -

  و چ بەبێ ون تۆ وواغی خۆت تاو دەدەی
پووڕودهەوین لە پڵشووەوەو بووڕوکەکەی لە 
پشوووتەوە بە پشوووتی وووواینڵکی  ەوووو وەوە 
کاتڵوووک واوڵیوووا  لوووێ و  دەبوووێ و دەرەنە   
بەداو ەد کانی پۆلڵک جوا  و بە وڕ ەێیوا     

 لێ  ەپات دەکە 
 فا، أیون تەه ا ؟ڕەاوەنوتن بۆکوڕ      -

 دەچن؟(
 بۆ هەوادی -
إخەوا إوو.أت لیویڕاەو ژنە جڵوڵڵەی     -

 لێ بستڵنن(
ەو اەوووو.ە دەبیسوووتێ  بوووڕو  هەدکە ا

لەرەڵ اەوەی هەونوووووادەکەی لەدەنوووووت  
دەنتڵنێ پڕودهەوین ەەخوۆی دەکڕشوێ و   
نەدبەدەوخڕاد وواغەکە تواو دەدا و بەدلەوەی  
جووا  و بە سووا  د.یووای دەنووت ەێژێووک    
کەو  خۆ لە  ۆەغێ هەوێەکڵشن و، کەچی 
لەبڕولڵڵەدا  .وە .م لە نڵڕد  ەا بەدەو کوانی  

  و بە پڵچەوانەوە دەنت پڵێەکا
بڕو  کە وەا ەکە وا دەبینێ خەنڕوی 
دەنڵوووو.ێتە هەوادی و بۆخووووۆی بەاانوووو ایی 
دەرەەێوووتەوە و دەچڵووووتە کەویووونەوە بەوووووام   
اەدخەیووا  نایووا  اەن.ڵووڕ   تە ەی لەنووەدی 
د ، هەوسووتی تە ە لەنووەد دێوویە، چووڕونە   
کەوینەوە، لەبەدی وەرەوتێ نوڵ.ە دەرو. ،   
 تە ە دەکە  و لڵیا  دەک.  بەوام بەکەوی 



   9313 شهریورماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |چهل ونهم شماره 915 

دشووو ن دشووو ن وووون    :ڕویبیسوووت 
دونت ون انت  دەبێ کێ بێ نەکەوتوۆتە  
بەدچاوورڕ  تیژەکانی پڕودهەوین؟! دۆنت 
یووانی کووۆکی لەنووەد ەایە ، چووا  یوواخڕد    

 خ.اپ، جڕا  یا  نا ەا 
بووڕو  بووا  دەاانووێ دەنووتیا  لووێ      
شتۆتەوە، باشیا دەاانێ هەدبەبڕوکی لێ 
 تڵ.ەیشتڕو ، واداوڵک کەوایە هەلینگ دەدا 

ێ لە جڵوی چەتە وەو وڕود   دەبێ کێ ب
لە داوی جا  و بە سا  کەوتڕا؟ بەدداوبەدد 
و دادەوداد اەوراد هەووێەرەەێتەوە توا دەرواتە    
وەودای اەن.اوتن و کڕژ، جوێ خوۆ  دەکوا،    
نڵ.ە دەر. ،  .وە  .م کەلەپا  هەوواتنی  
بوووووڕو  ەا اووووواەۆ  ب وووووۆوە، دیسوووووانەوە    
هەوێایسڵتەوە، دۆنت هەلەکە دە ۆاێتەوەو 

وەرەوتوووێ ەا اەویوووا تڵیوووا  لە نوووەدبانی 
دەنیشێ  شڵڕاوی بە ەووی دوژونەوە اە ە، 
بویادیوووا  بۆنوووادد  و بوووۆیە  چ.پوووا چ.پوووا    
ەادەکە  و بوووڕو  و دۆنوووتیا بەدەوپیووو.ی  
یەکتووووووووووووووووووو.، اەم بەدداوبەدد و دادەوداد، 
اەونەدبانەونووەدبا  و کۆوانەوکۆوووا   بووڕو  

جادوبوووادە وەوووواوی تە ەیەکوووی ەەشووواوێژی 
انەوە بەپ توووا کوووانی دوژوووون دەداتەوە  رەە

شەدتی  ە ڵە  نابێ بە پڵی خۆی لە داویا  
 کەو ، نەکا داوە؟!

لەبەدی ەۆژاووواواوە نوووڕادچاکا  تۆایوووا  
دیوواد ، نووارەنێ کە جاشووڵک دەن.ووی بووڕو  

 دەدا،
دەد ، نەکووووا  تووووا نەت رەوووووێ نەیە -
 داوە!!!

 ە ڵ بە رەودە و بچڕو  نێ  ەەنو.ە لە  
 اەو. بچێ بەوام ایتا ەتی بێ نڕود نیە 

 
*** 

کاتڵووووک وچە و وەدەنووووەی پووووڕودهەوین  
دەرەنێ،  ەدیفە جاشەکەیا  دەنانونەوە بەووام   
کوووڕەە ووووڕک.ی نوووڕەەی بوووڕوکی پوووڕودهەوین   
دادەپۆشوووێ، نایوووێدکڵنێ و ەوولە پوووڕودهەوین   

 دەوێ:
و.ۆڤ شی.ی خاوی خوڕاددوا، اەم یانواووە   

 ■ جاشڵکی پەشی انە
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   « یك عدد مرد شاید هم نامرد» داستان کوتاه 
 « محمد اکبری هشترودی»نویسنده  

 

مان را که باز  امروز درِ دستشوییِ حیاط خانه پدری

کردم دیدم یک عدد مرد یا شاید هم نامرد خالصه 

خواهم قضاوت ارزشی بکنم به همین خاطر مرد یا  نمی

نامرد بودنش را الک بگیریم، ولی در هر صورت این 

ر دستشویی موجود از لحاظ جنسیتی مردی بیش نبود، د

 .مان مرده بود حیاط خانه پدری

وار دررفته و معتاد بودن هپوش و ز مردی بسیار ژنده

 .بارید از تمام وجناتش می

تا بیایند این مردکِ  552زنگ بزن » :پدر گفت

 «.بسته ببرندش وار دررفته پدرسوخته را کتهپوشِ ز ژنده

ردک مرده است پدر جان اول اینکه این م» :گفتم

 «؟552که چرا دوم این

که مجرم هست و هر کسی  چون -

 ...زنند مجرم باشد به همین شماره زنگ می

بود و  برادر کوچکم که هم ترسیده

دانست ترسش را  هم متعجب بود و نمی

بیشتر بروز دهد یا تعجبش را، دائم با 

کلمات بریده و ناقص و گاه قاطعانه 

وار هپوشِ ز این مردکِ ژنده»گفت:  می

دانم  دست اداره ارشادی نمی فرهنگ را باید به بی دررفته

مبارزه با مواد مخدری... جایی سپرد که بررسی کنند این 

کند؟ فرهنگ  ای است آخر؟؟!! این اینجا چه می چه فاجعه

 «...محله به خطر افتاده

برادر کوچک کارمند کتابخانه است و بسیار اهل 

تواند  میراحتی از منظر فرهنگی  هی را بزفرهنگ و هر چی

  ...ببیند

وار هپوشی و ز من هم معتقد بودم به توصیفات ژنده

دررفتگی باید مجرم بودنش را هم اضافه کرد. البته نه 

اینکه چون معتاد بوده مجرم است. من هم به مانند تمام 

کرده و بافرهنگ اطراف و اکناف خانه  قشر تحصیل

ت و دانم که اعتیاد جرم نیست، بیماری اس مان می پدری

بدون اجازه وارد  این مرد از آن روی مجرم است که اوالً

اینکه معلوم است پول جنس  خانه پدری ما شده و ثانیاً

دزدیده است و از طرفی دیگر وجود چنین  اش را مصرفی

برای محله بافرهنگ و تحصیکرده خانه  مردی کالً

ها از  مان خوب نیست و باعث از راه بدر شدن خیلی پدری

 شود... انان قهر کرده از پدرانشان میجمله جو

دانم نظر بعضی از دگراندیشان محله  یا شاید هم نمی

 مان این باشد که وجود چنین بشری اصالً خانه پدری

ست جهت از راه بدر نشدن جوانان قهر کرده یا  غنیمتی

نکرده جوانان محل... چون ببینند این موجود را با این 

 .یند همی ز آنباری و دوری بجو وضع فالکت

خالصه خواهر بزرگه که دانشجوی پزشکیه و تو کار 

بهتره تحویل پزشکی قانونی »حساس طبابت گفت: 

بشه کیه و چیه و چی بدیمش که کشف 

 «...جوری مرده و  مصرف کرده، چه

باباجان دیگه مهم نیست »پدرم گفت: 

واسه چی مرده و چی مصرف کرده،  که اصالً

 «.خالصه مرده دیگه

از شما بعیده »جان گفت که اهرخو

جان... خالصه باید معلوم باشه چنددرصد آقا

میرن و چگونه  کنن و چرا می معتادا چی مصرف می

 «ن...رییم می

خوب معلوم واسه چی مرده »داداش کوچیکه گفت: 

 «کسی و افسردگی و بازم بگم؟ خاطر تنهایی و بی دیگه. به

یساده بود و موقع توی بالکن وا پدربزرگم که تا این

با صدایی بلند  دفعه عصا رو برد باال و داد یه فقط گوش می

وار هپوشِ ز اعدام... آقاجان باید همچین آدم ژنده» :گفت

دررفته معتاد رو اعدام کرد تا جامعه از شرش خالص 

 «.بشه

آقاجان »پدربزرگ که بازنشسته ارتش بود ادامه داد: 

که هرکسی بیاد شه  مملکت به امنیت نیاز داره... نمی

 «...جوری کنار در آدم بمیره همین

ابت گفت: حساس طب
بهتره تحویل پزشكی »

قانونی بدیمش که کشف 
بشه کیه و چیه و چی 

جوری   مصرف کرده، چه
 «مرده و...
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تو دستشویی مرده »داداش کوچیکه گفت: 

 «...آقاجون

برد باال و تکونش داد و پدر زرگ دوباره عصا رو 

 «...شه که آقاجان جا... نمیهر»گفت: 

 ...حرف تو حرف شد هر کی چیزی گفت

552 

 پزشکی قانونی

 اعدام

 اداره ارشاد

 فقط اعدام

531 

 د مخدرموا

 پزشکی قانونی قانوناً

پته افتاد و با  دفعه مادر جیغ زد و به تته که یه

  :کرد نامفهوم گفت دستش که به جنازه اشاره می

 «.کنه داره... داره حرکت می» -

 ...واقعا یه تکونی خورد... همه کشیدن عقب

 552هی گفتم زنگ بزنین »پدر دوباره گفت: 

 «...گوشتون بدهکار نبود

 ...م گفت مثل اینکه پزشکی قانونی پریدخواهر

پوشِ مفلس زوار دررفته تکونی به خودش  جنازه ژنده

زور به حالت نشسته کمی خودشو جمع و جور  داد و به

 ...کرد و سرشو آورد باال

یابی  همه کنجکاو بودن که خدایا این چه نمونه کم

 ...وردهآبود که سر از اینجا در

راحت سرش داد زد: پدرم با حالتی خشمگین و نا

مردک عوضی اینجا جای مردنه اومدی کپه مرگتو »

 «گذاشتی؟

مردک الغر مردنی دماغشو باال کشید و با دستش 

 :دماغشو مالید و با حالتی خمار باالخره به حرف آمد

خوام آقایون خانما که مژاحم شدم...  معژرت می»

 «...وردمآدونم چی شد سر از اینجا در نمی

خیز شد و از دستشویی  ش داد و نیمتکانی به خود

 «.اگه اگازه بدید ژحمتو کم کنم»بیرون آمد و گفت: 

همه عقب کشیدیم و با حالت استیصال نگاهش 

 .کرد سمت در حرکت می کردیم که داشت به

 «کنه... دِ پسر بگیرش داره فرار می»گفت:  آقاجون

دوست نداشتم به چنین جنازه مفلسِ  که اصالً من

فته معتادی دست بزنم کشیدم عقب و گفتم: وار دررهز

زنم.  زنگ می 552پدرجان شما بگیرینش من خودم به »

 «کردیم. از اول هم باید همین کارو می

وایسا پلیس مردک »اونم عقب کشید و فقط داد زد: 

 «بیاد تکلیفتو روشن کنه...

های مارو در حالت جنازه  مردک که انگار تمام حرف

طور  فقط دماغشو کشید باال و همین بودنش شنیده بود...

 رفت گفت:  که از در خونه داشت بیرون می

من که معژرت  ...باباجان خودتونو معطل نکنین» -

پوشِ مفلس  وار دررفته ژندههدم ز... پلیس با یه آخواستم

کنین دست بهش بزنین چیکار  که شما حتی مجاز نمی

 «.خواد بکنه می

 :ما کهفت و برفت و باز بحث و جدل گ

 ارشاد

 اعدام

 فرهنگ سازی نیست که

 552فقط 

 ■ ...موزه هم بد نبودها
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   « بَمونی» داستان کوتاه 
 « ضحی کاظمی»نویسنده  

 

که غیر از سیمین شخص دیگری در خانه بود  در این

ها را از اتاق بیاورد، طوری  دیشکی ندارم. وقتی رفت سی

اتاق را ببینم. انگار  در را باز و بسته کرد که نتوانم داخل

را به پلیس آگاهی  کسی آنجا پنهان شده بود. بعدها این

زنم بَمونی توی اتاق  هم گفتم. حتی گفتم که حدس می

بود. مشخصات ظاهری بمونی را مو به مو برایشان گفتم. 

ال لباس روی  به الغر و قد کوتاه با قوزی بر پشت. گفتم ال

بخشد جلدی  میپوشد. وقتی کسی لباس بهش  هم می

 کند. گفتم معموالً هایش تن می ی لباس هم روی بقیه را آن

اتاقک سرایداری باغ  خوابد یا توی دستشویی پارک می

اش  روز که تمام پارک و حوالی قدیمی. پلیس بعد از چند

را گشت، کسی را با این مشخصات ظاهری پیدا نکرد. 

زه آخرش که داده بودم وجود نداشت. تا باغی هم با آدرسی

ای که نظرشان پیرزن الغر مردنی گفتند به

توانایی  من توصیفش را کرده بودم مسلماً

 انجام چنین کاری را ندارد.

که کسی به سیمین  البته در این 

کمک کرده هم شکی نیست. پلیس آگاهی 

سازی صحنه با  با انجام آزمایش و شبیه

قاطعیت اعالم کرد که سیمین تنها با اتکا به 

 توانسته با چادر از در آویزان شود. حتماً خودش نمیوزن 

کسی از پشت در چادر را محکم نگه داشته. انتهای چادر 

که دور گردنش حلقه شده بود چنان محکم گره خورده 

جان سیمین  بود که بعید بود کار انگشتان باریک و کم

بوده باشد. حتی شک کرده بودند که شاید قبل از آویزان 

 کرده باشند.اش شدن خفه

در هر حال غیر از من مطلع دیگری در کار نبود. 

مامانش برای تعطیالت نوروز رفته بود شمال. تنها 

رفت دم  دوستش من بودم و بمونی که گاهی می

زدند و سیگاری ازش  دستشویی پارک دیدنش، گپ می

ای که ترک  ساله گرفت. دشمنی هم نداشت. دختر هفده می

کند، ت در خانه روز را شب میتحصیل کرده و تمام مد

چه دشمنی؟ آخرین نفری که زنده دیده بودش من بودم 

درست نیم  Tiamatدی آلبوم جدید که برای گرفتن سی

به دیدنش رفتم. اما من هم   ساعت قبل از خودکشی

کردن یک دختر تر از آنی بودم که بتوانم از پس خفه نحیف

ین یک راست از سن و سال خودم بر بیایم و غیر از ا هم

خانه سیمین برگشته بودم خانه و شهادت اعضای خانواده 

و آقای دهقانی و خانمش که برای عید دیدنی آمده بودند 

 کرد.را از دست داشتن در قتل احتمالی تبرئه می من

ی  که به پلیس آگاهی نگفتم جریان کوله تنها چیزی

و  سیمین بود. یادم است تا رفت توی اتاق چشم انداختم

اش را پشت مبل دیدم. برداشتم و بازش کردم. طناب کوله

همچنان داخل کوله بود. طناب را بیرون آوردم و گذاشتم 

داخل کیف خودم. یک هفته پیش با همان کوله برزنتی 

خاکی روشن به دیدنم آمد و موقع رفتن من را محکم بغل 

 خواسته برود باغ و کار را تمام کند.کرد و بوسید. گفت می

خودش طناب را از الی زیپ کوله نشانم داد و گفت تو 

را ها  آن توانی جلوی دانم تا کی می نجاتم دادی. اما نمی

 بگیری.

زدم تا  حواسم بهش بود. مدام زنگ می

دو روز قبل از آن اتفاق. دیگر خسته شده 

دادند.  را هم مدام آزار می بودم. من

الم جا انگار کسی دنببردار نبودند. همه دست

شنیدم و  کرد. صدای پایی پشت سرم میمی

ی  ای که همیشه روی دیوار پشت سایه سایه

وقت جرات  داشت. هیچ خودم قدم برمی

نکردم برگردم و پشت سرم را نگاه کنم. از چند تصادف 

بار  در برده باشم خوب است؟ آخرین رانندگی جان سالم به

ز زدیم. سیمین اشان گپ می با سیمین دم در خانه

کرد. از  ای که دنبالش می گفت. از سایه هایش می ترس

کالغی که هر روز راس ساعت شش صبح پشت اتاقش 

پرید. از کرد و بعد می بار قار قار می نشست و شش می

تا جسد پرنده را  کبوترهای مرده پشت پنجره. روزی دو سه

ی کنار  برد توی باغچه می اش و انداخت توی کوله می

کرد. اگر خودم جسد کبوترها را  چال میدستشویی پارک 

دانم شیزوفرنی  گفتم دیوانه شده. چه میندیده بودم می

 گرفته یا همچین چیزی. 

ای بود هر روز  ی کالغی که چند هفته روز دربارهآن

کرد حرفی  قار می ی اتاق من قار صبح زود پشت پنجره

 هایش را خواستم به توهماتش دامن بزنم و ترس نزدم. نمی

ها تصادفی  ی این نظرم همه که به بزرگ جلوه دهم. با این

خصوص از همزمانی و  آمد، اما حسابی ترسیده بودم. به می

تشابه اتفاقات. صبح به صبح صدای کالغ که بیدارم 

ی کالغی  روز دربارهآن
ای بود هر  که چند هفته

روز صبح زود پشت 
قار  ی اتاق من قار پنجره

 کرد حرفی نزدم. می
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خواندم  الکرسی می نکرده چهارقل و آیت کرد، چشم باز می

گرفت. فکر   کردم. بعد دلم آرام می و دور خودم فوت می

ردم به سیمین هم بگویم همین کار را بکند. تا دهانم باز ک

الکر...  بار آیت شد و به سیمین گفتم چهارقل یا روزی یازده

سرعت از کوچه خلوت رد شد و  دفعه پیکان سفیدی با یک

از کنار زد به من. افتادم زمین. آستین مانتوم کامل پاره 

شدم. سرم  شد و ساق دستم از باال تا پایین خراشیده. بلند

رفت. سیمین رنگش پریده بود. گفت همان گیج می

کند. کوفتگی شدیدی  جا دنبالش می ماشینی بود که همه

کردم که تا یک هفته ادامه داشت.  در ران پایم احساس می

حتی روز ختم سیمین هم هنوز پا دردم شدید بود و 

توانستم روی زمین بنشینم. سر پا به مسجد خالی زل  نمی

ی سیمین کس  دم که جز من و مامان و خالهزده بو

دیگری آنجا نبود. به متولی مسجد نگفته بودند خودکشی 

دادند. اما  کرده و اال اصال اجازه برگزاری مراسم نمی

دوستان و فامیل مقیدتر از آن بودند که در این مجلس 

 شرکت کنند.

بمونی هم نیامده بود. با اینکه مطمئنم 

ت و مسجد ختم از مرگ سیمین خبر داش

درست روبروی پارکی بود که سیمین و 

دیدند. وقت  بمونی آنجا همدیگر را می

بیرون آمدن، دم خروجی قسمت زنانه، 

پیرزنی را دیدم. نشسته بود روی پله و دعا 

ای  گلدار تیره و پاره پوره خواند. چادرمی

سر داشت که روی صورتش را هم  به

ده بود ز چادر بیرون مانپوشانده بود. با چشمانی که از در

های عربی که سر و ته جلوی  از روی کاغذی پر از نوشته

کرد. درست مثل  صورتش گرفته بود، دعایی زمزمه می

 بمونی. سیمین تعریف کرده بود بمونی هر وقت مریض

کشد، کاغذ  بندش بیرون می شود یک کاغذ دعا از سینه می

ندارد. از  خواند. سواد گیرد و می را سر و ته دستش می

با چشم  گفت واجب است حتماً خواند اما می حفظ دعا می

گفت هربار همین دعا  خط دعا را دنبال کند. می دست

دهد. در تمام عمرش دکتر ندیده بود. با همین  شفاش می

برد. با نهایت  دعا قرص و آمپول و درد را از رو می

گستاخی و خشمی که نسبت به بمونی داشتم دستم به 

آمد، چادر را از روی صورت پیرزن کنار زدم. اما حرکت 

 بمونی نبود.

ها زیر سر بمونی است. از ی این دانم همه که می من

ماه پیش شروع شد. مامان سیمین  همان شش

هایی که توی کشوش قایم کرده بود پیدا کرد.  سیگاری

روز از مدرسه سیمین زنگ زده بودند و عذرش را  همان

ی مادر و دختر حسابی باال گرفته بود خواسته بودند. دعوا

و توی سرمای پاییز سیمین از خانه زده بود بیرون. من 

هم نبودم که الاقل بیاید پیشم. رفته بودیم کرمانشاه برای 

خاکسپاری عزیزجون. بعدها سیمین تعریف کرد که سه 

شب پیش بمونی توی دستشویی پارک خوابیده. با سیگار 

را تحمل کرده و خودش را  و حشیش، بوی بد دستشویی

 گرم نگه داشته.

نیکی کهنه داشت.  گفت بمونی یک اجاق پیک می

کرد که نصفش را ناهار  مرغ نیمرو می ظهر یک تخم

روز را با  اش را هم، شام. سیمین هم آن سه خورد بقیه می

مرغ بمونی زنده مانده بود. همان سه  یک دانه تخم

مرغ  بمونی و نان و تخمروز و شنیدن داستان زندگی  شبانه

گیر کرده بود. محبت بینشان  و سیگارش سیمین را نمک

را هم بگویم که من  برای من یکی قابل درک نبود. این

بار توی پارک. یک شب هم در  فقط دوبار دیدمش. یک

بین بودم بهش. با وجود  باغ. همیشه هم بد

ظاهر مظلوم و فرتوتش چیزی در نگاهش 

جور  انداخت. شاید یک میبود که لرز به تنم 

 اش. های رنگ باخته برق شیطانی توی چشم

ها بود که باغ  همان موقع تقریباً

های شبانه سیمین شروع شد و بعد هم  رفتن

خیالش  اتش. همچین که مامان بیتوهم

نوشید و به خواب هفتم فرو  ه آخر را میعجر

زد بیرون. مدتی بود از ترس موجودی  رفت، از خانه می می

گذاشت.  دید پایش را توی حمام نمی ه توی حمام میک

جا  داد. مثل بوی بمونی. همه اتاقش بوی گند عرق می

خواست زیرش  دید و پیکان سفیدی که می کالغ می

جا هستند و شهر پر از  ها همه گفتم کالغ بگیرد. هرچه می

گفت تو  پیکان سفید است گوشش بدهکار نبود. می

هند مجبورم کنند که کار را تمام خوا ها می فهمی. این نمی

کنم. حتی به مامانش زنگ زدم و جریان را گفتم. گفت که 

هم  چیز مهمی نیست. دکتر گفته افسردگی شدید است آن

خاطر اخراج شدن از مدرسه. حتی بعد از مرگش هم  به

حاضر نشد اسکن مغز بگیرد ببیند شیزوفرنی بوده یا نه. 

خصوص  نمی رفت. به زیر بار عیب گذاشتن روی دخترش

کس شده بود و  حاال که مرده بود. به خصوص حاال که بی

 ی سیمین بود. اش خاطره تنها داشته

بمونی هم نیامده بود. با 
اینكه مطمئنم از مرگ 

داشت و سیمین خبر 
مسجد ختم درست 
روبروی پارکی بود که 
سیمین و بمونی آنجا 

 دیدند. همدیگر را می
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بار همراه سیمین رفتم باغ. خواستم ببینم جریان  یک

از چه قرار است. بلکه بتوانم یک جوری جلویش بایستم و 

هاش فقط توهم است. باغی  ی ترس بهش بفهمانم که همه

های پیچ در پیچ باالی  کوچه د توی کوچه پسقدیمی بو

ها خانه نبودند.  اش اغلب شبدولت. متروکه نبود، اما اهالی

اش  گفت آنجا را بمونی یادش داده. اتاق سرایداری می

گذراند. وسط  ها را آنجا می خالی بود و بمونی گاهی شب

نظر سیاه سیاه  ای بود که خب آن موقع شب به باغ برکه

آید.  گفت از وسط همین آب بیرون می مین میآمد. سی می

شان هم هست. کنار  همان موجودی که توی حمام خانه

گفت بارها بهش  برکه درخت بلندی بود که سیمین می

آویز  اشاره کرده که باید از همان درخت خودش را حلق

 کند.

بعد بردم سمت اتاقک خالی سرایداری. صندلی 

فت باید از این صندلی گ ای روبروی دیوار بود. می کهنه

شب جز دار و درخت و دیوارهای  البته آن کمک بگیرد.

قدیمی چیزی ندیدم. حسابی با سیمین دعوا کردم که این 

که هیچ موجودی در  گوید و این مزخرفات چیست که می

را   باغ نیست. اما سیمین اصرار داشت که بمونی هم آن

آید و  دیده که هر شب از برکه بیرون می

زند.  ش را پای همان درخت دار میخود

کنش  گفت تا تمامش نکند ول سیمین می

کرد  نخواهد بود. یا خودش باید کار را تمام می

شدند. از باغ  کار می خودشان دست بهها  آن یا

آمدیم بمونی را دیدیم که داشت  که بیرون می

پرید داخل. ترس عجیبی  از روی دیوار باغ می

رزن چابکی که مثل گربه از دیوار افتاد به جانم. دیدن پی

 آمد باور کردنی نبود. باغ پایین می

بردار نبود مجبورمان  بمونی نگذاشت برویم. دست

هایش گوش کنیم. از کودکی و  کرد بنشینیم و به حرف

سرایدار همین باغ  که پدرش قبالً گفت. این اش می خانواده

بود و  دنیا آمده بوده. بمونی بعد از چهار دختر مرده به

سال بعد  برای همین اسمش را بمانی گذاشته بودند. شش

کند و آید. برادر، دو ساله نشده تب می دنیا می برادرش به

افتد. تعریف کرد چطور پدر و مادرش رو به موت می

رختخواب برادر بیمار را کنار برکه بردند. کسی دیگر را هم 

ند. بمونی را جا بود با محاسن سفید بل آورد که آن یاد می به

بلند کرده و دور تا دور پیکر بیمار برادر چرخانده و وردی 

موقع نفهمید جریان از چه قرار  خوانده بود. بمونی گفت آن

جای جان برادرش  خواستند جان او را به که می است. این

الموت که آن طرف برکه ایستاده بود  بدهند دست ملک

ال حیله اثر نکرده زل زده بود. در هر حها  آن منتظر و به

 بود و بمونی ماند و برادر کوچک به صبح نرسیده رفته بود.

 فقط نظرم به. بود معنی بی من برای بمونی های حرف

 راه در. بترساند را سال و سن کم دختر دوتا خواست می

 قول به و جادویی ی تجربه از هیجان با سیمین برگشت

 و زد می شور دلم. کرد می صحبت بمونی شیطانی خودش

 و ندارد عاقبت بمونی با دوستی گفتم می سیمین به هرچه

 شیدای. نبود بدهکار گوشش دهد می بد گواه دلم من

 که کاری اولین صبح فردا. بود شده هایش حرف و بمونی

 مو به مو را ماجرا و سیمین مامان به زدم زنگ کردم

 قصد و سیمین های ترس و باغ تا گرفته بمونی از. گفتم

 خیلی مامانش اما. بودم نگرانش خیلی. اش شیخودک

 با وقتی که فحاشی به کرد بنا بعد و کرد برخورد تفاوت بی

 این ندارد تعجبی کشید می زهرماری و روید می هم

. رفتم شان خانه به باز شب فردا. ببینید هم را مزخرفات

 بد بوی. بگیرم را سیمین رفتن بیرون جلوی خواستم می

  .کرد می ام کالفه اتاقش

نصفه شب رفتم آشپزخانه آب بخورم. تمام درهای 

ها و کشوهای آشپزخانه باز بودند. از  کابینت

خیال آب  ترس برگشتم توی اتاق و بی

خوردن شدم. سر راه از کنار حمام که رد 

شدم صدای کشیده شدن تشت را روی  می

شنیدم. دوش آب انگار  های کف می کاشی

قطع و وصل  شد و صدای باز و بسته می

آمد. سریع  ی آب دوش میشدن شره

های  دانم تلقین برگشتم به اتاق. تا صبح خوابم نبرد. نمی

این چیزها را شنیده و دیده بودم. االن  سیمین بود یا واقعاً

کنم چیز خاصی هم نبوده. شاید افتم فکر می که یادش می

گشته و  کسی آخر شب دنبال چیزی توی آشپزخانه می

ها را ببندد، گذاشته برای صبح.  ه نکرده کابینتبعد حوصل

های  از لوله خش تشت هم احتماالً صدای آب حمام و خش

 قدیمی پشت دیوار بود.

نظرم  قدر ترسیده بودم که تا صبح به اما من آن

ی سیمین قصد جانم را کرده  ی در و دیوار خانه همه

زند.  بودند. دمدم صبح دیدم سیمین توی خواب داد می

تاب در جایش  تخوابش از عرق خیس شده بود و بیرخ

کشید.  زد و خودش را به این طرف و آن طرف می غلت می

بیدارش کردم. درست ساعت شش بود. کالغی پشت 

بار قارقار کرد. سیمین جیغ  پنجره نشست و شش

گفت تا  سیمین می
کنش  تمامش نكند ول

نخواهد بود. یا خودش 
کرد  باید کار را تمام می

ها خودشان دست  یا آن
 .شدند کار می به



   9313 شهریورماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |چهل ونهم شماره 999 

گفت  کشید. خواب بدی دیده بود. خوابی که می می

رد در خواب بیند. برایم تعریف ک هاست هر شب می مدت

بیند که در حال شستن صورتش است.  خودش را می

آید و سرش  گوید، از برکه بیرون می همان موجودی که می

 دارد. جا را خون بر می روشویی و همه کوبد داخل را می

دیدم. با  از آن شب به بعد من هم همان خواب را می

این تفاوت که من تماشاچی بودم و این بمونی بود که سر 

کوبید به سفید چینی روشویی تا از خون  ین را میسیم

افتاد روی زمین. تا  جان می شد و سیمین بی سرخ می

سمتم  آمدم به جای سیمین اشهد بگویم بمونی به می

پریدم. هر روز صبح تا بعد از  کرد و از خواب می حمله می

 س ساعت شش کالغی پشت پنجره اتاقمأمرگ سیمین ر

ی آخر سیمین  کرد. هفته ار میبار قارق نشست و شش می

اش برود  تنها بود. حاضر نشده بود با مامان و خاله

زد کسی پیشش بود اما انکار  مسافرت. هربار که زنگ می

بار  شنیدم. حتی یک کرد. من صدای آن دیگری را می می

ام بمونی آمده  دستی بزنم. گفتم دیده خواستم یک

د. من اما کلی شان. جوابی نداد و حرف را عوض کر خانه

هشدار دادم که این بمونی قابل اعتماد نیست و چرا راهش 

 دادی خانه؟ اگر چیزی بدزدد؟ اگر کار خالفی بکند؟

رفت. گفتم بیا پیش من زیر بار نمی هرچه می

آید. دو روز قبلش   گفت عید است، برایتان مهمان می می

 جا دم خودم به دیدنش رفتم. من را راه نداد داخل. همان

در با هم گپ زدیم و بعد هم که با کوفتگی شدید ناشی از 

با آن پیکان سفید برگشتم خانه. دیگر خبری ازش  تصادف

 نگرفتم تا روز آخر که خودش زنگ زد و التماس کرد که

توانستم بروم. قرار  بروم پیشش. صداش مضطرب بود. نمی

بود برایمان مهمان بیاید. خیلی اصرار کرد. آلبوم جدید 

Tiamat آیم ولی زیاد  سر می را بهانه کرد. گفتم یک

مانم. همان هم انگار برایش غنیمت بود. یک بسته  نمی

سیگار از جیب بابا کش رفتم و برایش بردم. فقط دو نخ 

که من  کرد. با این برداشت. نگران به در اتاقش نگاه می

تر از من بود. زود  تاب برای رفتن عجله داشتم، سیمین بی

آورد و من را راهی کرد. انگار نه  چیز را هم ه همهسر و ت

ی آخر  انگار خودش اصرار کرده بود بروم پیشش. لحظه

ام نجاتش دهم اما تقدیرش  داند من بارها خواسته گفت می

دانستم مامانش تا یکی دو ساعت  از قبل رقم خورده. می

رسد تهران. برای همین با خیال راحت برگشتم  دیگر می

های سیمین پر شده بود. جدی  م از این حرفخانه. گوش

نگرفتم. اما از این چند جمله آخری که گفته بود چیزی به 

 پلیس آگاهی و دیگران نگفتم.

های من تمامی ندارد.  از وقتی سیمین رفته کابوس

بینم که از توی اتاق سیمین سر  هر شب خودم را می

طرف  کشم و آن ام و می طناب را از پشت در محکم گرفته

کوبد  صدا دست و پایش را به در و دیوار می در، سیمین بی

بینم که طناب را از  کند. هر شب بمونی را می و تقال می

گلی را  کند و به جایش چادر نماز گل گردن سیمین باز می

بندد. بعد  جان سیمین می محکم دور گردن سرد و بی

ی  رهکند و انتهایش را به دستگی چادر را از روی در رد می

آید بیرون و  ماند. می زند. داخل اتاق نمی پشت در گره می

بندد و به پاهای آویزان سیمین و سر کج  در را محکم می

اش که از باالی در با چادر محکم نگه داشته شده  شده

رود و طناب را  زند. بعد سمت کیف من می لبخند می

 گذارد داخلش.  می

ام. حال بازش نکرده روز تا به روم سراغ کیفم. از آن می

آورم. کسی خانه نیست.  طناب را از داخلش بیرون می

ی پشت در  آورم زیر در. طناب را به دستگیره صندلی را می

 بندم.  محکم می

 ■ زند. روبرویم ایستاده. لبخند می بمونی
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ه فکر نکنم تنهام، که نگم دستات توی دستام نبود ک

کس و  کس و کارتر از هر آدم بی وقتی حالم خوب نیس بی

ام. فقط من بودم توی اون سالن پر از کثافت که از  کاری

خورد. از بوی الکلش. از داروی  هم می آدماش حالم به

کرد. تو که  مو شدیدتر می ضدعفونی که سرگیجه

. من بودم و چرخوند دیدی چطور دنیارو دور سرم می نمی

عده آدم مریض که حالشون به بدی من نبود. نه صدای  یه

صدا  ای بود و نه بگو مگویی. همه خیلی آروم و بی ناله

اومدن. این وسط  رفتن داخل و بیرون می نوبتی تو می

نوبت فرستادن من به اتاق دکتر  دلیل اصرار انترن برای بی

ی کیوسک معنی بود که رفتار عجیب مرد تو قدر بی همون

 پذیرش با من.

وقتی دکتر گفت حالم وحشتناکه فقط 

ی من نه از  کرد خنده خندیدم. حتی فکر نمی

کیفیت بیماری و منحصر بودنشه، من به 

خندیدم. خودم ساعتی  ی وحشتناک می کلمه

قبل به این نتیجه رسیده بودم که حالم 

کنم. من  دلیل دارم تالش می وحشتناکه و بی

کردم و دکتر  که وحشتناک بود فکر میام  به حال روحی

شو گرفته بود نزدیک دهنم تا از گلوم عکس  گوشی موبایل

ای از این مرض رو  خیال خودش گونه تازه بگیره. اون به

و به شاگرداش  خواست عکسش کشف کرده بود که می

کردم که  نشون بده و من به بغض توی گلوم فکر می

 نزدیک بود بشکنه.

شکنه، توی عکس گلو هم  می وقتی که بغض آدم

 تونه دیده بشه؟ می

خیال بیرون اومدم. مرد توی سالن هم گویا  خیلی بی

ات نمیاد مریض  خیالی من رنجیده بود. گفت به قیافه از بی

ای باال انداختم و رفتم اتاق تزریقات. نه  باشی و من شانه

ای. همه توی خودشون بودن.  آمد و نه آه و ناله صدایی می

شون.  ر دردهای فیزیکی بهونه بود برای دردهای روحیانگا

کردن. خیلی رنگ و رو رفته.  همه داشتن از چیزی فرار می

های اونجا.  خیلی سطحی. شاید این قراردادی بود بین آدم

اومدند تو و از درش  که از اتاق سالن می هایی بین آدم

 رفتن بیرون. بیرون می

هماهنگ بود. وقتی درد آمپول با درد کمر و زانوهام 

پاهامو توی خیابون گذاشتم انگار داشتم کار شاقی 

کردم. تالشم برای پنهون کردن درد توی بدنم  می

که  لنگید اما به لنگی پسری نتیجه مونده بود. یه پام می بی

رفت نبود.  لنگ راه می شد و لنگ از مقابلم رد می

ی یها سروصدای خیابون آهنگ خاصی داشت. مثل آهنگ

ذارن؛ صدای پیانو با صدای  های ژاپنی می تو کارتون که

چیک  خش برگ درختا و شاید هم صدای چیک خش

های  ها و قیافه ها با رنگ روها. آدم بارون روی سنگ پیاده

لولیدن. نگاه بعضی  مختلف داشتن درهم می

عمیق بود و نگاه بعضی نه. تعدادی خودشون 

های دیگه داشتن بازی  بودن و خیلی

ردن، نه توی فیلم که توی زندگی. اما ک می

هاشون طبیعی  بازیگرای بدی بودن. نقش

 زد. نبود. تو چشم می

شم. همیشه همین  دونستم که بعدش پشیمون می می 

بوده. هربار خواستم کاری کنم پشیمونم کردی. حتی از 

خواستم برای امروز بگیرم. ناسالمتی تو زن  کادویی که می

شد زیر یه سقف بودیم. بیشتر  سالی می من بودی. سه

زدی و من شنونده بودم. انتظار داشتی  ها تو حرف می وقت

هم همراهیت کنم. حرف بزنم اما هر بار که حرفی زده  من

هامو از  خواستم حرف بودم پشیمونم کرده بودی. حاال می

ای که  های باصدا بیان نکنم و مثل هزار دفعه جنس حرف

و تو دلم  بار هم جوابت این ریختم ها رو تو دلم می حرف

بدم. زندگی من تکراری نشده بود. اصالً یادم نمیاد که 

ای با تو داشته باشم. آخه کم  شب و روز تکراری

دیدمت. انقد کم که حتی وقتی به همون دفعات و  می

کنم  های بینمون که رد و بدل شده بود فکر می حرف

 آرم. خاطر می رو با جزئیات به همه

دونستم که بعدش  می
 شم.  پشیمون می

همیشه همین بوده. 
تم کاری هربار خواس

 کنم پشیمونم کردی.
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بودی یا من؟ مهم نبود کی که من فقط به  تو بد شده

ای که طبیعی نبود و  کردم و به رابطه صورت مساله فکر می

رفتی و من  مثل آدمای دیگه نبودیم. تو راه خودتو می

ای بودم. تو آدمای خودتو داشتی و من قبول  سمت دیگه

دوش بکشم. وقتی تورو عزیزم  کرده بودم بار تنهایی رو به

کردم که چرا با وضعی که  عجب میکردم ت خطاب می

ن انتظارات و آمال و آرزوها هنوز زنده موندم. یداریم و ا

کردی و این من بودم  این تو بودی که داشتی زندگی می

های دنیایِ تو  که قربانی شده بودم اما شاکی نبودم. آدم

درد نخوری  ها و مردهای به کردن. زن همگی با من فرق می

دن رو القا کرده بودند و تو هربار که به تو حس مهم بو

باخبر از حس درونی من به اونا، منو مشوق خودت و 

کردی. تازه منظورتو فهمیده بودم،  موفقیاتت معرفی می

عرضگی من  ای بود که بی بندوباری مشوق تو من نبودم، بی

ی  توُ اداره خونواده باعثش شده بود، یا حماقت و عالقه

های مویی  هاتو داشتی و مدل اسبیش از حدم به تو. تو لب

شده درونت  های خفه که نه برای من که برای عقده

هارو هربار با بهترین شکل ممکن انتخاب کرده بودی.  اون

به و  ارزش شده بود و تو برای به زیبایی تو برای من بی

دونستی که  کردی. تو خوب می ها خودتو زیبا می چه چه

ارزشه. تو و من  رام بیچقدر ازت متنفرم و چقد کارات ب

کردیم.  داشتیم نقش زن و شوهرای خوب رو بازی می

و بلد بودی  و بهتر بلد بودم که اگه نقشت حداقل من نقشم

 ذاشتی. تو این وضع مریضی تنهام نمی

دونستن  کردند اما نمی مردم تو خیابون نگاهم می

ای هست که هر آن  پشت این صورت، هیوالی خفته

ترین موجود  رحم پاره کنه و تبدیل به بیو  ممکنه افسارش

دنیا بشه. اما زندگی همین آدمای بازیگر توی خیابون که 

خریدند و  خوش و خرم بودند و بعضیا داشتن گل می

بعضیا کیک سفارشی برای روز زن، بهم فهمونده بود که از 

سال توش  ای بیرون نیام. از قماری که سه بازی هزار مرحله

ها بودم تو این  شدم. مثل اون و غرق می باختم هر روز می

حس. برای تفریح هم که شده بود باید امشب کادوی 

و خوب  دونستم تو هم نقشت خریدم. می خوبی برات می

ایفا خواهی کرد و این بازی سریالی ادامه خواهد داشت تا 

 ابد.

تر اومد رو  نظرم از بقیه جذاب ای که به اولین مغازه

ات چیه.  نستم رنگ مورد عالقهدو انتخاب کردم. می

ی بازی الزم بود. کادو رو که خریدم  دونستنش برای ادامه

به فروشنده گفتم کارتی رو روی کادو بذاره با این 

 مضمون:

برای ادامه بازی انتخاب « برای تنها دلیل زندگیم.»

رسید. گرچه به بازی بودن این جمله هنوز  نظر می خوبی به

 ■ شک دارم.
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 داشتنی شنبه ظهرا دوست1قول یاسین همیشه  به

که  ترین خبری اومدم خونه قشنگ بود. وقتی از مدرسه می

ها وسایلتون رو  تونستم از مامان بشنوم این بود که بچه می

 جان. خوایم بریم خونه خانوم جمع کنید، عصری می

هامون هم حتماً  تیم که عموها و عمهدونس خوب می

جان تو اون حیاط درندشت  های خانوم اونجان و جمع نوه

 چه صفایی داره.

کردم که تو این دو روز  حرفامو تو ذهنم مرتب می

همشون رو برای لیلی تعریف کنم و چیزی جا نمونه. لیلی 

هارو  کرد. از حرفای درشت تا ریز ریزکی کارو می هم همین

نظیری  گفتم و انصافاً اون هم رفیق بی ه لیلی میکه فقط ب

 بود. با هم همیشه همین بودیم.

های  من و لیلی خیلی جور بودیم. جورتر از بقیه نوه

ها هم این  دونم شاید بین بقیه بچه جان. نمی خانوم

صمیمیت وجود داشته و من توجهی نکردم. چیزایی 

 پنهونی. شاید از همین چیزا بوده و من ندیدم.

منیژه زنگ زد و گفت عمورضا و   که عمه مثل وقتی

خوان بیان خواستگاری مرجان. انگار  عمو و خسرو می زن

ای هم بینشون بوده  های فلسفی، یه چیزای دیگه ورای نگاه

 م.یو ما ندید

جمعه غروب اما عجیب دلگیر بود. همه خداحافظی 

افتادیم که  خورده راه می ر شکستککردیم. مثل لش می

 هامون. م خونهبری

جان همچین حال درست و درمونی نداشت.  خانوم

وقت حس  دونم هیچ بود. نمی غجورایی پکر بود. دم یه

 دونم.  تنهایی رو نچشیدم. نمی

ها خیلی فرق کرده.  موقع حاال دیگه اوضاع با اون

جان  دیگه همه شیک شدن و کسی شب خونه خانوم

و هر وقت شب خوابه. همه ماشینای مدل باال دارن  نمی

 رسن خونه. دقیقه بعد می 32که راه بیفتن نهایت 

جان واسه مهمون  وقته تشکای خانوم فکر کنم خیلی

کردن که  ها وقتی رختخوابارو پهن می موقع پهن نشده. اون

خوابیدیم. هر کدوم  بخوابیم من و لیلی روی همه تشکا می

شد. خنکای ساتن عجیب  چند ثانیه چون بعدش گرم می

 زدیم. م بخش بود، روش غلت میآرا

لحافای ساتن رنگ و وارنگ لحاف آقاجون اما از همه 

جان که  ای. رنگ همون انگشتر خانوم تر بود. فیروزه قشنگ

گشت  خیلی دوسش داشت. آقاجون که از مغازه برمی

همیشه تو دستش چندتا پاکت بود. راستی االنا دیگه از 

ار نوستالژی شده. اون پاکتا نیست. من ندیدم دیگه. انگ

گفت کم چنگ بزن به چیز میزای زیر  قول نیما می به

 خاکی.

اگه تابستون بود یه هندونه خیلی بزرگ هم دستش 

دونم اما انگار آقاجون  برو برگرد قرمز بود. نمی بود که بی

وقت حتی  شناخت. که هیچ های قرمز رو خوب می هندونه

که بودم فکر بار هم هندونه سفید نخریده بود. بچه  یه

 کردم اینا یه سحر و جادوئه. خریدن هندونه قرمز. می

رفتیم تو آب  انداختتش تو حوض. مام همش می می

ور. من و  ور و اون دادیم تا ماهیا بترسن و برن این قلش می

لیلی دوست داشتیم همیشه نویسنده بشیم. یه وقتایی هم 

نوشتیم و واسه همدیگه  روی ورق یه چیزایی می

 وندیم.خ می

اومد و  این حال نویسندگی مثل یه تب سینوسی می

کدوممون هم نویسنده نشدیم  رفت هراز گاهی. اما هیچ می

تو عمرمون یه انشای درست و درمون هم  ،که هیچ

ننوشتیم که حداقل دلمون به اون خوش باشه. این 

شد  نوسانات شامل نقاشی و آشپزی و بقیه هنرها هم می

گفت همه  جان می هایی که خانوماما خب... همون هنر

دخترا باید بلد باشن. مرجان اما آشپز خوبی بود. 

پختش عالی بود. شاید واسه همینم بود که خسرو  دست

کنم  عاشقش شد و رفت خواستگاریش اما هر چی فکر می

بینم که اوالً خسرو کی دستپخت مرجان رو خورده بود  می

نظیر بودن  بی و بعدم یعنی همین کافی بود برای خوب و

 کرد. مرجان. خسرو همین براش کفایت می
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یادمه وقتی مرجان و خسرو نامزد شدن لیلی رفت 

کس  هایی که جز من هیچ توی پیله خودش، از اون پیله

ها تو همین حال بود. تا وقتی عقد کردن.  دیدش. ماه نمی

تونم درک کنم که باورش  کم باورش شد. نمی بعد کم

 شد. در اومد از تو پیلش. چطور بود اما تموم

همیشه وقتی یکی به مناسبت خرید خونه یا ماشین 

جان دلم  آورد خونه خانوم ای شیرینی می یا هر چیز دیگه

 گرفت. می

تونست شیرینی بخوره.  جان قند داشت و نمی خانوم

خوره به  وقت شیرینی نمی دیدم که آقاجون هم هیچ می

بره باال، اما من بهونه اینکه مبادا قند و کلسترولش 

 خوره. جان نمی مطمئن بودم به عشق خانوم

تابه  هارو تو ماهی زمینی زهره تند و تند سیب عمه

گه که دکتر گفته  ده که ته نگیره. به مامان می تکون می

جوری که  جان رو بالون بزنن. مامان همون باید قلب خانوم

رو وقت اسمش  و تو اون سینی بزرگه که من هیچ داره برنج

پرسه حدیث بالون  کنه از من می یاد نگرفتم باال پایین می

کردن کار سختیه؟ و احتماالً تو دلش بعد از این سوال 

کنه که من االن دانشجوی سال آخر  احساس غرور می

کنم و آروم  جان فکر می پزشکیم و من به بالون قلب خانوم

 گم: نه ایشاله که چیزی نیست. و تو دلم هزاربار این می

کنم که  حس مالیخولیایی مامان رو تجزیه و تحلیلی می

 آخه االن وقتشه آخه؟

که سرطان روده مثل خوره اومد سراغ آقاجون  وقتی

جان چیزی نگفتیم. هیچی. اما  کدوم به خانوم هیچ

دونست که مرغ عشق  تر از همه ما می جان خوب خانوم

د زنه. تودار بود و قوی. شیرزن بو خونش داره پر می هم

واسه خودش. انگار تمام اتفاقات رو قبل از وقوع 

دونست. خوب بلد بود مسائل رو قبل از حیرون و  می

ویرون موندنای زنونه شروع به شکافتن کنه. انگار این یه 

تبحر ذاتی بود. اول عروسیش تو اون خونه کوچیک تو 

های عمو  شکونده و کهنه هارو می پز خونه یخ محله صابون

زده و  شسته. احتماالً دستاش یخ می و میرضا و بابام

کرده. روی  هزاربار تا شستن کهنه تموم شه بهشون ها می

کرده که بوش ملت رو دیوونه  سبزی درست می هیتر قرمه

و  سنج کرده. هیتری که فقط یه شعله داشته و از زمان می

تا دیگه شعله هم خبری نبوده. خیلی  فر و هفت هشت ده

ونه از همین هیترها رو به مرجان د خواست یه دلم می

دادن تا باهاش برای خسرو غذا درست کنه. بارها تو  می

ذهنم تجزیه و تحلیل کرده بودم که نتیجه چی خواهد 

روحی  شد. و بعد هم ما حال خسرو رو ببینیم. وقتی عمه

خرن. کارو بار آقاجون گرفته  دنیا میاد این خونه رو می

 جان بوده. خانوم های بوده و این به لطف زنیت

جان خودش همه کارارو کرد.  آقاجون که رفت خانوم 

تو دلش گریه کردو نذاشت کسی بفهمه که چقدر 

ای آدم شام و نهار  کسه... تا شب هفتش به صد و خورده بی

رو هم خودش درست کرد. براش مهم بود که تو  داد. همه

حلوا کم زعفرون نریزن آخه آقاجون کم کسی نبود. من و 

ذاشتیم و روش پودر نارگیل  لیلی تو خرماها گردو می

ور  ور و اون کرد و هی این ریختیم. عمه زهره مویه می می

زد اما  داد، عمه روحی تو صورتش می و تاب می خودش

ریخت. خیلی یواش. مامان  یواش اشک می جان یواش خانوم

جان آب قند رو  آورد. خانوم تند تند واسشون آب قند می

جون من قند دارم مادر نیار  گفت: مونس د و میز پس می

 ها. مونم رو دستتون اینو. تو این هیر و ویر منم می

رو  جان همه شنبه بعد از چهلم آقاجون، خانوم1اولین 

اسفناج پخت و یه حلوای پر از  دعوت کرد. خورشت آلو

هارو آورد و توش انار دون کرده  زعفرون. کاسه بلوری

عمو  کرد. روی انارا گلپر ریخت. زن ریخت و بهمون تعارف

حوری حامله بود و هوس دیماج کرده بود. از اون دیماجا 

کرد هم درست کرده بود.  که تو ماه رمضون درست می

سندای خونه و مغازه و زمینای طالقان رو گذاشت جلوی 

بابا و عمومرتضی و عمورضا. گفت انحصار وراثت کنین، 

دخترارو هم بدین.  سهم خودتون رو بردارید و سهم

جان التماس  کدوم قبول نکردن. هر چیم که خانوم هیچ

هام اما همچینم از  کس این کارو نکرد. شوهر عمه کرد هیچ

هاشون آویزون بود اما   این ماجرا راضی نبودن. لب و لوچه

کردن و  از ترس بابا و عموهام طبق جریان آب شنا می

دادم همون  یجرأت نداشتن شکایت کنن و من احتمال م

هاشون یه گردو خاک حسابی شده اما سر  شب تو خونه
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ای کامالً ناشیانه و احمقانه که دو طرف هم خوب  بهونه

دونن. اما مثل یه جنگ آروم داخلی هضمش  دلیلش رو می

 کردن.

جان که تنها موند همه فکر چاره کردن. نه  خانوم

دونم حتما دلیلش وجدان  واسه تنهایی اون که می

دادم  کرد اونم چه دردی. احتمال می شون بود. درد میخود

کشیدن  که کنار زناشون یا شوهراشون دراز می که هر شبی

افتادن و به بهانه یه سیگار یا یه لیوان  جان می یاد خانوم

دقیقه دوباره  رفتن و بعد از ده شدن می آب بلند می

 کردن. و نمی جان گشتن و تا صبح هم دیگه فکر خانوم برمی

سال خیلی اصرار کرد که بیاید  جان تو این سه خانوم

خونه رو بفروشید و سهمتون رو بردارید. ولی خب احتماالً 

کدوم اینکارو نکردن. یه  خاطر همون عذاب وجدانه هیچ به

ها  موقع فهمید. اوضاع اون حس غریبی بود هرکسی می

دیگه به نظرم قشنگ نبود. یه فوبیای وحشتناک تو تموم 

 هاش وجود داشت. حالحس و 

جان قبل از اینکه خشکی درختا و مردن  خانوم

ها رو ببینه خودش خونه رو فروخت. یادمه وقتی  قناری

رفتیم که اثاثش رو ببریم تو اون آپارتمان مسخره تو حال 

جایی که من جاشو  خودش نبود. یه جای دیگه بود همون

کرد من دونم اما هر چی بود اینجا نبود. درو که قفل  نمی

خورد شدنس رو دیدم. کلیدو داد به بنگاچی. بنگاچی با 

اون دندونای زرد یکی بود یکی نبودش لبخندی کریهی زد 

و گفت: انشاله خونه جدید اومد داشته باشه و همیشه 

 توش سالمتی باشه.

و تکون داد. حرف بنگاچی  جان فقط سرش خانوم

هاش  طرهتر از ذهنیت من بود. کی با فروختن خا احمقانه

 تونه شاد باشه. می

وقت آنقدر دلم نخواسته بود از ته دل  دلم گرفت. هیچ

ام بوده  بار دیگه کنم یه گریه کنم. چرا، بیشتر که فکر می

که نیما  های گریه کنم. همون وقتی های  که دلم خواسته

خوریم: حدیث از من  درد هم نمی راحتی گفت که ما به به

 ابطه مینیمالیسمی ادامه بدم. توقع نداشته باش به این ر

چیز  چرخیم هیچ انگار داریم دور خودمون می -

دقیقه بحث کنیم یا حداقل  مشترک نداریم که واسش ده

کنم تا حاال هم انگار  چیز مشترکی با تو پیدا نمی من هیچ

کردیم این رابطه رو به سرانجام برسونیم  فقط سعی می

 همین. نظر تو چیه؟ 

و سر کشیده  گرمش چایی نیمه و بعد خیلی راحت

ازم  دونستم چیه. بود و به چیزی فکر کرده بود که من نمی

که خودش بریده و بود و  توقع داشت معقول باشم درحالی

دوخته بود و تنم کرده بود. نگاش کردم. چیزی نداشتم که 

ترسم.  بگم. همیشه فوبیای جدایی هستم. از جدایی می

تو   کنم اما همیشه ش فکر نمیوقت به قدر زیاد که هیچ اون

 زندگیم رد پاش هست. 

و برداشتم از سرازیری پارک طالقانی اومدم  کیفم

پایین. همون مسیری که باال رفتنش رو اصالً حس نکرده 

 بودم. 

صدا گریه کردم. خیلی  تو پایین اومدن فقط بی

خودم فشار آورده بودم که جلوی نیما قوی باشم اما خب  به

راحتی  ستم که نبودم. اصالً دنبالم نیومد. بهدون خودم می

گذاشت برم. برای تموم شدن یه حسی که هیچ تعهدی 

رده بود. درسته ف کدقیقه وقت صر 1توش نبود فقط 

تعهد نداشتیم اما عشق که داشتیم. عشق هم نه انگار فقط 

 من داشتم.

فرداش تو اتاق تشریح دیدمش. دیگه انگار منو 

امالً عمومی بود. نه یه حس شناخت. لبخندش ک نمی

مون که  خاص، نه مثل هفته پیش، نه مثل روز اول آشنایی

 ها مشکل داشتم و دارم.  یاد آوردن اول من همیشه با به

که  جان رفت تو آپارتمانش. همون جایی خانوم

 کرد. وقت بهش عادت نمی دونم هیچ می

حیاط خلوت اونجارو کرد شبیه حیاط خونش اما 

شد  منجمد آپارتمان تو روحش بود و نمی نشد. اون حس

به چشم اشانتیون خاطرات بهش نگاه کرد و انگار تالش 

 برای این مسئله آب تو هاون کوبیدن بود.

کردیم  عنوان یه آدم مدرن به عمقش که نگاه می به

کنک  جان این حرفا دلخوش بدک نبود اما خب برای خانوم

احساسی و  صد بیبود و احتماالً خارج از فهم. و صد در 

 فکری. بی
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جان رو بالن زدیم. دکتر حسینی بهم  قلب خانوم

درصد موفق باشه که همون  22گفته بود که بالن ممکنه 

شد. دوباره دلم  درصد هم موفق نشد. باید عمل باز می 22

کم با منطق جور  بین باشن اما یه خواستم واقع گرفت. می

دایی دوباره اومد. اون حس فوبیایی ترس از ج در نمی

 کرد. تر از قبلم می اومده بود سراغم و داغون

روی  جان راضی بود. حال و روز بدش رو به خانوم

خواست بقیه نگرانش باشن. از  آورد. دلش نمی کسی نمی

طور بود. به خودش  اینکار متنفر بود. همیشه همین

زد  گرفت. لبخند می همیشه در این رابطه سخت می

که اگه   اه با درد. از هموناییلبخندهای تصنعی همر

پرسید چیزی شده خانم. خوب  دید ازش می آقاجون می

 کرد که این لبخندها نمایه سر طاقچست. درک می

عمل بابا رو صدا کرد و  خواست بره اتاق که می روزی

رو بهش گفت. حتی اون چهارتا تیکه طالشو  چی جای همه

جان این حرفا  مگفت: خانو که یادگار بود. بابا تند تند می

آیی از اتاق عمل بیرون  زنی. ایشاله سالمت می چیه می

 مونه صد و بیست سال.  ات باال سرمون می سایه

دونستیم که سایه  جان می اما هم من هم خود خانوم

ندرت صدو بیست سال باالی سر کسی  کس مگر به هیچ

مونه. تازه اگرم کسی صدو بیست ساله بشه که دیگه  نمی

 یه باالسر بودن برای کسی رو نداره.توان سا

جان رفت تو اتاق عمل بابا پشت در اتاق رژه  خانوم

کرد و هی خانم پرستار به  رفت و هی سیگار دود می می

شد که اینجا  ای بهش یادآور می دقیقه 51فواصل 

بیمارستانه و بهتره سیگارتونو خاموش کنین و اونم هی 

ند تو جاسیگاری چپو کرد و سیگارشو می عذرخواهی می

و یه ربع بعد دوباره داستان شروع  ایستاده بغل دستش

 شد. می

ریزه اشک  داد و ریزه روحی خودشو جلو عقب می عمه

فرستاد.  ریخت و با تسبیح توی دستش صلوات می می

پرسید حدیث چقدر  یار ازم می هیمامان هم هر چند دقیقه 

م برای طول کشید یعنی اتفاقی افتاده و من مجبور بود

سیلینه که تو چشم  هزارمین بار بگم که مگه تزریق پنی

هم زدنی تموم بشه. این عمل طوالنیه و صد البته  به

 حساس.

رفت تو عالم  ورو می کرد اون و مامان باز روشو می

روحی رو  های عمه شونه خودش. و هر از چند گاهی هم

 داد. ماساژ می

دن. روی یه جان رو از تو اتاق عمل بیرون آور خانوم

تخت دراز کشیده بود و روش یه مالفه سفید بود و یه 

طرف تخت هجوم بردن. از اون  سرم هم تو دستش. همه به

 کشه. حرکاتی که دکترارو تا سر حد جنون می

هوش اومد. و ما  جون تو ریکاوری به ومبعدازظهر خان

قدر خوشحال که شاید تو اون لحظه  همه خوشحال. اون

 بهمون داده بودن و خودمون خبر نداشتیم. انگار دنیا رو

زنه که ته نگیره.  هم می مامان تند تند حلوا رو به

رن و من و لیلی چایی  صدای قران میاد. مهمونا میان و می

دم که با این  کنیم و من همش به لیلی تذکر می تعارف می

کنم که پا به  وضعیتش نباید دوال راست شه و یادآوری می

زنه. بابا و  کنه و تو صورتش می حی گریه میرو ماهی. عمه

عمومرتضی دم در واستادن و به همه سالمایی غمگین 

دوئن همیشه از خونه  ها می پله ها تو راه دن. بچه تحویل می

جان آزادی و رهایی تو ذهنشون سایه مونده. خسرو  خانوم

ها روانی شدن تو  زنه که همسایه تند تند بهشون تشر می

 ین.ها ندوئ پله

یو از پیشمون  سی جان همون شب تو اتاق سی خانوم

 جایی که دوست داشت بره. رفت. رفت همون

هاش برای  روز بعد از عمل همه خنده احتماالً اون

ها بود. تو قبری که از اول بهش فکر  کنک بچه دلخوش

کرده بود دفنش کردیم یه قبر دو طبقه. طبقه پایینش 

خونش دوباره اومده بود  قبالً مال آقاجون شده بود. هم

 پیشش. آقاجونم انگار از تنهایی در اومده بود.

خنده. بهنود  جان. داره می افته به قاب خانوم نگام می

کنه روبان سیاه رو کنج قاب بچسبونه. تموم  داره سعی می

 عکس آقاجون.  ذاره کنار قاب شه می که می

گم که همیشه  خندم و زیر گوشش می منم بهش می

 ■ کردم. دنش رو ستایش میزن بو
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   « یکافه مور» داستان کوتاه 
 « غالمرضا آذرهوشنگ»نویسنده  

یا »خود گفت: ی اول را که نزدیک لب برد، با  پیاله

بود. وقتی که   هم گفته این را قبالً «.نصیب و یا قسمت

خواست از اتاقش خارج شود. و وقتی که آدرس این  می

بود و آن را در جیب گذاشته بود.  کافه را از کامران گرفته

و  «یا نصیب و یا قسمت. »حاال هم آن را دوباره تکرار کرد.

محتوی آن را یک ضرب ته گلو خالی کرد. کشیده شدن 

اش احساس کرد.  نیشتری را از ابتدای مری تا انتهای معده

ابرو در هم کشید و آرزو کرد کاش ماست و خیاری روی 

 میز بود. 

ور و برش انداخت. کافه هنوز خلوت نگاهی به د  

بود. تک و توک مشتری این جا و آن جا نشسته بودند. 

وقتی که آمد فقط یک نفر پشت میزی در انتهای کافه 

نشسته بود. صندلیش را طوری به دیوار تکیه داده بود که 

انگار هم در ورودی را زیر نظر گرفته بود، هم خیابان 

بود و پا به درون کافه گذاشته بیرون را. در را که بازکرده 

تفاوت  سریعی به او انداخته بود. بعد بیبود، مرد نگاه 

رویش برگردانده بود و به خیابان چشم دوخته بود. او هم 

ی قدی کافه انتخاب  تصمیم گرفت میزی را کنار شیشه

 کند تا خیابان را بهتر ببیند. 

هنوز ننشسته، دختر جوانی جلوش سبز شد. کاغذ    

خوش »کرد و گفت:  قلم به دست داشت. دختر تعظیمی و

دختر جوان بود. قد کوتاهی داشت، با اندامی  «آمدید.

باریک و مینیاتوری. تی شرت سفید و چسبانی پوشیده 

بود که در قسمت چپ و باالی آن، درست در ابتدای 

اش، با رنگ نارنجی نوشته شده بود، کافه  برآمدگی سینه

 موری. 

 «چی میل دارین؟»دختر گفت: 

که با انگشتان رو به باال، انگار توپ  حالی تقی در

چی؟ چی  »پرسید: آورد،  کوچکی را به گردش در می

 «دارین؟

. تقی ای اشاره کرد که روی میز بود دختر به کتابچه

های مقوایی  ای با ورق نگاهش برگشت به آن. کتابچه

هایش را از هم باز  د و لنگکالسه. در حالی که ایستاده بو

کرد. نگاه تقی برگشت  کرده بود، او را دعوت به انتخاب می

 داشت.  به دختر. دختر لبخند زد و قلمش را آماده نگه

و کتابچه را برداشت، الیش را  «او. کی. »تقی گفت: 

 «گردم. بر می»د و چشم دوخت به آن. دختر گفت: باز کر

و به راه افتاد. تقی  و از میز فاصله گرفت، چرخی زد

هم سر چرخاند. نگاهش از پشت و کمر رفت به طرف 

باسن و پاهای دختر، که از زیر دامن کوتاه و نارنجی بیرون 

زده بود و دو خط موازی مینیاتوری را به نمایش 

گذاشت. دختر به سمت پیشخان رفت. تقی نگاهش  می

 برگشت به طرف خیابان.

برش را داده بود. و توی خوابگاه بود که کامران خ

ها، هر سه نفر، هر کلمه ای را که از دهان کامران   آن

قاپیدند و بعد به هم پاس  آمد در هوا می بیرون می

ای همدیگر را مهمان  گاه با سقلمه یا تنه دادند.  می

زدند زیر خنده. کامران خبر را که با  کردند و می می

و گفته  جزییاتش تعریف کرده بود، زده بود روی رانش

و تقی با خود فکر  «آک که هی! ما کجا و اینا کجا!»بود: 

ها که کار  کرده بود که باید یکی از همین آخر هفته

تعطیل بود، خودش برود و از نزدیک تحقیق بکند. و همان 

یا نصیب و یا »جا بود که اولین بار به خودش گفته بود: 

 «قسمت.

بیاید،  وقتی هم که تصمیم گرفت به کافه موری  

خواهد برود. فقط  می حتی به محسن هم نگفت که کجا

شه یه شب کت و شلوارت رو قرض بدی به  می»گفته بود: 

اوهو، »نگاهش کرده بود و گفته بود: و محسن هم  «من؟

و  «!آد خوب دیگه، پیش می»و تقی گفته بود:  «چه عجب!

محسن هم دیگر پیگیر نشده بود. یک دست کت و شلوار 

وسی رنگ با خطوط چهار خانه، یک پیراهن اسپرت ط

کلن باس، همه را سفید نو، یک کروات آبی شالی و اد

گذاشه بود روی تخت تقی. درست برای روزی که خواسته 

کرد که دیگر خودش نیست.  بود. و حاال تقی احساس می
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بود برای خودش سوت  ی که به خود نگاه کرده توی آینه

 «ببین چی شدی!»کشیده بود: 

 انتخاب کردین؟ -

و  خدمت بود. دوباره روبرویش ایستاده بود، با قلمپیش

دختر لبخند  و «ساکی، لطفا!»کاغذ آماده. و تقی گفته بود:

و تقی  «یه.ی خوب مشروب ژاپنی. تجربه»زده و گفته بود: 

خدمت فکر کرده که او برای اولین فکر کرده بود چرا پیش

 خواهد بنوشد؟ بار است که ساکی می

ر ماه ه سالی بود که به ژاپن آمده بود. درست در تیس 

مونیم، پولی  چند سال می». محسن گفته بود: 5272سال 

و محسن در تمام این مدت  «گردیم. زنیم و برمی بهم می

نتوانسته بود پول زیادی جمع کند. و هم او بود که بیشتر 

خرید و ساکی؛ و  آبجو می

آوردشان به خوابگاهشان که  می

جا مشغول  رگاهی بود که آنته کا

به کار بودند. یک صحافی بزرگ 

 با یک چاپخانه.

 «خیال مال دنیا!ها. بزنین روشن شین. بی یاین بچهب »

ی کوچک. هر دو از  ا ساکی توی صراحی بود با پیاله

آن را  جنس چینی و به رنگ سفید. تقی پیاله را پر کرد،

حاال به دهان نزدیک کرد و چشم دوخت به خیابان. 

ها روشن بود. و چراغ خودروهایی که  های تمام مغازه چراغ

شدند، بی  آوردند و از رویش رد می به سمتش هجوم می

 آن که مکثی کنند و نگاهی به او بیندازند.

صدای باز شدن در کافه توجهش را به خود جلب  

به تنشان بود، با موهای   کرد. دو مرد بودند. لباس نظامی

. از کنارش رد شدند و به ته سالن رفتند. بور و قدی بلند

تقی ردشان را دنبال کرد. مردی که از ابتدا در آن جا 

دست داد. تقی رو ها  آن سنگر گرفته بود، برخاست و با

نشسته بودند و  جا، پراکنده،چند مرد اینجا و آن برگرداند.

ا به درون مشغول نوشیدن. عجیب بود، هنوز زنی پ

خدمت در امتداد نگاهش پیدا شد. پیشنگذاشته بود. دختر 

کند، که  شاید فکر کرد که تقی با نگاهش او را جستجو می

تقی اشاره  «چیزی میل دارین؟»د: به طرفش آمد و پرسی

مانده. دختر سر خم کرد و گفت:  کرد که هنوز مشروبش

بار اوله که »تر آورد و پرسید:  سرش را نزدیکو  «او.کی.»

  «میاین اینجا؟

و نگاهش را دوخت به نگاه دختر.  «بله.»فت: تقی گ

اش کرد و گفت:  بعد چشمکی چاشنیدختر اول لبخند زد. 

و رفت به سراغ مشتری  «امیدوارم رو شانس باشی!»

جدیدی که تازه آمده بود و توی صندلی میز کناری 

 جاخوش کرده بود.

تقی چشم دوخت به نقش زنی روی صراحی، که 

وهایش را جمع کرده بود و با کیمونو پوشیده بود و م

را پشت سر مهار کرده بود. ها  آن ی چوبی و دراز ا گیره

ی ژاپنی چقدر شبیه به مینیاتورهای ایرانی  نقاشی باسمه

. ته  بود. صراحی را برداشت و آن را خالی کرد توی پیاله

رآمده بود. پیاله را ساکی د

که آن را این بار  حالی برداشت و در

هش را نوشید، نگا می جرعه جرعه

جا برگرداند به طرف در و همان

خواست  داشت. می ثابت نگه

 آمدند، زیر نظر داشته باشد.  کسانی را که می

 ییکایگر آمریرباز دسشد. چند  می کم شلوغ کافه کم

ان گرفته بودند، با سرو صدا یرا در م یکه دو دختر ژاپن

تر  شینشستند. معلوم بود که پ یزیداخل شدند و دور م

 د که باز هم بنوشند. نا د و حاال آمدهنا دهینوش

آمدند. از  یت از ده گذشته بود که دو زن ژاپنساع

. با دنیآ یدشان که به طرف کافه مید. نابایآن طرف خ

 یشتر از چهل سال داشته باشند. ولید بیاب»خود گفت: 

 «اند. ده نشدهیخب، خدا را شکر که هنوز چروک

به طرفشان  اه چشم ی د. همها، وارد کافه شدنه نز

که با آن دو دختر  ییاه جوان یها چشم یبرگشت. حت

ک در نشسته بود، ی، نزدیزیکه پشت م یآمده بودند. کس

ان، به سبک ش  یرفت. جلوها  آن برخاست و به استقبال

ز خودشان را که چند نفر دور یکرد و م یمی، تعظاه یژاپن

د. یفت که تقی نشنگ یزیداد و چ  آن نشسته بودند، نشان

تفاوت از کنار مرد رد شدند و  یزدند و ب یخندبل زن،  ود 

نشان ها  آن دمت، میزی را بهشخان رفتند. پیشخیجلو پ

 داد و بدون آن که به دنبالشان بیاید، مشغول کار خود شد. 

تقی چشم دوخت به نقش زنی روی 
صراحی، که کیمونو پوشیده بود و موهایش 

ی چوبی و دراز  ا را جمع کرده بود و با گیره
 ها را پشت سر مهار کرده بود. آن
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تند، نگاهشان از فر یر که جلو موط زن، همان دو 

رد و جلو وخ یز میکافه ل یتو یاه یک مشتریکای یرو

کافه  یز که نشستند، هنوز چشمشان تویت. پشت مفر یم

    «شروع شد.»ر لب گفت: ید. تقی زیود یم

 شر محوِ خودیتصو هبکافه،  ی پنجره ی شهیش یوت 

کراواتش را  ی د. گرهیش کشیه موهاب یکرد و دست ینگاه

انداخت و لبخند  یو به آن دو زن، نگاه باال برد و برگشت

 زد. 

شان یخدمت براشراب خواسته بودند، که پیشد الب

الس. دو زن، مشغول یک بطر شراب آورد، با دو گی

 یتوجه یگر به کسید دن شراب شدند و ظاهراًینوش

لبخند ها  آن دن راست کرد و بهر. تقی، چند بار گدنتنداش

بلند ها  آن را به افتخار شا یساک ی الهیک بار هم، پیزد. 

نند. باالخره، موفق شد نگاه یببها  آن که یکرد. جور

را که رو به او داشت، به خود جلب ها  آن از یکیشتابانِ 

 ییقد بلند، با موها یجوان ید و رویکند. اما نگاه زن لغز

 ند. ابور متوقف م

 ز گذاشت. یم یرا رو شا الهیو پ« تمام.»تقی گفت: 

شان  آمده بودند. و اغلب، سن یشتریب یاه ال زناح

بود که کنار آن دو زن، دو  یپنجاه. مدتچهل و  یباال

، یگری، همان جوانِ قد بلند و دیکیجوان نشسته بودند. 

خاستند و از کافه رب چهره؛ که مردی سبزه رو و خوش

داد و  یاز آن دو زن ژاپن یکیا ز ریرفتند. پول م نرویب

جوانِ قد بلند حلقه کرد و او را با خود  یدستش را در بازو

 برد.

فشارد و  کرد چیزی گلویش را می تقی احساس

کراواتش را شل کرد و  ی اندازد. کره نفسش را به تنگنا می

 یاه یگر نگاهش، مشتریک بار دید. یکش یقینفس عم

انی جوان نشسته ردبا م یجا، زناننجا و آنیا دور زد. ار هکاف

بودند و سرشان به گفتگو گرم بود. تقی به جز خودش دو 

د باید آسیایی باشند. با جوان را دید که حدس ز

 هایی آفتاب سوخته. هندی یا پاکستانی؟ چهره

بش را داشت. یسفارش داد. حساب ج یسکیبار و نیا

خواست ریسک کند. از کجا که کسی گیرش بیاید. در  نمی

سال چند بار بیشتر، بودنِ با زنی را تجربه نکرده  این دو

هایش را به  اقم در لحظاتی کوتاه، در هتلی که اتبود. آن ه

داد. هر بار بخشی از پس  همین منظور ساعتی اجاره می

کرد.  اندازش آب رفته بود. اما این بار دیگر فرق می

ای که به صاحبش تعلق  توانست تمام شب را در خانه می

داشت، سپری کند و پولی هم به جیب بزند. پانزده هزار 

 ین، شاید هم بیشتر! 

ی  ی بزرگ از عقربه تقی به ساعتش نگاه کرد. عقربه

ای شصت درجه را نشان  زاویه کوچک عقب مانده بود و

ی کوچک هنوز به یازده نرسیده بود. این بار  داد. عقربه می

ی به طرفش اش را که بلند کرد، دید زن لیوان ویسکی

و خود را « ا نصیب و یا قسمت.ی»آید. با خود گفت:  می

 یکرد. زن کمکراواتش را سفت  ی جمع کرد و دوباره گره

ده ین کوتاه پوشید آستیهن سفرایکوتاه. پ یچاق بود با قد

کش ی. از رنگ تند ماتآمد یکه به او م  یمشک یبود با دامن

زش آمد. تقی بلند شد و ایستاد. یامد. زن کنار میخوشش ن

ده یرود و خون به صورتش دو ج مییاحساس کرد سرش گ

ادلش بهم تا تع ز گذاشتیم یش را رویاه است. کف دست

 .ردنخو

 «تونم بشینم؟ می»زن پرسید: 

م کرد و گفت: یتقی آرام و با وقار، به زن تعظ

 "البته!"

ی فرود تشکر کرد و مقابل تقی روی یک صندل نز

 «اهل کجائید؟»آمد و بالفاصله پرسید: 

قی سعی کرد، بدون تلو خوردن، روی صندلی ت

 «ران. یا»شیند. مدتی طول کشید تا بگوید: بن

 «راک؟یا: »دیدوباره پرس ن

 «عراق نه، ایران. من ایرانی هستم.»تقی گفت: 

چشمانش  ی ن خورد و حلقهیزن چ یشانیوط پطخ

م ید بگویل داریم یچ»د: یتر شد. تقی تند پرس تنگ

 «اورند.یتان بیبرا

ز یم یوشانه برداشت و ر یفش را از رویک نز

و « م.هد یممنون. خودم سفارش م: »گذاشت و گفت

کافه. دختر جلو آمد. به تقی  یهش را چرخاند تونگا

های تقی از هر  ی لب چشمک زد و به زن اشاره کرد. گوشه

 دو طرف کش آمد.
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 «الس.ی. دو گیسکیو»گفت:  زن

بود. سرش را بلند  یالسش نگاه کرد. خالیتقی به گ

کرد و به زن نگاه کرد و سعی کرد حدس بزند که زن 

د هم بیشتر. سن این چندسالش است. چهل و پنج؟ شای

 شود بدرستی تشخیص داد. ها را نمی ژاپنی

 «د اینجا؟یکار آمد یبرا»د: یپرس نز

 «د.وش یم یآره. دو سال»تقی نخواست کتمان کند: 

د. یاز آن نوش یا السش را برداشت و جرعهیزن گ

شور کنجا. شما که ید اییآ یکار م یچرا برا»د: یدوباره پرس

ک چاه یهر کدام از شما،  ی نهخا یو. تدیدار یثروتمند

 «نفت هست.

اش آن چنان بلند و کشیده  د. صدای خندهیتقی خند

نگاه کردند. تقی ها  آن بود که چند نفر برگشتند و به

ج یرا فروخورد. احساس کرد که دوباره سرش گ شا خنده

   «د.یببخش»سرش را با دو دست گرفت و گفت:  ود.ر یم

و « ست.یالزم ن یذرخواهنه، نه. ع»با عجله گفت:  نز

ش دست تکان داد. یراب یکافه. کس یوت سرش را گرداند

اه یزن هم دست تکان داد. تقی چشم گرداند. مردِ جوان س

زشان یآمد. به مقابل م یشان م به طرف یپوست و تنومند

 «!یها»د، گفت: یکه رس

دات ینجا پیکردم امروز ا ی! فکر نمیها»گفت: زن 

 «ت؟یمامور یبربشه. مگه قرار نبود 

شست. ن نارف، کنار زتع یو ب« نرفتم.»: مرد گفت

خم  یاو بلند کرد؛ سر یرا برا شا یسکیالس ویتقی گ

 به او نکرد.  یمرد توجه« ؟ییکایآمر»کرد و گفت: 

بگم  یخور ی میچ»د: یرو به مرد کرد و پرسزن 

 «ارن؟یبرات ب

 یا گهید ی هفاکم. تو  خورده رهتا خرخ»مرد گفت:   

 «کنم. یدات مینجا پیدونستم ا می دم. امابو

 «؟یت هستاه با دوست»د: یدوباره پرسزن 

 «الشون.یخ یآره. اما ب»مرد گفت: 

 «تونیم بریم؟ پس ما می»گفت:  نز

 «گشتم! فکر کردی برای چی دنبالت می»مرد گفت: 

ی دو برخاستند. تقی هم برخاست. به سخت ره

زد و جلوِ  ا دورز ریتوانست خودش را کنترل کند. م می

 «ن مال منه.یارو! ای، یه»مرد را گرفت و گفت: 

د. تقی یوگ ید چه میمرد به تقی نگاه کرد. نفهم

د. یزن. زن خودش را کنار کش یدست انداخت به بازو

 یتقی افتاد رو« و.یک اف»ل داد و گفت: ه امرد، تقی ر

ز. اما به سرعت برخاست و به طرف او حمله برد. ناگهان یم

 ید که باال آورد. مرد، موهایچیشکمش پ یتند، تو یدرد

 ید توین آورد و با زانو کوبییتقی را چنگ زد. سر او را پا

ات باال یمحتو یدیم اسطع. طعم شور خون با شصورت

د. نتوانست خودش را نگه دارد. یجیآمده، در دهان تقی پ

د. مردِ ید و به طرف در دویغ کشین افتاد. زن جیبه زم

 رون رفت.یو به دنبال زن ب« و.یک اف»اره گفت: سیاه دوب

ن بلند کرد و یزم یخودش را از رو یتقی به سخت   

ش برد. ناهرا به طرف دش نشست. دست یصندل یوت

شد. سرش را باال گرفت. چند سرباز  یدستش خون

زِ مقابل نشسته بودند، به او نگاه یکه دور م ییکایآمر

ن انداخت. ییرا پادند. تقی سرش یخند یکردند و م یم

اش، کت و کراوات  ه ات معدیف شده بود. محتویلباسش کث

 ش بلند شود و به دنبالیرا آلوده کرده بود. خواست از جا

 یصندل یخورد و رو جیما نتوانست. سرش گابرود، ها  آن

خدمت، با عجله خودش را به او رساند. افتاد. دختر پیش

 در دستش بود. گفت:  یدستمال

 « بد شد. یلیم. خمتأسف»   

ز کند. تقی دستمال را یو خم شد تا لباس او را تم   

و  !«اه مادر قحبه»د: یر لب غریگرفت و ز از دست دختر

 ■ هاش. بعد شروع کردن به تمیز کردن لباس
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   « اشتر...» داستان کوتاه 
 « ب الرحمان)بهروز(ینج»نویسنده  
   

 .ها از راه رسیده بود لی گلبهار زیبا مانند نوعروسی با دو 

جا گسترده بود. درختان  را در همه قشنگش چادر سبز و

نموده، آماده گل و شگوفه بودند. همی  کتازه برگ و پند

های زرد  های گل درآمده بودند. گل اشجار مثل دسته

آویزی  ها و دامنه کوهسار با دل جای در دشت ینوروزی جا

الله شبیه عاشقانه های داغ بر دل  رویده بودند. گل

جگرسوخته، مغموم و خموش هر طرف تازه سر درآورده و 

طرف آسمان نیلگون چشم دوخته  با حسرت و افسردگی به

ها و  بودند. شور و شوق عجیبی ایجاد شده بود. همه گل

ها با عشق خود را با نسیم خوش بوی بهاری رها  سبزه

خم  طرف زمین وار و خاشعانه به نمودند و دیوانه می

همه  شدند سجده شکرانه در پیشگاه معبود و خالق این می

نمودند. انگار نقاش  زیبای بجا آورده و دوباره سر بلند می

بزرگ ایتالوی لوناردو دیونچی تابلوی طبیعت را با دستان 

تصویر کشیده باشد. اشتر  اش به توانا و ظرافت هنرمندانه

نتظارش را خبر از سرنوشت شوم یکه ا جوان و متفرعن بی

که به اندام   رفت و با حرکاتی سو می سو و آن کشید این می

داد به زمین و زمان فخر  عضالتی، پرپیچ و خم و قویش می

نمود و با  فروخت. زمانی ایستاده شده به اطراف نگاه می می

بلعید. او تازه به بلوغ  اشتهای غیر قابل وصفی خارها را می

که در   ای ه بود و غدهتر شد رسیده بود، کوهانش بزرگ

که  یهای پس سرش قرار داشت، شروع به ترشح هورمون

شد کرده بود. او احساس  باعث تحریک جنسیش می

ای در برابر ماده اشترها پیدا نموده بود.  آشفته و بیگانه

کرد و آواز آزاردهنده از گلویش خارج  فش می همه فش

و  ریخت ساخت. کف از دو طرف دهنش به بیرون می می

با هر چیز هر حیوان سر جنگ داشت و به زمین لگد 

دانست و از  کوبید و خود را خدای زمین و آسمان می می

 چیز و هیچ حیوان ترس و هراس نداشت. هیچ

در آن طرف دشت در یک خیمه که از پوست جانوران   

نفر نشسته و برای خرید حیوانات  ساخته شده بود، چند

  طولهبرای چنددقیقه بها  آن گویزدند. گفت هم چنه میبا 

 

انجامید و باالخره با هم توافق کردند و صاحب حیوانات 

 فروش رسانید. چند گوسفند و اشتر را به

دقیقه بعد حیوانات فروخته شده را با هم  در حدود بیست

در یک جا جمع نمودند و منتظر کامیون بزرگی که در راه 

یوالی ساخت بشر بود شدند. ناگهان از دور سر و کله آن ه

خراشش غرغرکنان نمایان شد و با راهنمایی  با آواز گوش

عمق قرار گرفت  صاحب قبلی حیوانات در داخل گودال کم

ها را در میانش قرار دهند. همه این  تا آن زبان بسته

ترین مقاومت در عقب  حیوانات خریده شده بدون کوچک

، که جا گرفتند و فقط اشتر جوان شاخ و دم آن غول بی

دانست  چون و چرای دشت و صحرا می خود را مالک بی

مت حاضر نبود داخل آن دیوِ کریه منظر شود و یهیچ ق به

های که در هر کار دست  به هزار زحمت و مشقت انسان

اند او را در  هر ابلیس و هر اهریمن را از عقب بسته

کرد داخل کامیون ساختند. او  که مأیوسانه تقال می حالی

 حرمتی برای چیست!!؟ بود، این بیمتعجب 

خواهند او را که آزاد بدنیا آمده و حق داشت آزاد  چرا می 

گی کند در داخل آن موجود ساخت اوالد آدم قرار  زند

 بدهند؟ 

خیلی عصبانی بود. دهنش کف کرده بود. غرورش 

رفت و با  دار شده بود، هیچ قرار نداشت پس پس می خدشه

 کوبید. شدت می بهاش به بدنه کامیون  تنه

صاحب پیشین اشتر رو به خریدار نموده و گفت: این اشتر 

بسیار... و چند دشنام رکیک نثار پدر و اجداد اشتر جوان 

نموده و ادامه داد اگر این لعنتی را با این حیوانات نحیف 

جا ببرید... ممکن است که قبل از رسیدن به شهر چند  یک

ند. فقط یک راه است... این حیوان را با دندان و لگد تلف ک

پدر را انتقال داد و آن اینکه در قسمت پیشروی تمام  بی

باشد ها  آن طرف اش به که پشت این حیوانات در حالی

بعد از بستن اشتر جوان آسی و ملول  محکم بسته شود.

نمود و گفتن خدانگهدار و در  که همچنان مقاومت می

 . طرف شهر روان شدند امان خدا باشید به
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های  دادند و با سم می بع را سر گوسفندان ترنم بع 

شان به کف کامیون آهنگ و ملودی محزونی را  کوچک

های درازشان از باالی کامیون  با گردن نواختند، اشتران می

به نقاط دوری چشم دوخته بودند و در دریا افکار درهم و 

برهم خود که تصور آن برای انسان غیر قابل درک 

رق بودند. شاید خالق آزرمجویشان را به کمک نمود غ می

 طلبیدند... می

های  ریزی نشده بود تکان سفالتآجاده در بیشتر جاها  

های  شد و استخوان شدید در داخل کامیون احساس می

آوری از برخورد  اش را خرد کرده بود. آواز چندش راکبین

شد. بعد از  روی جاده ایجاد می ها( به ها )الستیک چراخ

ریزی  های خاکی و اسفالت یمودن چند کیلومتر جادهپ

که  آهسته به شهر نزدیک شدند و در محلی شده آهسته

برای خرید و فروش حیوانات اهلی توسط شهرداری تهیه 

پای  یک حیوانات را از آن هشت شده بود رسیدند. یک

 آهنی خارج نموده و در یک گوشه برای فروش قرار دادند.

های بالون مانند و  های کلفت و شکم چند قصاب با بدن 

بوی متعفن ها  آن های چرکین و آلوده به خون که از لباس

و زننده گوشت، پوست، چربی و مدفوع حیوانات به مشام 

تقصیر،  بی خبر، که آن حیوانات بی رسید به محلی می

حیوان بودنشان ها  آن پناه و بی هیچ نوع آثام، فقط آثم بی

دانست چرا  بودند رسیدند. کسی نمی بود بس... قرار داده

 اند؟  برای این چنین روز خلق شده

 یقربانی و فنا شدن به این دنیا راستی برایه و آیا ب

 اند؟ جهنمی گام گذاشته

ها به کدام حق خود را نماینده ایزدان دانسته  و این آدم 

 پردازند؟  عام حیوانات می به کشتار و قتل

، کله و دنبه حیوانات، چند قصابان بعد از ارزیابی سر 

گوسفند به شمول اشترجوان را خریداری نموده و افسار 

طرف کشتارگاه، محل مهیل و  دست گرفته و به را به آن

ها و  های قصابی خالف همه ارزش مهوع یکه در عقب دکان

قوانین شهرنشینی در میان منازل مسکونی بود روان 

را تعقیب ها  نآ شدند. اطفال با اشتیاق و حالت ملتهب

انگیزی را  نمودند تا نمایش تیاتر مسخره، مضحک و غم می

ها بوده و حیوانات سیاهی  که قهرمان اول آن انسان

ارزش لشکراند، دیگر هیچ نوع نقشی در این کمدی  بی

شد  کنند... و با کشتن اشتر جوان آغاز می انسانی بازی نمی

ند اشتری را با خواست می تماشا کنند. این اولین مرتبه بود،

همه آرزوهایش که در جستجوی سعادت بود به دیار 

نیستی یعنی شکم فاسد و مشمئز انسان که گورستان 

این  گناه است دفن کنند. های بی تمام زنده جان

چیز و  که از جمله اعجایب خلقت است و همه موجودی

ی اشیا را جهت حفظ بقای نسلش و بهتر زیستن،  همه

برند و نابود  خورند، از بین می وار می کفتاروار و کرکس

مذهبی، حالل و حرام  د و با گفتن کلماتی ظاهراًکنن می

شرمی تمام به قتل  این و آن حیوان را با وقاحت و بی

رسانند و حتی شیر حیوان را که حق طبیعی و خداداد  می

بوده با چابکی و محیلی که تنها درشان  ها آن های چوچه

ربایند و با اظهار اندیشه یکه  میها  آن نوع بشر است از

که علیه حیوانات و  غذای کامل و مفید بوده و از جنایاتی

های  دهند خود را برائت داده و وجدان گان انجام می پرنده

سازند. خود را  کثیف و قیح آلوده خود را راحت می

شان  ی مغزهای گنده و بوناک که ساخته و پرداخته حقی به

دهند از همه زنده  خدا نسبت می است... و ناحق به

شان را  داند و هر عمل های کره زمین برتر و شریف می جان

 کنند. جهت پایداری بقای خویش به نحو از انحا توجیه می

های  اشتر آالخون والخون و بدبخت در میان جمعیت گام

طرف در  طرف و آن داشت و سرش این بلند و استوار برمی

های بزرگ  و زیبایش با پلک گردش بود، و چشمان قشنگ

باالی آن که از داخل شدن حشرات، گرد و خاک 

کرد. از  نمود مأیوسانه به اطراف نگاه می جلوگیری می

ترین  که در پیرامونش در حال وقوع بود کوچک یماجرای

که برای  یهای اطالعی نداشت، از رفتار و کردار انسان

. بعد از آورد کردند سر در نمی قراری می کشتن او بی

چیز برای فرستادن او به جهان  ساعت همه سپری شدن نیم

که گذشته از آموزه دینی  نیستی آماده شده بود. جهانی

بصورت معما و راز و رمز باقیمانده... و از زمان و عصر حجر 

نام آدم در جستجو و حل  قدیم و حجر جدید، موجودی به

ه، فقط به نیرو رهسپار بود این معما و تعقیب آن با همه

ادانی تصادم ی پوکش به دیوار ن بست رسیده و کله بن
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که کاردهای بزرگ و بران در دو  حالینموده... دو قصاب در

زان نموده بودند به اشتر جوان نزدیک شدند یطرف کمر آو

و زمخت او را  و با بستن پاهای او توسط یک طناب سفت

یاد، با وادار به زمین نشستن نمودند و سرش را با فشار ز

ش از زمان بزرگ ا حلقه فلزی که در میان پرده بینی

شدنش جهت مطیع ساختن او آویخته بودند به عقب قرار 

داد، او  العملی از خود نشان نمی دادند... او هیچ عکس

حیوان باوفا و فرمانبردار بود. هزاران سال اجدادش برای 

انسان این موجود نابکار و قدرنشناس خدمت صادقانه 

شان فقط مردن و در شکم  وده بودند ولی پاداش همهنم

که یکی از قصابان  ها مدفن شدن بود... هنگامی کثیف آدم

خواست  آژیر و آژی دهاک صفت توسط کارد تیز خود می

طرف گردنش نزدیک  او را نحر کند و کارد را با تمام قوه به

نمود، ناگهان احساس ناشناخته و مهیجی به حیوان  می

که در وجود خود سراغ داشت  ای و با همه شیمهدست داد 

نحو  دفعتاً از جا بلند شد... اما کارد لعنتی کار خود را به

احسن انجام داده بود، قسمتی از گردنش را پاره نموده 

زد و اشتر الت و  بود. خون از آن مانند فواره به بیرون می

بخت پا به فرار گذاشت... قصابان سراسیمه و  نگون پات و

هراسان به تعقیب او با کاردهای برهنه و تیز که تنها آله 

برابر روشنای آفتاب  قتال صحنه جنایت بود و در

زدند روان بودند. همی مردم به  استهزاءآمیز چشمک می

 گفتند: شتر دیوانه شده... یک آواز می

 بگیریدش...  -

 نگذارین فرار کند...  -

که  هشت درحالیبا گلوله بزنین... اشتر با عجله و د -

داشت تا  کرد گام برمی گردنش شدیداُ درد و سوزش می

جان عزیزش را نجات بدهد. فرار او برای زنده ماندن، نزد 

انسان این حیوان خونخوار و سفاک که تمام موجود روی 

وار  گان کوچک گرفته تا حیوانات بزرگ گله زمین را از پرند

لی و نیکبختی خوشحاها  آن عام نموده در ماتم مرگ قتل

 ، دیوانگی است...!!؟ کند خود را جستجو می

آهسته قوه  ، اشتر جوان آهسته ساعت فرار در حدود نیم

به   شد. هایش سنگین می داد و گام خود را از دست می

نمود خود را سرپا نگهدارد و جان  هزار مشکل کوشش می

رینش را از این مهلکه وحشتناک نجات بدهد. اما یش

،  لرزید گش توان حمل او را نداشت آشکارا میپاهای بزر

داد و بسیار به  لحظه به لحظه توان خود را از دست می

داشت. خون از ناحیه بریده شده  آهستگی قدم برمی

زد و بدنش به یک پارچه  گردنش به بیرون تیرک می

های زیبایش  . پلک قرمزرنگ و آتشین خون مبدل شده بود

چشمانش را باز نگه  سنگین شده بود... به مشکل

داشت، دنیا در نگاهش سیاه و تاریک شده بود. آن  می

اش مکدر و چرکین  لهیختصویر آزفنداکش در م که  یدنیای

نقش بر  رمق شد... باالخره از پا درآمد، سست و بی می

باره سر پا بایستد ولی  . خیلی تالش نمود تا دو زمین شد

نفس  . نفس شده بود. تمام انرژی بدنش ختم  نتیجه بود بی

اش باز و  های بینی کرد پره زد به زحمت تنفس می می

تپید و صدای دپ و  شدت می شد، قلبش به بسته می

آلوده با کف  رسید. خون های کوچکش می دوپش به گوش

های کنار  اش به روی خاک سفید رنگ از دهن و بینی

، خرخر  کم تنگ شده بود ریخت. نفسش کم جاده می

ها رفیق و همدمش بودند  پاهای بزرگش که سالکرد و  می

،  نمودند اش می یها و مشکالت همراه و در مخمصه

. حس  شد و خامالنه تالش در رهایش داشتند کش می کش

، روح و روانش در اختیار خودش  کرد که وجودش می

مرتبه سرش را با گردن کجش بلند کرد و  . فقط یک نیست

وار باعجله خود را  ان الشخورچیز نفهمید... قصاب دیگر هیچ

باالی سر او مانند ایالن فاتح اساطیر رسانیده... و شروع به 

 نحر نمودنش کردند...

که  چند لحظه بعد فقط سرآلوده به خون او در حالی

هایش  فروغش باز بود و زبانش در تحت دندان چشمان بی

اعضای  کلید شده بود. در گوشه افتاده بود. و متباقی

ها  های قصابی به چنگک پارچه در دکان رچهبدنش پا

 ■ آگیشیده شده بود...
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   « کوپا» داستان کوتاه
 « رشوند یعل»نویسنده  

 

علفش از کوپای  *کوپایحرمت تصمیم گرفته بود 

غروب هنگام هربار که  امسال زمستان بلندتر باشد. نایبعلی

بلندی کوپای  رفت می حجت برای خرد کردن علوفه با

زاده  هربار که از مسیر امام برد. می را تو فکر علی اونایب

رفت باز کوپای نایبعلی رخ  می محمود سمت باغستان

ی نایبعلی میخ بود که درپای حرمت کوپا کرد. می عیان

اش  هربار دیدنش پیکره سوزنی بود که با .رفت می فرو

شد برای حرمت بلندی کوپای یاقوب و برزو  می مجروح

با  اما بلندی کوپای نایبعلی جای سوال بود قابل تحمل بود

 :گفت می خود

چرا  مال و حشم نداره -

 ؟کوپاش این همه بلنده

پندار حرمت هرگونه حدسی را 

کرد اما روی یکی چنان  می رد

 :گفت  می شد که با خود می میخکوب

 حدیث کوپاش خواهد مطرح باشه می نایبعلی -

 .این و آن گرده

ته بود کنگر چیده و علف تابستان نایبعلی تا توانس

 جمع اهالی پاییز و زمستان در صحرایی جمع کرده بود.

 :گفت می ها با افتخار شب نشینی

پنجاه لوک، علف صحرایی بچیدم  چهارصد -

خود نیست کوپایم دل آسمان را نشانه بی

 بگرفته؟

ها متفق القول  آن .اهالی هم نظر حرمت را داشتند

. هرکس هم لوفه نیاز نداردعلی به این همه عنایب که بودند

 :گفت می کرد می که محض خرید علوفه مراجعه

 !مگه علوفه فروشی یه ؟ -

قامت کوپا بر  و . بلندی قدکوپا مهم بود برای نایبعلی

مقایسه با  های هرانک، لذتی داشت که هیچ چیز در سر بام

از  رفت می خانه که نایبعلی به مسرت بخش نبود. آن

آمد  می زد به کوپایش بعد می لزها  پنجره چوبی ساعت

 .کرد می مقایسه هم ها را باپاکو ها سربام خانه

 

بعد برزو بعد  ،یاقوب اول کوپای مُن، بعد کوپای -

 .......و بهروز بعد اکبر

دند و قد ها خرد ش علف .آن سال زمستان سر آمد

اما کوپای نایبعلی  .ها پایین آمد کوپاها تا کف بام طویله

کوپای نایبعلی بود  فقط بود ش باقیماندهدوسه متری قد

 هرکس هم برای خرید علوفه پیش نایبعلی .ها مبر سر با

کرد. اهالی برای رفع  می یک جوابش یک در .رفت می

  سفید در ومدان های شان به آبادی مایحتاج علوفه دام

 خریدند. می تومان هزار582رفتند یونجه بندی  می المان

سرمست  و نایب ران کسری علوفهجب اهالی در تالش برای

 :علوفه داشتن و ندادن که

 علوفه نیست ماه بهار تا دو -

 .ماالن احتیاج دارند

فکر باقیمانده کوپا بود  حرمت در

توان  شد می اگر این باقیمانده خورده

 مشوشی حرمت را آزار اندیشه .مقابله با نایبعلی را داشت

 داد. می

 ...کوپای نایب و ،کوپای نایب -

 . چگونهوانست باقیمانده کوپا را محو کندت می نهچگو

اوکه شب و روز اهالی را  .توانست اقتدار نایب را بشکند می

 .زد می سرکوفت

خواهند زمستان  می تابستان سایه نشینی کنند -

 .شان بلند باشه علوفه کوپای روز،

حرمت آدم دیروز  .بود حرمت کالفه بود غروب دم

را برشانه راست انداخت.  طناب .از طویله بیرون آمد .نبود

کوچه باغ خلوت بود. دست بر جیب برد.  .یدکوچه را پای

شعله کبریت را  .سیگار را بو کرد .سیگار زر را بیرون کشید

 .برجان سیگار کشید

رباالیی را سمت س بلعید. می سیگار را تند تند دود

کوپای نایب پدیدار  وسطای کوچه .مزارستان پی گرفت

. نگاهی به انتهای کوچه باغ انداخت .یستادحرمت ا .شد

ها خرد شدند و قد کوپاها تا کف  علف
ها پایین آمد. اما کوپای  بام طویله

باقیمانده نایبعلی دوسه متری قدش 
بود فقط کوپای نایبعلی بود بر سر 

 ها. بام
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با فانوس سمت طویله محض شیر گرفتن از  مش صدیقه

 .آمد می گاوش

گویند  می شانس که .بدهد گاوش دو سطل شیر -

نداشته باشه ولی شانس آدم هیچی  .همین است

 .داشته باشه

علوفه در آخور نبود.  ،رمت برگشت سمت طویلهح

خیره شد بر قیافه حیوانات  حرمت .حیوانات گرسنه بودند

 :بلند گفت

  .دهد علوفه نمی .گردن نایبعلی تان برگناه -

هرچه  .سمت خانه نایب راهی شد .رمت بیرون زدح

کج  . راهش را سمت خانه خودتالش کرد نتوانست در بزند

را به کوپای علف  خود .کرد. اما نزدیکای خانه برگشت

 *علوفه از پاجه *بند . دورساند. خف کرد کوچه را پایید

 .رفت دو بند دیگر دوباره انداخت. پایین

از  . حرمتمحو شده بود کوپای نایب شب گذشته بود.

و با  چهاربند علوفه پایین انداخته بود. ها طویله پاجه تمام

 ■ خود کرده بود. اینکار اهالی را شریک اقدام

 

ی علف که بر روی هم تلمبارمی شود و  کوپه :وپا* ک

 .شود می خورد حیوانات داده زمستان به

 .بند: یک قطعه علف که با ریسه بسته باشند *

رای خرد شدن علوفه سوراخ بر بام طویله که ب :اجه* پ

 تعبیه شده است.
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   « اگر مشروط شوم...» داستان کوتاه 
 « ن رادیآبت»نویسنده  

 

صبح ساعت بیست دقیقه به هفت بیدار شدم. باد 

ها  به جنبش انداخته بود. بجز صدای کالغ ی اتاقم را پرده

زدند، سکوتی  های مهمی به هم می که به گمانم حرف

آور بر فضای خانه حاکم بود. مادرم هنوز از خواب  مرگ

شد لبخند زیبایی بر  بیدار نشده بود. حتما وقتی بیدار می

بست. همیشه وقتی مجبورم این ساعت  هایش نقش می لب

ست دارم انقدر به تلفن پدرم زنگ از روز بیدار شوم، دو

اش بیدار کنم. انقدر زنگ  بزنم تا او را هم از خواب شیرین

بزنم تا آخر با فحش گوشی را به دیوار بکوبد. ده دقیقه 

ی دیگر  هایم را بپوشم. ده دقیقه زمان الزم داشتم تا لباس

مانده به هفت هم صرف پیاده رفتن از خانه تا 

این کار نزدیک بودن شد. تنها خوبی  هتل می

محل کار به خانه است. از در پرسنلی وارد هتل 

شدم و نگهبان اسمم را درست ساعت هفت 

وارد دفتر کرد. اولین باری که مسیر نگهبانی تا 

ی رستوران را رفتم، یادم است چقدر  آشپزخانه

زیبا به نظرم رسید. دو زمین تنیس که من را یاد 

های سر به فلک کشیده که  اندازد. درخت هایم می نداشته

توانم بدون پول دادن از  تنها چیزهایی هستند که می

شان لذت ببرم. استخری که محل بازی قوها شده.  زیبایی

اند. و چمنی که با  قوهایی که واقعا در پر قو بزرگ شده

کرد. از  احاطه کردن استخر به زیبایی آن اضافه می

هایم را  ین لباسآشپزخانه وارد آسانسور شدم. رفتم پای

های هتل دوربین کار  عوض کردم. تمام سوراخ و سمبه

پایند. همیشه در حال عوض کردن  اند و آدم را می گذاشته

زنم.  ایستم و به آن زل می هایم به طرف دوربین می لباس

دوست ندارم این ارتباط بصری فقط یک طرفه باشد. چون 

در غیر این صورت حس خدا نسبت به شخص پشت 

ی آدامس را از  ترسم. بسته کنم و از او می انیتور پیدا میم

جیب شلوارم درآوردم و داخل جیب شلوار جدید گذاشتم. 

 از اتاق خارج شدم و بعد گذراندن یک راهروی تنگ که آن 

 

 

هم مجهز به دوربین بود، وارد سالن شدم. کمی فکر 

 کردم کجا باید بروم. 

ها  اری بوده که اتاقآز به گمانم معمار آنجا آدم مردم

کننده طراحی کرده است. اگر همکارهایم  را چنین گیج

کنم.  نباشد معموال راه غذاخوری و برگشت را گم می

ترین اتاق آن زیرزمین عظیم است.  غذاخوری بزرگ

آمیزی به  مرادمند را دیدم که طبق معمول لبخند کنایه

 دهد باید دستم را با لب داشت. هروقت با من دست می

کنم  ای به طرف باال به سمتش دراز کنم. فکر نمی زاویه

ای به ورزش داشته باشد وگرنه نباید به  مرادمند عالقه

حلقه انداخت توپ بسکتبال برایش کار 

سختی باشد. به دنبال مرادمند راه افتادم. 

ی چپش خم  موقع راه رفتن به طرف شانه

شود. اگر یک انگلیسی به راه رفتنش دقت  می

کند که از اسب افتاده. ظرفی  فکر میکند 

برداشتم. در ظرفت به مقداری پنیر و گوجه و 

اندازند که بعد خوردن صبحانه، نه چیزی از پنیر  خیار می

ای از نیم قرص نانی  ماند و نه تکه و گوجه و خیار باقی می

شود. کامپیوتر هم چنین دقتی  داری اسراف می که برمی

کنی وارد حمام  است. حس میندارد. اتاق مرطوب و گرم 

گفتم  "امروز کجاهایی؟"ای. مرادمند پرسید  عمومی شده

پس تو رستوران ". گفت "شاپ، بعد رستوران کافی"

و بلند شد. من هم دنبالش راه افتادم. بسته  "بینمت می

آدامس را درآورم و یکی خوردم. اگر بعد خوردن صبحانه 

اش را باال  همهآدامس نخورم، موقع تمیز کردن میز سوم 

اش عصبی است و ربطی  گویند دلیل آورم. دکترها می می

به معده و دستگاه گوارشم ندارد. دوباره وارد آسانسور شدم 

و از آشپزخانه رستوران به خود رستوران رفتم. به 

شاپ  همکارهای شیفت بعد سالم کردم و به سمت کافی

رفتم و  تر برداشتم. سریع به سمت گاری هایم را سریع قدم

شاپ شدم برای پیدا کردن  مشغول دور زدن در سالن کافی

به گمانم معمار آنجا 
آزاری بوده  آدم مردم

ها را چنین  که اتاق
کننده طراحی  گیج

 کرده است.
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ها در آن صبحانه خورده بودند و حاال  میزهایی که مهمان

 .شد باید تمیز می

شاپ خیلی شلوغ است. مدام برای تمیز  ها کافی صبح

دادم و وقتی پر  کردن میزها گاری را به سمت جلو هل می

شاپ  افیشد با تمام قوای بدنم به پشت ک می

کردم. خیلی  ها خالی می کشاندمش و آن را از ظرف می

جویدم تا نکند باال  حالم بد شده بود. مدام آدامس می

افتاد ضعف  ها می ها و عسل بیاورم. چشمم به کیک

هایشان حس حسادت من را  ها و صبحانه کردم. مهمان می

تصور کنم، لذت ها  آن انگیزد. از اینکه خودم را جای برمی

هایشان  مانند که در چشم هایی می زاده برم. مثل نجیب می

یابی. در حالی که اگر من  هیچ اثری از غم و غصه نمی

جلوی خودم را نگیرم، سیل اندوه هزار ساله از چشمانم 

زاده است را با خودش  شود و هرچه کاخ و نجیب جاری می

برد. برایم قابل درک نیست شفیع چطور از زمان  می

کند. معلوم است آدم  نوز اینجا کار میساخت هتل ه

اش  حسودی نیست. یا شاید زیادی نسبت به این زندگی

وقت جایگاه خودش را با  احساس رضایت دارد، و هیچ

کند. توان کار سنگین ندارم. ویترها  ها مقایسه نمی مهمان

شان من  سوزد. همیشه یکی ی ضعیفم می دلشان برای جثه

کند. هم خودشان  همراهی میرا برای تمیز کردن میزها 

روند چون حجم کار نصف  به این بهانه از زیر کار درمی

کنند. یکی از ویترهای  شود، و هم کمکی به من می می

کند من دوازده ساله هستم. با اغراق سنم را  خانم فکر می

 آورد تا مثالً زند و پیش دیگر ویترها به زبان می حدس می

لحن بیانش واقعا عذابم  .نسبت به من احساس ترحم کند

زند سرش را عقب  دهد. هروقت چنین حرف می می

کند. بدون اینکه انتظاری از  اش را سپر می گیرد، سینه می

ی متقابل یک نوجوان دوازده ساله داشته باشد، با  حمله

 کند به خندیدن. هایش شروع می ای بر شانه رعشه

هایم هم اسباب خنده و تمسخرشان شده.  لباس

سی که مناسب من باشد نداشتند. مجبور شدم شلوار لبا

قرمز گشاد و بلندی که مخصوص ویترهای بخش لمکده 

مضحک کرده بود. برخالف  ام را کامالً بود بپوشم که قیافه

های هتل  اش در مقابل آینه شفیع که نصف ساعات کاری

کند بابت این کار بهش  گذرد، به طوری که آدم فکر می می

فراری هستم. وقتی از کنار  ها من از آینه دهند، پول می

شدم  دارهای هواپیما که مهمان هتل بودند رد میمهمان

 کردم. بازوهای باال آمده و قد بلند احساس حقارت می

کج در برابر  های کشتی در مقابل من مثل قهرمانها  آن

زده سومالی است. اگر قدم پنج سانت  کودکان قحطی

رسیدم، شاید بعد مدتی  تاد میبلندتر بود و به صد و هف

توانستم به استخدام یک شرکت  زیاده خوری می

داری درآیم. کارشان خیلی بدرد  هواپیمایی برای مهمان

خورد. از وقتی پدرم رفته، حدود سه سال است که  من می

ام. درحالی که این کار میل من به سفر را ارضا  سفر نرفته

زندگی بخور و کرد. حقوقش هم کفاف گذراندن یک  می

 دهد. را می بیشترنمیر و حتی 

شاپ تمام  ساعت که به یازده رسید دیگر کار کافی

شد. سر و صداها خوابید و سرشیفت کتش را درآورد. 

بدون اینکه چیزی بگوید جارو را برداشتم و مشغول جارو 

زدن کف سالن شدم. جارو زدن سالن به آن بزرگی کار 

اگر داستان شیرین و  واقعا سختی است. به طوری که

شد، خسرو برای به دنبال  فرهاد در عصر حاضر نوشته می

نخود سیاه فرستادن، به جای کوه کندن، جارو زدن سالن 

کرد. وسواس بیش از  شاپ هتل را به فرهاد امر می کافی

دهد. اعتقاد دارم آدم یا نباید کاری انجام  حد عذابم می

این وسواس در  دهد، یا به بهترین شکل انجامش دهد.

از  بیشترهای زندگی به دردم خورده، ولی  خیلی از قسمت

ی عذاب بوده. جارو زدن آن سالن بزرگ به طوری  آن مایه

ای از چنگ جارو در امان نباشد، کمر آدم را  که هیچ ذره

زدم یکی از ویترها چای آورد  طور جارو می شکند. همان می

م یک آن روز دیدند کدا و همه دور هم جمع شدیم. می

شان  غایب است تا پشت سرش حرف بزنند. یا اگر حرف

های خانم و  زیاد باب میل همه نبود، راجع به مهمان

ها خوراک شفیع است.  زنند. این حرف ظاهرشان حرف می

سخنران اصلی هم خودش است. با مهارتی که دارد دیگر 

کند. ولی تابحال  ویترها را هم مجبور به صحبت می

ای به  از دهان من حرف بیرون بکشد. نه عالقه نتوانسته

ها دارم و نه مهارتی در گفتن. گاهی ممکن است  این حرف
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ی خودش شنیدنی باشد که  سخنرانی شفیع انقدر به گفته

 سررسیدن سرپرست هم مانعی برای ادامه دادن نباشد.

شد که حبیبی زنگ زد به  جارو زدن داشت تمام می

توران خواست. جارو را سرشیفت و من را برای رس

رفتم.  تر راه می گذاشتم. تی را بردم تا بشورم. آهسته

رم  می". گفتم "ری؟ بیا برو دیگه کجا می"سرشیفت گفت 

دم  خواد می نمی". گفت "تی رو بشورم، تی بکشم بعد برم

. "رفیعی تی بکشه، تو برو پیش حبیبی تا دوباره زنگ نزده

یبی متنفرم. دوست نداشتم برم رستوران. از حب

خواستم هرطور شده دیرتر چشمم به رویش بیوفتد.  می

گذشتم. یک روز  حتی از خیر یک دقیقه دیرتر هم نمی

کردیم با  ها را پولیش می مرادمند وقتی داشتیم قاشق

انگیزش گفت حبیبی چندبار به مادرم  همان لبخند نفرت

و  بیشترپیشنهاد داده. فقط گفت پیشنهاد. نه یک کلمه 

افتم از  تر. یاد آن روز که می کم نه

شوم. البد باید  خودم هم متنفر می

شدم و  کردم. مثال بلند می کاری می

شکستم.  چند لیوان تو سر حبیبی می

ولی هیچ واکنشی نشان ندادم. 

اش را نگرفت. انگار از گفتنش  مرادمند هم پی حرف

محیط هتل شبیه روستا است.  .پشیمان شده باشد

کسی کاری سر بزند که مورد توجه بقیه باشد، که از  همین

شود و به گوش همه  ها دهان به دهان می سریع حرف

ی ویترها، مرادمند است  از همه بیشتردانستم  رسد. می می

 آید. که از حبیبی بدش می

گذشتم کمی خودم را کنار آسانسور  از البی که می

ترمم را پنهان کردم و از اینترنت هتل با تلفنم نمرات این 

نگاه کردم. دوباره افتضاح به بار آوردم. شش واحد غیرقابل 

قبول. این ترم اگر دوباره مشروط شوم، بار پشیمانی بر 

شود. وقتی همیشه پشیمان گذشته  دوشم دو برابر می

باشی و حسرتش را بخوری، توان حرکت کردن به سمت 

ست ندارم پولم ترسی نداری. دو ای که ازش می آینده

شویی سرویس بهداشتی دانشگاه خرید مایع دستصرف 

شود. پولی که حاصل دست رنج خودم است. درحالی که 

اند، من باید  هایم همچنان در حرارت پر قو آرام همکالسی

ای که تازه متولد شده سعی کنم روی پاهای  مثل گوساله

خودم بایستم. وقتی هفده سالم بود پدر و مادرم آخر کار 

. مادرم دیگر تحمل پدرم را نداشت. خودشان را کردند

راستش مادرم از اول تحمل پدرم را نداشت. بعد طالق 

یک روز مادرم گفت وقتی من را زاییده، پدرم به 

اعتنایی که با تحقیر همراه بوده  بیمارستان سر زده و با بی

روم، خودت تاکسی بگیر و با بچه  به مادرم گفته من می

ولیت پدرم آنقدر رشار از مسئاین واکنش پدرانه و س بیا.

شود با داستان کردن این  مادرم را از او متنفر کرده که می

پدرم   ی هرچه منظومه عشقی است را خواند. نفرت فاتحه

نشست داخل حمام و تریاک  کارش را ول کرده بود، می

کشید. اسمش را هم گذاشته بود کار خانه. به مادرم  می

دهم تو کارهای  جام میگفت من کارهای خانه را ان می

ها  باالخره باید کسی باال سر این توله"گفت  بیرون. می

ها  . مادرم زیر بار این حرف"باشد یا نه

رفت. این اواخر برای اینکه مادرم  نمی

را آرام کند، به او هم پیشنهاد کشیدن 

داد. ولی مادرم برای اینکه به  می

ی خودش آرامش را به خانه  گفته

 .م را مجبور کرد تا تن به طالق دهدبرگرداند پدر

سقف البی انقدر بلند است که حس راه رفتن در کاخ 

ها هستند.  ها هم حتما شاهزاده دهد. مهمان بهت دست می

هایی که برایشان مهم نیست پولشان سر از کجا  شاهزاده

مرغ برای صبحانه  آورد. شاید صرف خرید تخم درمی

ها  آن شود. برای خت میشود. شاید قبض آب با آن پردا می

چه اهمیتی دارد؟ ولی این افکار که چه بالیی سر پولم 

دار بودم یک  کند. اگر پول آید مرا سخت درگیر می درمی

ساختم. فروشگاه را پر از جنس  فروشگاه بزرگ می

ها  کردم. و پولی را که مردم برای خرید جنس می

کس  کردم. هیچ پرداختند صرف کمک به فقرا می می

شود. ولی من نه  دهد عاقبت پولش چه می همیت نمیا

های دیگران هم  های خودم، بلکه به پول تنها به پول

 آوردند. دهم که سر از کجا درمی اهمیت می

وارد رستوران شدم مرادمند با لبخندش سر تکان 

چه عجب اومدی. برو رومیزیا رو ببر "داد. حبیبی گفت 

گذشتم کمی خودم را  از البی که می
کنار آسانسور پنهان کردم و از 
اینترنت هتل با تلفنم نمرات این 

فتضاح ترمم را نگاه کردم. دوباره ا
 .به بار آوردم
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م حبیبی چه شد . روزهای اول متوجه نمی"الندری

هایش است.  گوید. دچار نوعی تنبلی در تکان دادن لب می

کالم شود، بجز چند صدای  کسی که بار اول با حبیبی هم

شود. همین باعث شده  نامانوس چیز خاصی متوجه نمی

ی  بود موقع حرف زدن مضحک به نظر برسد. حاجی تکمه

بندد که با قد کوتاهش، آدم فکر  باالی پیرهنش را می

هایش وصل شده و خداوند  کند سرش مستقیما به شانهمی

ها، حاجی  هرگز برایش گردنی خلق نکرده است. بجز با زن

 دهد و شخصیت کامالً کس هدیه نمی لبخندش را به هیچ

 ای دارد. جدی

از کنار حبیبی گذشتم، وارد آشپزخانه شدم. 

ها را که مچاله شده بود یکی یکی باز کردم تا  رومیزی

ها را  یش بریزد. ریختمشان توی گاری و آشغالها آشغال

بردم پشت نگهبانی، کنار  جارو کردم. گاری را باید می

زمین تنیس. از آشپزخانه خارج شدم. از کنار استخر 

گذشتم. قوها واقعا زیبا هستند. به پرهایشان فکر کردم. 

هایشان آن زیر احساس خوبی دارند. گاری را  حتما جوجه

یس که مسیر تنگی بود پیش بردم. وارد از کنار زمین تن

الندری شدم. به مادرم سالم کردم. مردها هم به من سالم 

کردند. مادرم تنها زن آنجا است. مدت زیادی است در 

هتل نیرو "کند. ترم که تمام شد مادرم گفت  هتل کار می

دانستم منظورش چیست بدون  . من هم که می"خواهد می

چه خوب من "، گفتم "اری بیااگر دوست د"اینکه بگوید 

خودم خرج  دهم پول ترجیح می "آیم. تابستان بیکارم می

شویی یا قبض آب دانشگاه شود. پول خرید مایع دست

مادرم باید خرج سمعک برای خواهرم یا خوراکی و پوشاک 

شود. مادرم خوشحال بود. چندبار من را دست انداخت. 

ش نقش بسته، های لبخندی که صبح بعد بیدار شدن بر لب

کار خودش را کرده بود. دیشب بجای خواهرم آقای زیبنده 

کنار مادرم خوابیده بود. یک روز مادرم خواهرم را فرستاد 

ی مادربزرگم پیش پدرم. آن روز برایم از مردی حرف  خانه

گفت. گفت فردا قرار  می "دوست"زد که خودش به او 

درشت مان باشد. فردایش یک آقای  است دوستش مهمان

های سیاه که جلب  هیکل، با موهای جو گندمی با لب

کرد وارد شد. با دوست مادرم دست دادم و در  توجه می

زد. چند  جواب لبخندش لبخند زدم. مادرم هم لبخند می

دقیقه بعد لباس پوشیدم و به بهانه دیدن دوستم از خانه 

خارج شدم. شب را هم به خانه برنگشتم. با اکراه به 

نگ زدم و ازش خواستم امشب جای خواب بهم دوستم ز

دهد. از آن روز بار سوم است که دوست مادرم مهمان ما 

آورد و مدام  شود. با خودش دو باکس سیگار و خرما می می

کشد. به نظر از آن مردهایی  شکند و سیگار می تخمه می

 .آید که طرفدار کار خانه باشند نمی

افظی کردم و به گاری را خالی کردم. از مادرم خداح

رستوران برگشتم. حبیبی گفت برم ناهار بخورم. دنبال 

یکی راه افتادم. آشپز در ظرفم استامبلی ریخت. وارد 

حمام عمومی شدم و شروع کردم به خوردن. به حبیبی و 

زیبنده فکر کردم. فکر کردم البد حبیبی از آن مردهایی 

ور است ط است که کار خانه را دوست دارند. ولی اگر این

همه ساعت با یک دفترچه و خودکار در  پس چطور این

رود. حبیبی حتی الیق عنوان  دستش مدام هتل را راه می

هم نیست. فقط یک معتاد به زن است. ویترها  "دوست"

زن "گویند حاجی. ولی وقتی خودش نیست  بهش می

عاشق کار بیرون  کنند. زیبنده حتماً صدایش می "پرست

هایش به  وست خوبی هم است. حتما بچهاست. به گمانم د

. حتما خودش "باباجون"توانند بهش بگویند  راحتی می

گونه صدایش کنند. بچه که  هایش این هم دوست دارد بچه

کردم. ولی هیچ وقت  صدا می "مامان جون"بودم مادرم را 

. خیلی دوست "جون بابا"کردم به پدرم بگویم  جرأت نمی

که پدرم دور خودش کشیده را  داشتم بتوانم این دیواری

. گاهی آخر "باباجون"بشکنم و بدون ترس بهش بگویم 

ها خاموش  افتاد و چراغ ها وقتی پدرم روی تخت می شب

شب بخیر مامان "گفتم  ایستادم می بود، کنار در می

شب "گفتم  داد سریع می . مادرم که جوابم را می"جون

ایستم یا چشمم بدون اینکه منتظر جواب ب "جون بخیر بابا

دویدم و در را پشت سرم  هایش بیوفتد تا اتاقم می به چشم

ترسیدم نکند پدرم آن زمان خواب بوده و  بستم. می می

 کردم که کاش واقعاً صدای من را نشنیده. ولی بعد دعا می

 .ام نفهمیده باشد من چه صدایش کرده خواب بوده و اصالً
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ها را آماده  گاریناهار را خوردم و وارد رستوران شدم. 

کردم. آرام آرام رستوران شلوغ شد. ساعت به یک که 

رسید میزها همه پر شد از آخوندهایی که با خانواده از 

طرف یک موسسه مالی مهمان هتل بودند. میزشان پر بود 

سف أهای گران قیمت. ت ها و نوشیدنی از خوراکی

خوردم که پول آن موسسه صرف چنین چیزهایی  می

تمیز کردن میزهای رستوران برای اینکه خوراک شد.  می

تر است. گاری هم زودتر  تری روی میز است سخت مفصل

دیدم که حبیبی چهار  شود. می پر می

سر  پایید تا شخصاً ها را می چشمی خانم

میزشان برود تا سفارش بگیرد و یک 

مندانه بهشان هدیه کند.  لبخند سخاوت

 اش حتماً حبیبی در طول زندگی

ی  ها داده. وقتی کلمه شنهادهای زیادی به خانمپی

 رود، معموالً توسط یک مرد تنها به کار می "پیشنهاد"

شود. حبیبی  آور می ذهن همه درگیر پیشنهادهای شرم

اولین بار به زنش پیشنهاد ازدواج داده. دفعه بعد به زنی 

مطلقه پیشنهاد صیغه داده. و در دفعات بعد فقط پیشنهاد 

 کردم زیبنده چطور به مادرم پیشنهاد داده. اصالً داده. فکر

چطور پیشنهادی؟ هر پیشنهادی بوده است مادرم قبول 

 .داد کرده. و این بدجور من را عذاب می

ساعت رستوران که تمام شد، جارو را برداشتم و 

شروع کردم به جارو کردن. احساس تهوع کردم. آدامسی 

که پیش پدرم بود.  در دهان گذاشتم. به خواهرم فکر کردم

 بابا"زند.  خیلی دوست داشتم بدانم پدرمان را چه صدا می

سنش هنوز انقدر نبود تا بفهمد چه خالئی  "؟جون

گوید بابا در  اش را اشغال کرده است. خواهرم می زندگی

اش خواب است. فقط برای مصرف  خانه مادربزرگ همه

به خانه شود. خواهرم را من  تریاک و غذا خوردن بیدار می

برمش و خودم بدون اینکه  برم. تا دم در می مادربزگم می

گردم. دوست  وارد شوم و چشمم به پدرم بیوفتد برمی

 .ندارم پدرم را در حین انجام دادن کار خانه ببینم

ام، از  گوید من دوازده ساله همان خانمی که می

شاپ چای و شیرینی آورد. حبیبی صدایم کرد. ولی  کافی

خواستم کنارش بنشینم و چای بخورم. به جارو  من نمی

که تمام شد مرادمند ها  آن کردن ادامه دادم. چای خوردن

یک لیوان چای با شیرینی برایم روی میز گذاشت. 

آید. حتما  دانست که من هم از حبیبی خوشم نمی می

پیش خودش هم امیدوار است که او من را از حبیبی بیزار 

ها شدند، من هم  ولیش ظرفکرده است. بقیه سرگرم پ

مشغول به تی کشیدن سالن رستوران شدم. کارم که تمام 

هایم را عوض کردم. نگهبان اسمم  شد رفتم پایین و لباس

را در ساعت چهار وارد دفتر کرد. هوا به شدت گرم بود. 

های آسمان پنهان شده  ابرها در گوشه

تابید.  رحمانه می بودند و آفتاب بی

نزدیک خانه متوجه پراید آدامس خریدم. 

ام شدم. دیدم پدرم دست  یشمی عمه

خواهرم را گرفته و دارد با مادرم بحث 

بار  آورد. ولی این ام خواهرم را می کند. همیشه عمه می

پدرم این کار را کرده بود. نزدیک شدم تا دست خواهرم را 

از دست پدرم جدا کنم. باید سریع خواهر و مادرم را وارد 

م دستش را دراز کردم تا به بحث خاتمه دهم. پدر خانه می

دست دادم. دوست داشتم  "چطوری؟"کرد گفت 

. ولی "جون خوبم بابا"ترین دروغ عمرم را بگویم:  بزرگ

چیزی نگفتم. دست خواهرم را گرفتم. وارد خانه شدیم و 

در را بستیم. حالت تهوع گرفته بودم. خانه بوی سیگار 

ه تازه رفته بود. شاید پدرم موقع که زیبند داد. مثل آن می

اش. یک نخ از سیگارهایش برداشتم و وارد  رفتن دیده بوده

اش کردم. به سرفه افتادم. حالت  اتاق خودم شدم. روشن

اش را در  تهوع داشتم. بسته آدامس را درآوردم و همه

 ■ .دهان گذاشتم و روی تخت دراز کشیدم

بار پدرم این کار را  ولی این
کرده بود. نزدیک شدم تا 
دست خواهرم را از دست 

 پدرم جدا کنم.
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  «رودخانه» داستان کوتاه 
 « ییآرشام استادسرا»نویسنده  

 

 رودخـانـه قـرن به قـرن به جـریان خـود ادامه»

 خورد. می اش رقم ها در کرانه نسانا دهـد و سرنوشــتِ می

 به دستِ فراموشی ها فردا هر چـند سرنوشت انسـان

 [5] «خـانه از حرکت باز نمی ایستدشود، اما رود می سپرده

ها که  آن سال خانه را پدربزرگِ پدرم ساخته بود. در

ها سیار بودند و  ندگیِ انسان ثباتی نداشت و دهکدهز

ها مدام در حال کوچ. خانه را در جایی ساخته بود  جمعیت

که دیگر امکانِ کوچ کردن نداشتند.کنار رودِ عظیمی که 

طرفِ  مه ای غلیظ تمام سال روی آن را پوشانده بود و آن

و مقصدش  رود ناپیدا. طرف دیگر رود درست مثل مبدأ

 ای از اهالی آنجا را انتهای جهان عده نامشخص بود.

چند سال بعد از ساختن خانه، پدربزرگِ   خواندند... می

پدرم ناگهان در یک روز بارانی در سی و پنج سالگی قایقی 

های مدام با  ا بود در کوچه را که سال

کرد و دلیل آن را به  می خود حمل

اخت و خانه اندگفت به رود هیچکس نمی

های همسرِ باردارش که به در میانِ فریاد

 سطحِ سکوتِ همیشگیِ آن اطراف چنگ

کرد، و در مقابل چشمِ کسانی که  می اش انداخت و پاره می

در سفر بود و در برابر دیدگان ها  آن ها با سال

که سکوت کرده بود و به پارو  فرزندش)پدربزرگِ من(

مهِ رودخانه فرو کرد، در میانِ  می های پدرش نگاه زدن

 رفته و برای همیشه محو شد...

بعد از محو شدن پدرش  روزی در کودکی پدربزرگ،

گوید که او را روی رودخانه دیده  می آید و می به خانه

هایش توجه  است و صدایش را شنیده. هیچکس به حرف

دانستند که او هیچگاه صدای پدرش را  نکرد، زیرا همه می

لد او پدرش سکوتی دائمی اختیار بعد از تو نشنیده است.

دانست... پدربزرگ  می کرده بود. و او نیز خود این مطلب را

چندین بار در خانه باز هم اقرار کرد که پدرش را دیده و 

 را سرزنشما همیشه همان نگاه ها بود که او صدایش را... ا

اند  تند او را در حالی دیدهگف می ای از اهالی عده کرد. می

رودخانه خیره شده و آرام درحالِ صحبت کردن  که به مهِ

کم  با گذشتِ چند سال پدربزرگ را کم بوده است. با کسی

سکوتی که انسان ناتوان  سکوتی همانند پدرش فرا گرفت.

که آیا اختیاری ست یا قدرت تکلم از  از درک آن بود.

 های آخر  آورمش که در سال می دست رفته است. به یاد

 

کردی، طرح ثبت  می ایش نگاهه وقتی به چشم

هایی آبی  چشم شناختی. رود و مه را در آن باز میی  هشد

 هفتاد سالگی آن را در بر گرفته بود.های  رنگ که چروک

هایی آبی رنگ که برای پدرم، و من نیز به ارث  چشم

 کرد، می ای نامعلوم نگاه گذاشت... در خانه همیشه به نقطه

رفت و در جایی دور  می خانهنگاهش به ورای دیوارهای 

شد. پدرم یک روز درحال نفس نفس زدن با رنگی  می گم

 داند پریده به خانه آمد و گفت پدربزرگ با قایقی که نمی

وقتی  خواهد درون رودخانه برود. می از کجا آن را آورده

خانواده رسیده آن را درون رود انداخته بود و دیگر دیر 

 شده بود.

ندازد اما د را درون آب بیخواست خو پدر می

ساکت،  مادربزرگ جلوی او را گرفت. پدربزرگ آرام و

بدون توجه به صداهایی که از پشت 

میانِ  در شد، می سرش از جانب ما بلند

مهِ غلیظِ رودخانه فرو رفت و از مقابل 

 هایمان پنهان... چشم

 گذشت و پدر بی قرارتر می روزها

اق گذشته بود. پدر در ین اتفنزدیک یک سال از ا شد. می

گشت.  می ای خاموش گمشده بود و در پی چیزی ورطه

خأل مجهول او را در بر گرفته بود. جنب و جوش خود را از 

 ها زودتر از معمول از خواب بیدار دست داد. فقط صبح

 ای منتهی سراشیبی مقابل خانه را که به درهشد و  می

مادربزرگ و های  رفت و در مقابل سوال می شد پایین می

پرسیدند کجا بوده به چند تکه چوبی  می مادرم که از او

کرد که به عنوان هیزم جمع کرده است. در  می اشاره

و با هیچکس صحبت  هایش چیزی تغییر کرده بود چشم

کرد. صبحِ یک روزِ بارانی زودتر از هر وقت دیگر بلند  نمی

شد و من از صدای او در حالتی خواب و بیدار متوجه 

تر از روزهای قبل بود. برای  رفتارش گنگ رفتنش شدم.

از جایم با کمترین سر  همین چند دقیقه بعد از خروجش،

و صدای ممکن بلند شدم و برای اینکه کسی بیدار نشود 

ک از خانه بیرون رفتم چیزِ گرمی نپوشیدم و با لباسی ناز

های در  ای جلوی خانه در زیر طاقی از کاهه و پشت هیمه

رورفته و سقف مانند پنهان شدم. مادر و خواهر و هم ف

مقابل  مادربزرگ در خانه خواب بودند. پدرم ابتدا

های  قطره ای خیره شده بود. سراشیبی ایستاد و به نقطه

ای  در خانه همیشه به نقطه
کرد، نگاهش به  نامعلوم نگاه می

رفت و  ورای دیوارهای خانه می
 شد. در جایی دور گم می



   9313 شهریورماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |چهل ونهم شماره 933 

افتادند.  می روی سر و گردنمو کردند  می آب از طاق چکه

لباس پدرم به تنش چسبیده بود. باران و هوای مرطوب و 

خورده بود و  ا مهِ دائمی رودخانه پیوندمه صبحگاهی ب

برد. پدرم سراشیبیِ  می فرو  ای نمناک همه چیز را در هاله

منتهی به دره را پایین رفت و من نیز با رعایت فاصله به 

ی بزرگ ا ر اواسطِ سراشیبی از میانِ بوتهد   دنبال او.

من پشتِ یک درخت پنهان  کشید. می چیزی را بیرون

 دم جسمی چوبی از میان بوته بیرونشده بودم و دی

آید. پدرم در حال وارسی کردن آن شد و مطمئن شدم  می

قایق را برگرداند، و  قایقی یک نفره و کوچک است.

درونیِ آن قالب کرد و آرام شروع ی  ههایش را به لب پنجه

 به باال کشیدنِ آن از سراشیبی کرد. خودم را تا آنجا که

جمع کردم ولی اطمینان توانستم در پشت درخت  می

ولی وقتی از کنارم گذشت انگار در  داشتم مرا خواهد دید.

به  دید. کرد و اطراف خود را نمی می جهانی دیگر حرکت

به سمت  به سمت راست، انتهای سراشیبی که رسید،

کردم ترسم را از اتفاقی که  می رودخانه حرکت کرد. سعی

م. دنبال او در حالِ رخ دادن بود درون خود سرکوب کن

رفتم و نزدیک رود با بغضی فروخورده که هر لحظه امکانِ 

شکستن داشت و ترسی که سعی در کشتن آن در درون 

های کوچکم را به دور پاهای او حلقه  خود داشتم، دست

رانش چسباندم. تا یک، و شاید ی  هکردم و سرم را به عضل

ن کشید و متوجه حتی دو قدم مرا با خود به روی زمی

ام شد، در اوج آن حالتِ گنگِ ناشناخته  نبود. وقتی متوجه

 هایش گرفت و روبرویم نشست. هایم را میان دست دست

هایش که نگاه کردم در سطح آبی آن طرحی از  به چشم

 هایش در آن هوای سرد گرم بود. رود و مه را دیدم. دست

حس کردم جریانی از  لرزیدم. در آغوشم گرفت. می من

چیزی مانندِ یک  شود، می منی  هوارد سین تنش خارج و

چیزی پرحرارت که آرام و  اطمینان یا شاید یک پیوند.

 رامم کرد.

ام را بوسید و دستی به روی موهای  وقتی پیشانی

خیس و سرم کشید، تمام آشفتگی و تشویشم از بین رفت. 

ها  کردم. انگار تمام گره می آرامشی عجیب در خود حس

 ام. ها را دیده ای تمام نادیدنی در لحظهگشوده شده بود و 

همه چیز طبیعی و کامل، به صورت شفاف در آمده بود. 

 های باران در میان آن مه، ها و قطره درخشندگیِ برگ

انگار همگی در کنارِ هم یگانگی چیزی  های پدرم... چشم

دادند. در کنار رود آرام ایستادم. او قایقش را  می  را شکل

داخت و در آن نشست و آرام شروع به پارو به درون آب ان

زدن کرد. من در کنار آن رودِ عظیم محو شدنش را 

دیگر چیزی به یادم نیست جز صدای جیغ  دیدم...

کشیدنِ مادرم و دیدن او که با دیدن من در کنار رودخانه 

هایم  های مادربزرگم وقتی که به چشم بیهوش شد و اشک

رفته و بیش از شست سال نگاه کرد. مابقی در سکوتی فرو

را درون خود بلعیده است. تنها طرحی از مه و رود در 

هایِ  مادربزرگ چند سالِ بعد مُرد. مادرم سال هایم... چشم

زیر برف  ام... کرد که در کنار رود ایستاده می دراز مرا نگاه

 ...در سرما، در هر شرایطی زیر باران،

گانگی درون شدند و خألای برایِ ی می ها تکرار سال

خواهرم به شهر رفت و گویا بعد از  آوردند. می من پدید

مدتی ازدواج کرد و مادر را هم که دیگر پیر شده بود با 

ت سال از آن روزی که صخود برد... اکنون، بعد گذشت ش

 همه چیز در تکراری پدرم به رودخانه رفت گذشته و

ت ساهای درازی  سرسام آور پوسیده شده است. مادر سال

که مرده و به احتمال خواهرم نیز، و یا شاید پیرزنی شده 

وم و دهکده اجدادی و قی  هچروکیده در احتضار... از خان

پیوند خورده  های مدام و حرکت که سرنوشت شان با کوچ

بود چیزی جز مشتی خاک و خرابه نمانده است. تنها 

هایم ثابت  سرنوشتی محتوم نقش رود و مه را در چشم

گاهی  سکوتی که تمامِ فضا را در خود جای داده. کرده. و

شنوم و آن را از  می صدای پدرانم را در پشت این سکوت،

صداهایی نامفهوم و  دهم. می ورای جهانِ مادی تشخیص

اند تا کنشی تام از  واکنشوار که مانند بازگشت و  آینه

حنجره...صداهایی وِرد مانند، که طنینِ سرودهای کهن را 

قایق را  خوانند... می شوند و مرا به سمت خود می یاد آور

هایی  بینم که از گذشته می هایی اندازم و سایه می به آب

هایی  اند و به حالِ نامعلوم و آینده فراموش شده آمده

گیرد و درون ابدیت  می روند. مِه مرا در بر می دوردست

 ■ شوم... می محو

 

/ پور پرویزهمایون ردکت: ترجمه/ بارهستی/ کوندرا میالن_[ 0]

قطره نشر
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  «گرگ بره»داستان کوتاه  
 اهواز -کالس دوم راهنمایی، خوزستان« زهرا برومندنسب»نویسنده  

 

کرد. چوپان یک  در روزگاران قدیم چوپانی زندگی می

داشت. برای  بره کوچک داشت که او را خیلی دوست می

راه  کرد، تا بره یشه بره را بغل میهمین بود که چوپان هم

که بره را بغل کرده و  حالینرود و خسته نشود. چوپان در

کرد نگران بود  زیر درخت نشسته بود و گله را تماشا می

کش را ندرد، چرا که او را چدفعه گرگ بره کو که یک

خاطرش  خیلی دوست داشت. ناگهان چوپان فکری به

که تصمیم گرفت  چوپان یک پوست گرگ داشت، رسید.

را بر تن بره  را به اندازه تن بره کوچولو بدوزد و آن آن

بپوشاند تا دیگر هیچ گرگی به او حمله نکند. چوپان 

را بر تن بره کوچولو کرد. بره  را دوخت و آن گرگپوست 

کوچولو شبیه یک گرگ کوچولو شده بود. چوپان بره 

رگ بره کوچولو را نگاه کرد و تصمیم گرفت اسم او را گ

چوپان دیگر نگران گرگ بره نبود و او را در گله  بگذارد.

 گذاشت تا چرا کند. می

رفت  زنان می خانم لبخند یک روز بعدازظهر که خورشید

 برد. سمت خانه می پشت کوه تا بخوابد، چوپان گله را به

های خوشمزه  گوسفندان آخرین غذای روز خود را از علف

 کردند. چوپان حرکت میخوردند و با صدای  صحرا می

گرگ بره هم مثل بقیه گوسفندان مشغول چرا بود که 

گهان دید از گله عقب مانده است. گرگ بره به اطراف ان

ید. قدری صدا کرد، شاید دنگاه کرد ولی اثری از گله ن

 را بشنود، ولی گویا خیلی دور شده بود. چوپان صدای او

شدت  یی بهشد و گرگ بره از تنها هوا داشت تاریک می

ها که از دور به گوش  شنیدن صدای زوزه گرگ ترسید.  می

با تاریک  کرد.  چندان می رسید، وحشت گرگ بره را دو می

ای پناه آورده بود،  شدن هوا گرگ بره از ترس در کنار بوته

پس از  تر شد.  ها نزدیک که ناگهان صدای زوزه گرک

 شوند. می  حیوان به او نزدیک  لحظاتی احساس کرد چند

طرف او  خوب که دقت کرد دید چند گرگ دارند به

گرگ بره از ترس دست و پای خود را گم کرده   آیند. می

 ها به گرگ بره نزدیک شدند و به او سالم کردند. گرگ بود. 

و هم خوشحال شد. او انتظار  گرگ بره هم تعجب کرد

 ها به او کاری نداشته باشند.  نداشت که گرگ

 ها از گرگ بره پرسید: از گرگناگهان یکی 

چرا تنهایی؟ دوست داری با ما به شکار بیایی؟ گرگ بره 

ها به شکار  ای نداشت جز اینکه قبول کند با گرگ چاره

ها  آن ها پس از لحظاتی خرگوشی شکار کردند. رود. گرگ

دور خرگوش را گرفته و مشغول خوردن آن بودند و از 

 رگ بره نگاهگبخورد.  گرگ بره خواستند تا از آن خرگوش

هم  کردند حالش به میها  آن کرد و از کاری که میها  آن

ها دوست  گرگشب گذشت ولی گرگ بره با  خورد. آن می

ها به او کاری ندارند خوشحال  شده بود و از اینکه گرگ

ها  گهمنشینی با گر ها رفت. به النه گرگها  آن بود و با

کردند برایش  ها می هایی که گرگ کم کار باعث شد که کم

ها برای حمله به گله  گاه گرگ بره با گرگ  عادی شود.

خورد.  ها هم می رفت و گاهی از شکار گرگ گوسفندان می

 ها شده بود. گرگاخالق گرگ بره شبیه  

چوپان قصه ما که آن شب گرگ بره را گم کرده بود هر 

چوپان خیلی ناراحت  چه دنبال او گشت او را پیدا نکرد. 

برای همین  اند.  ها او را خورده که گرگ دکر د و فکر میش

بود که از آن به بعد تفنگ خود را آماده کرده بود تا هر جا 

ها  را شکار کند تا انتقام گرگ بره را از گرگ گرگ دید آن

 بگیرد.

به ها  آن ها دوست شده بود و با گرگ بره که با گرگ

نهایی به گله روز تصمیم گرفت که به ت رفت، یک شکار می

از قضا  گرگ بره به گله گوسفندان نزدیک شد.  حمله کند. 

وپان قصه چکرد، گله  ای که گرگ بره به آن حمله می گله

چوپان از گوشه درخت نزدیک شدن گرگ بره را  ما بود. 

 طرف او نشان گرفته بود. زیر نظر داشت و تفنگ خود را به

 ،شلیک تفنگ شد که ناگهان صدای یتر م گرگ بره نزدیک

زخمی شده پای گرگ بره  گرگ بره را به زمین انداخت. 

 را باالی سر گرگ بره رساند. دسرعت خو چوپان به بود. 

شد که این همان  یچوپان از تعجب خشکش زد، باورش نم

 ■ بره کوچولوی خودش باشد.
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   «قتل سیاه»داستان کوتاه  
 نساله از تهرا 50 ،«روزبه عقیلی»سنده ینو 

 

 ای را شکست. شرورانه شاخه حل همان بود. تنها راه

های بلند  سایه نردبان طوسی را به درخت تکیه داد.

 کس که بخواهد او را زیر نظر بگیرد، او را از نظر هر درخت،

ترین شاخه گذاشت و  دستانش را بر کوچک پنهان کرد.

های درخت  پاهایش را در سوراخ سنبه خود را باال کشید.

های  چراغ شد. داد و هر لحظه از زمین تاریک دور   قرار

ی  سویی داشتند. تشخیص دادن پنجره ها در دور کور خانه

های  ها و شاخه الی برگ به نظر از ال ی مورد بزرگ خانه

به پنجره خیره شده که  یدر حال درخت سیب مشکل بود.

رفت که ناگهان پایش لیز خورد و دو شاخه  باال  ،بود

اضطراب  عرق سرد روی پیشانیش نشسته بود. .سقوط کرد

سراپای وجود او را در بر  انسان، دو حس مهم و هیجان،

او  تر از تاریکی شب، غلیظ اش، های تیره لباس گرفته بود.

به آخرین  امان داشته بود.در بشری  را از دید هر بنی

پیشرفت خوبی بود ولی  به پایین نگاه کرد. شاخه رسید.

ته نگریست و شاد و یا غمگین شد بلکه باید نباید به گذش

 ی او رسیدن به آن پنجره بود. و آینده به آینده نگریست؛

 کرد. می بینی راحتی پیش ای که خودش به آینده

همیشه در سر هر راهی که بشر خواسته تا به  مشکل؛

مانعی وجود داشته و در حال حاضر برای  آن دست یابد،

اع زیاد پنجره نسبت به سارق زبردست این مشکل ارتف

این مسافت را محاسبه و فکر کرده بود که  قبالً درخت بود.

از پایین درخت  ب،خ رسد. دستش به سادگی به پنجره می

یاد دوران  حال باید تاب بخورد. این امر سخت بود.

او و خواهر کوچولویش با آن دامن  اش افتاد. کودکی

تابی  داد. تاب می راها  آن پدر با موهای جوگندمی زیبایش.

ها  سال ای. چه واژه پدر! تابی بین دو درخت. ی پدر. ساخته

تلفظش برایش کمی  بود این کلمه را بر زبان نیاورده بود.

گاه حتی در بدترین  پدر! آن پدر هیچ سخت شده بود.

کرد  کابوسش در بدترین شب زندگیش فکرش را هم نمی

 اتل شود.ق که پسر او دزد و از آن فراتر رفته...

آیا زمان آن بود به  اآلن وقت آن بود انتخاب کند.

یا از شاخه  ید،ایبوجدانش گوش دهد و از درخت پایین 

تصمیمش را  باز برسد؟ ی نیمه تاب بخورد و به پنجره

دیگر برای او وجدانی نمانده بود که بخواهد از آن  گرفت.

را اج جا عمالً باید کمی از تمریناتش را این اطاعت کند.

به چپ و راست  میضخ ی نسبتاً روی شاخه کرد. می

یک تاب دیگر  با پا به آرامی پنجره را باز کرد. حرکت کرد.

 و...

محض ورود  ی پنجره را گرفت و خود را باال کشید. لبه

ی  چهره سنگینی جسمی او را به زمین انداخت. به خانه،

 خواب جلوی چشمانش پدیدار شد. تار پیرمردی با لباس

بیرون  ارادی او نیز دست درون جیب کردن، کنش غیروا

ی سبک و صدای سه تیری بود که به مرکز  آوردن اسلحه

بنگ و باز هم  صدای بنگ، شب پیرمرد شلیک شد. لباس

چون صدا خفه  پرتی قاتل بود؛ ی حواس دهنده بنگ نشان

ها  پلیس ی دیگر، چند دقیقه کن در محل مناسبش نبود.

ای  این هم آینده جا خواهند بود. آن ان،یر معروفشژبا آن آ

وقت تلف کردن را جایز ندانست و انداختن  قابل مشاهده.

دو تندیس زیبای طال درون گونی و کمی خرت و پرت با 

ای از  مانند گربه تنها زمانی بود که صرف کرد. ارزش دیگر،

آرام و  ای از درخت چسبید. پنجره آویزان شد و به شاخه

که صدای آژیرها  ین درخت رسید و زمانیصدا به پای بی

این شب هم  تر بود. طرف او چندین بلوک آن شنیده شد،

 تمام شد.

مرد کشته صبح روز بعد در حوادث روزنامه عکس پیر

لین قتلش چون نه او ا نهراسید؛شده توسط خود را دید ام

های سیاه برای دزدی و شاید  با دستکش بود نه آخرینش.

 ■ ترک کرد.اتاق را  هم قتل،
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   «هادوستی»داستان کوتاه  
 ساله از کرمانشاه50، «مهسا مقدم»سنده ینو 

 
هم  یکس چیبه ه دمهسا و زهره با هم قهر بودن

با هم  یدو از کالس اول ابتدای آن .ندچرا قهر دگفتن ینم

هر روز با هم به  ،دم بودنجتا االن که کالس پن دبودن

ز و یک می یرو د.گشتن یم بر و با هم رفتند یممدرسه 

 ،دخوردن یها را با هم م یخوراک .دخواندن یمدرس  ،مکتین

که  دبودن یمیآنچنان صم ک جسم.یدر  دک روح بودنی

چ یهانگار  .دکردن یم یحسودها  آن ها به یه همکالسیبق

 رد.ک یمجدا ناز هم را ها  آن این دنیدر ا یزیچ

شان انمادر یدارشان دوستیپا یل دوستیاز دال یکی

ک مدرسه چندسال یها در  همانند بچهها  آن .بود

هم  یو در دوران زندگ دو دوست بودن یهمکالس

 شان ادامه داشت. یدوست

محکم چرا مهسا و زهره  یل دوستیهمه دل نیحاال با ا

دو  دانستند که آن یمادران هنوز نم .بماند دبا هم قهر کردن

ها  آن مقدم معلم ذشت و خانمگ یروز 3 .باهم قهر هستند

ه که با هم افتاد یاتفاقها  آن نیساس کرده بود که باح

 .کنند یاز هم دور دکردن یم یسع ند.نک یصحبت نم

اما زنند  یهم حرف م دو با آن ایآ ندیکرد که بب یهرکار

 نشد که نشد.

مهسا جان » :دیح مهسا را صدا کرد از او پرسیزنگ تفر

: تعجب کرده بود گفت مهسا که «؟یچرا با زهره قهر کرد

  .«دانم یلش را نمیمن دل .دیاز او بپرس !خانم اجازه»

چرا  یدان ینم ؟یدان یچه نم یعنی» :دیمعلم باز پرس

 یلیروز تعط ن سهید بعد از ایبا ،دانم یمن نم ؟یقهر کرد

تا بچه کوچک  مثل دو .دییایمدرسه ب د وینک یشتبا هم آ

 «د حاال برو.ینباش

زهره را صدا کرد و همان  یبعدح یمعلم زنگ تفر

 یهم به او داد که اگر آشت یبرخورد را با او کرد و مهلت

ها  آن ند مشکلیدهد تا بب یخبر مها  آن نکنند به مادران

ترها  بزرگ کهباشد  ید مشکلیشا .اند ست که قهر کردهیچ

  .را حل کنند آنبتوانند 

 روز و تا سه دمهسا و زهره جدا از هم به خانه رفتن

فکر کرد که چرا  یلیمهسا خ .دگرفتن یم مید تصمیگر باید

ن یزهره را دوست داشت و ا یلیاو که خ .د قهر باشندیبا

کرد که  یفکر نم .شته بودذسخت گ یلیاو خ بهروز  چند

و مدرسه رفتن مشکل  یبدون دوست داشتن زندگ

کرد که  یاحساس م ،حال درس خواندن نداشت .شود یم

 ف است.یا گم کرده و بالتکلیت داده را از دس یز مهمیچ

دا کرده بود که بدون ین احساس را پیزهره هم هم

ش یروز برا او هم آن چند .کردن معنا ندارد یدوست زندگ

مهسا تنگ شده  یو دلش برا شته بود ذسخت گ یلیخ

صحبت  یهر شب قبل از خواب با هم تلفنها  آن .بود

 یحساس درونا. گرید یزهایچ ودرس  د، دربارهکردن یم

 اد است.یز یلیخ یدوست یدم براآهر 

مادران مهسا و زهره  بامعلم همان شب تحمل نکرد و 

 .دیرا پرس ها  ل قهر کردن بچهیدلها  آن تماس گرفت و از

 یبرا د.و تعجب کردن دخبر بودن یسفانه مادران هم بأمت

 یلیچه دل .قهر کرده باشند دو نآنبود که  یباورکردن ها  آن

و با هم  ددنیترس یکم د؟که به مادرها هم نگفتن داشته

دا یدا کنند که پیپ یلید دلیصحبت کردند که شا یتلفن

گفت که چکار کنند تا بفهمند چه ها  آن . معلم بهنشد

 ان بدهند.ین قهر پایشده و به ا یین جدایباعث ا یکار

نواده زهره را شب دوم مادر مهسا خا .شتذشب اول گ

 عثدو را با هم روبرو کند و با  آن تا شام دعوت کرد یبرا

ن یل ایدل نکهیا مهمترو از همه  شان شود. یآشت

رفاقت چند ساله را بفهمد که باعث شده ها  یباز بچه

 د.ور سوال بریها را ز خانواده

و بعد از  دسر ساعت خانواده زهره به خانه مهسا رفتن

 ،نشستند  مبل یترها که رو کردن بزرگ یاحوالپرس

ش یپدرها هم پ ام از دخترها کنار مادرشان نشستند.هرکد

مادر مهسا به  کردند. یم یاسیبا هم بحث س بودند وهم 

وه تعارف کرد و رو کرد به زهره به یو م ینیریها ش همانیم

 د.یاحوال مهسا را از زهره پرس یشوخ

 :با من و من گفت بود هپاچه شدتدس یزهره که کم

که سرش  یدر حالسا مه .«خوب خوب است ،جون خاله»

مهسا  ،جون خاله» :زهره باز گفت. کرد  یا خندهن بود، یپائ

 یشه با زهره قهر کرده و من هر کار یم یکه چند روز

 «؟د من چکار کنمینکرد که نکرد شما بگ یکردم با او آشت

حاال نوبت مهسا  د.نگاه کردنبه هم تعجب  ها بامادر

 دترها مانده بودن رگبز ند.ها را تکرار ک بود که همان حرف

 یهمه طور یها جلو جکوآن ور .بزنند یکه چه حرف

 فتاده.ین یچ اتفاقیکه انگار ه دکردن یرفتار م
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کنار هم نشستند و بعد از  د ومهسا و زهره رفتن

که  یاز امتحانو  د.گر را بغل کردنیکردن و همد یروبوس

ا یم آینیم ببیما خواست د.گفتن دگر انجام دادنیهمد یرو

 ؟دارد یقهر بودن چه حسنکه یام و یم قهر کنیادر هستق

مادرها  .د کردینبا ییرا کرد و چه کارها یید چه کارهایبا

را مطلع  ها نکه آنیشدند که چرا بدون ا یسخت عصبان

خ شوند. یتوب دین کار بایبت اباکردند؟ و  ین کاریکنند چن

پدر  ناگهان ر نظر داشتندیرا زها  آن اتاق ی پدرها از گوشه

ت یها را اذ ن بچهیچرا ا .دیبابا ول کن یا» :مهسا گفت

شما خانم  ،یعالم بچگ د درکردن یک کاری ؟دیکن یم

  «ببخش.

ن یتر کیاز نزد نفر ادامه داد که دواما  مهسا

د یکه با یهر کارها  آن و دوستانشان با هم قهر کرده بودند

تا  ند،دشدهند و موفق ن یبا هم آشترا ها  آن تادادند انجام 

قهر  اشتباهِن فکر افتادند که با هم قهر کنند تا ینکه به ایا

 یسخت یهرچند روزها .نشان دهندها  آن  کردن را به

ن یاز بهتر نفر دو یباعث آشتکه  نیاز اداشتند اما 

شاد هستند و از  یلیخ یلیخاند،   شان شدهیها دوست

در  یچ زمانیگر هید دو قول دادن دکردن یمادرها عذرخواه

دو خواهر  مثلقهر نکنند و با هم ط هم ین شرایتر سخت

 ■باشند.  یواقع
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   «بال و ناقال»داستان کوتاه  
 ساله از مشهد 53 ،«راد یمحمد مراد»سنده ینو 
 

ه بابا ی. نبود یچکیاز خدا ه ریغ .نبود یکیبود  یکی

بود « بال»شون  یکیاسم  د.مامان بودند که دوتا بچه داشتن

ها رو مردم براشون  ن اسمی. البته ا«ناقال» یکیون ا و

. بود «یول»و  «یعل»شون  یگذاشته بودند وگرنه اسم اصل

 ین اسامیهارو به ا کردند اون یت میاما از بس مردم رو اذ

 یابون خرابکاریخ کوچه و درنبود که  یزدند. روز یصدا م

خواست به خونه  یا شب که باباشون میمردم ظهر  نکنند و

 یکی. ت نکنندیناقال شکا از بال و رند ویبره جلوش رو نگ

گفت  یم یگرید شه منزلم را شکسته.ین بچه شیگفت ا یم

ل یشون خورده به وسا تنه کردند و یگه میدنبال همد

ها هم  چاره اونیب یشکسته. بابا خته ویهمه ر بساطم و

 کرد و یم یعذرخواه انداخت و ین میسرش رو زم

ها  اون یها برا ین عذرخواهیاما مگه ا د.یگفت ببخش یم

شد؟ همه  یبهشون خسارت خورده بود پول م یکه کل

هر  ن به بعدیکه از ا دقرار گذاشتن مردم جمع شدند و

 دزدن یبه اهال یو خسارت درو شکوندن یزیها چ وقت بچه

ک ی. در طول درنیال بگین ریپولش رو از باباشون تا آخر

 یبابا و دخسارت زدنبار به مردم  57ها  ماه اون

کرد  یپول را پرداخت م یخواه شون هم با معذرت چارهیب

اره؟ مگه اون چقدر درآمد یتونست دوام ب یم یاما تا ک

ه کارگر ساده بود که درآمدش کفاف یداشت؟ اون 

نکه خسارت هم یکرد چه برسه به ا یش رو نمیزندگ

کرد  یومد شروع میپرداخت کنه و هر وقت که به خونه م

چاه کدومه، اما مگه  نکه راه کدومه ویا حت کردن ویه نصب

کردن؟ او از همه دوستاش در  یم ش گوشها به حرف بچه

کدوم نتونستند او رو  چینه کمک خواست اما هین زمیا

رمرد دانا اومد تو یه پیک روز ینکه یکنند تا ا ییراهنما

به  د ویچیزود در شهر پ یلین مرد خیآوازه ا .ها شهر اون

هاش  که از دست بچهاو هم د. یناقال رس بال و یش باباگو

 رمرد دانا رفت ویسراغ پ راست به هیشده بود  یگه عاصید

 رمردیکرد. پ رمرد دانا بازگویپ یاش رو برا قصه دل پر غصه

ناقال  بال و یبه بابا یدن داستان مرد نگاهیدانا پس از شن

من  ساده است و یلیگفت: مشکل شما خ انداخت و

 خوشحال شد و یلیرو برات حل کنم. مرد خ تونم اون یم

حل  ن مشکل رویمن ا یگوشم تا شما برا گفت: من سراپا

 ها چکار  ن بچهیدونم از دست ا یگه نمید، چون من دیکن

 ماه به مدرسه ۹ها  جواب گفت: بچه در رمردیکنم. پ

. کنن یم یهم باز خونن و یدر اونجا هم درس م رن و یم

 هنوز در یبچگ یل شدن مدارس اون انرژیعطت اما بعد از

 یبرا .ه کننیرو تخل ین انرژید ایبا وجودشون هست و

اد نگرفتن یچون هنوز  ابون ویان تو خین است که میهم

 ستند ویگران مراقبت کنن متوجه نیکه چطور از اموال د

شن. مرد گفت:  یگران میباعث صدمه به اموال د یگاه

د یدانا گفت: با در پاسخ مرد کنم؟ و د چکاریحاال من با

 ه بشه ویهاشون تخل یها انرژ تا اون یزیبر یا برنامه یبتون

 هارو اسم اون برو ن فردایهم راحت بخوابند. ها را شب

ن کالس یخواد ا یحاال م .یک کالس آموزشیس به یبنو

د یبا .کنه یفرق نم .یا درسی و یباشه، فرهنگ یورزش

 رمردین سر نره. مرد از پشو ها حوصله که اون یکن یکار

ها رو نوشت  وقت اسم اون فردا صبح اول کرد و دانا تشکر

شون بود. صبح روز  ن دم خونهیبال که همیکالس وال  تو

د یظهر که برگشت به خونه د ها رو به کالس برد و بعد اون

د یدن!!!!! تعجب کرد از مادرشون پرسیهردوشون خواب

 یه ساعتیداد که همسرش پاسخ  اومدن؟ و یها ک نیا

 افتادند و یدن به خونه از خستگیتا رس هست که اومدن و

گه همه مردم یاز فردا د دن.یبدون خوردن ناهار خواب

ها  مثل اون ییها ها هم که بچه یبعض راحت شده بودند و

 و فرستادندهاشونو به کالس  بچه اد گرفتند ویداشتند 

پرورش  و ن بود که خبر به آموزشی. ا راحت شدند یهمگ

کنه  ریشهر دا کالس در یم گرفت که تعدادیتصم د ویرس

 یها کالس» اسمش رو گذاشت ن کاررو هم کرد ویهم و

 گه خود آموزش ویاز اون سال به بعد د «.اوقات فراغت

بود که  یجور نیا کرد و یها رو اداره م ن کالسیپرورش ا

 ■ پرورش سکه شد. وضع آموزش و
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   «هیاول یها کمك»داستان کوتاه 
 ساله از سبزوار 52 ،«یمهسا افچنگ»سنده ینو

 
بودند که ناگهان  یمحمد و سارا در پارک مشغول باز

ها  آن .کرد یه میدند که داشت گریرا د یکوچک ی پرنده

شده و  یدند که بالش زخمیتر رفتند و د کینزد یکم

م گرفتند پرنده را بردارند و به یتواند پرواز کند. تصم ینم

 ی دند، سارا رفت و جعبهیبه خانه رس یه ببرند. وقتخان

از داخل جعبه آمد که  ییه را آورد. صدایاول یها کمک

 د.ید، عجله کنیگفت: زود باش یم

آن  یسارا با تعجب به جعبه نگاه کردند. وقت محمد و

آب گرم، چسب زخم و... به  ی سهیرا باز کردند؛ باند، ک

 اده شدند.یسرعت از جعبه پ

شود و به ما  یقدم م شیپ یگفت: حاال چه کسسارا 

خورد و گفت: من آب گرم  یسه تکانیکند. آب ک یکمک م

از من استفاده  یعضالن یها یگرفتگ یهستم و برا

ن پرنده که عضالتش یشود. صابون گفت: آخه، ا یم

به زخم کرد  یل نگاهیشده. گاز استر ینگرفته، بالش زخم

د مرا یق بود بایعمست اگر زخم یق نیو گفت: زخم عم

است  یحاال که زخم سطح ید ولیگذاشت یزخم م یرو

د. بالفاصله محمد ییزخم را با آب و صابون بشو ید رویبا

 شو داد. محل زخم را شست و

د. یزخم بگذار ید مرا رویچسب زخم گفت: حاال با

شود  یبال کدام پرنده م یپنبه از داخل جعبه گفت: رو

هم که باشد نوبت من  یتچسب زخم چسباند! حاال نوب

 د.یزخم پر یک چشم برهم زدن رویاست. در 

 یست؟ باند خودش را روین یگر کسیسارا گفت: د

اد زد من هستم. سارا بال پرنده را یدست سارا انداخت و فر

که  یاز پرنده مراقبت کردند و وقتها  آن با باند بست.

ها  آن دند حالش بهتر شده او را آزاد کردند پرنده ازید

 ■ د پرواز کرد و رفت.یخند یکه م یتشکر کرد و در حال

 

 

 

   «یمدرسه جنگل»داستان کوتاه 
 رازیساله از ش 52 ،«یساز تیمهسا چ»سنده ینو

 
آن  ها در جنگل روی درخت بود، که بچه ای در مدرسه

نام  داشت، به خدمتکار خواندند. این مدرسه دو درس می

بابای مدرسه بودند.  که مامان و دراز گوش موپشمکی و

مدرسه را  ها یک روز معلم کالس چهارم نیامده بود بچه

 به دراز گوش موپشمکی و روی سرشان گذاشته بودند. آخر

ها  بچه .موپشمکی روی صندلی نشست درس دادند.ها  آن

گوش  کنار سوری ترقه خریده بودند و برای چهارشنبه

آن مدرسه  بعد از موهای او آتش گرفت و .موپشمکی زدند

 جیغ ها ترسیده بودند و بچه .جنگل هم آتش گرفت و

آتش  کمک هم از رودخانه آب آوردند و باها  آن .زدند می

ای جدید  ها با کمک هم مدرسه خاموش کردند. بچه را

که همه  بخاطر آن ای نو درست کردند و ساختند. مدرسه

خوشی تمام شده بود جشنی بزرگ  خوبی و به کارها

ها  خوشحال کنند. بچه بابای مدرسه را مامان و گرفتند تا

ها پشت در  از روی آن پریدند. بچه آتش درست کردند و

 خوبی و ها به بچه زنی کردند از فردا ها قاشق ی همسایه خانه

 ■. کالسشان خوشی رفتند سر
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 «نهم بخش» یسینو فیلمنامهدر  یپرداز اصول داستان 
«یریحانه ظهیر» 
 

 ژانر و ساختار
 ،«نوع» معنای به فرانسوی کلمه از برگرفته ژانر، مفهوم

 .است Genus التین واژه از مشتق و «دسته»

 هایی رده عنوان به ژانری های نام بیستم قرن از پیش تا

 کاربرد متون، از زیادی شمار بندی دسته و تنظیم برای عام

 در مهمی نقش مفهوم این ویژه به. داشتند ای گسترده

 .بود کرده ایفا ادبیات گذاری ارزش و بندی طبقه

 کار به مختلف اشکال به ژانر اصطالح ادبی، های بررسی در

 :کند اشاره متن انواع میان تمایزهای به تا رود می

 با رابطه نوع ،(دراماتیک/  تغزلی/ حماسی) نمایشی نوع

 ،(تراژدی/ کمدی) پیرنگ نوع ،(غیرداستانی/داستانی) واقعیت

 (ماجرایی رمان/ تاریخی رمان/ احساساتی رمان) محتوا ماهیت

 کم کم ها سبک و ها موضوع تنوع و سینما شدن دار ریشه با

 ژانر اصطالح تا شد موجب ها، فیلم بندی دسته به نیاز

 .گیرد قرار استفاده مورد نیز درسینما

 انتزاعی مفاهیمی ژانرها و ژانری نظام فیلم، صنعت در

 و سازندگان بین نشده اعالم توافقی اساس بر که هستند

 ساختار برای قواعد از ای مجموعه ژانر. اند شده بنا تماشاگران

 و فیلمساز برای هم که دهد می شکل ها مفیل تصویری و روایی

 هستند ها فیلم خود این واقع در. هستند آشنا بیننده برای هم

 . بخشند می موجودیت را ژانری مفاهیم ضمنی طور به که

    اولیه های فیلم در ژانر

 وسیله به اغلب فیلم هر فیلم، تولید آغازین های سال طی

 ژانری، اصطالحات و شد می شناخته موضوعش و زمانی طول

 های فیلم» مثالً) شدند می اطالق ها فیلم به ضابطه بی و آزادانه

 (.«دعوایی های فیلم» یا «دار داستان

 پیشی تقاضا از فیلم عرضه 5۹52 حوش و حول وقتی

 و شناسایی برای فزاینده طور به ژانری اصطالحات گرفت،

 در ولیها سینمای ژانری واژگان. رفتند کار به ها فیلم تفکیک

 و کنندگان توزیع میان رایج اختصاری ارتباطی زبان نوعی واقع

 .بودند ها فیلم دهندگان نمایش

 و ادبی اصطالحات از معموالً اولیه سینمای ژانری واژگان

 صرفاً یا( «رمانس» و «کمدی» مانند) بودند شده اخذ تئاتری

 اما ،(«جنگی های فیلم» مانند) کردند می توصیف را دستمایه

 به سینما مختص تجربیات از اغلب بعد های سال ژانری واژگان

 ،«انیمیشن فیلم» ،«تروکاژی فیلم» مانند) بودند آمده دست

 جنگ طول در فیلم تولید شدن مند ضابطه با(. «تعقیبی فیلم»

 تخصصی پیش از بیش ژانری واژگان آن، از پس و اول جهانی

 .شدند

 و گانکنند توزیع آمریکا، در 5۹52 از پیش

 را عام اسم یک و خاص صفت یک معموالً دهندگان نمایش

 کمدی» مانند) بردند می کار به فیلم نوع توصیف برای

 همان تنها نیز متأخرتر دوره در(. «وسترن ملودرام» ،«تعقیب

 فارس، ،(بکوب و بزن کمدی) استیک اسلپ مثالً. بود صفت

 بدل شندبا کمدی از هایی گونه صرفا که این جای به برلسک

 با ویژه به و تدریج به اما. بودند شده جداگانه ژانرهایی به

 ژانری اصطالحات استودیویی نظام های پایه شدن مستحکمتر

 .شدند مندتر قانون و بندی طبقه نیز

   تولید نظام و ژانر فیلم

 ژانر مفهوم متفاوت کارکردهای میان بتوان که است مهم

 این در. شد قائل تمایز سینما مختلف اندرکاران دست برای

 :  داد تشخیص باید را مفهوم این اصلی نقش سه میان

 و تولید تصمیمات برای معیاری و الگو ژانری مفهوم: تولید

 شیوه ضمنی، آگاهی این واقع در و کند می فراهم ها وظایف

 .کند می ایجاد سازنده گروه اعضای میان ای ویژه ارتباطی

 تفکیک برای بنیادین و بتداییا روشی ژانری مفهوم: توزیع

 شیوه نوعی ترتیب این به و کند می عرضه( فیلم) محصول

 میان یا کننده پخش و کننده تهیه میان را اختصاری ارتباطی

 .دهد می شکل دهنده نمایش و کننده توزیع

 تماشاگر همدلی استاندارد الگوهای ژانری مفهوم: مصرف

 این به. دهد می نتخابا برای روشی او به و کند می تعیین را

 . شود می تسهیل مخاطب و دهنده نمایش میان ارتباط ترتیب

 

  ژانر تماشاگر

 را تماشاگران ژانری دانش ها فیلم همه داشت توجه باید

 ها فیلم بعضی. کنند نمی درگیر اندازه یک به و شکل یک به

 و گیرند می عاریت به شده تثبیت ژانرهای از را تمهیداتی صرفاً

 باز ژانر مرزهای و حد از برخی شکستن برای را خود دست

 چنان را خویش ژانری های ویژگی سایرین که الی در گذارند می

 فیلم در ای عمده نقش ژانر مفهوم خود که سازند می برجسته

 اصول به که دارند سعی ها فیلم این واقع در گیرد، می عهده به

 .باشند وفادار خود ژانر مبانی و
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 تولید به تنها نه ژانر، های فیلم بر مبتنی ایسینم صنعت

 -توزیع نظام یک حفظ به و آشنا هایی فیلم منظم و مرتب

 حفظ و تربیت به بلکه است، متکی شده معیاربندی نمایش

. دارد نیاز نیز ژانر زمینه در یافته تعلیم و ثابت مخاطبی

 تا باشد مطلع ژانر های نظام درباره کافی قدر به که مخاطبی

 های پیرنگ با کافی قدر به دهد، تشخیص را ژانری های نشانه

 خشن، رفتارهای تا باشد پایبند ژانری های ارزش به و آشنا ژانر

 لذت آن از حتی و بپذیرد را ژانری های فیلم... و بار و بند بی

 چنین مخالف واقعی زندگی در است ممکن که حالی در ببرد،

 اخالقی اصول و قوانین تابع ام بیرون، دنیای در. باشد ای رویه

 ژانر فیلم یک دنیای وارد وقتی که حالی در هستیم، خاصی

 مثالً دهیم، می تغییر آگاهانه را خود تصمیمات تمام شویم، می

 های فیلم در باشیم خشونت سرسخت مخالفان از اگر حتی

 که همان یعنی هستیم خشونت خواهان گنگستری و وسترن

 یا کنیم می محکوم شدت به عادی تحال در جامعه و خودمان

 بر را پیرنگ از هایی بخش آن فعاالنه ترسناک های فیلم در

 ضامن که هایی آن نه هستند، خطر ضامن که گزینیم می

 به تماشاگر که لذتی و عالقه ترتیب این به پس. اند امنیت

 ژانر به وفادار تماشاگری به را او دارد نوع یک از هایی فیلم

 فراهم فیلم کنندگان تولید برای ای انگیزه و دکن می تبدیل

 .دهند ادامه دست این از هایی فیلم ساخت به تا کند می

 سینما ژانرهای

 بار اساس بر را ها درام ژانرها، از تعریف نخستین در ارسطو

 شان داستانی ساختار با مقایسه در ها آن پایان ارزشی

 .کرد بندی طبقه

 مثبت بار یا پایان در توانست می داستانی هر او عقیده به

 یا داستان نوع این حال عین در. منفی بار یا و باشد داشته

 داشتند( پایان در غافلگیری یا عطف نقطه بدون) ساده ساختار

 قهرمان زندگی در عمده دگرگونی یک با) پیچیده ساختار یا و

 بنیادی ژانر چهار بندی تقسیم این ماحصل(. اوج نقطه در

 پیچیده، تراژیک ساده، پیروزمندانه ساده، یکتراژ: اوست

 .پیچیده پیروزمندانه

 وضوح و روشنی اعصار، و قرون طی در تدریج به اما

 گوناگون های سازی نظام سنگین غبار پشت در ارسطو اندیشه

 .شد گم ژانر از

 زیر و ژانرها بندی طبقه برای نظامی آید می زیر در آنچه

 که گیرد می قرار نویسان لمنامهفی استفاده مورد که ژانرهاست

 .شود می پرداخته یک هر تعریف به بعدی شماره در

 عشقی داستان -

 ترسناک فیلم -

 مدرن حماسی -

 وسترن -

 جنگی سینمای -

 بلوغ پیرنگ -

 جبران پیرنگ -

 تنبیه پیرنگ -

 آزمایش پیرنگ -

 کمدی -

 جنایی -

 اجتماعی درام -

 ماجرایی/اکشن -

 تاریخی درام -

 ای نامه زندگی رامد -

 مستند درام -

 ساختگی مستند -

 موزیکال -

 تخیلی علمی -

 ورزشی ژانر -

 فانتزی -

 انیمیشن -

 ■ هنری فیلم -

 

 

 

 :منابع

 رشد دانشنامه

 داستان

 کی مک رابرت
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 «شهر زیبا»یادداشتی بر فیلم 
 «مسعود ریاحی» ؛«اصغر فرهادی»کارگردان  

 

هو آ،  فرامرز قریبیانبازیگران: ترانه علیدوستی، 

 ، بابک انصاری خردمند

 

، یا علتی از جنس  شود دمی قتلی را مرتکب میآوقتی 

، یا علت و عذری از جنس  عشق و تصاحب معشوق دارد

استداللی فلسفی که ممکن است خودساخته باشد، برای 

یا اینکه فرد قاتل،  ن و ارضای میل به نابودی، وآدستاویز به 

 یک جانی باشد.

، نزدیک به نوع قتل اول  اینجا قتلی که صورت گرفته در

 خود آن.  است نه صرفاً

، یک طرف ماجرا غم و اندوه و  گیرد وقتی قتلی صورت می

شکست است و آن طرف ماجرا ارضای یک میل یا رسیدن به 

 هدف و حتی شاید شادی از نابودی دشمن.

ط ، قتلی است که ماحصلش فق اینجا شاهدیم قتلی که در

، هم برای قاتل و  و فقط اندوه است و اندوه

 . هم برای مقتول

شود و در  زیبا در تعلیق شروع می  شهر

ی  یابد، تعلیق در جان سوژه تعلیق پایان می

 ، یعنی اعدام است. فیلم

راحتی درباب چنین  هتوان ب نمی

 چون و چرا داشت.  موضوعی لب به سخن برد و قضاوتی بی

ها  خوبی از صدا ، به تعلیق فیلم کارگردان برای ساخت

آور و عصبی،  کمک گرفته است تا با ساخت یک فضای دلهره

صدای سوت قطار در طول فیلم  .تعلیق فیلم را تحکیم ببخشد

سازد و در  یفی از جنس دلهره و نگرانی میشود و موت تکرار می

، چه  یدآ صدا در می جای فیلم صدای زنگ در خانه به جای

ها انگار که  ی فیروزه و این زنگ ل و چه خانهی مقتو خانه

تر، انتظار  ی فیلم است و یا در معنایی وسیع ها انتظار شخصیت

 . بندی فیلم در پایان مخاطب برای پایان این تعلیق، مخصوصاً

طرفانه  رود و سعی دارد بی ها می دوربین به درون خانواده 

گیرد و به  می گاهی دوربین فاصله تصویر بکشد. هر کدام را به

،  عنوان حکمی الهی برای قتل اعدام از دید دین و مذهب و به

 . کند نگاه می

هایی متعدد در  پرسش .، لحنی پرسشی است لحن فیلم

کارگردان برای بسط چنین پرسشی، به اعدام از  .باب اعدام

 نگرد. چندین زاویه می

 .شوند ها محتاطانه و با تعلیقی ذاتی مطرح می این پرسش

مخاطب شاید در ابتدا بخواهد رضایتی حاصل شود، اما وقتی 

پایان  کند و اندوه بی ی مقتول بسط پیدا می روایت در خانواده

ماند و  ، از قضاوتی صریح و روشن باز میشود پدر را شاهد می

 ماند تا انتها. ، باقی می ی فیلم گونه معلق در فضای پرسش

پدری که عزیزش را  ، در اینجا سوای نقش فرامرز قریبیان

اندوهی که در اینجا  .، تمثیلی از اندوه نیز هست از دست داده

، پدر رضایت  در جایی از روایت .تنها ماحصل قتل است

مده است و آدهد ولی این رضایت هم از درون همان تعلیق  می

دهد  پدر رضایت می .گردد در انتها باز به همان تعلیق باز می

رام آخواهد با جان کندن مسببش  ی که میاما اندوه، نه. اندوه

 گیرد.

ی  ها و همه ی شخصیت پرسش فیلم گریبان همه

، عدالت کدام  پرسد های این قتل را گرفته است و می مولفه

 ؟ است

هایی که حتی گریبان عنوان فیلم  پرسش

گیرد و از مخاطب  را هم می «شهر زیبا»

 پرسد، آیا این شهر زیباست؟ می

دنبال عدالتی است،  لم بهپرسش اصلی فی

الی کشمکش درونی پدر، رضایت یا  البه

 ترند؟ قصاص؟ کدام یک به عدالت نزدیک

 روبروهای فیلم، با کشمکشی  تمامی شخصیت تقریباً

 اش. چه از نوع درونی آن و چه از نوع بیرونی .هستند

رام به درون ذهن آ رامآکند و  کشمکشی که نشت می

پنداری با یکی  کشمکش همذات مخاطب در .رود مخاطب می

ی  اش، خانواده از دو قطب این قتل است )قاتل و خانواده

 (.مقتول

. فیلم تمام تالشش در جهت همین انتقال کشمکش است

کشمکشی  ، از شخصیت داستان به شخصیت مخاطب انتقال 

ن باید پاسخی برای پرسش اصلی که مخاطب برای رهایی از آ

 فیلم یعنی عدالت، بیابد.

شاید نقص این فیلم را بتوان در وحدانیت طرح و پیرنگ 

ی  ی اغراق شده ی عاشقانه انگار که قصه. اصلی فیلمنامه یافت

افتد که فیلمنامه در طرح و  عطا و فیروزه، زمانی اتفاق می

، زیرا که این داستان، فیلم را از  آورد اش کم می پیرنگ اصلی

 . کند هدف اصلی خود دور می

ی  پرسش فیلم گریبان همه
های  لفهی مو ها و همه شخصیت

این قتل را گرفته است و 
 ؟ ، عدالت کدام است پرسد می
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آید و  های فیلم می گیرد نه به شخصیت ر میعشقی که د

 کشد. تصویر می را به نه به بافتی که فیلم آن

این دو  .پردازش شخصیت عطا و فیروزه است ،ایراد دیگر

 .اند کنند را نبرده ی از بافتی که در آن زندگی مییشخصیت بو

سارق است و فیروزه همسر یک معتاد و  کعطا ی

 ی مواد مخدر. کننده پخش

 شود ، در برابر دوربین محو می ی این دو شخصیت شتهگذ

 . کنند هایی معصوم و سفید مطلق جلوه می و شخصیت

های  ، تنها، میان پرسش مخاطب در تعلیق انتهایی فیلم

دنبال دالیل  ماند و همچون قاتلی به جوی فیلم باقی می عدالت

ر گردد و یا همچون پدر یا ماد و استداللی برای تبرئه خود می

 ■ دنبال استداللی برای قصاص. مقتولی به
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 «(Iron 3) های خالی خانه» فیلم معرفی  
«رپورین شیام» ؛«دوک کیم کی»کارگردان 

 

3 Iron یا "گلف چوب" و "خالی های خانه" اسامی با که 

 به 3220 سال محصول شود می شناخته نیز "آهن سه"

 یازدهمین که لمفی این. باشد می دوک کی   کیم کارگردانی

 باشدیم ای کره مشهور کارگردان دوک کی کیم ی ساخته

 و اصلی های شخصیت بین دیالوگ وجود عدم خاطر به بیشتر

 برد پیش برای تصاویر از خالقانه و مناسب العاده فوق ی استفاده

 حدی به دیالوگ وجود عدم. شودیم شناخته فیلم داستان

 نادیده را فیلم زن صیتشخ کوتاه ی جمله دو اگر که است

 کند نمی صحبت فیلم در ای اصلی شخصیت هیچ دیگر بگیریم

 فیلم یک Iron 3. دارند دیالوگ فرعی های شخصیت فقط و

 خیال و انسان وجودی ی فلسفه به که است احساسی شدت به

 مانند ای شونده تکرار های موطیف و پردازد می واقعیت و

 طبقات در ها انسان برخورد و خانوادگی مشکالت خانمانی، بی

 اما. است داده جای خود در را یکدیگر با مختلف اجتماعی

 زندگی ی ادامه به بلکه مشکالت این شناسی آسیب به نه فیلم

 را فیلم این از قسمت هر. پردازد می مشکالت این وجود با

 بودن انگیز شگفت اما کرد، تعبیر متنوعی های شکل به شود می

 های داستان تمام که شود می مشخص زمانی دوک کی کیم کار

 دهد می قرار هم کنار پازل یک های تکه مانند را فرعی و اصلی

 مخاطب، برای که دهد می ارائه تصویری نهایت در و

 بین در ها پایان  بهترین از یکی که تصویری. است دهنده تکان

 همراه به و است کره سینمای و دوک کی  کیم کارهای

 باقی فیلم این بینندگان ذهن در ها مدت تا فیلم موسیقی

 از بعد که Iron 3 مورد در جالب نکات از یکی. ماند خواهد

 مختلف های جشنواره از نامزدی 7 و جایزه 53 توانست اکرانش

 که است این کند کسب را ونیز جشنواره ای نقره شیر جمله از

 ماه یک زمان مدت در را فیلم این ی فیلمنامه دوک کی کیم

 را آن تدوین و داد، انجام روز 56 در را آن فیلمبرداری  نوشت،

 فیلم این ی ایده رسد می نظر به! رساند پایان به روز 52 در

 سرعت به که داده قرارتأثیر  تحت را دوک کی خودِ چنان

 فارسی زبان در که گونه همان و ساخته را آن تر تمام هرچه

 عجیب ،"نشیند دل بر الجرم برآید دل از آنچه هر" گوییم می

تأثیر  تحت نیز را بیننده فیلمی چنین اگر بود نخواهد

 سایت در فیلم این امتیاز. دهد قرار خود بینی جهان

 از تومیتوز راتن سایت در و ّباشد می 52 از 8.5 بی دی ام آی

 522 از ۹0 امتیاز بینندگان از و 522 از 87 امتیاز منتقدان

 .است کرده دریافت

 

/ دوک کی کیم:  تدوینگر کننده، تهیه نویسنده، ن،کارگردا

 لی هی، جائه: بازیگران/ عاشقانه درام، جنایی،: ژانر

: فیلمبرداری/ سلویان: موزیک.../ و گیو مین یون، سئونگ

: زمان مدت/ 3220 اکتبر 51: اکران تاریخ/ جانگ بک سئونگ

/ ای کره: زبان/ ژاپن جنوبی، کره: کشور محصول/ دقیقه 88

 .دالر 3،۹61،251: فروش/ دالر میلیون 5: دجهبو
 

 : فیلم ی خالصه

 اش زندگی که است گرایی درون و تنها جوانِ سوک، تائه

 بر آگهی چسباندن با او. است شده خالصه موتور یک در ظاهراً

 شود می متوجه ها آن ماندن نخورده دست و ها خانه درب روی

 در مدتی موقتاً و شود می داخل است، خالی  خانه کدام که

 حتی بلکه کند نمی دزدی تنها نه اما کند؛ می زندگی ها آن

 تعمیر را خراب وسایل یا و شورد می را خانه صاحب های لباس

 نظر به که شود می مجللی ی خانه یک وارد بار یک. کند می

 سوک تائه رفتار و است خانه آن درون زن یک اما است خالی

 و بیند می را زن سوک تائه امهنگ شب. گیرد می نظر زیر را

 قرار آزار و اذیت مورد را او شوهرش که شود می متوجه

 به مدتی از بعد ولی زند می بیرون خانه از سوک تائه. دهد می

 قرار گلف های توپ هدف مورد را شوهر گردد، برمی آنجا

 در شیوه همان   به ها آن. کند می فرار او با زن و دهد می

 حرفی هم با آنکه بدون و کنند می زندگی مختلفی های خانه

 ها خانه از یکی در. گیرد می شکل شان میان عشقی بزنند،

 است، مرده فرزندانش از دور به که کنند می پیدا را پیرمردی

 هنگامی بعد روز ولی کنند می دفن احترام با را پیرمرد ها آن

 و ارندند فرار راه ها آن گردند برمی خانه به پیرمرد فرزندان که

 پیچیده باعث دستگیری این. شوند می دستگیر پلیس توسط

 ■. شود می قضایا شدن
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 «عشق» فیلم معرفی  
 «پورساحل رحیمی»؛ «میشائل هانکه»کارگردان نویسنده و  

 

 ایزابل هوپر -امانوئل ریوا -بازیگران: ژان لویی ترنتینیان

مدت زمان: /  عاشقانه -ژانر: درام ،برداری: داریوش خنجی فیلم/

زبان:  /آلمان -فرانسه -کشورهای سازنده: اتریش/ دقیقه 537

 فرانسوی

 ها: جایزه

ی جایزه بهترین فیلم خارجی  : برندهگالب جشنواره گلدن

 زبان سال

وان نع ی نخل طالیی به : برندهجشنواره کن فرانسه

 بهترین فیلم

ی  ی جایزه برنده: و پنجمین دوره جایزه اسکار هشتاد

ی بهترین  جایزه چهارانگلیسی زبان و نامزد  رین فیلم غیربهت

فیلم سال، بهترین بازیگر زن نقش اول برای امانوئل ریوا، 

 بهترین نویسندگی و بهترین کارگردانی برای میشاییل هانکه

برنده جایزه : فیلم بفتا جشنواره

بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان سال و 

برای بهترین بازیگر زن سال  ی برنده

 .امانوئل ریوا

برنده جایزه : جشنواره فیلم اروپا

بهترین فیلم و کارگردانی و بهترین بازیگر 

 .و زن سالمرد 

 

ته شدن اولین سکانس فیلم، شکس

شکنند،  را می ها آن نشان دهد. آتش در آپارتمانی را نشان می

جا پیچیده. این بو بیننده را  شوند. بوی تعفن همه وارد خانه می

ای که بر شدت  د. درهای بستهکن دن مرگ رهنمون میبه دی

زنند زیر دماغ تماشاچی.  افزایند و بوی مردگی را می این بو می

یا عشق از همان ابتدا تکلیف بیننده روشن  «آمور»فیلم در 

ها مرده است! او باید از  داند که یکی از شخصیت شود. او می می

دهد چند  ه رخ میک همان آغاز این موضوع را بپذیرد و چیزی

 و چون این مردن است.

رویم.  می «شانزه لیزه» بک به بعد از این سکانس با فالش

بینیم. زن  به کنسرت یک پیانیست. یک زوج سالخورده را می

لویی ترنتینیان. زن مسن  با بازیِ امانوئل ریوا و مرد با بازیِ ژان

ر استاد پیشین پسر پیانیست بوده است. این زوج باهم سوا

. مرد پالتوی  رسند زنند، به خانه می شوند، حرف می اتوبوس می

آورد که این نشان از عشق و احترامی است که  زن را در می

چیز عادی است اما  شان وجود دارد. تا اینجا همه همچنان بین

شاید یک دزد و این   شان را شکسته است. کسی قفل در خانه

از این مهمان ناخوانده  ماند. او زن است که تا صبح بیدار می

توان ترسِ  داند قرار است چه اتفاقی بیفتد اما می نمی ترسیده. 

شود را به  و مرگی که به او نزدیک می شده  زن از قفلِ شکسته

 هم ربط داد.

هایی نیست که به دیدن  عشق در این فیلم مانند عشق

ایم. ما با یک زوج جوان و پر شر و شور، با  آن عادت کرده

های هالیوودی سروکار نداریم!   های پرهیجان و جلوه ربهتج

عشقی که  ای است. «هانکه»عشق در این فیلم از نوع 

ی  وجود آورنده شود که مرگ به دستخوش تغییراتی می

دفعه آمده. هرچند که پذیرش آن، هم  که یک هاست. مرگی آن

پذیر  ها امکان از سوی تماشاگر و هم از سوی خود شخصیت

از کارافتادگی  ،رنج ،الخوردگی، درداست. س

ی  دنبال دارد. از طراحی صحنه و مرگ را به

سالن پذیرایی آپارتمان فرانسوی این زوج 

توان به این نکته رسید  می «آن و ژُرژ»یعنی 

اند. پیانویی که وسط دل  که زوجی فرهیخته

ای پر از  سالن جاخوش کرده و نیز کتابخانه

ها را در اختیار  هتوانند این نشان کتاب می

 بیننده قرار دهند.

مرگ وارد این خانه و این زندگی شده. و اکنون به 

را  ی آن های آهسته توانیم صدای قد رسیم که می ای می صحنه

آهنگی  با ضرب «آمور»رو آهسته چرا که فیلم  بشنویم. از این

ای  رود و حتا این قضیه ممکن است تا اندازه کند به جلو می

درصدد  «هانکه»حوصله کند. ولی باید بدانیم که  ا بیبیننده ر

نمایان کردن عشق به معنایی است که خودش ساخته است. او 

کند و شاید این ریتم آهسته به نشان  مفاهیم را زیر و رو می

کند. پس تماشاگر باید صبور  سزایی هم می دادنش کمک به

سنده و نوی «هانکه»بماند و خود را به تعلیقی گره بزند که 

خوبی تدارکش دیده و هر زمان که او  کارگردان این فیلم به

 تواند از این گره رهایی یابد. بخواهد، تماشاچی می

تا صبح بیدار بوده و سر میز صبحانه به ناگاه  «آن»

دهد. انگار چیزی  العملی نشان نمی کند. هیچ عکس سکوت می

یا عشق از همان « آمور»فیلم در 
ابتدا تكلیف بیننده روشن 

داند که یكی از  شود. او می می
ها مرده است! او باید از  شخصیت

همان آغاز این موضوع را بپذیرد 
دهد چند و  که رخ می و چیزی

 چون این مردن است.
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ز سر ی مغزی را ا جاست که او یک سکته شنود. و این نمی

را به صورت  ای را خیس کرده و آن حوله «ژرژ»گذراند.  می

زند. باز ماندن شیر آب در این صحنه عالوه بر  همسرش می

که   آنجا اش، کارکردی شنیداری نیز دارد. از کارکرد تصویری

 این فیلم هیچ موسیقیِ متنی ندارد همین صداها و دیگر

مسواک زدن  ،صدای زنگ درها،  مشغولیات روزمره )حرف زدن

با هوشیاری شیر  «هانکه»اند.  ..( جایگزین موسیقی متن شده.و

های بعدی به  گذارد چرا که قرار است در صحنه آب را باز می

رود تا کتش را  به اتاق می «ژرژ»همراه  کار بیاید. بیننده به

توان  طرف می کمک بیاورد و از آن «آن»بپوشد و برای 

ه کرد: یعنی بسته شدن شیر ی دیگری را نیز مشاهد صحنه

 شود. هم مرتبه قطع می ! صدای آب یک«آن»آب توسط 

 «آن»شوند یعنی حال  و هم بیننده متعجب می «ژرژ»

های  آید. نه حرف سرجایش آمده؟ او چیزی یادش نمی

ی خیسش گواه از  ی خیس را. تنها یقه همسرش و نه حوله

ورت او زده و ی خیسی را به ص حوله «ژرژ»این ماجرا دارد که 

و بیرون ریخته شدن  «آن»در نهایت لرزش قوری در دست 

 کند که اتفاقی افتاده. چای است که او را مجاب می

با ورود تخت مخصوص بیماران و تشک طبی، تماشاگر 

با ویلچر وارد  «آن»شود.  ی تازه آماده می برای یک حادثه

انیست شود. این زوج یک فرزند دختر دارند که او نیز پی می

طور همسر دخترشان. در دیالوگی که بین پدر و  است و همین

مشکالت و  ،افتد، ما از زندگیِ دختر دختر اتفاق می

شویم.  آگاه می «آن»هایش و نیز عمل جراحیِ ناموفق  کنسرت

اش  مسئولیت نگهداری «ژرژ»ی راست بدن او فلج شده و  نیمه

دهد.  انجام میکه هر مرد عاشقی  کاری .گیرد عهده می را به

را به همسرش  «ژرژ»توان به کارهایی اشاره کرد که عشق  می

کمک کردن  ،دهد. از جمله: ورزش دادن به پای زن نشان می

استخدام یک پرستار و سپس دو  ،به او برای انجام کارهایش

بر سر ها  آن پرستار و حتا اخراج کردن و مرافعه با یکی از

 .«آن»بدرفتاری با 

م در رابطه با فضاسازی و طراحیِ آپارتمان اگر بخواهی

های  ای از رنگ این زوج نگاهی داشته باشیم با حجم گسترده

های عمیق  شویم. نور کم و سایه خاکستری و سرد مواجه می

اند تا مفهوم مرگ را تقویت  که همگی دست به دست هم داده

رود و  طور کلی در محیط آپارتمان پیش می فیلم به  کنند.

 ی بیننده باشد. این یکی از علل سر رفتن حوصله شاید

عنوان  از وضعیت پیش آمده ناراضی است. او به «آن»

کند و  مدرس پیانو و زنی مستقل احساس سربار بودن می

تحمیل  «ژرژ»اش را هم به خود و هم به  اینکه دارد زندگی

 «ژرژ»طلبدش اما هنوز  خواهد، می مرگ را می «آن»کند!  می

که وجود عشق را   پذیرفته است. برای او موجودیرا ن این

کرده رو به زوال است. این عشق با مرگ پایان  توجیه می

یابد! عشقی که با شکل جدید  پذیرد بلکه ادامه می نمی

رود.  رو به وخامت می «آن»شان همسو نیست. حال  زندگی

شود. با  بسیار عصبانی می کند، که جایش را خیس می زمانی

گوید چیزی نیست ولی  کند و می او را آرام می «رژژ»اینکه 

 «آنِ»داند چیزی هست! او دیگر خودش نیست  می «آن»

 سرعت به  نشیند و با همیشگی نیست. روی ویلچرش می

رود. شدت عمل و سرعتی که در این صحنه  سمت حمام می 

ناپذیری این رخداد  وجود دارد بیننده را در عصبانیت و تحمل

کند. سپس قدرت تکلم خود را از دست  ریک میش «آن»برای 

 «ژرژ»تواند چیزی را بیان کند. هنوز  سختی می دهد و به می

سرپا نگه دارد.  «آن»سعی دارد عشقش را در زنده بودن 

پذیرش مرگ نسبت داد. در ابتدا  توان ورود کبوتر را به می

 «آن»کند. ولی  اش بیرون می ی خانه ، کبوتر را از پنجره«ژرژ»

خواهد بگوید که دیگر تحمل ندارد که  با نخوردن آب و غذا می

 «ژرژ»ای که  دیگر بس است، تو هم مرگ را بپذیر. و در صحنه

کند که  ریزد، او آب را تف می می «آن»به زور آب را در دهان 

ای که از  تواند به نوعی تف کردن زندگی باشد و سیلی این می

 ود. ش بر صورتش نواخته می «ژرژ»جانب 

 «ژرژ»بار  آید؛ این بار می کبوتر بار دیگر و برای آخرین

بدون اینکه حالت دافعه به خود بگیرد، کبوتر را در دست 

کند. دیگر سعی در پراندن و دور  گیرد و بعد رهایش می می

را  «آن»کردنش ندارد و این زمانی است که یک بالش، زندگی 

مرگِ خودخواسته نام به پایان رسانده. شاید بتوان مرگ او را 

 «آن»ی مرگ را به تن  است که جامه «ژرژ»نهاد! این 

 «ژرژ» رود که دیگر سمتی می پوشاند. در واقع شرایط به می

بیند و این به معنای خشونت  نمی «آن»عشقش را در زندگیِ 

ها و  تحمل رنج ،ها رحمی او نیست! اگر بخواهیم فداکاری یا بی

 ایم.  لطفی کرده بگیریم در حقش کمهای او را نادیده  همراهی

ژرژ روی کاناپه دراز کشیده؛ باز صداها به کمک او و 

فهمانند خبری در آشپزخانه است.  آیند و به ما می تماشاگر می

هاست! آری  درحال شستن ظرف «آن»یعنی عشق بازگشته؟ 

اش بازگشته. گویا وقت رفتن  پس از مرگش او به حیات روزمره

پوشد و  کتش را می «ژرژ»دو باید بروند.  نهر دو رسیده! آ
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بار در پوشیدن پالتو به  های ابتداییِ فیلم، این برخالف صحنه

شوند. به کجا؟  کند و باهم از در خارج می کمک می« آن»

 معلوم نیست...

رویم. یعنی از اولین  در سکانس آخر یک پله باالتر می

وارد  «ژرژ»و  «آن»سکانس فیلم به جلوتر پرشی داریم. دختر 

خالی از عشق. گویی  ؛ای خالی از پدر و مادر شود. خانه می

عشق در وجود آن زوج سالخورده بوده است نه در فضای 

توانیم رخت بستن مرگ را  شان. در این سکانس می خانه

ی سرد و  کننده و آزاردهنده ببینیم. برعکس آن فضای خفه

ها  رنگ ،شتر استشویم که نورش بی روح، به فضایی وارد می بی

ها نیز بازند. درهایی که در  ترند و درها و پنجره تر و گرم روشن

خواست  که دختر می شدند حتا زمانی طول فیلم بسته می

 رویش بست! در اتاق را به «ژرژ» مادرش را ببیند و

ی مغزی و از کار  سکته ،سالخوردگی ،شاید که عشق

و پرداخت افتادگی، چیزهای جدیدی نباشند ولی نگاه 

بیند که در  متفاوت است. او مرگ را جور دیگری می «هانکه»

بخش هم  این بینش نه تنها مرگ غمگین نیست بلکه رهایی

، «هانکه»یا عشقِ  «آمور»هست. شاید بتوان گفت در فیلم 

مرگ همان عشق است. هانکه پایان زندگی را پایان عشق 

ی برای داند و شاید معتقد است که عشق همیشه راه نمی

 ■ یابد حتا در وجود مرگ! ادامه دادنش می
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 «میلیون دالری حبوبم» فیلم بررسی  
 «حسین خسروجردی )خسرو(» ؛«ستوودینت ایکل» کارگردان 

 
فریمن،  ایستوود، مورگان کلینت سوانک، هیالری بازیگران:

بیرن، مارگومارتیندال، ریکی . او کالتر، برایان اروچل، مایک جیب

/ کارگردان: کلینت ایستوود/ نویس: پل هاگیس فیلمنامه/ لیندهوم

موسیقی: / تدوین: جوئل کاکسی/ مدیر فیلمبرداری: تام استرن

محصول آمریکا / طراح صحنه: هنری بامستید/ کلینت ایستوود

 دقیقه 523(، 3220)

 برای کارگردانی اسکار فیلم، برنده بهترین اسکار جوایز: برنده

 مورگان برای مرد مکمل نقش رگبازی اسکار هایستوود، برند کلینت

سوانک،  هیالری برای زن اول نقش بازیگر اسکار فریمن، برنده

گلدن گالب،  زن اول نقش گریباز نیبهتر زهیجا سوانک الرییه

گالب، برنده جایزه  گلدن کارگردانی نیبهتر زهیجا ستوودیا نتیکل

 کانویسان آمری بهترین فیلمنامه از انجمن فیلمنامه

 دالر 22٬222٬222 بودجه فیلم:

 

 :پیرنگ

)ایست وود(، صاحب یک  فرانکی دَن

روز   آنجلس است. یک باشگاه بوکس در لس

ساله )سوانک( به باشگاه فرانکی  25مگی 

اش باشد.  خواهد مربی آید و از او می می

شود  های او سرانجام باعث می پافشاری

گری او را بپذیرد. مگی تمام  فرانکی مربی

برد؛ ولی فرانکی  اش را در همان راند اول می های اولیه بازی

ای رسمی را برای او  کماکان حاضر نیست ترتیب مسابقه

 بدهد...

 :تأمالت

. خشم احساسی پیوسته با ما و موجود در تمام لحظات 5

گاه که جلوه بیرونی پیدا  زندگی انسان است. این احساس، آن

گذاریم. عزیز میلیون  میکند، ما نام خشونت را بر آن  می

دالری، بیش از هر چیز، درامی است درباره این احساس 

همیشگی ما و نمایشی از جلوه بیرونی آن است. البته در این 

فیلم، سعی بوده تا خشونت به شکل یک عنصر کاربردی برای 

انسان و به تعبیر خود ایستوود انسانیت وجود دارد؛ اول آن که 

که خشونت،   شود دوم آن شونت میخشونت باعث افزایش خ

 نوعی تخلیص و تزکیه است. 

میلیون دالری، گویا بیشتر خواهان آن است که به  محبوب

؛ مردم عاشق  قسم دوم نظر داشته باشد، بقول اسکراپ

که از  خشونتن. مگی یا مارگارت فیتزجرالد، دختری

ر هایش، از جبر جامعه، از فقر و فالکت، از ترس، از جب بدبختی

احترامی جامعه به  مسئولیت، از بی خانواده، از مادر تنبل و بی

مصرفی و از یأس در جنوب غربی  او، از تأثیرات ناپاک، از بی

میسوری هزاران مایل فرار کرده تا روی پای خودش بایستد، و 

حساب آورند تا به یک  جامعه به او احترام بگذارند و او را به

بوکس ی  هکه اسکراپ دربار  ولیتطهیر تراژیکی برسد. همان ق

ها به خروسی که گردن  مردم عاشق خشونتن، اون»گوید:  می

ها توی  کنن. اون ، نگاه می کنه یه خروس دیگه رو پاره می

ها  کنن تا جسد آدم تصادف سرعت ماشین خودشون رو کم می

ایستن تا چاقوکشی دوتا  بار می ها بیرون یه رو ببینن، اون

 «.نندوست رو تماشا ک

های خشن هستند چون قانون دست و  ها عاشق فیلم آدم

گذارد به طبیعت و عشق او که  بندد و نمی پای آدم را می

ی  ههمان خشونت است بپردازد. و به گفت

اسکراپ، اخالقیات به شکل دیگری به چالش 

 شوند. کشیده می

بوکس دو وجه به انسان  »اسکراپ: 

ی پای تواند رو که می بخشد؛ اول این می

که دیگران به او  خودش بایستد و دوم آن

 «گذارند. احترام می

او که خدمتکار یک رستوران شده، روزی گذارش به 

که فرانکی و همکارش ادی  افتد؛ جایی پیت می باشگاه هیت

دهند. فرانکی  زنی می مندان، آموزش مشت اسکراپ به عالقه

د ولی اصرار پذیر زنی نمی عنوان داوطلب مشت ابتدا مگی را به

زن و بوکسور  کند و مگی به یک مشت الخره قانعش میااو، ب

رود.  شود که تا پای سکوی قهرمانی جهان می موفق تبدیل می

این داستان ممکن است هرکسی را به اشتباه بیاندازد که با 

و بوکسوری است که در فقر  است. روبرویک فیلم بوکس بازی 

میم قاتع به جایگاه باالیی کرده و بعداً با یک تص زندگی می

برت کامالً درست و دقیق گفته است که یدست یافته. راجر ا

بازی  باز است، ولی بوکس درباره یک بوکس»این فیلمنامه 

 «نیست.

این همان اشتباهی است که به قول ایستوود، کمپانی 

برادران وارنر هم کردند. همانطور که در نورپردازی هم بیان 

ساس فیلم را طوری قرار داده است که گویا با کردم ایستوود، ا

هستی، به فضاهای تاریک فیلم که  روبروفیلم سیاه و سفید 

های خشن  اشق فیلمها ع آدم
هستند چون قانون دست و پای 

گذارد به  بندد و نمی آدم را می
طبیعت و عشق او که همان 

 خشونت است بپردازد.
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گذرد دقت کنید. مگی از تاریکی  پیت می اغلب در باشگاه هیت

و ناپاکی و جبر خانواده و جامعه دلسوزی و ترس و اضطراب 

و  زنی خالص کند. خواهد با مبارزه و تقال خود را با مشت می

    به نوعی به تطهیر از ذهن برسد.

 . به نقاط حرکت فیلم نگاه کنید. 3

ها و  ها و انگیزه شخصیتی  هل: معرفی سنجیداوی  هنقط

 ها و رها کردن فرانکی توسط ویلی. موقعیت

های مگی و پرورش شخصیت  دوم: شامل پیروزیی  هنقط

 مربی و شاگرد. 

 مربی.سوم: مرگ خودخواسته مگی به دست ی  هنقط

فیلم از یک نوع حرکت تخلیص و تطهیر که با جدال 

گرایی  متبحرانه و عالی داللت دارد از تراژدی به یک پوچ

 عالمانه تبدیل شده است.

م مصرفی و ترح ی فیلم از پوچی و بیمگی که در ابتدا

فرار کرده تا با تطهیر و تذهیب جامعه را وادار به احترام خود 

ی خود فرانکی ت قتل ترحمی از مربرخواسکند در آخر فیلم د

کند. و آن انسجام ذهنی به آشفتگی تبدیل شده است. به  می

 های ابتدایی و انتهایی مگی در فیلم توجه کنید. دیالوگ

 دیالوگ ابتدایی مگی در فیلم:

دم تا تو یه  ایی بهت نشون میفرانکی: خوب من یه چیزه

 ی بگیری.مرب

 خوام. مگی: نه نمی

 توی موقعیتی هستی که نه بگی؟فرانکی: تو 

دونم اگه بهم آموزش بدین، قهرمان  مگی: بله آقا، چون می

 کردین... شم، من دیدم که بهم نگاه می می

 م.فرانکی: از روی ترح

نداره اینو دیگه نگو. من یه  مگی: اینو نگو! وقتی حقیقت

 خوام. خوام. لطف و صدقه سر نمی ی میمرب

 دیالوگ انتهایی مگی: 

طوری بمونم. بعد از اون کارهایی  تونم این نکی من نمیفرا

و فریاد تونم. من دنیا رو دیدم. مردم اسم من که کردم، نمی

تونم اینجا بخوابم و  ها بود. نمی زدن. عکس من توی مجله می

 صدای هورای مردم رو نشنوم. 

میلیون دالری جدال همیشگی جبر و اراده را  محبوب. 2

 کشد. پیش می

 بینی بودن. قابل پیش. غیر0

اش، این  وارد آمدن ضربه مغزی به مگی و فلج دائمی

بینی است که تماشاگری که  اتفاق، غیرمنتظره، غیرقابل پیش

اندیشد که شاید در یک سوم  به کلیشه مأنوس است به این می

هایش ادامه پیدا کند،  پایانی ماجرا حال مگی بهبود و پیروزی

ی نه تنها به سالمت منجر دیدگی مگ اما برعکس، آسیب

ا مرگ خودخواسته دختر به یابد و ب شود بلکه گسترش می نمی

 رسد.  اش به اتمام می یدست مرب

 . حاکمیت جبر یا اراده؟1

بعضی »شود:  گونه آغاز می دیالوگ ابتدایی اسکراپ این

این « تونی هیچ کاری بکنی. ها اوضاع طوریه که نمی وقت

گیس به جهان هستی و دنیای معاصر مایه نگاه ها دیالوگ جان

 است.

میلیون دالری، مگی در دایره  حبوبمشخصیت اصلی 

طور مطلق مجبور نیست، اما  نام جبر قرار دارد. او به وسیعی به

اش نیز مرزی دارد و اراده او تنها در داخل دایره محصور  آزادی

ها و مسابقات  ن رینگ با طنابگیرد. محصور شد جبر معنا می

برای مگی و آماده بودن زمینه حوادث بیشتر و دیالوگ ر مکر

که گذشت اقتدار و قدرت جبر را به  ابتدایی اسکراپ چنان

 کند. آدمی گوشزد می

 . تقدیر: 6

توانست رخ ندهد،  راحتی می همه این سلسله اتفاقات به

کرد، اگر مگی روی  را قبول می 62به  02اگر فرانکی شرط 

کرد. اگر مگی گارد خود را پایین  یطرف فرانکی نم خود را به

گشت و  طرف بلو بیر برنمی آورد، اگر مگی یک لحظه به نمی

کرد، اگر رفتار  مشت محکم را از طرف بلو بیر دریافت نمی

که به مالقاتش  کارانه مادر و خواهر و برادر مگی هنگامی کاسب
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ها  یابند تا پول روند و او را در حال مرگ می در بیمارستان می

اش به مادرش برسد، نبود، اگر دستیار فرانکی  و دارایی

چهارپایه را روی رینگ اشتباهاً و در غیر وقت معمول 

 (. فیلمنامه)حفره  گذاشت نمی

کرد، اگر فرانکی  سمت چهارپایه سقوط نمی اگر مگی به

شد چهارپایه را بردارد، اگر سر مگی به چهارپایه  موفق می

ی بر روی اعتقاد خود که زن تعلیم کرد و اگر فرانک اصابت نمی

ماند. و اگر اسکراپ اصرار بر این تعلیم  بوکس نکند، می

 کرد. نمی

کرد و به همراه  اگر اسکراپ، دستیاری فرانکی را قبول می

جا برنده  آمد. اگر مگی همین فرانکی و مگی به مسابقه می

 شد، هزار اما و اگر دیگر. می

ده بودکه مگی در آن روز چیز طوری چیده ش اما انگار همه

با بلو بیر مبارزه کند و فرانکی شرط را قبول نکند و مگی 

مشت محکم را از بلو بیر دریافت کند 

اش برای  اش و خوشبختی و زندگی

قرار گیرد؛ این تأثیر همیشه تحت 

گوییم  همان چیزی است که به آن می

 نقش تقدیر در رستگاری بشر.

را  در این میان فیلم دغدغه این 

هم دارد که تلنگری به مخالفان 

و رهبران مذاهب مختلف « هومرگ»و « خوش میری»اخالقی 

بزند که با وضع این قانون و قانونی شدن هومرگ در سراسر 

 را تسهیل کند.« مرگ با آرامش»جهان 

و تسلیم شدن انسان در برابر جبر و بیماری و... را برای او 

درون ساخته آلخندرو آمنابار( تر کند. )مانند فیلم دریای  راحت

 راحتی تسلیم شود. و باعث شود او به

می مگی بتواند اید این حمایت فرانکی از قتل ترحش

تر کند؛ حمایتی که  جنگیدن مگی با تقدیر را برای او راحت

میلیون دالری فیلمی است  محبوبپدرش از اکسل کرد. 

ها، از  ندرباره تقدیر و نقش آن در خوشبختی یا بدبختی انسا

طرف دیگر قصد دارد نقش فرد و جامعه را هم در این 

 خوشبختی و یا بدبختی به تصویر بکشد.

مگی جوری به یکدیگر گره سرنوشت فرانکی و اسکراپ و 

از هم محال است. این جنبه از فیلم ها  آن که تفکیک  خورده

نماهای  اند. تصویر کشیده شده های کلینت ایستوود به در فیلم

گرایانه و حرکت آگاهانه دوربین، به طرف رینگ، قبل از تقدیر

ای از تقدیر شوم است و فضاهای  بار که نشانه آن ضربه مرگ

 منقلب کننده به همراه موسیقی خود ایستوود، تأثیرگذار است.

شدت مذهبی دارد.  ای به . شور و مصیبت مگی، جنبه7

رتر ها کمک کرده، درام را پربا این مضمون به رشد شخصیت

 کرده.

هنوز  فرانکی هم با دخترش قهر است هم با کلیسا؛ اگرچه

اش با  کند. رابطه انی شرکت میهم هر روز در آئین عشاء رب

که   مذهب، پر از تناقض، یک رابطه عشق/نفرت است. چیزی

کند. همان درگیری  سوی درگیری نهایی رهنمون می ما را به

که کشیش، که  این گذراند. جالب درونی که فرانکی از سر می

کل داشته، تنها فردی است  در تمامی آن مدت فرانکی با او کل

 تواند نزدش برود و مشورت بخواهد. که فرانکی می

که همدلی و همدردی بیشتری در  . نکته جالب این8

یابیم تا در کشیش. تفکر کهنه و زبان قدیمی  فرانکی می

باید »زند:  میکار  کشیش همان استدالل همیشگی کلیسا را به

بدیهی است که فرانکی « در برابر اراده خداوند تسلیم باشی

 اش خورده. توی ذوق

. دنجر شانس دوباره برای اسکراپ ۹

است شاید او بتواند بوکسور جدید 

قهرمان باشد. در پمپ بنزین، دو شماره 

خورند: شماره  چشم می به 000و  666

ها  شیاطین در یک طرف و شماره فرشته

 رف دیگر.در ط

. فرانکی مثل جوزی ولز یاغی در نابخشوده به یک 52

 شود. افسانه تبدیل می

در پایان یک نوع ابهامی است که آن را دوست دارم. 

کردند  که مگی و فرانکی فکر می ای شبیه همان جایی کلبه

های رستوران کدر  شاید روزی در آن زندگی کنند. اما شیشه

پشت پیشخوان نشسته.  است تا تماشاگر نبیند چه کسی

اند، برخی  رخ فرانکی را آنجا دیده زنند که نیم برخی حدس می

بینند. آیا برگشته؟ آیا خودکشی کرده؟ آیا  دیگر کسی را نمی

 اش است؟ این ابهام است. اینجا بهشت

. ریشه اسم مگی در زبان شناسی، مغ است و به ایران 55

دختر فرانکی را گردد به معنی جادو؛ مگی جای  باستان برمی

گیرد. چه جادویی  ساله است و او را ترک کرده می 31که 

ها  که اراده و عزم و انرژی و شور مگی پس از سال باالتر از این

ی باشد و هم فهوم زندگی را داد. که هم یک مرببه فرانکی م

های از دست دادن دخترش، آرزو  یک پدر که در تمام سال

 داشت.

ون گه توی بوکس جادویی باشه، اا»اسکراپ: ی  هبه گفت

های  سوی دنده ای آن له. مبارزهای فراتر از تحم جادوی مبارزه

و « های زخم شده شکسته، کلیدهای خراب شده و چشم

مگی که در ابتدای فیلم از پوچی و 
مصرفی و ترحم فرار کرده تا با تطهیر  بی

و تذهیب جامعه را وادار به احترام خود 
کند در آخر فیلم درخواست قتل 

 کند. از مربی خود فرانكی می ترحمی
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و چه « این جادو یعنی ریسک کردن توی همه چیز»همچنین 

 دهد. که مگی به فرانکی قدرت ریسک می جادویی باالتر از این

ی اغلب در راند اول و با ضربات های مگ . قهرمانی53

خاطر ورزش بوکس به  شد، چرا که مگی به نخست حاصل می

طور که در ابتدای بحث اشاره  رفت، او فقط همان میان نمی

حساب آید،  خواست که به جبر جامعه غلبه کند، به شد، می

-کسی باشد و مستقل زندگی کند. آزاد باشد و به آرزویش 

برسد. و روح خود را در این  -بروییستیابی به اعتبار و آد

که  مسیر به تخلیص و رستگاری و تطهیر و تزکیه کند ولو آن

 تلخی قرار گرفته باشد. ی  هرستگاری برقلاین 

. در ابتدای فیلم، فرانکی از کشیش 52

را با  کند و آن تثلیث سوال میی  هدربار

نامد. در ابتدا  یگانگی خداوند ناسازگار می

د این یک نقد کالمی در آی نظر می به

مذهب است، اما در واقع نوعی تثلیث درد 

است که در آن مگی به شکل مسیح تجلی 

 یابد. می

توان اشاره مستقیم به مسیح کرد )موکوشله:  در دوجا می 

که فرانکی پیشانی مگی را با روغن  عزیز من، خون من( و آنجا

که این را  کند اشاره مستقیم به مسیح دارد. برای آن مسح می

 احساس کرد باید از تعصب و تحجر دور ماند.

 در حاشیه فیلم: 

خواست خودش این فیلم را  در ابتدا پل هاگیس می 

کارگردانی کند. حتی مورگان فریمن و هیالری سوانک )بازیگر 

ها در نظر داشت.  نقش مگی( و کلینت ایستوود را برای نقش

نامه را برای او راین فیلمننده کار هم باشد. بنابک قرار بود تهیه

عنوان یک  هم فرستاد و کلینت گفت: قصد بازی ندارد چون به

خیلی  فیلمنامهپیرمرد دیگر بازنشسته شده است. اما از 

 اش شد. خوشش آمد و شیفته

داوری  هایی است که ابتدا پیش ایستوود عاشق شخصیت

 که دالیلی برای طرد کردن فردی دارند و بعداً دارند؛ کسانی

رسند که پیش داوری غلط از آب در  رفته به جایی می رفته

هایی با دختر خودش دارد و ابتدا  آیند. )فرانکی درگیری می

 دهد.( روی خوشی به مگی نشان نمی

سازی حاضر به ای یا شرکت فیلم   کننده تر تهیهکم

دلیل  بود. و این نیز بیشتر به فیلمنامهگذاری روی آن  سرمایه

ویس از ژانر فرعی مشت زنی ن فیلمنامهود که کلیشه گریزی ب

را معلق  پیشه کرده بود. در نهایت کمپانی برادران وارنر نیز آن

را تقبل  فیلمنامهلی تام رزونبرگ که هزینه نگه داشتند و

بود از آن خیلی خوشش آمد. و اگر اصرار کلینت  کرده 

ف ایستوود برای ساخت آن نبود، چه بسا تاکنون نیز بال تکلی

 ماند. می

ی درباره ورزش مهمچنین در وارنر معتقد بودند که فیل

 بوکس، مشتری نخواهد داشت.

این یک »در پاسخ ایستوود نیز بر این عقیده بود: 

ای  زنی نیست بلکه قصه ورزشی درباره مشت فیلمنامه

فرزندی است که گذشته جنبه خانوادگی و عاشقانه پدر/

 «دارد... اش عناصر متعدد دیگری نیز ورزشی

هرحال این فیلم را  ستوود پیام داد که من بهیکلینت ا

دهم  قول نمی: »سازم. با کمک وارنر یا بدون آن. و گفت می

ام را خواهم  فیلم پرفروشی باشد فقط سعی

کرد تا فیلمی از کار در بیاید که وارنر به آن 

 « افتخار کند.

های دیگر تماس  روزنبرگ با کمپانی

اهل ریسکی پیدا نکرد. گرفت ولی آدم 

کل تولیدات وارنر  سرانجام آلن هورن، مدیر

توانند اجازه دهند  به ایستوود گفت که نمی

های دیگر برود. به این ترتیب، نیمی از  که او نزد کمپانی

های فیلم را تأمین کردند. نیم دیگر را شرکت مستقل  سرمایه

 گذاشت.  شور )همان روزنبرگ( در اختیار کلینت ایستوود لیک

هیالری سوانک در طول سه الی چهار ماه برای این فیلم، 

حسابی تمرین کرد، رژیم گرفت، روزانه دو ساعت بوکس کار 

تر شد  کیلو چاق ۹-8کرد و دو ساعت وزنه و هالتر برداشت. 

تا شکل و شمایل باورپذیر قهرمان ماجرا را پیدا کند. کارهایی 

 ر خود هیالری است.دهد، کا که مگی توی رینگ انجام می

 برداری/نورپردازی: فیلم

روز، یا هفت  27میلیون دالری طی  محبوببرداری:  فیلم

شور  برداری شد. مدیران شرکت لیک فیلم روز  فته و پنجه

زده شدند. کلینت ایستوود سعی داشت  حسابی شاد و شگفت

خواهد در همان برداشت اول بگیرد. در  همان چیزی را که می

ترین هم بود و معتقد بود  د همان برداشت جالبغالب موار

چیز بدتر از تکرار و این نیست که بعد از تمرین و   هیچ

برداری متوجه شوی که نمای تمرینی خیلی بهتر از آنچه  فیلم

 بوده که حاال گرفتی!

نورپردازی این فیلم همگام با تیره و تار شدن  نورپردازی:

به خود گرفته. در پرده تر  ها، حالتی تاریک سرنوشت شخصیت

ور شده. تام  رفته در سایه/روشن غوطه سوم، چهره فرانکی رفته

های خیلی حساسی  برداری( با کمک فیلملماسترن )مدیر فی

های قشنگی از دل  که تازه به بازار آمده بود، توانست سیاهی

تر  سوم به بعد استودیو تاریک ها بیرون بکشد. از پرده تصویر

خواست  در ابتدا پل هاگیس می
خودش این فیلم را کارگردانی 
کند. حتی مورگان فریمن و 
هیالری سوانک )بازیگر نقش 
مگی( و کلینت ایستوود را برای 

 ها در نظر داشت. نقش
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هایی که  شود از رنگ تر می رنگ ها کم و تصویر شود دکورها می

 است.  در زندگی واقعی وجود ندارد، اجتناب شده

 : فیلمنامه

 محبوبهاگیس این فیلم را براساس داستان کوتاه 

های  میلیون دالری نوشت. این داستان یکی از داستان

اف.  ی سوزند، نوشته ها می های کوتاه طناب مجموعه داستان

 است.(« بوید  جری» اش  که نام واقعیایکس. تول )

ی بوکس و بوکسورها بود.  این مجموعه داستان کالً درباره

خود تول هم سابقاً یک مربی بوکس بود و بسیاری از این 

ها را براساس تجربیات و مشاهدات خودش نوشته و به  داستان

هستند و فضای واقعی از   ها بسیار زنده خاطر همین، داستان

 کند. ون رینگ را تصویر میدنیای در

  داستان کوتاه اقتباس شده 3از  فیلمنامهواقع این  در

سوزند است و یکی هم  ها می است یکی همان داستان طناب

 داستان آب منجمد.

پل هاگیس شخصیت ادی اسکراپ را از آب منجمد گرفته 

است و بین او و فرانکی یک رابطه 

جه است. نتی ساله برقرار کرده  دوستی سی

نسخه اولی که پل هاگیس از ترکیب دو 

داستان نوشته بود پیچیده و افتضاح بود. 

بعد به این نتیجه رسید که تمرکزش را 

میلیون دالری  محبوبروی داستان 

کنندگان کار  بگذارد. و دوستش بابی مورکو )که یکی از تهیه

 کرد. بود( کمک زیادی در این راه به او

حکایت یک مربی مسن بوکس سوزند  ها می داستان طناب

اش که یک  کند که به مراقبت از دختر خوانده را تعریف می

ده نیز کم و ز مشغول است و داستان آب یخ  زن بوده مشت

لی است: ماجرای حمایت یک مربی پیر بیش شبیه به همان او

عقل که دوست دارد قهرمان بوکس   بوکس از پسری شیرین

صل کار هاگیس را ببیند آنکه حاشود. جری بوید قبل از 

سالگی و پیش از چاپ  73در  3223گذشت )او در سپتامیر در

 (.هاش درگذشت کتاب

 داستان با فیلمنامهتفاوت 

در داستان، فقط فرانکی و مگی هستند. شخصیت ادی 

کند( را پل  اسکراپ )که مورگان فریمن نقشش را بازی می

مقام راوی است و او را در  هاگیس به داستان اضافه کرده 

عنوان  داستان نشانده است. در داستان اصلی شخصیتی به

عالوه جریان دختر گمشده فرانکی و ماجرای  راوی نیست. به

بینیم. فرانکی هم در  کشیش را هم در داستان اصلی نمی

 داستان اصلی فقط یک مربی است نه صاحب باشگاه.

 های به یادماندنی دیالوگ

توی هیچ کاری  که نمی ها اوضاع طوریه بعضی وقت»-

 اسکراپ« بکنی.

 اسکراپ« چیز. جادو یعنی ریسک کردن توی همه»-

 اسکراپ« چیز برعکسه. توی بوکس همه»-

هارو مثل یه  که یه بوکسور بسازی باید اون برای این»-

 اسکراپ« درخت خشک هرس کنی.

 فرانکی« .تونم بمیرم و برم بهشت االن می»-

« د از خودت مراقبت کنی.این یه قانونه همیشه بای»-

 اسکراپ

یه قانونی هست: از درد فرار نکن، برو به طرف اون. ولی »-

شه، دیگه  یه قانون دیگه هم هست: وقتی یه چیزی تموم می

 اسکراپ« تموم شده.

 مگی« گردیم. ریم و با ماشین بر می با هواپیما می»-

 پل هاگیس:

ن موفق نویسان، کارگردانا فیلمنامهپل هاگیس یکی از 

در کانادا  5۹12هالیوود است. او متولد 

گوید، با  طور که خودش می است. آن

سینما تماشای آثار هیچکاک و گُدار عاشق 

گویی شد. و پس از اینکه از مدرسه  و قصه

فیلم تأثیر تحصیل شد، تحت ال هنر فارغ

یسمان آنتونیونی، به انگلستان رفت آگراند

ا در این کار توفیقی ار شد. امک عنوان عکاس مد مشغول به و به

برداری به کانادا بازگشت و در رشته فیلم نیافت و دوباره

آنجلس رفت و شروع کرد  مشغول تحصیل شد سپس به لس

های کمدی تلویزیونی.  برای سریال فیلمنامهبه نوشتن 

نام کرد و  نویسی هم ثبت فیلمنامههای  همزمان در کالس

-5۹۹6های ) سال  فاصله اش شد. در دغدغه اصلی« نوشتن»

( چندین سریال تلویزیون نوشت و تهیه کرد. در سال 5۹71

)گداخته( نام  red-hotاش را که  سینمایی  اولین فیلم ۹6

خرج توفیق  داشت، نوشت و کارگردانی کرد این فیلم کم

زیادی کسب نکرد. هشت سال بعد هاگیس براساس داستان 

 محبوبای را نوشت.  فیلمنامهمیلیون دالری  محبوبکوتاه 

اقتباسی  فیلمنامهمیلیون دالری اسکار بهترین فیلم و بهترین 

و بهترین کارگردانی را دریافت کرد. یک شروع عالی را برای 

فیلم  3221هاگیس در عالم سینما رقم زد. هاگیس در سال 

های نژادی و  ی اختالف برانگیز تصادف که درباره  تحسین

نوشت و کارگردانی کرد. این فیلم  ملیتی در آمریکا بود را

را دریافت کرد و از پل هاگیس نامی  فیلمنامهاسکار بهترین 

عالی برای ایستوود یعنی  فیلمنامهپرآوازه ساخت. با دو 

پل هاگیس شخصیت ادی اسكراپ 
را از آب منجمد گرفته است و بین 

بطه دوستی او و فرانكی یک را
 است. ساله برقرار کرده  سی
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جنگ جهانی دوم( ی  ه)که درامی بود دربار های پدران ما پرچم

مهری  هایی از ایووجیما به اسکار آمد. و اگر نبود بی و نامه

ی البی آکادمی به استیون اسپیلبرگ تهیه کننده هر دو اعضا

را آزرده بود( حتماً ها  آن )که سال قبلش با فیلم مونیخ فیلم

، دیگر نامش در پانتئون افزود اسکار دیگری بر جوایز خود می

 گرفت. نویسان خالق جای می فیلمنامه

اله را نوشت و کارگردانی ی  هفیلم در در 3227و در سال 

پدری بود که در جست و جوی فرزند ی  هین فیلم دربارکرد. ا

سربازش است که پس از بازگشت از جنگ عراق ناپدید شده 

دلیل گرایشات سیاسی آکادمی اسکار از  است. که باز هم به

 کسب جوایز دیگری محرم ماند. 

(، کازینو 3226) آخرین بوسه :و دیگر از آثار او عبارتند از

 (، بعد از سه روز3228) آرامش (، کوانتوم3226) رویال

 (3250) (، ماه عسل با هری3252) (، سوم شخص3252)

موفقش، ی های سینمای ها و فیلمنامه پل هاگیس با فیلم

اب و گویی و پرداخت یک داستان جذ نشان داد که در داستان

 در عین حال تأثیرگذار و پرمعنا استاد است.

 :ایستوود کلینت

 25 متولد Clint Eastwood جونیور کلینت ایستوود

 پدر .است آمریکایی کننده تهیه و کارگردان بازیگر، 5۹22 مه

 راثرانر مارگارت مادرش و تبار هلندی ایستوود کلینت سنیور او

 است فرزند هفت صاحب زن، پنج از وی. است تبار  اسکاتلندی

 بار 1 با ستوودیا .است کرده ازدواج دوبار فقط رسماً که درحالی

  برت)  همراه به گریباز  نیتر محبوب  عنوان به  شدن  بانتخا

 .  است  خیتار  طول  شهیهنرپ  نیتر محبوب (نولدزیر

 به گانه سه های فیلم در بازی با را شا جهانی شهرت

 بد خوب و بیشتر چنددالر بخاطر دالر، مشت یک های نام

 کارگردان اثر ها فیلم این ی سه هر. است کرده کسب زشت

 .است لئونه سرجیو یایی،ایتال

  تاریخ در  که  است  فیلمسازی ترین مسن ایستوود کلینت

 تاکنون او.  است  کرده خود  آن از را  فیلم  بهترین  جایزه اسکار

 بهترین و  اصلی  نقش مرد  هنرپیشه  بهترین  عنوان به بار  چندین 

. است  کرده  دریافت  زیادی جوایز  مکمل  نقش مرد  هنرپیشه 

 ها فیلم در را  محوری نقش  برخالف مورگان فریمن همیشه وی

 . است داشته 

 بر عالوه دالری میلیون محبوب و نابخشوده فیلم دو برای

 جایزه توانست بازیگر، بهترین جایزه دریافت برای اش نامزدی

 برای را فیلم بهترین کنندگی تهیه و کارگردانی بهترین اسکار

 موارد این به توان می وی مشهور های فیلم از. کند کسب خود

 ،(5۹76) سوالز خوزی یاقی، ،(5۹68) بزن دارشان: نمود اشاره

 مقدم خط در ،(5۹83) فاکس فایر ،(5۹7۹) آلکاتراز از فرار

 (.3228) رینو گرنتو ،(3226) ما پدران های پرچم ،(5۹۹2)

 خودش های فیلم درعمده کارگردانی، بر عالوه ایستوود

 وی که هایی فیلم از اما. است شده ظاهر نیز بازیگر عنوان به

 از توان می نکرده بازیگری و بوده آن کارگردان نقش در فقط

 –( 3226) ایووجیما از هایی نامه ،(3222) میستیک رودخانه

 جایگزین بچه و شد اسکار جایزه دریافت نامزد بخاطرش که

 . کرد یاد( 3228)

 نام به خود یلمف تهیه شرکت مالک ایستوود کلینت

 اش آمریکایی های فیلم همه تقریباً و است پروداکشنز مالپاسو

 . هستند کمپانی این محصوالت از همگی عدد، چهار بجز

 افتخارات و جوایز

 سینماگران پرافتخارترین جز شک بی ایستوود کلینت

 دالیل برای و خود های حرف عمر کل در او. باشد می عصر

 برخی که است بوده گوناگون جوایز برنده و نامزد بارها متفاوت

 :از عبارتندها  آن از

  تاریخ  طول در بازیگر  ترین محبوب  عنوان 1 به دستیابی

  ستاره 522  بین در انگلیس امپایر  مجله در  دوم جایگاه

 هالیوود
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 در  کندی اف جان  انجمن  سوی از افتخار  مدال دریافت

 3222  سال

 اراسک جایزه برنده بار 0

 اسکار جایزه دریافت نامزد بار 52

 گلدن گالب جایزه برنده بار 2

 گلدن گالب جایزه دریافت نامزد بار 53

 کن فیلم جشنواره جایزه برنده بار 5

 کن فیلم جشنواره جایزه دریافت نامزد بار 1

 بفتا جایزه دریافت نامزد بار 2

 فریمن مورگان

 نژوئ 5 متولد Morgan Freeman فریمن مورگان

 چرده سیه بازیگر این. است آمریکایی کارگردان و بازیگر 5۹27

 عنوان توانسته مکمل های نقش در طوالنی ای سابقه با سینما

برای  هالیوود در فرعی های شخصیت ترین اصلی از یکی

 پرفروش و مشهور های فیلم در وی .کند ثبت را خودش

 ری،دال میلیون محبوب شاوشنک، در رستگاری نظیر بسیاری

 مجموعه جدید های سری و قدرتمند بروس نابخشوده،

 ایفای نقش نموده است. من بت های فیلم

 جایزه دالری میلیونمحبوب  فیلم در برای بازی فریمن

 را تصاحب کرده است. مرد مکمل نقش بازیگر بهترین اسکار

 گالب گلدن هنری فعالیت عمر یک جایزه وی همچنین برنده

 .است 3253

 سوانک آن هیالری

 22 متولد Hilary Ann Swank سوانک آن هیالری

 نبراسکا در ییایاسپان اصالتاً یمادر و پدر از 5۹70 ژوئیه

 و کایآمر هوابرد یمل گارد کارمندان از یالریه آمریکاست. پدر

 .است بوده شرکت کی یمنش هم مادرش

 دو برنده هالیوود، سینمای آمریکایی کننده تهیه و بازیگر

محبوب  های فیلم برای زن اصلی نقش بازیگر ترینبه اسکار

 فیلم برای او .است کنند نمی گریه پسرها ومیلیون دالری 

 5۹۹۹ محصول (Boys Dont Cry) کنند نمی گریه پسرها

 و شد زن اول نقش بازیگر بهترین اسکار جایزه دریافت نامزد

 ودایتسو زنی کلینت مشت فیلم در هیالری .کرد دریافت را  آن

 (Million Dollar Baby) دالری میلیون محبوب عنیی

 خاطر به. داشت ای العاده فوق درخشش 3220 سال محصول

و  گالب گلدن نظیر بسیاری جوایز ی برنده فیلم این

 اسکار جایزه نامزد بار دومین برای او. شد مختلف های جشنواره

موفق به  هالیوود در زنی کمتر .کرد تصاحب را آن و شد

 در با این موفقیت هیالری اما شده است. اسکار دو دریافت

 قرار فاستر جودی و استریپ مریل چون معروفی بازیگران زمره

 .گرفت

 در او. خیلی شناخته شده نبود 5۹۹۹ سال هیالری تا

 نظر به و کرده ارائه خود از معمولی هایی بازی فیلم چند

 را وا لیپیرس کیمبر اینکه تا کند پیشرفت چندان رسید نمی

 گریه پسرها جنجالی فیلم در تینا نقش در بازی برای

 پسرها لباس به که بود دختری تینا. کرد انتخاب کنند نمی

 آنچنان نقش این در سوانک هیالری بازی. بود درآمده

 تردیدی کمترین بدون آکادمی که بود نظیر بی و دهنده تکان

 .دکر تقدیم او به را زن اول نقش بازیگر بهترین اسکار

 گریه پسرها فیلم چهار در او های نقش مهمترین

 بوده آملیا ومحبوب میلیون دالری  و خوابی بی کنند، نمی

 با 5۹۹۹ سال در اسکار جایزه گرفتن از پس او. است

. گرفت پیش در را متفاوت راهی «کاری کم و کاری گزیده»

 کرده ایفا ها فیلم در را ها آن نقش او که هایی شخصیت بیشتر

 مگی» شخصیت. باشند می مردانه شبه هایی شخصیت ست،ا 

 در تینا براندون یامحبوب میلیون دالری  در «فیتزجرالد

 و خوابی بی فیلم در بور الی کاراگاه یا و کنند نمی گریه پسرها

 فیلم در آمریکایی معروف زن خلبان ارهارت آملیا نقش حتی

 ■ .دارند مردانه شخصیتی کمابیش همه آملیا

 

 



   9313 شهریورماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |چهل ونهم شماره 957 

 «ها کوچولو کلیك یك» نمایش بررسی و قدن  
 «زادهیحسین حالج» ؛«یمانیاحمد سل» سنده و کارگردانینو 

 

 ها سه روایت از فاصله
 محمدرضا کوهستانی :نویسنده

 احمد سلیمانی :کارگردان

علیرضا محمدی، آزاده صمدی، آرش دادگر،  :بازیگران

 ننازنین فراهانی، پریناز ایزدیار، سام قریبیا

 

روایتی سه اپیزودیک از روابط « یک کلیک کوچولو»ئاتر ت

، مسائل و طرز ها ی امروز ایران، با دغدغه ها در جامعه انسان

شان در درون  ، به فراخور سن و جایگاهها آن تلقی اجتماعی

 باشد. می خانواده

روابط طرفانه به  نمایش یک کلیک کوچولو نگاهی بی

اوی علل حاکم بر مخاطب در واک، انسانی دارد و در طول اجرا

 ، ذهنی مستقل و پرسش جو دارد و اساساًروابط شکل گرفته

های سانتامانتالیستی  درگیر ژست

یژگی ترین و شود و این شاخص نمی

 نمایش یک کلیک کوچولو است.

ی به مصداق محمدرضا کوهستان

 ای نویسنده، اش آثار پیشتر نگاشته

ندانه نقب به عمق هایش بسیار هوشم است که در نوشته

 ای که آثار وی دارای وجهی چند بُعدی زند؛ به گونه می مطالب

توان گفت که وی در قالب ظاهر  می ست و به اعتباریا

، به دنبال ها پردازی ها و شخصیت ، موقعیت سازیها دیالوگ

گردد و نمود بارز این ایهام و  می ای فراتر از متن نیطرح معا

ها و چینش و  همانا نوع کیفی دیالوگ مَجاز مستتر در آثار وی

، از میان در کنار یکدیگر است. گویی اینکه ویها  آن چیدمان

آن دیالوگی را  ، دقیقاًها، به تحقیق و فراست انبوهی از دیالوگ

تقابل با  گزیند که در می برای هر یک از پرسوناژهایش بر

ر ( مفهومی فراتدیالوگ پرسوناژ دیگر )که آن هم گزیده است

این مهم ، وی در هر استنجاج گردد و به گواه آثارشاز ظا

ای از تکنیک نگارش نمایشنامه را  موفق شده است و نوع ویژه

 در سیر نگارش متکامل نموده است. خلق و

ی از تقابل و تناقض ا یک کلیک کوچولو در نهایت، واگویه

باشد که در سطحی بسیط،  می ، در بعد خانوادگیروابط انسانی

ی امروز ایران، به  ی در حال گذار است. جامعه دی از جامعهنما

 های  های اخیر و به مدد رسانه خدادهای تاریخی سالگواه ر

 

 

 گذار و مداوم را سپریتأثیر ای  گوناگون ارتباطی، برهه

، فرا رفتن از باورهای آزمون های عمیق الیهکند که در  می

دستیابی به سوی دیگر باشد و از  می شده و شکست خورده

دهد. مردمان اینکِ  می های بدیع فکری و فرهنگی را نوید افق

درس گرفتن از تحوالت تاریخ معاصر، به ، با سرزمین ایران

ی فکری و گرا به دنیا شکلی هوشمند و اثرگذار، نگاهی متبادل

تأثیر اند و به همان میزان که تحت  فرهنگی جهانی یافته

خود نیز رجعتی مسئوالنه به  ،تبادالت فرهنگی بیرونی هستند

دید ، شکلی جهنگ اساطیری خود دارند و این همهباورهای فر

وز ایران ایجاب و ایجاد کرده ی امر از روابط انسانی را در جامعه

 است.

با نگرشی به این یک کلیک کوچولو اما سعی دارد 

تغییرات اجتماعی، از زوایای پنهان تلقیات انسانی، در برخورد 

بیرونی پرده ی تغییرات  طوفندهبا سیر 

بردارد و در این بین، قضاوت نهایی را بر 

 ی مخاطب وا ی اندیشه و نگره عهده

 .نهد می

 ی متن  درباره

، ی یک کلیک کوچولو نمایشنامه

. شتر هم ذکر شد، متنی چند الیه و عمیق استچنانچه پی

های  ها و واکنش اند و کنش ها سنجیده نوشته شده دیالوگ

گانه دارد که در شده توسط پرسوناژها نیز وجهی چندخلق 

 شوند.  می پیوند با یکدیگر به فرجامی غایی ختم

متن اثر هر چند در یک تریولوژی نگاشته شده است که 

، اما عدم به آن هویتی مستقل دارددر ظاهر هر بخش از 

، این امکان را ایجاد انجام رسیدن هر بخش به طور مستقلسر

هر بخش در پیوند با دو بخش میانی و پایانی کرده است که 

، یافته و سیری تکاملی به خود گیرد. در این بینبه معنا دست 

البی ساختار شکنانه نیز از طرح موضوعات مدرن در ق

 ی متن اثر است. های عمده شاخصه

( در این میان، شاید تنها غفلت نویسنده )و نه نقص متن

ربط مشخصی در پیوند  ، خط وویهمانا این نکته است که 

، در نهایت ان هر سه بخش متن قرار نداده است. البتهمی

رسد که با اثری سه گانه مواجه است  می مخاطب به این ادراک

 که در ارتباط با یکدیگر شکل گرفته و کلیت داستان را روایت

توانست به این  می ،نمایی سه بخش از اثر کنند، لکن بر هم می

ای  یک کلیک کوچولو در نهایت، واگویه
از تقابل و تناقض روابط انسانی، در بعد 

باشد که در سطحی بسیط،  خانوادگی می
 ی در حال گذار است. نمادی از جامعه
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طب ، نوع تلقی مخادست کم کمک کرده ودرک بیشتر و بهتر 

 .از سیر حوادث را سمت و سو دهد

نگارش شده  ایشنامه هم که به شکل پایان بازپایان نم

تواند از  می های اثر و از سوی دیگر است از سویی از قابلیت

های اثر باشد. در وجه مثبت، باز گذاشتن فرجام  نقیضه

کلی اثر همخوان ی  رهکاراکترها، از انجایی که با قامت و قوا

ان شعری که تا ، به یکدستی اثر کمک کرده است و چوناست

ی  کند، تا پایان بر شیوه می ی خود را رعایت پایان وزن و قافیه

نگارشی خود وفادار مانده است. اما از آن 

، که به سو، با عنایت به سه گانه بودن اثر

 خودی به خود به تشتت ذهن مخاطب

، این خطر را پایان باز د، تمهیانجامد می

جر شود و دارد که به نقض غرض در اثر من

د که محتوا و مدعی ای از اثر نمای در نهایت مخاطب آن تلقی

 .اثر نبوده است

 ی اجرا درباره

دست و به دور از ادا و اجرای یک کلیک کوچولو، یک

، با تسلط بر تمامی باشد. کارگردان می اطوارهای معمول

ی از بازیگران گرفته است به ، بازی روانر متنمطروحه دزوایای 

ای که از یک سو آزادی عمل بازیگران را محدود ننموده و  گونه

اتر در ظل ئاز سوی دیگر هم اجازه نداده است که کلیت ت

اجرای اثر ، های بازی بازیگران قرار گیرد. به دیگر معنا تکنیک

، د و از آن سوز آنان دار، هویتی مستقل افارغ از بازی بازیگران

 ن بازیگران نیز پیوند خورده است.های روا با بازی

رسد که کارگردان  می در بخش تحلیل متن نیز به نظر

وع بینش و طرز شناخت کاملی از نویسنده و آثار وی و نیز ن

ی قابل  ها تا اندازه ، چرا که میزانسنتفکر وی داشته است

ه است به ی نگارشی متن طراحی شد قبولی بر اساس شیوه

جهی این معنا که حرکت پرسوناژها نیز چونان متنِ اثر چند و

ای که هر اکشن از جانب  و بسیار دینامیک است به گونه

گران ای از سوی بازی های چندگانه اکشن تواند ری می ،بازیگران

 .مقابل را ایجاب و ایجاد کند

در طراحی فینال اجرا هم کارگردان به وضوح تصرف 

ت ایجاد ، او در جها آنجا که به اذعان خود ویاست ت کرده

های پایانی متن را  ، بخشی از دیالوگبندی اثر تعلیق در پایان

ای از  حذف کرده است. اینکار نشانه

 .باشد می استقالل فکری و عملی کارگردان

، این حس عدم در طراحی صحنه نیز

اعتماد میان کاراکترهای اثر به خوبی 

شکل یک مثلث  . صحنه بهان استنمای

، گویای عدم اعتبار و طراحی شده که به اعتبار فرم مثلث

باشد و این مهم، همخوانی  می ایستایی اقوال و افعال کاراکترها

، ای با محتوای اثر پیدا کرده است. در راس مثلث مذکور ویژه

حرکتی  –یک مبل قرار دارد و بیشترین رخدادهای کالمی 

. در دهد می ر روی همان مبل رخپرسوناژها در این زاویه و ب

میان پرسوناژها نوعی همدلی کالمی، در آنجا که به ظاهر 

ی  ها و عملکردها وجود دارد، به ناگاه از میانه الی دیالوگالب

ای  ی شکل گرفته، میان پرسوناژها در این زاویه، فاصله رابطه

، ایت به تقابل فکرشود و در نه می گیرد و بسیط می شکل

 شود. می ل منجرسخن و فع

 :توان اینگونه نتیجه گرفت که می در یک کالم

یک  ، حقیقتاًبه اعتبار نام نامتعارفش« یک کلیک کوچولو»

 اشاره به زوایای گوناگون روابط انسانی در دوران کنونی

 ■ .باشد می

اجرای یک کلیک کوچولو، 
یكدست و به دور از ادا و 

 باشد. اطوارهای معمول می
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 «نویسها درباره رمان و رمانزندگی و نوشته»از مجموعه  «رمان نویس کیست؟»مقاله  
 «الله ممنون» مترجم؛ «ندراومیالن ک» نویسنده 

 

توان مقایسه کرد؟ با  با چه کسی می نویس را آیا  رمان

محتوای شعر یا غزل، خود شاعر،  «هگل»عقیده  ..؟ به.شاعر

ای از شعر در ادبیات  به شاخهسرایی  غزل یا غزل است. شعر

شود بلکه نوعی رویکرد پردازشی ویژه از زیستن  محدود نمی

ترین نمونه از  ای نظر، شاعر تنها نشانه است. از این نقطه

 ست که به روح خود نگریسته است.  فردی

شناسم. چرا  هاست جوانی را به شکل سن شاعری می مدت

نگرش  تن از مرحله گذش ، که در عبور از ناپختگی به پختگی

 های جهان تغزلی نویس از خرابه رمان ست. تغزلی احساسی

 شود. احساسی خود متولد می

مادام »راجع به اثر شاهکار خود  «فلوبر»به این جمله 

کند، بواری مرا عصبی  بواری مرا خسته می»نگاه کنید:  «بواری

از  «فلوبر»رمان  های متوسط  شکایت از شخصیت «کند. می

ست که به اشتیاق  ان خودش، نوعی ادای دین به چیزیداست

نویسی و قلمرویی که رمان  وی تبدیل شده است: هنر رمان

 . کند یعنی نثر زندگی کشف می

و ضدشعر یک تجربه  ءتبدیل کردن متن به چیزی ماورا

نویس است.  اساسی در تاریخچه مختصری از زندگی یک رمان

د فاصله گرفته و ناگهان از نویس در اثر، از خود اصلی خو رمان

کرده است  اینکه این خود آن خودی نیست که او تصور می

شود. پس از کسب این آگاهی نویسنده متوجه  زده می شگفت

کند نیست... فرد زمانی به  کس آنچه تصور می شود که هیچ می

شناسند از تعداد  که او را می رسد که تعداد افرادی شهرت می

شناسد بیشتر باشند. شهرت برای یک  یکه خود او م افرادی

که برای وی بیان نوعی  ست چرا چیزی تر از هر عظیم هنرمند،

 ست. اعتقاد به جاودانگی

طبیعی  و اشتیاق واقعی و کامالً شور هر رمان نتیجه خلق

نفرین  شناختی پایدار است. های زیبایی در بستر ارزش

 د را بهتواند چنین چیزی باشد: صداقت خو نویس می رمان

 آمیز انجام کارهای بزرگ خود مقید نمودن. تاخت و تاز جنون

 «در جستجوی زمان از دست رفته»پروست در رمان 

شکل ویروسی پخش  را به «آلبرتین»اساس الهامات شخصیت 

این رمان  دهد. ذهن تسلیم خود مورد بررسی قرار می شده در

ار نویسی قر نامه شک در قطب مخالف زندگی بی «پروست»

 برابر : دریافت خواننده از خودش در«پروست»به عقیده  دارد.

در کتاب گفته شده است در مقام ضدیت با حقیقت  آنچه 

 گیرد. رمان قرار می

را  سادگی آن چیزی نیست که تنها نویسنده آن اثر ادبی به

ها و مقاالت را شامل  ، نوشته های روزانه نویسد، که یادداشت می

هر اثر ادبی نتیجه تالش و زحمت  گردد. در اصل، می

شناسانه است. پیش از  فرسا در حوزه یک طرح زیبایی طاقت

،  خود را بنویسد «دن کیشوت»جلد دوم  «سروانتس»آن که 

نویسنده دیگری او را ترغیب کرده بود تا وی آخر داستانش را 

زند نوشته و منتشر کند. اما  شکلی که او حدس می به

های امروزی با خشم و عصبانیت  نویسندهشیوه  به «سروانتس»

ترین روح  نویس بزرگ به وی واکنش نشان داده بود. یک رمان

 ■ داستان خود است. نویسنده خود رمان است.

 

 

 9111منبع: مجله نیویورکر، اکتبر 
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 «یونیغام همایك پی»داستان  
 «ساجده آنت» ؛ مترجم«فرانتس کافكا» نویسنده 

 

از بستر مرگ  مستقیماً -گویند  میها  آن طور که آن- پادشاه

ی  ثرآورش، سایهأموضوع ت .پیغامی فرستاده، تنها به شما خود

که در دورترین فاصله از خورشید همایونی پناه گرفته  کوچکی

است. او به قاصد فرمان داد تا کنار تختش زانو بزند و پیغام را 

د که در گوشش نجوا کرد. او گمان کرد این بسیار مهم بو

تِ زبانی پیغام را با سر کند. او صح را برایش بازگو می قاصد آن

تکان دادن تایید کرد. و در برابر تمام جمعیتی که شاهد 

تمام دیوارهای مانع فروریخته شده، و تمام -مرگش بودند 

ای بر یک رشته پلکان عریض و رافع  بزرگانِ قلمرواش در دایره

قاصدش را روانه کرد. پیک، ها  آن در برابر تمام -اند ایستاده

ناپذیر سریعاً عازم گشت. او با آوردن  مردی قوی، و خستگی

یک دست به جلو و سپس آن یکی، راهش را از میان جمعیت 

اش اشاره  کند. اگر با سختی مواجه شود، به سینه باز می

که نشانی از خورشید در آن است. بنابراین  یکند جای می

رود. اما جمعیت بسیار  نی پیش میبرخالف دیگران، به آسا

شمار است. اگر فضای بازی وجود  شان بی است؛ محل اقامت

های  زودی کوبیدن توانست پرواز کند، و شما به داشت، او می

 شنیدید. اما در هایتان می هایش را بر درب آور مشت حیرت

اند. او هنوز راهش را  هایش بیهوده مقابل آن، چقدر تمام تالش

شکند. او  های شخصی کاخ میانی درهم می اتاقاز میان 

شد، چیزی  گاه پیروز نخواهد شد. و اگر هم موفق می هیچ

ها  کوشید تا راهش را تا پایین پله گشت. او باید می حاصل نمی

گشت. او باید  شد، چیزی حاصل نمی باز کند، و اگر موفق می

ط از پیمود، و پس از حیا های بلند می سرتاسر حیاط را با گام

میان قصر دوم که اولی را احاطه کرده، و بعد دوباره، تمام 

بار دیگر، یک کاخ و همچنان برای  ها، و بعد، یک ها و حیاط پله

اما آن - هزاران سال. و اگر سرانجام او به درب پایانی برسد

پایتخت سلطنتی، مرکز  -تواند هرگز، هرگز اتفاق بیفتد نمی

ر از رسوب، هنوز آنجا روبروی جهان، جای گرفته در باال و پ

آن  اوست. کسی راهش را در این میان باز نخواهد کرد، یقیناً

تان  هم کسی با پیامی از طرف مردی مرده. اما شما لبِ پنجره

که غروب  نشینید و رویای آن پیغام را خواهید دید هنگامی می

 ■فرا رسد. 
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 «پروفسور پانینی»داستان  
 «نگین کارگر» مترجم ؛«متیو گریگ» سندهینو 

 

ها خدمت در رستوران در یک دانشگاه علوم  بعد از سال

بود و پروژه مربوط به مدرک  3232پذیرفته شدم. سال 

کردم. در آخر، نتیجه این شد که  ام را تمام می پروفسوری

 کارمند آشپزخانه شوم.

ام مثل همیشه در  سالگی 03هفته پیش در روز تولد 

شیرینی  مثل هزاران صبح دیگر یک نان واحدم تنها بودم،

اش جواب داد:  گونهبا لهجه ربات ای تست سفارش دادم. کره

و من روز خود را برای کار کردن روی پروژه شروع  «بله آقا»

که ساخته بودم یک ماشین باشکوه بود که  کردم. چیزی

 های همدیگر منتقل کند. توانست افکار دو نفر را به بدن می

شیرینی در بشقاب را شروع  سرو کردن نان وقتی تستر

کرد، متوجه شدم که پروژه آماده آزمایش اولیه است. اردک و 

برای این منظور خریده بودم را از  ای که قبالً گربه

تنظیم کردم، ها  آن هایشان خارج کردم و دستگاه را برای قفس

رینی توی یش که ذوق خوردن نان وقتی آماده شد در حالی

ها را  داشتم به میز تکیه دادم و مراحل جابجایی فکردستم را 

طور که انتظارش را داشتم ماشین صدایی  شروع کردم. همان

های  کار کرد، صدای غژغژ کردنش تمام گوشت کرد و شروع به

 بدنم را آب کرد.

های استخراج و تزریق متوقف  ماشین ساکت شد، نازل

گیرد. فکر گربه بررسی قرار  طور دقیق مورد شدند تا هدف به

ناگهان با آژیر بلندی دریافت شد. حیوان به هوا پرید و خود را 

های  بر روی ماشین پرت کرد. در کمال ترس دیدم که نازل

های  سمت من چرخید و با گردبادی از رنگ ماشین به

های ذهنم را  محصورکننده این حس را به من داد که سوکت

 اند. در آورده

ار شدم اول از همه متوجه شدم چند دقیقه بعد که بید

سانت از قدم آب رفته. بعد متوجه شدم که  62که حدود 

اعضای بدنم نیست و در آخر فهمیدم که تبدیل به تستر 

ماشین - ام. خیلی سریع متوجه چاره این وضعیت شدم شده

اما آیا با این  -توانست انتقال را برگشت دهد خیلی راحت می

شد کاری  رده بودم باز هم میوضعیتی که من در آن گیر ک

 کرد؟

مل راجع به اینکه چطور باید یک تستر أبعد از کمی ت

رومیزی کامپیوتری باشم، یک استراتژی برای فرار تنظیم 

کردم. با آشنا کردن خودم با بدن جدیدم شروع کردم، گریل، 

کننده نان  مخزن ذخیره نان، اسپیکر و سیستم فنری پرتاب

که از طریق  -یق چشم ابتدایی دستگاه تست به بیرون. از طر

توانستم تلفن داخلی  می -کند آن نوع خود را مشخص می

گیری دقیق، شروع  نصب شده روی دیوار را ببینم. با نشانه

سمت تلفن.  شده به های نان تست کردم به پرتاب کردن تکه

خورد بیشتر  ها به هدف نمی تستر پر از نان بود. هرچه نان

 ها تمام شود. نانترسیدم که  می

ای بود. یک  حل عاقالنه تست کردن نان قبل از غذا راه

دار برشته گوشی را از جایش بلند کرد و  برش نان سبوس

روح مسئول پذیرش جواب داد. با مقاومت در برابر  صدای بی

ای که در آن گیر کرده  وسوسه برای توضیح دادن مخمصه

ن اینجا این باال یه م»بودم از روی میز با صدای بلند گفتم: 

 «. ممکنه کمک کنید؟۹5مشکل کوچیک دارم، اتاق 

ترکیده بود. با  های آب کف اتاق هم  حتماً آقا. یکی از لوله

چیز  زنم و همه خودم فکر کردم حاال با یک تیر دو نشان می

 مرتب خواهد شد. 

مسئول پذیرش خیلی سریع رسید، حواسش به آب 

خل اتاق آمد، کف اتاق را به جاری توی کریدور رفت. به دا

: من از  روش مزخرف خودش خشک کرد. خیلی سریع گفتم

کنم و از او خواستم قبل از رفتن  آیفون حمام دارم صحبت می

 دکمه بزرگ روی دستگاه را فشار دهد. 

 «این یکی؟»

، اتاق  قبل از اینکه به او بگویم دکمه درست کدام است

 ای شد و او روی زمین افتاد. کننده پر از نور چرخنده و خیره

شروع به راه رفتن   چند دقیقه بعد ایستاد و مثل اردک

حوصلگی کف زمین را  کرد. در همان هنگام اردک داشت با بی

کردم. ناگهان  کرد. من با وحشت به ماجرا نگاه می بررسی می

چیزی به ذهن مسئول پذیرش رسید و با خوشحالی مرغانه و 

ته تسمت پنجره رفت. من با  اش به کیبا همان راه رفتن ارد

پته و کلمات بریده و با وحشت سعی کردم مانع او شوم ولی 

هایش را باز  ای نداشت. او پیروزمندانه از بالکن پرید، بال فایده

توانستم گریه کنم، اما خودم را  کرد و ناپدید شد. فقط می

. تکه نان تمرکز کردم کنترل کردم و بر روی پرتاب کردن چند

ای نداشت.  ها غصه خوردن و احساس گناه هیچ نتیجه ساعت

، با سوزاندن روی نان  تصمیم گرفتم امیدم را از دست ندهم

امیدی را از  سعی کردم پیغامی روی آن بنویسم و این پیغام نا
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دنبال راهی برای رهایی  پنجره به بیرون پرت کنم. فقط به

رای مردن عجیب خودم نبودم بلکه در ذهنم بدنبال توضیحی ب

شک االن آن پایین،  و غریب مسئول پذیرش هم بودم که بی

کف خیابان پخش شده بود. خیلی زود متوجه شدم که مخزن 

ذخیره نانم خالی است و دوباره به مدیتیشن غمناکم فرو رفتم. 

را از آن تفکرات غمناک  ام کرد و من یک حرکت ناگهانی شوکه

سختی بلند شوم و به  ز زمین بهبیرون آورد. قبل از اینکه من ا

بدن خودم برگردم و روی پاهای خودم بایستم با یک خوشی 

 مبهم به من نگاه کرد.

اتاق ساکت  «من موفق شدم.» با صدایی یکنواخت گفت:

 کردم با این اطالعات کنار بیایم، بعد: بود و من تالش می

 «خوای؟ نون تست می»

ر ندادم. تستر را حقیقت بر من آشکار شد، زمان را به هد

که االن دیگر در کنترل بدن واقعی خودم بود را آگاه کردم، 

که از او بخواهد کمک بیاورد. محتاطانه به من خیره شد و 

که خونسردی  خواهم یا نه. در حالی پرسید با نانم کره می

.  تر توضیح دادم کردم، دستورالعمل را کامل خودم را حفظ می

 03در حال اتفاق بود نگاه کردم، بدن  امیدی به آنچه که با نا

ساله من از آپارتمان بیرون رفت. در گوشه اتاق ناگهان درجا 

اما  هایش صدای قژژژ امیدبخشی آمد. چرخید و از کفش

صدای پایش را شنیدم که در کریدور به راه خود ادامه داد و 

 رفت.

ها گذشت. خودم را با پرتاب کردن  ها و ساعت دقیقه

اواخر روز  سمت گربه سرگرم کردم. آرد و نان بههای  خرده

سوم متوجه شدم که تستر کنترلش بر بدن واقعی من را از 

امیدی از تنها  و دیگر کمکی در راه نیست. در اوج نا دست داده

توانست معمای خودکشی تستری من را حل کند  که می کسی

 در مقابل سرنوشتم تسلیم شدم.

شروع کردم به آتش  بردم، سختی درجه حرارت را باال به

زدن مخزن نان، وقتی دود از شیارهای باالیی بلند شد و اولین 

 جرقه آتش ایجاد شد، به خودم افتخار کردم.

صدا در آمد و آب با فشار  ناگهان زنگ هشدار آتش به

زیاد در اتاق پاشیده شد تا ساکنین اتاق را از مرگ نجات دهد! 

راه افتاد و  های تستر به صدای ترکیدن و سوراخ شدن قسمت

های ناراحتی، رهایی و کنجکاوی به ذهنم  مخلوطی از حس

 آمد.

نشانی برای رسیدگی آمد و آژیر را  مور آتشأوقتی م

را از  خاموش کرد، متوجه شدند که مشکل از من بوده، پس من

برای تعمیر بردند. تعمیرکار چیزی برای حذف  برق کشیدند و

نکرد بجز تراشه سخنگو. بعد هم کردن از سیستم من پیدا 

را فقط از آنجا فهمیدم  من را برای فروش گذاشتند. این ظاهراً

را دوباره به برق زده  که در یک آشپزخانه تمیز و بزرگ من

ام را نداشتم فقط  چون دیگر صدای الکترونیکی بودند.

های کارمندان آشپزخانه گوش دهم که  توانستم به صحبت می

کردند. با  عجیب سرآشپز جدید صحبت میراجع به رفتار 

عجله تمام کردند. ناچار به  رسیدن سرآشپز حرفشان را با

سکوت به در خیره شدم که بدن من با افتخار به داخل 

آشپزخانه قدم گذاشت و منوی جدید خود را ارائه کرد. در 

نان » توانستم این کلمه را بخوانم: ابتدای لیست منو می

 ■ «شیرینی با کره.
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 «قسمت دوم» نشانه شناسیِ جدید مرگ 

 «بدری سیدجاللی»مترجم  شناس و پژوهشگر مطالعات فرهنگی؛هنشان« دکتر الکس گوردون» نویسنده 
 

 رویكرد جدیدی به مرگ 

مراسم تشییع جنازه برای ابراز همدردی و برگزار کنندگان 

و این در   گیرندمراقبت از تصویرهای ذهنی زنانه بهره می

در  -ریاست تشریفات سوگواری مرگ و تدفین  حالی است که 

 Grim حتی ) .ای مردانه داردبیشتر چهره -اذهان عمومی

Reaper عنوان نماد مرگ در انگلستان یک هویت مردانه  به

است(. اما تغییر ظریفی در حال رخداد است. اکنون عامالن 

بی و مدیران مراسم تشییع و خاکسپاری، نمایندگان مذه

عنوان  تشریفات اغلب خانم هستند و این تصویرها اکنون به

های زنانه در اذهان عمومی در حال کدگذاری و قانونی نقش

 شدن است. 

 British) گرایی بریتانیا  عنوان مثال، انجمن انسان به

Humanist Association) سایت خود توجه خاصی  در وب

شرکت مراسم »وه، بنیانگذار عال به نمایندگان زن دارد. به

واقعیتی که نیز خانم لوسی جین است،  «خاکسپاری انفرادی

تواند به مسیر جدیدی برای رویارویی با موضوع مرگ در می

بریتانیا منجر شود: امری که در واقع دست زدن به یک 

انتخاب است، نه انتظارات اجتماعی و نه مجموعه محدودی از 

  کدهای تعریف شده.

ناپذیر  به همان روشنی که مرگ یک امر اجتناب درست

است، الگوی مراسم تدفین هم همواره یک شکل مرسوم و 

همراه  واضح داشته است: الگوی سیاه رنگ معمول، به

انگیز. هر چند، اخیراً داغدیدگان برای  رفتارهای متین و حزن

های مختلفی مواجه برگزاری مراسم سوگواری با گزینه

های سایت هایی که با ساختارهایی آشنا در وبحل شوند، راه می

شوند. به این ترتیب وار ارائه میهای تدارکاتی فهرستشرکت

 Ageهای تجاری معروفی مانند های خیریه و شرکت سازمان

UK  ،Perfect Choice Funeral Plans 

های در ایاالت متحده ]شرکت lifebeforedeath.comو

ن و سوگواری[، در حال تغییر مفهوم ارائه خدمات مراسم تدفی

واقعی مرگ هستند: تغییر از پیش فرض ناتوانی و استیصال در 

سمت تسلی دادن یک عزیز به شکلی  برابر مصیبت رخ داده به

 درست در یک مراسم تشییع سفارشی.

های اند که از سنتها تمایل داشتهجنازه غالبِ تشییع

ها و الگوهای ا، لباسهبا تابوتهماهنگ شده پیروی کنند، 

های استاندارد. در حال حاضر این گرایش به همسویی با قالب

های فردی و مراسم و تعریف شده با تمایل مردم برای انتخاب

شود. چنین فرد به چالش کشیده می تشریفات منحصر به

و تغییر مراسم از نوع متعارف  «شکستن قوانین»عملکردی با 

های به گیرد. این صورتصورت میشکل نوین آن  و مرسوم به

روز شده در اجرای مراسم ممکن است با تعاریف معتبر و 

اخالقی موجود برای عملی کردن این تشریفات هیچ همخوانی 

 نداشته باشد. 

یکی از نتایج فرعی چنین رویکردی این خواهد بود که 

جایگاه مدیر مراسم سوگواری از موضع اقتدار و قدرت 

های اجتماعی در دوره  هماهنگ رده کدهای- اجتماعی

به جایگاه یکی از شنوندگان و مخاطبان حاضر در  -اویکتوری

ما متخصص »به این ترتیب، عبارت  . شودمراسم تبدیل می

برگردانده  «شما متخصص هستید»به عبارت  «هستیم

طور که ساختار سنتی اعمال نفوذ از باالدست  شود، همان می

ها توسط گیریبار تصمیم ده، و اینبه پایین دست شکسته ش

عزاداران و یا بر مبنای وصیت فرد درگذشته انجام خواهد شد، 

به عبارت دیگر ساختار قدرت از پایین دست به باال دست 

 Humanist Funeralخواهد بود. در ویدئو تبلیغاتی انجمن 

Association  تأکید اصلی بر افکار و احساسات داغدیدگان

 شناسان یا متخصصان سازمان. است و نه کار

 تغییر رنگ

شیوه  جدی و محترمانه مراسم خاکسپاری بهحال و هوای 

کننده در  انگیز و با سبکی کسل سنتی عموماً در فضایی حزن

تدریج جای خود را به  شود. این وضعیت بهذهن تداعی می

دهد. نمایش تابوت های شادتر و دلبازتر می ها و تِم رنگ

در سریال  Heather Trottسم خاکسپاری صورتی در مرا
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موید پذیرفتگی رو به رشد  Eastenders پرمخاطب انگلیسی

 های دور از عرف است.  سبکسری

های رایج این است که از آنجا که غم و اندوه یکی از منطق

یک مراسم خاکسپاری است، مردم  همیشه احساسات غالبِ

رنگی ود خخواهند به این مراسم با احساسات مثبت  می

را جشن  نوعی آن ببخشند، و حتی شاید در برخی موارد به

ترین مراسم برای بگیرند، با این دید که این آیین باید برازنده

های پایان یک زندگی باشد. شامپاین، غذا و نوشیدنی

مخصوص مهمانی، لبخند و گاهاً خنده از کدهای هنجاریافته 

تشییعی که با  که در مراسم طوری رو به رشد هستند، به

شود از برگزار می Humanist funeralمدیریت شرکت 

]برگزار  «celebrant»شخص هماهنگ کننده با عنوان 

شود که خود به غلبه شادی و احساسات  اد میکننده جشن[ ی

 مثبت بر اندوه و احساسات تلخ داللت دارد.

کنیم که به رفته به برخورد افرادی عادت می اکنون رفته 

در مورد روند  رک مراسم خاکسپاری با سکوت و اندوه، جای ت

این  کنند. روشنی صحبت می شان بهمرگ عزیز از دست رفته

سمت جامعه  تری بهدر شکل گسترده حرکت فرهنگی معاصر 

هایی که سطح آگاهی رود که با گروهشفاف و رسایی پیش می

سوی  بهشود. حرکت دار میبرند نشانهمردم از مرگ را باال می

یک جامعه باز، آزاد و ارتباطی در بریتانیا در نگرش ما نسبت 

منعکس   به مرگ، مردن و نحوه برگزاری مراسم خاکسپاری

 شود.  می

های بیماری و مرگ بیشتر سخن به میان امروزه از مقوله

آید، از افراد مبتال به بیماری آلزایمر مثل تری پرچت می

تخیلی[ گرفته تا -های علمیتان]نویسنده بریتانیایی خالق داس

برند مانند های عالج ناپذیر رنج میدیگرانی که از بیماری

فیلیپ گولد ]مشاور سیاسی بریتانیا[ و کریستوفر هیچنز 

آمریکایی متعلق به -انگلیسیروزنامه نگارو منتقد، نویسنده]

قصد  Dying Mattersهایی مانند مکتب ضد خدایی[. گروه

زه باال ببرند، حتی با دارند سطح آگاهی عمومی را در این حو

های فرهنگی سنتی و باستانی مانند روز مردگان  تصاحب شکل

(Day of the Dead در ایاالت متحده به تازگی .)«های کافه

مورد  های خودمانی برای بحث و گفتگو درانجمن–« مرگ

عنوان  زودی مرگ به در حال ظهور و رشد هستند. به -مرگ

شود که باید عمیقاً در موردش تفکر مفهومی کدگذاری می

 را طرد کرده و از آن فرار کرد. کرد، نه اینکه آن

 ریزی برای مرگ برنامه

مرگ تا آخرین لحظه زندگی به در غربِ سنتی، فکر کردن 

افتاده است. له به تعویق میعنوان یک مکانیسم مقاب آن هم به

عنوان یک واقعیت مربوط به  چند، اکنون مفهوم مرگ به هر

شود. از مردم دعوت تر می روز به روز پر رنگ «حال و اکنون»

خواهند در مورد عزیزانشان که هنوز شود تا آنچه را که میمی

در قید حیات هستند صراحتاً بگویند. این نگرش روشنفکرانه 

دسته از  نتیجه عمده دارد: نخست اینکه، آنبه مرگ دو 

شان فکر افرادی که به مرگ خود و یا فرد مورد عالقه

ریزی کنند. به  توانند برای آن برنامهکنند، با دید بازتری می می

این ترتیب، واقعیتِ مرگ برای دالیل عملی به زمان حال 

که در حال مرگ هستند  شود. دوم اینکه، کسانیآورده می

با  -قبل از آنکه بمیرند - توانند اکنونِ زندگی خود را می

ریزی شده، و اغلب با برجسته کردن  رویدادهای برنامه

 ها، جشن بگیرند.  شادی

شود، اما با اینکه مراسم خاکسپاری با مرگ تعریف می

امروزه به شکلی متناقض در حال تبدیل و کدگذاری با 

شد و نو شدن به سوی ر های زندگی است، حرکت به  نشانه

عنوان مثال، مدیران  های تلخ و حزن انگیز. بهجای حالت

Yarden Funeral  در هلند، کاشت درخت را پیشنهاد

های دهند. همچنین استفاده از رنگ سبز و سایر رنگ می

روشن و شاد برای ادوات تبلیغاتی این نوع موسسات به شکل 

مثال مفهوم  عنوان ای افزایش یافته است، بهمالحظه قابل

( Icon magazineدر مجله آیکون ) Neumaخالقانه اخیرِ 

 . برای یک نام تجاری خدمات مراسم خاکسپاری

عنوان آخرین کنش مخرب در زندگی  از گذشته، مرگ به

رفته و با مفاهیمی نظیر پایان و ناپدید شدن شمار می انسان به

ی های نوینشده است. گرچه، محبوبیت شیوهکدگذاری می

عنوان  مانند ساخت الماس از خاکستر عزیز از دست رفته )به

(، روز به روز در حال رشد Phoenix Diamondsمثال 

رفته به  رفته گراست. مرگ با مراسم هنرمندانه و توصیف

 عنوان مفهومی سازنده و خالق در حال کدگذاری شدن است. 

 های تعاملیگورستان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1
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جز  یاند و اطالعات بوده «سکوت»شه در یها هم گورستان

اند.  داده یارمان قرار نمیآنچه بر سنگ قبرها حک شده در اخت

است که  ین معنیبد «تالیجیمرگ د»هر چند که ظهور 

اکنون  -که اجسادشان در آنجا دفن شده ییها و آن -گورها 

دکنندگانشان صحبت یبا بازد یتوانند با کمک تکنولوژ یم

را  یاز اطالعات شخص یمیفوراً حجم عظ QR یکنند. کدها

 یفرد، علت مرگ، اصالت فرهنگ یدهند: داستان زندگ یارائه م

نکه در یاالت متحده، با ایا یهاره. در گورستانیو غ یو اجتماع

 یک تورفتگیدر حد  ییویدیو یها شیاکثر موارد صفحه نما

کند.  یدا میت خود را پیرفته محبوب وار است، اما رفتهید یرو

، همگام با یع جنازه و خاکسپارییخدمات مراسم تش

ر و یی، در حال تغ35قرن  یو ارتباط یتکنولوژ یها شرفتیپ

 تحول است.

 یروح به جاودانگ یر باور افراد از جاودانگییتمرکز بر تغ

شه به یهم یا رفته برایکه از دن یشخص -است یحضور مجاز

شود و  یره میل ذخیک فای یا روین یصورت آنال

 یبقا یعنین یو ا -دارد یت بازسازیقابل او یها«یادگاری»

ابراز غم و  یبرا یعموم یها جاد انجمنی. ایو نه عرفان یعمل

افته به یاز فقدان افراد، مانند صفحات اختصاص  یاندوه ناش

ت است که فرد پر ین واقعیاز ا یسبوک، حاکیافراد در ف

 یزندگ»تر از گذشته در ذهن مردم حضور دارد و  رنگ

 .«کند یم

روز به  -مان یکیولوژیب یجدا از زندگ-ما  یتالیجیجود دو

با مرگ  ییارویرو یبرا یاعنوان مسئله به یطور جد روز به

تنها دغدغه  یمراسم خاکسپار یشود. اکنون برگزار یمطرح م

 یرود مجموعه مناسبیست، بلکه از بازماندگان انتظار میافراد ن

ز فراهم ین شخص فوت شده را یتالیجید یهایادگاریاز 

و موسسات  Cirrusر ینظ یتالیجیراث دیم یهاآوردند. شرکت

خدمات  Hyphenaliaمانند  یبرگزارکننده مراسم خاکسپار

شکل اطالعات  مدت به ت افراد در بلندیحفظ هو یبرا یاژهیو

 دهند. یافته ارائه میره شده و سازمان یذخ

باشد،  «جاآن»نکه یش از ایاغلبِ افراد ب «یابد یها آرامگاه»

 یها به معناشمارِ سوزاندن مرده یست. رشد ناگهان«نجایا»

ز از دست رفته را ین باور است که جسم عزیشدن ا یعموم

ک نقطه از یرا در  نکه آنیا یجا جا گستراند به د به همهیبا

ب، در روند ین ترتیگران قرار داد. به اید دیبازد ین برایزم

 یفضا»ک ین، وجود از دست رفتگا یادآوریو  یسوگوار

شود. یتر میرفتنیتر و پذرنگ ج کمیتدر واحد به «مخوف

 یطور موثر ( به«یا ادوارهی»ا ی) یمجاز ین جاودانگیهمچن

را ها  آن گستراند،یجا م روند را به همه ین ما میکه از ب یکسان

شان فراهم ین امکان را برایکند و ا یرها م یماد یایود دنیاز ق

جا  که همه ییجای گیرند، جا یمجاز یضاکند که در ف یم

 ست.یجا ن جیهست و ه

 نییباال و پا

با قرار دادن جسم فرد  یطور سنت ع جنازه بهییمراسم تش

ن یشده است. اما ا یف مین، تعریین، اساساً در پایر زمیز

که بر  ییها رفته در نشانه رفته «یخاکسپار»ز روند یمراسم و ن

 یا حتیشوند: حرکت روح  یس مباال بودن داللت دارند منعک

بهشت(. شمار قابل  یعنی آسمان ها و ماورا ) یسو جسم به

را  «ییفضا یخاکسپار»مراسم  یاز موسسات خدمات یتوجه

ن پرتاب یدهند، و خاکستر فرد را به دور از زم یانجام م

ز از دست یدر هلند خاکستر عز Yardenکنند. موسسه  یم

 برد. یاد میز رفته را با بالن به ارتفاعات

خط  یانیعنوان نقطه پا ، مرگ همواره بهیخیاز نظر تار

که شما در  یشده است، خطیم یکدگذار یمستقیم زندگ

ان یانه و پایکه نقاط ابتدا، م یخطد )یکنیامتداد آن حرکت م

از چرخه  یعنوان بخش ن مفهوم بهیدارد(. هرچند امروزه ا

که با باور رو به رشد  یادهیشود، ا یف میعت تعریان طبیپا یب

ت شد. یها از تناسخ )که از شرق وام گرفته شده( تقویغرب

ک چرخه در حال یر از ی/مرگ با تصاوین، زندگیبنابرا

ن امر ید هم بر ایجد یهاگِرد تابوت یها است؛ لبه یکدگذار

 داللت دارد.

ز ین یو اتاناز یکمک یرامون خودکشین حال، بحث پیدر ع

عنوان یک  رش مرگ بهیسمت پذ گسترده به یریگ نشانه جهت

به  ینکه وحشتیا یجا که به یحل مثبت است، موضوع راه

 یخوب صحبت از آن اجتناب شود به یهمراه داشته باشد و برا

ن امکان فراهم یب این ترتیرد. به ایمورد استقبال قرار گ

و  یاجتناب فرهنگ یاس با شکل سنتیدر ق شود که یم

ن یبا ا یشتریب ینیب مرگ، خوش یمنف از مضمون یکیولوژیب

 ت همراه شود.یواقع
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از نکات دیگری که باید به آن اشاره داشت این است که با 

شدت در  وجود کاهش نفوذ مذهب در بریتانیا، ما همچنان به

اصرار داریم. مراسم سکوالر نیز  «های نمایشی آیین»تکرار 

یش تعیین کننده ساختارهای مذهبی از پ تمایل دارند منعکس

عنوان مثال اجرای مراسم صبح یکشنبه  باشند )به شده و غالب 

سکوالر همراه با موعظه، سرودهای معاصر پاپ  'هاینشست'

عنوان راه  برای مراسم سرودخوانی و غیره( و این مراسم را به

کلیدی تأمین آسایش وآرامش خاطر، حتی در غیاب یک 

 مذهب سازمان یافته، کدگذاری کنند. 

بینید، کدهای آشنا برای مرگ، سوگواری  طور که می انهم

دهند. جدید می ای کامالًجای خود را به مجموعه بزرگداشت و

ای نه چندان دور، کدهای آشنای دوره ویکتوریا، که در آینده

تا جای   اند، محو شدهسنت مرگ را در بریتانیا تعریف کرده

ای جدیدی به هایی بدهند که نظام و معنخود را به نشانه

 ■دهند. می 35مرگ در قرن 

 

 

 :کدهایی که نماد مرگ هستند
 

 کدهای در حال ظهور کدهای موجود

 زنانه مردانه

 انتخاب ناتوانی

 نظام قدرت از پایین به باال نظام قدرت از باال به پایین

 تنوع و فردگرایی تشریفات هماهنگ شده

 دهغیر رسمی و سرگرم کنن رسمی و حزن انگیز

 جشن سوگواری

 آشکار / باز پنهان / بسته

 در اکنونِ ما ای دور از مادر فاصله

 رشد فرسودگی

 تازه شدن از بین رفتن

 دو طرفه و تعاملی طرفه یک

 جاودانگی مجازی جاودانگی روح

 باال پایین

 ای بودن و پایان ناپذیری چرخه خطی بودن و پایان قطعی
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 «نان آور»داستان  
 «زهرا تدین»مترجم ؛ «لسلی هاوارد»نویسنده  

 

ساله منتظر بودند تا او با   ک پسر چهاردهیپدر و مادر 

 .دیایش به خانه بین دستمزد هفتگیاول

تکه نان و کره   دن چندیده و مشغول بریز را چیمادر، م

ده بود و یای چروک کوچک اندام و باریک با چهره یاو زن. بود

 دی روی دامنشیشبند سفیشت و پتن دا به یلباسی آب

پدر د. یکش ید و مرتب آه میرس ینظر م پوشیده بود. خسته به

کوچک اندام  لم داده بود. او هم یکنار بخار یمیمبل قد یرو

از اشک تر بود و  والًمبود. چشمان آبی داشت که مع

 .دیمک یرا م ی پرپشت که گاهی آنیها لیسب

رانه بود و یز، اما حقین تمشا ر بودند. اتاقیفق ها واقعاً آن

 .شان بود ، تنها خوراک های بریده شده نان همراه با کره قطعه

زن که مشغول آماده کردن غذا بود، گاه با نفرت به شوهرش 

 .کرد یکرد. مرد اما اعتنایی نم ینگاه م

ا ی گفت، ر لب چیزی مییگاهی ز انداخت، یابرو باال م

ن کارها وانمود یو با اکشید  ش مییها ناخنش را روی دندان

ها دست  به پول»زن گفت:  .شدت خسته است کرد که به یم

 «زنی! ینم

را گفته  کرد که قبالً بارها و بارها آن یای را تکرار م او جمله

 .کنی یکارش م ها دست تو بیفتد چه دانم اگر آن پول یم»بود: 

و اگر   پردازم خانه را می دهد به من و من اجاره یها را م او پول

را بگذارم  خرم؛ نه اینکه آن یچیزی باقی ماند کمی هم غذا م

 «ترین مشروب فروش. کف دست نزدیک

 «خفه شو! دهنت را ببند!»  گفت: یمرد به آرام

د دهنم را یبندم. چرا با ینم»اد زد: یت فریعصبان زن با

کردم.  یتحمل م  ای و من هم زور گفته یببندم! به اندازه کاف

دیگر  .ُوردی. اما حاال نه آ یحداقل پولی به خانه مچون باز هم 

کس. من  چی؟! هیدی. فهمیستین ینجا کسیگر ایتو د نه.

 «دهد به من. ها را می سم. و او پولیرئ

کرد، گفت:  یر و رو میکه با آرامش، آتش را ز یحال مرد در

 «د.یم دیخواه»

 .حرفی رد و بدل نشدها  آن نیای ب قهیدق حدود پنج

شتر به یازده ساله بیچند دقیقه، پسر به خانه آمد. ده پس از 

 .مضحک به او داده بود یماییرسید. شلوار بلندش س نظر نمی

زده به او داده  اهش حالتی بهتیها در صورت س چشم یدیسف

دو  پسر به آن «ها کجاست؟ پول»د: یبود. پدر بلند شد و پرس

 .دیترس ینگاه کرد. از پدر م

زود باش »د. مرد گفت: یسیاش را ل پریده های رنگ لب

سمت پسر  ن بهیپدر، خشمگ «ها بده به من، زود باش. پول

 «ها کجاست؟ پول»رفت. آهسته گفت: 

ها را گم  پول»پسر در چشمان پدر خیره شد و گفت: 

 «کردم.

 «؟!یتو... چ»اد زد: یپدر فر

 «گمشان کردم.»پسر تکرار کرد: 

گم کردی؟! گم » داد کردن.یمرد شروع کرد به داد و ب

 «طور گم کردی؟ گویی؟! چه کردی؟! چه می

نامه  ک پاکتیک پاکت بود. یپول در »پسر گفت: 

 «کوچک.

 کجا گم کردی؟ -

 «انداخته باشم. ابانید یک جایی در خیدانم. شا یـ نم

 دنبالش بگردی؟ ـ برگشتی

 «نکردم. دایبله اما پ»پسر با سر جواب داد و گفت: 

 ییبلند شد. ترکیبی از ناله و فریاد. صدا یمرد صدای یاز گلو

 یگفت»  پدر گفت:. آورند ها از خود درمی وانیح که معموالً

چند قدم به عقب رفت و کمربند  «ها را گم کردی؟ هان؟! پول

 .پهن و کلفتش را که و سگک برنجی داشت را درآورد

رد. رفت ید تا جلوی اشکش را بگیپسر لب پایینیش را گز

ش را باال آورد. زن که تا آن لحظه یها تجلو. مرد، دس

و چنگ  د و او را گرفتیروی سر و کول مرد پر حرکت بود، یب

 .انداخت

ای پرتاب  مرد که خشم کورش کرده بود، او را به گوشه

ر کمربند گرفت. پسر یپسر را ز یبدن و پاها یرحم یبا ب کرد.

 .اد نزدین افتاد اما فریروی زم

کرد، کمربند را بست و  یخالکه مرد خشمش را  زمانی

روی توی  یحاال م»  ش بلند کرد. گفت:یپاها یپسر را رو



   9313 شهریورماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |چهل ونهم شماره 961 

 «.رختخوابت

 «اما او هنوز غذا نخورده»زن گفت: 

برو دست و صورتت را   قبلش روی توی اتاقت. یـ گفتم م

 .بشور

ها و  رفت و دست یشوی به طرف ظرف یپسر بدون معطل

ز یاال. مرد پشت مصورتش را شست. بالفاصله رفت طبقه ب

 .دینان و کره خورد و دو فنجان چای نوش ینشست. مقدار

 .نخورد یزیزن چ

نشست روبروی شوهرش و چشم از او برنداشت. با نفرت 

مدن پسر. کرد، درست مثل چند لحظه قبل از آ یبه او نگاه م

نجا یبه او نکرد و طوری رفتار کرد که انگار او ا یشوهر توجه

 .رون رفتیش را خورد، بیست و وقتی غذاین

 که در را بست، زن به اتاق پسر رفت. او داشت نیهم

ر بالش پنهان کرده بود. مادر، لب یکرد. صورتش را ز یه میگر

  .تخت نشست و دستانش را دور پسر حلقه کرد

شان پسر برد یاو را در آغوش گرفت و دست در موهای پر

 یلش غنج زد. راحتپسر د .و نوازش او را آرام کرد یو با مهربان

 .خود حس کرد یها را در نوازش مادر و آرامش را در اشک

اش بند آمد. سرش را بلند کرد و به  هیبعد، گر یلحظات

 .مادرش لبخند زد

ر ید. سپس، دست زیدرخش یآلودش م چشمان اشک

 .را درآورد یف کوچکینامه کث  بالش کرد و پاکت

 «!نم پولیا: » گفت یبه آرام

 .ا گرفتمادر پاکت ر

را که روی آن اعدادی  یرا گشود و قطعه کاغذ بزرگ آن

  .نوشته شده بود، بیرون آورد

 ■ .«یک سکه شش پنیو  ینگیلیک اسکناس ده شی»
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 «میچ آلبوم»احبه با مص 
 «شادی شریفیان» مترجم 

 

هایتان از چه چیزهایی الهام  برای نوشتن کتاب

 گیرید؟  می
کنم که پر از احساس هستم،  یبه لحظاتی در زندگیم نگاه م

کنم نفسم  آید و یا حس می که اشک به چشمانم می مثل وقتی

کنم پشت این لحظات  بند آمده است. و بعد با خودم فکر می

کنم  چه بوده است: چه چیزی مرا تا اینجا کشاند؟ سعی می

ی مردم  گیر است، و اینکه آیا همه بفهمم آیا جهانی و همه

فهمم که بین  . اگر اینطور باشد، میچنین احساسی دارند

کنم از  ام، و آنجاست که شروع می بخش ایستاده چیزی الهام

 این لحظه داستانی درست کنم. 

 

 گیرید؟  هایتان را از کجا می ی کتاب ایده
شناسم برای نوشتن الهام  هایی که می از آدم خب، من معموالً

صیت گیرم. بعنوان مثال، مشخص است که موری و شخ می

در کنار نیاز  -نظیر او نسبت به مرگ  و دیدگاه بی-همتایش  بی

بخش من برای  های دکترش الهام مالی او برای پرداخت قبض

بخش من برای نوشتن  بود. الهام «ها با موری شنبه سه»نوشتن 

عموی واقعی من ادی بود، که شباهت زیادی  «پنج نفری...»

کرد وجودش  فکر میکه  به کاراکتر توی کتاب داشت، مردی

اهمیت است. دوست داشتم داستانی بنویسم که  در زندگی بی

ادی در بهشت بفهمد وجودش اینجا روی زمین مهم بوده 

قدر که دوست داشتم عمویم ادی، که آرزو  همان–است 

کنم االن در بهشت باشد، این حس را داشته باشد. برای  می

دم واقعی الهام آ هم باز از یک «برای یک روز بیشتر»نوشتن 

گاه من بود، حتی  گرفتم، مادرم، که تمام عمر حامی و تکیه

هایی که من برای او تکیه گاه نبودم. با خود تصور  زمان

دانم که  کردم زندگی بدون او چگونه خواهد بود، و می می

ی  خواهم یک روز دیگر کنار او باشم. این احساس زمینه می

در واقع دستورالعملی وجود نوشتن این کتاب را فراهم کرد. 

کنید به شما  ویسی می دارد که وقتی شروع به داستان

من خیلی هم به این  «دانید بنویسید. هرچه می»گویند  می

با وجود -انم بنویسم پایبند نیستم د چه می فرمول که هر

های تفریحی یا  ها، قضیه این نیست که من پارک ی این همه

 نویسم که می رد کسانی میبلکه در مو -بهشت را بشناسم

هایم به  ناسم. و این حس خوبی برای پیش رفتن در داستانش

 دهد.  من می

 های شما بر اساس اتفاقات واقعی است؟  آیا کتاب
شوند  های من با احساسات و تجربیاتی شروع می ی کتاب همه

ی شرح  یک تجربه «موری»ام.  که بطور واقعی تجربه کرده

و مدیون -من بودند تأثیر نفر تحت  حال نویسی بود. پنج

در مورد مادرم بود  «برای یک روز بیشتر»عموی پیر من ادی. 

 و من در پشت کاراکترها بودم. 

 

 موری شبیه چه کسی بود؟ 

ها با موری را  شنبه مردم وقتی کتاب سه موری گنج بود.

طوری  افتند که او درست همان خوانند یاد این قضیه می می

که دانشجو بودم و موری را  از مرگش بود. وقتیبود که قبل 

،  ها حضور فعال داشت شناختم، او همیشه در برنامه می

ی خوبی بود، و استاد آرام و مهربانی بود که با  شنونده

کشید و در عوض با  هایش شما را به چالش می سوال

کرد. وقتی مریض شد، انگار  هایش شما را آرام می جواب

دانم کاری که  تر شده بود. نمی پررنگ های وجودیش شاخصه

ام و شرح بودن با او کامل و درست بوده است یا نه، حتی  کرده

کرد که شما عشق و  توانست تکان بخورد، کاری می وقتی نمی

مهربانی را احساس کنید. او عاشق آموختن بود و تا انتهای آن 

 رفت.  می

 

که شما  نفری چه بود؟ پنج «نفر پنج»هدفتان از انتخاب 

دوست دارید در بهشت مالقات کنید چه کسانی 

 هستند؟ 
هیچ پرسم.  این همان سوالی است که من همیشه از خودم می

باشد،  6یا  0توانست  نبوده است. می 1 عمدی در انتخاب عدد

خیلی زیاد بود. گاهی وقتی  6نظرم خیلی کم و  هنفر ب 0ولی 

تباط نسلی در آن جور ار نظرم یک هکنم، ب در موردش فکر می

شود، اگر در  سال یک نسل عوض می شود. طی بیست دیده می

سال یک نسل جدید شروع  کودکی شروع کنید، هر بیست

نفر در  همین دلیل پنج هساله بود، ب شود. ادی هشت می

نفر خودم لیست از پیش  زندگیش بودند. من برای پنج

ی ای ندارم و این لیست هم شامل آدم مشهور مشخص شده

پنج نفری باشند که وقتی از زندگی  نیست، ولی امیدوارم همان

من رفتند دل من برایشان تنگ شود. خیلی دوست دارم 

فرصتی داشته باشم تا با موری صحبت کنم و از او بپرسم 
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نظرش راجع به اتفاقاتی که از زمان رفتن او افتاده است 

 دادم تا چیست؟ دوست داشتم کتاب را به عمویم ادی می

اهمیتی نبوده است. در لیست من اسم  متوجه بشود آدم بی

کسانی هست که بیشترشان را مدت زمانی طوالنی ندیده بودم 

در ارتباط باشم. ولی اگر فرصتش ها  آن و دوست داشتم با

دیدید که  کنم بد نبود اگر کسی را می آمد، فکر می پیش می

 زرگی رویبشدید تأثیر  شناختید و بعداً متوجه می خوب نمی

 اید. گذاشتهها  آن

 

 نظرتان در مورد مرگ چیست؟ 
ساله بود پدرش را از دست داد. علت  مادر من وقتی پانزده

ی قلبی بود. زندگی او بعد از این اتفاق کامالً  مرگش سکته

زد.  تغییر کرد، و بعدها همیشه در مورد آن با ما حرف می

سرطان فوت کرد. علت  هام مایک، ب ساله بودم، دایی  33وقتی 

عمیقی تأثیر دم. این مسئله کر زمان پیش او زندگی می من آن

روی من داشت. هر سه پدربزرگ و مادربزرگ من طی چند 

ها و عموها  سال بعد از این ماجرا فوت کردند، و بعد از آن عمه

بخش  طور عمو ادی، که همین الهام ها، و همین و خاله و دایی

شد.  «کنید در بهشت مالقات می پنج نفری که»نوشتن کتاب 

ی بزرگی برای من بود.  مسلماً از دست دادن موری هم ضربه

های  بنابراین در مقاطع مختلفی از زندگیم شاهد مرگ آدم

نظر  هتر از آنچه است که ب ام. و این مثبت زیادی از زندگیم بوده

رسد. هرکدام این اتفاقات ارزش گرامی داشتن دارند، و  می

توان  ت اگر که تظاهر کنیم مرگ وجود ندارد، یا میحماقت اس

از آن راه گریزی پیدا کرد. من حس از دست دادن را تجربه 

دگی، این حس برای ام، حس پیدا کردن معنایی در زن  کرده

ایی، اروپایی، فقیر، ثروتمند، سیاه و سفید، امریکایی، افریق

رد. چه که شما اسمش را بگذارید مصداق دا مرد، زن و هر

های من، اگر خوب پرداخته شوند،  دانم که داستان بنابراین می

باید طنین خاصی برای خواننده داشته باشد و مهم نیست که 

 شود. کجا خوانده می

 

تان موجب شد در مورد مرگ،  چه چیزی در زندگی

بهشت و پند و نصیحت بنویسید؟ آیا شما آدم 

 است؟ها از کج این نوشتهتأثیر ای هستید؟  مذهبی
من یهودی هستم. مذهب یهود به دنیایی که در پیش است 

ای که در این دنیا بکنیم، و  که هر بدی اعتقاد دارد، جایی

عبارت دیگر،  هشوند. ب های این دنیا در آن صاف می عدالتی بی

که حقشان زیر پا لگدمال شده است  های ضعیف یا کسانی آدم

شید در این دنیا ای با رسند. اگر آدم عوضی به حق خود می

مسلماً موفق خواهید بود، ولی در آن دنیا جوابش را پس 

دهید. من با این ایدئولوژی بزرگ شدم که باید مسئولیت  می

هرحال  هعهده بگیرید، و ب هکنید را ب هرکاری که در این دنیا می

تأثیر مسئول آن خواهید بود، و این قضیه روی رفتار شما 

 خواهد گذاشت. 

شت یا زندگی پس از مرگ اعتقاد ندارید، یا تناسخ، اگر به به

پذیر باشید یا اخالق را  نیازی به این نیست که مسئولیت

کنید، با هر  وقت هر کاری که بخواهید می ن رعایت کنید. آ

خواهید پول  که می خوابید، از هر کسی که بخواهید می کسی

؟ کنید. چرا که نه حس مسئولیت هرکاری می دزدید و بی می

های اولیه خواهید بود. فقط غرایزتان را  وقت مثل انسان آن

خورید. وقتی  کنید. وقتی گشنه هستید، غذا می برطرف می

آورید. اگر پول  دست می هرا ب کنید، آن آغوشی می هوس هم

 طور.  بخواهید هم همین

ی مذهب و کارکرد آن به این خاطر  کنم کل قضیه فکر می

یم باید به خداوند یا در زندگی کن نوعی حس می هاست که ب

ی بهشت، به خودی ِ  پس از مرگ جواب پس بدهیم. گاه ایده

 ی الهی کافی است.  خود، برای ایجاد یک جرقه

 

ها با موری در مورد  شنبه های کتاب اول شما، سه تم

کند، و  نكات ظریفی از کهنسالی و مرگ صحبت می

ل که ده دار شود. حا ممكن است ادامه فقدان شانی که

تر  اید و به سنین کهنسالی نزدیك  سال پیرتر شده

 تان با مرگ چگونه است؟  اید، رابطه شده

ای بودم. از  نارنجی قبل از اینکه موری را ببینم، آدم نازک

آمد.  های مریض بدم می آمد. از آدم ها بدم می بیمارستان

آمد کسی در مورد مرگ با من صحبت کند. وقتی  خوشم نمی

و من  «که ما دیگر نباشیم... زمانی»گفتند:  مادرم می پدر و

  «دیگر تکرار نکنید!» گفتم: می

ست.  ی طبیعی از زندگی گفت این هم یک مرحله موری می

میریم. باید همیشه یادتان باشد و از خودتان  ی ما می همه

میرم؟ مسلماً نه، حالتان خوب است.  بپرسید که آیا امروز می

گوید امروز  تان به شما می ی روی شانه هروز، پرند ولی یک

ی آن  خواهید چطور زندگی کنید که آماده روزش است. می

 روز باشید؟ 

زده کند.   ترسم و چیزی نیست که مرا شوک من از مرگ نمی

سال  به اطرافتان نگاه کنید، خصوصاً به زندگی من، طی ده

اند و  های مریض زیادی در زندگیم بوده دمآ گذشته
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ام، و دائم سر و کارم با  شنیدهها  آن های بسیار از نداستا

ها بوده است، از امضا کردن کتاب برای بیمارها  بیمارستان

 گویند: از مردمی که میها  آن گرفته، تا جواب دادن به تلفن

 Lou ممکن است با عموی من تماس بگیرید، از بیماری»

Cherig مردم « برد. خیلی دوست دارد شما را ببیند. رنج می

کنند بگویند  بینند و شروع می یکهو در فرودگاه شما را می

شود با شما  مادرشان در حال مردن از سرطان است، می

ها بیش از حد در ارتباطم،  صحبت کنند. من با دنیای مرده

 آید.  توانم فکر نکنم سراغ من نمی آنقدر که نمی

تیجتاً، کند، و ن زده می توانم بگویم کمتر مرا وحشت فقط می

ی بیشتری برای تالش و زندگی متفاوت از قبل دارم.  انگیزه

اندازم. باید  کنم زمان کوتاه است. کارها را عقب نمی حس می

 قبل از اینکه بمیرم کارهای زیادی بکنم.

 

که در فرهنگی   آیا شما خودتان را در میان مردمی

اند پیامبر امید  بیگانه با مفهوم مرگ بزرگ شده

  ؟نامید می

توانم راستش  کنم، ولی نمی من خیلی در مورد خودم فکر نمی

های زیادی دریافت  را نگویم و نگویم که یادداشت و ایمیل

نحوی  های من به گویند کتاب هایی که می کنم، و آدم می

 را متحول کرده است. ها  آن زندگی

نفری که در  بار بعد از انتشار کتاب پنج دوستی داشتم که یک

کنید نزد من آمد. دیوانه شده بود. یک خط  قات میبهشت مال

از کجا »کرد:   از کتاب را خوانده بود و دائم تکرار می

آخرین کلماتی »گفت:  می «چی را؟»گفتم:  می «دانستی؟ می

که ادی در کتابش گفت. خواهرم یکسال در کما بود. وقتی 

سراغش رفتم و او را در بستر بیماری یافتم همین کلمات را 

 «کرد و بعد از این دنیا رفت. را تکرار می «خانه»گفت. او دائم 

شان  ها را دیده بود که زندگی ی این آدم در کتابم، ادی همه

 شان را نجات داده بود، قرار گرفته بود و او زندگیتأثیر  تحت

پیوندند و این کلمه تبدیل  با یک کالم از خداوند بهم میها  آن

کرد من از رازی باخبرم که این  کر میاو ف شود.  می «خانه»به 

ام. سعی کردم به او توضیح دهم که  جمله را در کتابم نوشته

را  این فقط یک داستان است، فقط برای نوشتن کتابم آن

 ام.  آورده

فهمید که دارید با  افتد، می ولی وقتی اتفاقاتی از این قبیل می

باالیی  کنید. باید حس مسئولیت چیزهای قدرتمندی بازی می

بار یک نفر اصطالحی بکار برد با مضمون  داشته باشید. یک

، با اینکار قصد مسخره کردن مرا داشتند. «پادشاه امید»

چیزهای بدتری برای مسخره کردن هست، در فرهنگی که 

گیرند. گاهی  بدبینی و دورویی جشن می مردم برای سیاهی،

گویند  میکنند، و  های من انتقاد می اوقات مردم از کتاب

 زیادی احساسی یا زیادی امیدوارانه است. 

آمیز و  کنند اگر کتابی کنایه ی منتقدهایی که فکر می همه

تاریک نباشد، پس حتما ً کتاب خوبی نیست، مفهوم زندگی و 

 اهل قلم نیستند.ها  آن اند. های واقعی را هنوز درک نکرده آدم

بخش همان مردم معمولی جامعه هستند. احساس ها  آن

ی هرکسی یک  هاست. آهنگ مورد عالقه بزرگی از زندگی آن

خواهند احساس خوبی را  میها  آن آهنگ احساساتی است.

 دست بدهد. ها  آن تجربه کنند، و حس امیدواری به

هایش هزاران  فیلمسازی بود که برای ساختن یکی از فیلم

کس  جایزه برنده شده بود. فیلم سیاهی بود. مطمئنم هیچ

دیدن آن به سینما نرفت. با او مصاحبه کردند، آدم  برای

من اعتقادی به پایان خوش ندارم. برای »بدبینی بود و گفت: 

من، وقتی فیلمی پایان خوش داشته باشد، یعنی خیلی 

دورنمای خوبی نداشته است. چرا که زندگی پایان خوشی 

  «ندارد.

ی  هندهد طور ببینم، و بشارت من دوست ندارم زندگیم را این

دانم.  نویس می این پیام بین مردم باشم، من خودم را داستان

گویم، ولی منکر  نه چیز دیگر. برای گذران زندگیم داستان می

ها به مردم حس امید  شوم که این داستان این نکته نمی

امیدواری بدهم بلکه ها  آن کنم به دهند. من سعی نمی می

حس امیدواری بدهم. ام بر این است که به خودم  بیشتر سعی

نویسم که دوست دارم باور کنم. دوست دارم  هایی می داستان

که   باور کنم که اگر ایمان داشته باشید دوباره روزی به کسی

دوستش دارید برخواهید گشت. دوست دارم باور کنم پنج 

قرار تأثیر نفری در بهشت هستند که زندگی شما را تحت 

نویسم به این علت که اول از  میها را  اند. من این کتاب داده

کنند، ولی اگر به این منظور بکار روند که  همه مرا آرام می

شوم. کارهای  ی مردم را آرام بخشند، من خوشحال می بقیه

■توانستم با زندگیم بکنم.  بدتری هست که من می
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