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 داستان ایرانی و خارجی

 «برهوت سفید»رمان  نگاهی به

  «طاقباز در شب»داستان نگاهی به

 «بام بلند هم چراغی»معرفی رمان 

 «برسرک»معرفی مجموعه انیمه ژاپنی 

 «دو رمان متفاوت با یک هدف»یادداشت 

 «اخوه، ایزد بانوی ُپرگو» خالصه اسطوره:

 «جان گالزروثی» نوبلمعرفی برنده جایزه 

 «بگو آره» کوتاه داستان ساخت یاستراتژ

 «گرای ایرانسینمای واقع»نگاهی کوتاه به 

 «و غربت قصه رضا قاسمی! غم غریبی»مقاله 

 «بازیکن شماره یک آماده» رمان بر یادداشتی

 «کارمند، تفنگ و سطل زباله»بررسی داستان 

 «سه زن»شعر مجموعه در ییروا عناصر یبررس

 «التاری»، «شالق»؛ «سرخپوست»نگاهی به فیلم 

 «فهرست شیندلر»و « در باردولینکلن »معرفی کتاب 

 «دیروز»؛ «شناسدینمزن را هیچ کس این »معرفی رمان 

 «های هوشنگ گلشیریگویی درونی در داستانتک»مقاله 
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 خن سردبیرس 

 .شودیم ماهنامه ادبیات داستانی چوک تقدیم شما عززیان  شتمینه وصدبا افتخار 
گارشی رد شب باراه طی مصاحبه ی اهکهاهیی سوال شده است که سرنوشت زبان افرسی با این بلبشوی ن

 ت.اهی زیادی داده شده است  که با ارباز نگرانی همراه بوده اس شود؟ و  جواباجتماعی هب کجا ختم می
این نگرانی را خود من هم هب عنوان یک نویسنده داشتم و پیشکسوتی این نگرانی را رفع کرد. گفت  

گارشی روهب رو هستیم اما زبان افرسی آنقدر» ستحکم است که قوم م  ردست است که ما با این بلبشوی ن

 راه اه و از بین ربدن آاثر ادبی نتوانست اتثیری رد آن بگذارد و زبان هبمغول هم با آن همه وریانی
گاری کنیم و کلمات و جمالت را غلط هب کار ببریمخودش ادامه داد. هرچند که ما هم نباید سهل  .« ان

ت ساخته شده و صال ربای شعر و ادبیاکش زبان افرسی یک زبان قدرتمند و زیباست که گویا ابی
وشته ای است که تعداد ردخور توجهی از ربرتین آاثر ادبی جهان هب این زبان ن قدرت این زبان هب گوهن

گاه می زبان زیبا  دارد، هنرمندانی هستند که با اینشده است. آنچه اریان را همیشه رد صدر هنر جهانی ن
 افرسی را اپس بداریم. زبان آاثری ارزشمند خلق کرده اند. 

  
  

 

 چوکداستانی ادبیات  ماهنامه

از  کهای است شبیه جغد نام پرنده «چوک»

 .کشدیم اددرپی فریشود و پیدرخت آویزان می

 سردبیر: مهدی رضایی

 یبرکتمشاور: حسین 

 

 هیئت تحریریه

 تحریریه بخش داستان

دبیر بخش نقد، مقاله، گفتگو( ) بهاره ارشدریاحی

دبیر بخش داستانک( ریتا زاده )یولفرزانه 

محمود  ،اکملعرشمحمدی، غزال مرادی، شهناز 

 ،خلیلی، مصطفی بیان، گیتا بختیاری، وفا کشاورزی

ی، خانرستم مایسم.مرتضی غیاثی، ، د زمانیسعی

 ، مهناز رضایی الچینسیدعلی موسوی ویری

 تحریریه بخش ترجمه

 اسماعیل پورکاظمپونه شاهی )دبیر بخش ترجمه(، 

زاد، لعیا متین پارسا، سمیرا گیالنی، مهسا مریم نوری

 ی، غالمرضا آذرهوشنگنازیبن، امیر طاهری

 تحریریه بخش سینما و تئاتر

انی، میالد پرنیهرا آذر )دبیر بخش سینما و تئاتر(، ز

، فرنوش رضایی درجی، مرتضی محمدرضا ایوبی

 فالحی
www.chouk.ir 

www.khanehdastan.ir 
info@chouk.ir 

chookstory@gmail.com 

telegram.me/chookasosiation 
.com/kanonefarhangiechookinstagram 

 

 09352156692: آگهی

و  وکچهای پیشین ماهنامه ادبیات داستانی تمامی شماره

 چوکفرهنگی  کانونفصلنامه شعر چوک، در سایت 

ترسی است. نشر این ماهنامه از سوی شما، دسقابل

ی و... کاغذنتیپردی، هرطریقی اعم از ایمیل، سیبه

یشه شود. همتلقی می کانوننیت شما نسبت به این حسن

های شما بزرگواران منتظر آثار، نقد، نظرات و راهنمایی

 هستیم.

 

http://www.chouk.ir/
mailto:info@chouk.ir
mailto:chookstory@gmail.com
http://telegram.me/chookasosiation


 



 

 شده مهدی رضاییآاثر منتشر شده و رتجمه

 



 

 پایگاه فرهیختگان «کچوخانه داستان »

 

نقد و  ،. در بخش مقالهشودیم روزبه )شعر، داستان و...( متنوع هنری یهابخشسایت چوک، هر روز در : فعالیت روزانه

 www.chouk.ir د یک یا چند مطلب جدید بخوانید.توانیهرروز می ،گفتگوی این سایت
 

، جلسات با نقد و بررسی کتاب، سخنرانی .شودبرگزار میداستان کارگاهی رایگان و آزاد جلسات  هرهفته: فعالیت هفتگی

 مباحثه ادبی و... همراه است.
 

کند. این اف به جامعه ادبی ایران تقدیم میدیصورت پیی بهاماهنامه، کانون فرهنگی چوک هر ماهفعالیت ماهیانه: 

. در ضمن این کنیدهای قبلی را از سایت دانلود توانید ماهنامهمی. شودهزار نفر در سراسر دنیا ارسال می 100ماهنامه به بیش از 

مندان، شود و برای همه عالقهرسانی میاطالع کند و از طریق سایتصورت تفریحی برگزار میبهکانون در طول سال جلساتی 

 تفریحی برگزار کرده است. -جلسه ادبی شتادحال بیش از هشرکت در این جلسات آزاد است. این کانون تابه
 

نویسی، ویراستاری، نقد ادبی، خانه داستان چوک هر سال، چهار دوره آموزشی تخصصی داستانفعالیت فصلی: 

کند. جهت آشنایی با این برگزار می« آنالین() یرحضوریغحضوری و »ی و... به دو روش سینومقاله ی، پژوهش وشناساسطوره

 مراجعه کنید. www.khanehdastan.ir به سایت اختصاصی آموزش خانه داستان هادوره
 

. در شهریور ماه هرساله همایشی با کندیمه به صورت منظم برگزار ی سالیانهاشیهماخانه داستان چوک فعالیت سالیانه: 

نیز همایش روز جهانی داستان کوتاه و در سال  97و  96و  95و  94و  92و  90شود. چوک در سال نام جشن سال چوک برگزار می

 را در سایت مالحظه بفرمایید. هامراسم ی اینهاگزارشها و توانید عکسروز جهانی ترجمه را در ایران برگزار کرده که می 97و  96
 

 

 درِ خانه داستان چوک به روی همه باز است؛ مگر خود آن در را ببندید.

 kanonefarhangiechook شبکه اینستاگرام t.me/chookasosiation کانال تلگرام

  www.khanehdastan.irسایت آموزشی  www.chouk.irسایت اصلی

 66491590 شماره تماس موسسه info@chouk.ir ایمیل

 مهدی رضایی 15669209352شماره تماس مدیر مسئول   mehdirezayi@ارتباط با مدیر مسئول در تلگرام
 طبقه دوم 36آذر، پالک  16خیابان انقالب، خیابان  :آدرس موسسه فرهنگی خانه داستان چوک

http://www.chouk.ir/
http://www.khanehdastan.ir/
https://t.me/chookasosiation
http://www.chouk.ir/
http://www.khanehdastan.ir/
mailto:info@chouk.ir
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 «علی ربیعی»؛ «غم غریبی و غربت قصه رضا قاسمی!»مقاله: 

 «مرتضی غیاثی»؛ «اخوه، ایزد بانوی ُپرگو» :خالصه اسطوره

 «گیتا بختیاری»؛ «جان گالزروثی» :نوبلمعرفی برنده جایزه 

 «سمیرا الینی»، «سعید پورعظیمی»، «بام بلند هم چراغی»معرفی رمان: 

 «تجلی مجتبی» ؛«شهال آبنوس»؛ «دو رمان متفاوت با یک هدف»یادداشت: 

 «فرنوش رضایی»؛ «صادق هدایت»؛ «داش آکل» داستان کوتاه: نگاهی به

 «وفا کشاورزی»؛ «ندا رسولی»؛ «شناسدینمهیچ کس این زن را »معرفی رمان: 

 «میترا قاضوی» ؛«حسین نوروزی» ؛«توماس مان» ؛«مرگ در ونیز»نگاهی به: 

 «یغزال مراد» ؛«سیلویا پالت» ؛«سه زن» :شعر مجموعه در ییروا عناصر یبررس

 «یریو یموسو یعل دیس» ؛«توبیاس ولف» ؛«بگو آره» :کوتاه نداستا ساخت یاستراتژ

 «یزمان دیسع» ؛«ارنست کالین» ؛ بازیکن شماره یک آماده» رمان بر یادداشتی

 «خانیم.سیما رستم»؛ «اصغر نوری» ؛«آگوتا کریستوف»؛ «دیروز»: رمانمعرفی 

 «نمصطفی بیا»؛ «های هوشنگ گلشیریگویی درونی در داستانتک»مقاله: 

 «ریتا محمدی» ؛«حسین یعقوبی»؛ «کارمند، تفنگ و سطل زباله»بررسی داستان: 

 «آرام()اسماعیل مسیح گل»؛ «منوچهر بایندری»؛ «برهوت سفید» رمان: نگاهی به

  «پوررضوان حیاتی»؛ «یخالص مهینع»؛ «ساندرز جورج»؛ «در باردولینکلن » معرفی کتاب:

 «پوررضوان حیاتی»؛ «دیمحبوبه مهرآفر»؛ «یلیکِن استوم»؛ «فهرست شیندلر»معرفی کتاب: 

 « گیتا بختیاری»؛ «عبداهلل کوثری»؛ «خولیو کورتاسار»؛ «طاقباز در شب» داستان: نگاهی به
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 «جان گالزروثی» یزه نوبل ادبیاتان جاآشنایی با برندگ 
 «گیتا بختیاری» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نویس انگلیسی و برنده نویس و نمایشنامهی رمانجان گالزروث

بخاطر نمایش طبقه متوسط بریتانیا و  1932جایزه نوبل سال 

د بو یسنت ادب ندهینمااو  اش شناخته شده است.طنز اجتماعی

مورد توجه قرار  یاز بحث اجتماع یکه رمان را به عنوان ابزار

 یبررس یهنرمند برا کی فهیداده است. او معتقد بود که وظ

 راه حل. کیارائه  یاست، نه برا «مشکل»

 14وبالنچ بیلی در او بزرگترین فرزند وکالی دادگستری جان

 Kingston upon) 1 نگستونیکدر پارکفیلد  1867آگوست 

Thames)  اروه»انگلستان متولد شد. تحصیالتش را در کالج» 

در رشته  و کالج نیویورک آکسفورد

به عنوان  حقوق دریایی گذراند تا

دادستان مشغول به کار شود، اما 

که به آن عالقه  یزیاز چاو برداشتِ 

با آنچه که در مقام شد محسوب می

نداشت،  تمطابق کرد،میعمل تجربه 

 ؛در سراسر جهان سفر کرد شبا توجه به تخصص به همین خاطر

 ایاسترال دیآدال یکیدر نزد 2کنراد جوزف سفرهایش با  یدر ط

ی را بوجود آورد و العمرمادام مالقاتی که دوستی ،مالقات کرد

سبب شد تا او با واقعیتی روبرو شود که به دنبال خلق کردن 

ارزشمند از خود به  یزیمؤثر بودن و چ ر،ییتغ است به دنبال

 .گذاشتن یجا

هایی را تحمل انگیز باید سختیاو برای رسیدن به این مقصد دل

به طور  سنده،یبه عنوان نو خود قبل از شروع کارِ کرد،می

و  ی، تولستو5تورگنف  ،4زوال  ،3 نگیپلیکآثار  یاگسترده

از  یامجموعه ،یو هشت سالگ ستیدر حدود ب. فلوبر را خواند

منتشر ( 1897« )چهار باد» را به نامکوتاه خود  یهاداستان

 نهیبا هزکه ( 1898)اثر برجسته او بود « جاسلین» کرد، اما

 نمود.منتشر  نجونیام مستعار جان سخود و تحت ن

 شیپسرعموپدرش را از دست داد و با ازدواج با همسر  1905در 

Ada nemesis پایان داد،  شپنهان ٔ  سالهده  ٔ  رابطهه ب

الهامازدواجی که تا پایان عمرشان پابرجا باقی ماند )همسرش 

 در آثارش بود.(زن  یهاتیاز شخص یاریبخش بس

 «The Silver Box»اش را به نام نامهاولین نمایش 1906در 

دستی یک زن نوشت؛ داستان سرقت از کیف (ای)جعبه نقره

فاحشه توسط یک مرد ثروتمند درکنار سرقت یک سیگار نقره

ای از خانه پدر مرد )دزد کیف دستی( ثروتمند توسط یک فقیر 

 یقانون برا کیکه  او در این نمایشنامه نشان داد، شیطانی

 .فقرا وجود دارد یبرا یگریدقانون و  ثروتمندان

حماسه »های گانهزمان با انتشار این نمایشنامه یکی از سههم 

منتشر کرد.  «The Man of Property»را با نام « فورسایت

 یزندگ یهابیفراز و نشروایت  6"تیحماسه فورسا"شاهکار 

طبقه متوسط پولدار در  ییایتانیبر ٔ  خانواده کیسه نسل از 

است. دومین  1920تا  1870 یسالها نیگذشته ما ب قرن

 Indian»منتشر به نام  1918مجموعه از این سه گانه را در 

Summer of a Forsyte» مجموعه را در  و سومین کرد

همراه  «In Chancery»به نام  1920

« Awakening»با دو مصاحبه به نام 

 به چاپ رساند. «To Let»و 

 وی ولوژدئیا ،مکتب سیاسی نبود.

نیز  یخاص یحزب ای یاسیس شیگرا

نویسندگانی از این از  شی، اما بنداشت

ومشکالت  مسائل ، بازتابندهطیف

عصر خود و بازگو کننده دردها و حرمان یاسیو س یاجتماع

، شزمان گرید سندگانیهمراه با نواو . ش بودمردم جامعه و یها

و مسائل  یتبه نظام طبقا یشهاشنامهیشاو، نمابرنارد مانند 

خالی از  یشهاشنامهینما، اگرچه شدیمربوط م یاجتماع

او درام خود را اما لیبرال بود. ، نبود یاسیساجتماعی،  مفاهیم

 ای یاجتماع زهیانگ کیاز  معموالً کهبنا نهاد  یقانون هیبر پا

 کیمختلف، به  یهادگاهید انیشروع شده و پس از ب یاخالق

 جادیهدفش ا رها عنوان کرده بود کهاو با رسیدند.میقطعنامه 

خودمان  یبرا یخصوص یایدن کیما در 

 مییگویکه ما م ییزهایچ . همهمیکنینم یزندگ

 یاثر آن بر رو، میکنیو فکر م میدهیو انجام م

 .خواهد بوددر اطراف ما  زیهمه چ
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 است؛ مانند داستانخودش  یاز زندگ تریغن یجهان داستان کی

ها را به عدالتی( که اعتصاب معدنچیان و بی1909« )طغیان»

شد وینستون چرچیل  ( باعث1910) «عدالت»تصویر کشید، 

طرحی برای اصالح زندان بخصوص سلول انفرادی در برنامه 

 آثارشاز  گرید یکی( 1926فرار )ظر بگیرد، کاری خود در ن

 همچنین در داستانهایی چون زندان بود،موضوع بر  یمبتن

 «آزادگان»(، 1911) «انیشیپاتر»(، 1907) «روستاییخانه »

کوتاه داستان پنج داستان  یهااز داستان یا( و مجموعه1915)

 بهمدر زمان و مکان اما  اگرچه دنباله رو هم نیستند (1918)

، هاشارز .کرد لیتحمانها را به  یاجتماع خیتاروابسته هستند. او 

... مفاهیمی بودند که طبقات، سلسله مراتب، ثبات و استبداد 

 .شدینمدر آثارش از آنها غافل 

به دلیل نگرشش نتوانست جذب اول  یدر طول جنگ جهان

کار در  ،یمال یهاکمک یآورجمعبه  ارتش شود، اما فعاالنه

سرخ و کمک به  بیصل یه برافرانس

 .شرکت کرد کیپناهندگان در بلژ

ها را از طرف عنوان شوالیه 1919در 

وزیر وقت نخست «جورج دیلو دیوید»

انگلستان با اعتقاد به اینکه نویسندگان 

نباید عناوین قبول کنند رد کرد و نیمی از در آمد خود را صرف 

 یالمللجمن بینان 1924در سال فعالیتهای بشردوستانه کرد. 

pen ن داوسو نیبا کاتر( را سندگانینو یالملل نیازمان ب)س

ه در توسع اتیبر نقش ادب دیتاککرد با هدف  سیتأس اسکات

و به  ان؛یب یمبارزه آزاد یبرا یدرک متقابل و فرهنگ جهان

مورد آزار و  سندگانیقدرتمند از طرف نو یصدا کیعنوان 

کشته  شانیهادگاهید یاوقات برا یگاه که یزندان ت،یاذ

 دیسف مونیمشامل ، «مدرن یکمد»مجموعه . اندشده

( به طور 1928( و سوان سون )1926) یانقره(، قاشق 1924)

 شنامه،ینما 27رمان،  20او  کرد.منتشر  1929در سال  یجمع

 700مجموعه مقاالت،  5داستان کوتاه،  173مجموعه شعر،  3

 کرد. شرکتمتفرقه  یها و کارهاطرح یاریبس درنامه و

انجمن  1932و در سال  7Order Of Merit زهیجا 1929در 

هنر  یراب"نوبل ادبیات او را شایسته دریافت جایزه نوبل ادبیات 

 "دارد تیشکل را در حماسه فورس نیشتریکه ب تیبرجسته روا

در منزل خود در  یدر اثر سکته مغز زروثیجان گالدانست. 

در اش طبق خواستهدرگذشت.  1933 هیژانو 31لندن، در 

Woking تپه یبر رو مایتوسط هواپ شو خاکستر سوزانده

 ورک،یویافتخار او در کالج ن به پراکنده شد. جنوب دونز یها

 سال  . درگذاشته شد یبرنز ادبودیآکسفورد، انگلستان پالک 

1967 ،Broadcasting Corporation مجموعه  ایتانیبر

 «حماسه فورسایت»خود را بر اساس محبوب  اریبس یونیزیتلو

 ژهیبه و گر،ید یاز کشورها یاریو بعد از آن در بس کرد دیتول

 به دست آورد. یفراوان تیمتحده، محبوب االتیا

 the»به فیلم  توانیماز دیگر آثار او که تبدیل به فیلم شدند 

skin game »کارگردانی آلفرد هیچکاک،  )بازی پوستی( به

)دومین  1948و  1930در سال  )فرار( «Escape»داستان 

 One»( و شد یکارگردان چیویمانک یتوسط جوزف النک

More River» 

 اشاره کرد. 1934در سال  وال مزیتوسط ج )بیش از رودخانه(

 اتیذهن بود که یمتعهد سندگانینو فیاز آن ط جان گالزروثی

و  هاتیواقع اندنیو احساساتش را در آثارش به خدمت نما

قرار داد. آثارش، منعکس  اتیتلخ اجتماع واخالق یهاتینیع

 کیگذار از  انیبود که در جر یاجتناب رقابلیکننده منازعات غ

جامعه مدرن به  کیبه  ییجامعه روستا

 آن قیتا از طر آمدیوجود م

و  شنامهیدر نما یاصل یهاتیشخص

 یو اعتقادات خاص هادگاهیآثارش را به د

ت زمان، شهرت با گذشاگرچه  برساند.

ه طبق یزندگ یبه فضا حیآثارش به تدرو  افت؛ی رییتغ یو

 شیهاتیکه با شخص ی. با وجودافتییم رییتغ یمتوسط باالتر

و  ندیو مغرورانه، ناخوشا یسطح یهانگرش کرد،یم یهمدرد

. او کردیآور آنها را برجسته مخفت یاخالق نیبدبختانه و قوان

شناخته  8 نیادوارددوران  سندگانینو نیاز اول یکیبه عنوان 

 یادب اتیجامعه را که در ادب یهاآرمان یدر آثارش برخشده که 

 .دیششده است، به چالش ک دهیکش ریبه تصو ایکتوریو سیانگل

 میبه طور مستق شیهاشنامهیبا نما سینوشنامهیاو به عنوان نما

ید مربرخو رینابرابر ثروت و رفتار ناعادالنه مردم فق میبا تقس

گذاشت اعتراضش را در آثارش به نمایش می نه تنها او .کرد

 ،انسورس ،یفریو ک یاصالحات اجتماع بلکه فعالیتهایی در زمینه

 نیز داشت. وحش اتیحفاظت از ح حقوق زنان و

 ی،اجتماع ی،از مشکالت اخالق یبرخ یبا بررس معموالًآثارش 

کاهش  ش، شهرتشپس از مرگ بود، اما زیبرانگبحث حقوقی

و  D.H. Lawrenceتوسط  او یاجتماع هایکار و افتی

 سندگانینو"که  وولف مورد حمله قرار گرفت اینیرجیو

ب هدفشان مناس یرا که برا ینوشتن نوشتار کیتکن ،نیادوارد

 کسب و نیو ا ستیابزار ابزار ما ن نیاست، توسعه دادند ... اما ا

 ."...ستیکار کسب و کار ما ن

 دارد سلسله یکه شهرت جهان یزرگ گالزورثب یادب شاهکار

انسان وقتی خود را از قدرت زندگی محروم 

پذیرد، زیرا او چیز کند که ترس را میمی

 .آوردیمعجیب و غریبی را به وجود 
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است که مجموعه  «حماسه فورسایت»به نام  معروف یهارمان 

بزرگ  یهاو تاکنون به غالب زبان منتشر 1922در سال  را آنها

 جهان ترجمه شده است.

 

 آثار جان گالزروثی
 1898 جوسلین

 1906 ایجعبه نقره

 1906مرد مالک 

 1907 خانه روستایی

 1909 برادری

 1909 شادی

 1910 عدالت

 1912 کبوتر

 1913 فراری

 1915 یک ذره عشق

 1915 های آزادسرزمین

 1918 پنج داستان

 1922 وفاداری

 1924–1928 کمدی مدرن

 1924 میمون سفید

 1926 ایقاشق نقره

 1928 آواز قو

 مردم

 یک راز

 کوچک

 هاجنگل

 پسر بزرگ

 بازی نومیدانه

 آن طرف

 گل تیره

 هاوفاداری

 نیای کاخد

 مرد ناچیز

 برادر کوچک

 هاپابرهنه

 عاشق مترسک

 یک مرد مقدس

 شوداجاره داده می

 های سیبزیر شکوفه

 تالش

 در دادگاه

 رهایی

 پایان فصآلن سوی رودخانه

 درخت به ژاپنی

 

 هاسیرنویز

یک شهرک در بریتانیا است که در منطقه سلطنتی  کینگستون آپون تیمز-1

 محل تاج گذاری پادشاهان است که در گذشتهقع شدهکینگستون آپون تیمز وا

 

 

، Marymountساکسون بوده و د رحال حاضر محل سه مدرسه بین المللی  

 Holy Crossو مدرسه مقدماتی صلیب مقدس ) Rokebyمدرسه 

Preparatory School.است ) 

 1857بر دسام 3زاده « تئودور یُزِف کنراد نالچ کوژِینوسکی»جوزف کُنراد با نام  -2

 بود لهستانی-بریتانیایی( نویسنده1924اوت  3درگذشته  -

 30زاده ) (Joseph Rudyard Kiplingجوزف رادیرد کیپلینگ )به انگلیسی: -3

 نویسرمان نویس،داستان نویسنده،( 1936 ٔ  ژانویه 18درگذشته  - 1865دسامبر 

[ وی به دلیل 1] د.بو 1907ر بریتانیایی برنده جایزه ادبی نوبل در سال خبرنگا و

 شد نائلهایش به دریافت این های کوتاه و رماناشعار، داستان

سپتامبر  29درگذشته  -1840آوریل  2 ٔ  زاده، میل ادوار شارل آنتوان زوالا-4

 کتبمترین نماینده نگار فرانسوی، مهمنویس و روزنامهنامهنویس، نمایشرمان 1902

 تئاتر ترشگس در مهم عامل و ناتورالیسم ادبی

 بود. ناتورالیستی

نوامبر  9یویچ تورگنیف زاده ایوان سرگئی-5

 3درگذشته  -در استان اریول، روسیه  1818

. در بوگیوال؛ حوالی پاریس 1883سپتامبر 

نویس روس نامهویس، شاعر و نمایشرمانن

بود که نخستین بار توسط او کشورهای غربی 

و تصویری با ادبیات روسی، آشنا شدند. آثار ا

گرایانه و پر عطوفت از دهقانان روس و واقع

ای از طبقه روشنفکر جامعه بررسی تیزبینانه

روسیه که در تقالی سوق دادن کشور به 

 دهد.عصری نوین بودند، ارائه می

در  از روی این سه گانه فیلم و سریال--6

شده  ساخته 2002و  1946،1967های ساله

 است

ت خدمات متمایز در نیروهای مسلح، علم، هنر، ادبیات جایزه شایستگی شناخ -7

شد که  سیتأسهفتم  توسط پادشاه ادوارد 1902برای ارتقاء فرهنگ است. در سال 

 حامی آن انجمن نوبل ادبیات است.

 – 1841 نوامبر 9 : ادوارد هفتم با نام کامل آلبرت ادوارد زادهنیادوارد د--8

رات و مستعم رلندیا ر،یکب یایتانیمتحده بر یپادشاه پادشاه( 1910 مه 6 درگذشته

و پرنس  ایکتوریبود. او پسر ملکه و 1910تا  1901و امپراتور هندوستان از  ایتانیبر

مسابقات  ها،یهمچون مهمان یایاجتماع یدادهایوقتش را در رو شتریآلبرت بود ب

و رونق دوران حکومت ادوارد هفتم با آرامش گذراندیو مانند آن م یدواناسب

  ■اول ادامه داشت. یاز جنگ جهان شیتا پ طیشرا نیهمراه بود که ا یاقتصاد

 منابع:
http://www.online-literature.com/john-galsworthy/ 

https://www.britannica.com/biography/John-Galsworthy 

https://www.encyclopedia.com/people/literature-and-

arts/english-literature-20th-cent-present-biographies/john-

galsworthy 
http://authorscalendar.info/johngals.htm 
www.newworldencyclopedia.org/entry/John_Galsworthy 
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Galsworthy 

 

 

http://www.online-literature.com/john-galsworthy/
https://www.britannica.com/biography/John-Galsworthy
https://www.encyclopedia.com/people/literature-and-arts/english-literature-20th-cent-present-biographies/john-galsworthy
https://www.encyclopedia.com/people/literature-and-arts/english-literature-20th-cent-present-biographies/john-galsworthy
https://www.encyclopedia.com/people/literature-and-arts/english-literature-20th-cent-present-biographies/john-galsworthy
http://authorscalendar.info/johngals.htm
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/John_Galsworthy
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Galsworthy
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 «بگو آره» استراتژی ساخت داستان کوتاه  

 «سیدعلی موسوی ویری» ؛«توبیاس ولف»نویسنده  

 

 داستان: رنگیپ

او  ٔ  دربارهدر حال شستن ظرفهاست و زنش  با زنش یمرد»

در شستن ظرفها  ینطوریا یکه چه خوب است مرد کندیفکر م

 ایکه آ شودیم دهیکمک کار همسرش باشد. بعد صحبتشان کش

 ٔ  دربارهپوست ازدواج کند؟ مرد  اهیزن س کیمرد حاضر است با 

. اما زن دیگویزبان دو طرف م دنیتفاوت فرهنگها و نفهم

باشند  گریکه اگر عاشق همد کشاندیطرف م نیا به اصحبت ر

که  پرسدیخودش م ٔ  دربارهسؤال را  نیا گریچه؟ به عبارت د

یم شیمرد برا کرد؟یبود، مرد باز هم با او ازدواج م اهیاگر س

 ی. زن پافشاردندیدیرا نم گریوقت همد چیکه احتماالً ه دیگو

 با او ییقبل از آشنا زنش احتماالً دیگویو مرد دوباره م کندیم

. و کردیم دایپوست پ اهیدوست س کی

 ندیبیزن را م یمرد که پافشار تیدر نها

نه. با  دیگویو م زندیحرف آخرش را م

. و زن با روزنامه کندیاو ازدواج نم

 یو مرد ظرفها کندیخودش را سرگرم م

را که زن درست نشسته بوده  یفیکث

فکر  نیبه ا رود؛یم رونیها ببالهز ختنیر یو برا دیشویکامل م

سالها چقدر با زنش تفاهم داشته و  نیکه در طول ا کندیم

به  ی. وقتشودیو خوشحال م اندشناختهیرا م گریچقدر همد

 .کنمی: ازدواج مدیگویزنش حمام است. به او م گرددیخانه برم

چراغ را خاموش کن. بعد از چند لحظه مرد،  دیگویزنش م و

یخانه راه م یکه دارد تو شنودیرا م یابهیغر یپاها یصدا

 .«رود

 داستان: ٔ  درباره یتأمل

 دریزن شکل بگ یسؤال برا نیباعث شده است ا ی. چه عامل1

پوست ازدواج کند؟  اهیس کیمردش حاضر است با  ایکه آ

جا  نیدر ا یلیدل کی دی. اما شاکندیسکوت م نجایداستان در ا

 یهمه تفاهم )!( و زندگ نیالً زن، از اوجود داشته باشد. مث

شود و  ابا مردش خسته شده و بخواهد از مرد جد یتکرار

پوست  اهیس کیسالها او  نیمثالً در تمام ا اینکرده.  دایپ یابهانه

! پوست است دیسف کیوانمود کرده که  یبوده و بر فرض، طور

 وانتیکه م یلیدل نیتریسطحباشد.  نیاست چن دیالبته که بع

 نایرا ب یکنجکاو کیزن، فقط دارد »است که  نیکرد ا دایپ

 یداستان دارد تو انیکه در پا یابهیر. اما اگر شخص غ«کندیم 

 

 دهیا نیهمان زن مرد باشد، ا رود،یاطاق راه م

که با مردش بوده،  یانیسال نیکه زن، در تمام ا شودیم تیتقو

دش پنهان کرده. و ( از مریلیخودش را )به هر دل یظاهر واقع

 حاال که جواب

 رهمسرش آشکا یرا برا تیواقع خواهدیم دهیمثبت او را شن

 است.( شانیکند )با او ازدواج کند! انگار روز اول زندگ

 درآمده و شیداستان به نما نیدر ا یبه خوب یتواز کی. تکن2

داستان را با  یدرون یحساب شده، فضا یفهایبه کمک توص

آب  یکه وقت ییهاقاشقهماهنگ کرده. مانند: آن  یرونیب یفضا

اما بعد از چند لحظه  شوندیم اهیس شود،یم ختهیر شانیگرم رو

 .ندیآیدر م یامجدداً به رنگ نقره

 پوست اهیس کیکه با  کندیداستان، چرا مرد قبول م انی. در پا3

زنش  نکهیازدواج کند؟ فقط به خاطر ا

تمام  داستان نکهیا ایناراحت نباشد؟ 

وجود داشته که  یلیدل نکهیا ایشود؟ 

ه از خان رونیکه ب یلیمرد را قانع کند. دل

خودش و  ٔ  گذشتهکه به  یموقع

 ده؟یبه آن رس کردهیهمسرش فکر م

 بهیغر کیحضور  گر،یداستان کدام است؟ به عبارت د انی. پا4

 ٔ  دهیپد کیبا  ایداشته باشد؟ آ تواندیم یلیمرد چه دل ٔ  خانهدر 

 یامکان دارد زن، برا ایآ گر،ید انیبه ب م؟یرو به رو هست یواقع

 پوستش خواسته اهیمرد را بداند، از دوست س ینظر واقع نکهیا

بخواهد بدن  یحت ای د؟یایب شانهباشد که آن شب را به خان

مرد آشکار کند؟ )رفتن به حمام(؛  یخودش را برا یو واقع اهیس

اره ب کیزن، به  م؟یه رو هسترو ب یامر فرا واقع کیبا  نکهیا ای

 شده؟! لیتبد بهیغر یپوست اهیس کیبه 

در هر صورت، ساخت داستان آنقدر جذاب است که خواننده  اما

 .بردیو لذت م ردیپذیرا م انیهر دو نوع پا

 ساخت داستان: یاستراتژ

مرد و زن، چقدر در  نکهیداستان: نشان دادن ا ٔ  مقدمه. 1

: ٔ  لهیوس. به سازندیم گریکدیو با با هم تفاهم دارند  یزندگ

 یدهایتمجو  فیکمک کردن مرد به زن در شستن ظرفها + تعر

 یاهمسر با مالحظه یلیمرد که او خ نیاز دوستان زن از ا یکی

 است.

پوست ازدواج  دیپوست با سف اهیس کی شودیم ای. مسئله: آ2

سؤال به  نیذهن زن نسبت به ا تی. نشان دادن مشغول3 کند؟

 کاسه. کینقطه و نشستن  کیماندن او به  رهیخ ٔ  لهیوس

که  ندکیداستان، چرا مرد قبول م انیدر پا

پوست ازدواج کند؟ فقط به خاطر  اهیس کیبا 

ن داستا نکهیا ایزنش ناراحت نباشد؟  نکهیا

 تمام شود؟
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ازدواج  نیبداند ا خواهدیمسئله: زن م تی. گفت و گو و تقو4

 دارد؟ یبیچه ع

 دیپوست و سف اهیس نکهی. جواب مرد: تفاوت فرهنگها و ا5

تبصره که مرد تنها  نی. با افهمندیرا نم گریپوست، زبان همد

 بدهد.را گوش  هاآن یدوست دارد حرفها

یصحنه: زن م ٔ  لهیوسگفت و گو و شدت مسئله به  ٔ  ادامه. 6

درون  شیرا دوست داشته باشند چه؟ و نما گریاگر همد دیگو

 ظرف + مرد کیتند شستن  ٔ  لهیوسمرد به  لیاو از دال یناراض

طبق  ییازدواجها نیکه چن دهدیادامه م

 .خورندیآمار شکست م

: زن یرونیگفت و گو و اتفاق ب ٔ  ادامه. 7

یسؤال را م نیهم هم یدو خارج ٔ  درباره

چطور دو نفر که  دیگوی. اما مرد مپرسد

یکاماًل متفاوت هستند، م طیاز دو مح

متفاوت درست، اما  دیگویبا هم ازدواج کنند؟ + و زن م توانند

: فرو کردن دستش در یرونیجور مثل ما! + اتفاق ب کینه 

 شدن انگشتش.آب غرق بودند و زخم  یکه تو ییظرفها

 یزنش را دلدار نکهیو بعد از ا شودی. مرد از آشپزخانه خارج م8

را دوباره  فیکث یهاظرف کند،یم یدگیو زخمش را رس دهدیم

 .دیشویم یشتریبا دقت ب

ازدواج را به سمت خودش  نیا رفتنینپذ یمرد برا لی. زن دال9

 کرد؟یاج ممرد با او ازدو ایپوست بود، آ اهی. که اگر سکشاندیم

وقت  چیبود ه اهیاگر زنش س نکهی: ادیگویرا م لشیو مرد دل

یدوست م گرینفر د کیو زنش با  دندیدیرا نم گریآنها همد

 : شد

 پوست. اهیس کیبا 

 

 

 

 میفرض کن دیگوی. اوج کشمکش زن با مرد + صحنه: زن م10

. میشدیو عاشق هم م یدیدیبودم و مجرد و تو مرا م اهیمن س

 یبود اهیاگر س دیگویو مرد م ؟یکردیهم با من ازدواج م باز

با  تی. و در نهایبود گرید ی. کسیتو نبود گرید نصورت،یدر ا

 .کردمی: نه. ازدواج نمدیگویزن، مرد م یانیپا یسؤالها

 نکهیا ی. تشکر زن + تند ورق زدن مجله توسط او برا11

مرد.  تیاذ ینوع ن،یرا نشان دهد. همچن اشیدرون یتینارضا

 آزار او. ینوع

ظرفها را  یمابق ،یتفاوتی. مرد با ب12

و کف آشپزخانه را دستمال  دیشویم

از خانه  رونی. و سطل زباله را بکشدیم

 .بردیم

 انیاز خانه: افکار مرد و ب رونی. ب13

افکار که چقدر در گذشته با  نیا ییروا

یاو دست مبه  یادیز یاند: احساس خوشحالزنش تفاهم داشته

که به طرفش آمده بودند سنگ  یادو رگه ی+ به سگها دهد

 .اندازدینم

. و به کندیم شی. بازگشت به خانه: زن در حمام است. صدا14

 دنیو شن!« کردمیازدواج م: »دهدیم یاسؤالش پاسخ تازه

 چراغ را» نکهیو ا.« مینیتا بب: »دیگویزن که از حمام م یصدا

 «خاموش کند.

احساس  کندیچراغ را خاموش م یشگفت: مرد وقت انیا. پ15

سؤال  جادی. )ارودیخانه راه م یدارد تو بهیفرد غر کی کندیم

 ست؟یک بهیفرد غر نیمخاطب داستان: ا نیمرد و همچن یبرا

 ■!(گر؟ید یکس ایهمان زن مرد است؟ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

و بعد از  شودیمرد از آشپزخانه خارج م

و زخمش را  دهدیم یزنش را دلدار نکهیا

را دوباره با  فیکث یهاظرف کند،یم یدگیرس

 .دیشویم یشتریدقت ب
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 «بام بلند هم چراغی»معرفی رمان 

 «سمیرا الینی» ؛«یسعید پورعظیم»نویسنده  

 

 آدمی قالب در وار پری ای

ز ا ،یمیعظ پور دیسع وششک به"یچراغ هم بلند بام" تابک

 ظاهر منتشر شد. این کتاب به 96سوی نشر هرمس در سال 

 ما هب را دایآ تاب،ک اصل، در اما شاملوست درباره دایآ با صحبت

 یزن ،"شاملو کوچک یخدا" همان ای دایآ. کندیم یمعرف

 .است رانیا جامعه از برخاسته و متفاوت

 خواندمیم را است داده مؤلف یسوالها به هک ییپاسخها یوقت

 یقدر به "شاملو کوچک یخدا" بزرگ روح و شیآال یب المک

 خوردمیم افسوس هرلحظه هک بود گذار ریتأث روانم و جان بر

 دهیرس چاپ به رید نقدریا تابک نیا چرا

 ربعدت سالیک من چرا آن از بدتر و است

 .افتمی را آن

 غالب فرهنگ و یسنت جامعه نگاه از اگر

 یعنی مینک نگاه هیقض به 1342 سال

 تربسته االن از مراتب به هک یاجامعه

 تیثرکا سنت و عرف و فرهنگ و بوده

 .است بوده االن از تردست یک مردم،

 یاخانواده از مطالعه و تابک اهل و ساله 24 یدانشجو دایآ

 شودیم ساله 40 یمرد عاشق باال، یرفاه سطح با و یحیمس

 ار ییسالها و است داشته شیقبل یازدواجها در ستکش دو هک

 خاطر به هم را ییروزها و شیاسیس یمش و خط خاطر به هم

 .است ردهک یسپر زندان در یمال یبده

 لحاظ از یسالگ 40 سن در هک بود شده مسلمان یمرد عاشق او

 بدتر آن از و نداشت هم را خود زمان نکمم یهاحداقل ،یمال

 دهد نشان هک بود یدییتا مهر اششناسنامه در طالق دو مهر

 .ستین یزندگ مرد او

 رس اگر ای گرفتیسرم دینبا ای ازدواج نیا جامعه همان نگاه از 

 هکچرا خوردیم بهم دهیشکن سال و ماه چند به دیبا گرفتیم

 مردم عامه پسند مورد هرگز یزمان و جامعه هر در ینکش تابو

 .ستین

 ادیآ بزرگ تیشخص و یزندگ ازدواج، نیا به خودم نگاه از حال

 :کنمیم نگاه

 هکبود شده یمرد عاشق بداند، هکنیا بدون ساله 24-23 یدایآ

 اول مرد و نامدار شاعر یک او و بود "شاملو احمد" نامش

 .ردکیم دنبال را آن دایآ هک بود یا "هفته تابک"مجله

 ،صالبت ،یزندگ شور سماجت، نفس، به اعتماد ،یمهربان“

 جوان یدایآ قلب شاملو "ییتماشا و نیمت رفتار ،یقیموس شوق

 دهیپرس هک شاملو سؤال جواب در هک ییدایآ. بود ردهک ریتسخ را

 "دیشا":داد پاسخ تیجد و یسرد با "داست؟یآ شما اسم":بود

 هک شد یخواستن سرآغاز ز،یآم دیترد پاسخ و سؤال نیا و

 هک بود یوجود دو یکینزد بر یدییتا مهر و نخواستند گرانید

 ثبت خواستن، نیا مخالفتها تمام وجود با .افتندیدرن گرانید

 ."لهاکمش افتاد اما اول نمود آسان عشق" و شودیم یرسم

 راترف مواقع شتریب یحت و شاملو یپا به پا آغاز همان از ما یدایآ

 سالها داردیم بر گام یگزند در شاملو از

 کندیم نومید نه اورا شاملو یهانداشتن

 مسیرش راه، میانه در شودیم باعث نه

 داشته بزرگترین او که زیرا. ندک جدا را

 .داشت را شاملو او .داشت را شاملو

 خود دانشگاه از شاملو خاطر به که آیدا

 وهم همگام و همراه تا کشدیم دست

 .داندیم "خود دانشگاه" را شاملو او. شود شاملو چراغ

 زآغا امکانات حداقل با روستایی در اتاق یک در را شانیزندگ 

 .گردید روشن ”چراغیشان هم" چراغ و نمودند

 داآی برای شاملو یهانوشته دست دیدن و کتاب این خواندن با

یم دیده بیشتر آیدا بودن عاشق آیدا، برای اشعارش حتی و

یم «عزیمت فسخ» آیدا عشق به املوش که است درست. شود

 اطرخ به که بود دایآ. بود ترواله دایآ بود، ترعاشق آیدا اما ،کند

 او داشت، تعلق خودش به که چیزی هر از کشید دست شاملو

 پروانه شاملو و سوخت شاملو برای که بود شمعی همان واقع در

 .گشت دورش وار

 را دایآ عشق ارزش املوش نبود، دایآ از مترک دایآ به شاملو عشق

 انیب اشعارش در را دایآ به خود عشق تمام، ظرافت با. دانست

 قالب در وار پری ای» :سرود حق به چه بامداد نیا و. نمودیم

ستود یم اورا عاشقانه چه ترستوده این واقعیت عالم در و «آدمی

 » کشدیم نفس تورا که احمدی»

 دیبا شدن دایآ و بودن دایآ یبرا. است سخت یلیخ بودن دایآ

 نه ینیبب را خودت نه گرید هک بزرگ آنقدر. بود بزرگ یلیخ

 شاملو شاملو، ردنک دنبال با هک بود دایآ .را تیهاخواسته

 .ماند زنده و شد زنده شاملو. ردک طلوع شاملو. شد "بامداد"

  

 سال غالب فرهنگ و یسنت جامعه نگاه از اگر

 هک یاجامعه یعنی مینک نگاه هیقض به 1342

 رفع و فرهنگ و بوده تربسته االن از مراتب به

 ودهب االن از تردست یک مردم، تیثرکا سنت و

 .است
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 زمین روی را خودم ناگهان...بود رفته احمد ....بودم تنها»

 گیج. نبود زمین روی پاهایم بود شاملو تا. کردم احساس

ینم کمک. بگذارند تنهایم خواستم همه از. بودم ومبهوت

 با. بدهم انجام را کارهایش همه خودم داشتم دوست. خواستم

 .کردم تنش نو لباسهای و شستم را بدنش بو خوش صابون

 ار پایش وقتی از. بودم ندیده را احمد یوباال قد من بود هامدت

 از بعد. دمیدینم را وقدش نشستیم صندلی روی بودند دهبری

 دآم یادم تازه بود، رفته یادم. دیدم را شاملو قد سال پنج چهار

 رها تخت یرو. بود شده راحت. داشت باالیی و قد چه شاملو

 اپ روی گذاشتم اوردم چیدم، حیاط از سرخ گل رفتم. بود شده

 ...»احمدم سینه و

 نیترتلخ گویای خود که بود وداعی صحنه انگیزترین غم این و

 تاریخ، طول در ما. ماناست و زیبا که عشقی است، عشق لحظه

 مردانی اما میانداشته کم خودگذشته، از و وفداکار عاشق ِزنان

 و بببینند را عشق سوختن و ظرافت همه این که شاملو چون

 .■یمداشت کم کنند، بیان ممکن حالت زیباترین به و دریابند
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 «سه زن»شعر مجموعه روایی در  عناصرِ بررسی  
 «غزال مرادی» ؛«سیلویا پالت»سروده  

 

 بار اولین برای و بود شده نوشته رادیو نخست برای زن شعر سه

 نسخه. شد پخش سی بی بی در 1962 آگوست 19 در

 1968 سال در لندن در انتشارات برج توسط متن از محدودی

در کتاب زمستان سیلویا پالت به طور پس از آن  .شد منتشر

سه زن اانعکاس تنهایی  معتقدند یبرخ مستقل منتشر شد.

 سیلویا پالت است.

از عنوان مکان و صداهای  سیلویا پالت در شعر بلند سه زن

و با  شودیممختلف استفاده کرده است که با صدای اول شروع 

تان سه زن او در واقع داس .کندیمسه صدا روایت خود را بیان 

 جنبه دو بین ها. فرمالیستکندیمرا از زبان خودشان روایت 

 روایت خام مواد قصه. طرح و قصه شوندمی قائل تمایز روایت

 روایتی طرح شانزمانی توالی در که رخدادهایی یعنی است

 یشپاال یعنی طرح و است گرفتهشکل موجود صورتبه که است

 ترینبیش که کندمی تنظیم ینحو به را اقالم این چون بیشتر.

, کولزاس) کند پیدا را ممکن ایمایهدرون جذابیت و عاطفی تأثیر

در شعر پالت دو وجه روایت را حفظ کرده  صداها تی( روا1391

 است.

 مکان: زایشگاه و پیرامونش

 صدای اول:

 سُستم مثل دنیا،

 بیمارِ بیمار؛

 در گذر از میانه لحظاتم

 یبا نگران کنندیمنگاهم 

 خورشیدها و ستارگان؛

 اما ماه

 ترخاصبا توجه ای 

 ،گذردیمو باز  گذردیم

 (Sylvia Plath, 1972) رخشنده، بسان پرستاری؛

A Poem for Three Voices 

Setting: A Maternity Ward and round about 

FIRST VOICE: 

 I am slow as the world. I am very patient, 

 Turning through my time, the suns and stars 

 Regarding me with attention. 

 The moon's concern is more personal: 

  

She passes and repasses, luminous as a nurse. 

 Is she sorry for what will happen? I do not 

think s She is simply astonished at fertility. 

When I walk out, I am a great event. 

 I do not have to think, or even rehearse. 

 What happens in me will happen without 

attention. 

 The pheasant stands on the hill; 

 He is arranging his brown feathers. 

 I cannot help smiling at what it is I know. 

 Leaves and petals attend me. I am ready. 

هنری در حال  است و هر مدیوم شناسانه زیبایی امری روایت

منطبق با  روایت چیزی است که ممکن است به طور کامل

 –توسعه –شرح یا پایان و میانه و شروع یعنی روایت ساختار

منطیق با روایت نیست سه  شعر سه زن پایان باشد – اوج نقطه

و  کنندیمسه صدا آن را بیان  شکل موازی است کهروایت به 

 اگرچه .دهندیمهر کدام در فضاهای متفاوتی رخ  صداهااین 

که همه صداها متعلق به یک  میشویمدر انتهای شعر متوجه 

تا فضاهای  کندیمنفر هستند وشاعر تعمداً انها را کد گذاری 

و  کندیمصدا در بیمارستان روایت  اولین مختلفی را خلق کند

روایت صدای دوم در اداره شروع و  و ابدییمپایان  در همانجا

در خانه کنار همسرش انتهای روایت است وصدای سوم 

یمدرفضایی غیرشهری روایتش را آغاز و در همان فضا به پایان 

از  دوارتریام. هر سه صدا با نا امیدی شروع ودر پایان رساند

 شروع روایت هستند.

   

جمله 

نی صدای پایا

 سوم

جمله پایانی 

 صدای دوم

جمله پایانی 

 صدای اول

I am 
young as 

ever, it 
says. What 

is it I 
miss? 

Crack 
through 
stone, and 
they are 
green with 
life 

And to 
marry what 
he wants 
and where 
he will. 
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من 

 جوانم،

چون 

 .همیشه

می

چه گوبد 

از دست 

داده

 !ام؟

 

سبزه

ای ه

 از کوچک،

میان 

سنگها 

رخنه می

کنندو با 

زندگی 

سبز می

 .شوند

دوستم 

 بدارد،

 چنانکه

دوستش می

 .دارم

وصلت 

کند با 

یمهرکه 

 خواهد و

از 

هرکجا که 

می

 ...خواهد

 

عبارت از زمان و  پیداستامش ناز گونه همان پردازیصحنه

این شعر بلند  . دردهدمیاست ک داستان در آن رخ  یناکم

 کندیمن ومکان نیز با تغییر صدای راوی تغییر زما

 است خطی کامالً آن سیر و دارد وجود روایت در وترتیب نظم

 نابهنگامی. ندارد وجود آن در نابهنگامی یا یشیپرزمان و

 یرو روایت ٔ  نقطه از پیش است ممکن که است متن از قسمتی

 یا (نیبیپیش) شود یادآوری پیشاپیش یا( بازگشت) باشد داده

 .آید وجود به آشفتگی باال نظم دو بین

 به نسبت خاص ٔ  نقطه هر در متن آهنگضرب تداوم

 درحقیقت،. شودمی سنجیده روایت همان در دیگر آهنگیضرب

 رنظ در معیار ٔ  منزلهبه ثابت پویایی تداوم، کاربرد در وقتی

 یداپ معنا نیز منفی شتاب و مثبت شتاب معیار شود، گرفته

 متن مقدار و حوادث واقعی دادنروی زمانی ٔ  سترهگ.. کندمی

 متداو میان ٔ  رابطه درحقیقت،. سنجدمی را آن بیان برای منظور

 متن طول با...( و روز ساعت، دقیقه، به) داستان

 یبررس( صفحه و خط مبنای بر) تداوم این به شدهدادهاختصاص

ای واست زیرا بیشتر به حال وه شتاب در این شعر منفی شودمی

می پرازد بنابراین پویایی درونی شخصیت آنها مانع  هاتیشخص

 .گرددیماز شتاب گرفتن متن 

 

 

 

از این  ترظالمانه یامعجزههیچ »

 نیست.
 ،کشاندندیم هااسبمرا با 

 سم هاشان آهنین.

 دوام آوردم،

 تمامش را دوام آوردم.

 کاری را به انجام رساندم.

 تونل تاریک،

 خورندیمپیچ  هاادتیعکه 

 در اندرونش.

 ،هاادتیع

 اظهارفضلها،

 وحشت زده؛ یهاچهره

 ,Sylvia Plath) «من کانون یک قساوتم

1972) 

دید برخی معتقدند  توانیمدر این شعر  را پالت متفاوت صدای

که او در این مجموعه از پلی فونی استفاده کرده است 

 و آن را نوشتاری زنانه می داتتد، نوشتار (1398)جوانبخت , 

 هاناشناخته و عواطف تن، به و دارد خاص گفتمانی زنانه

 کوبسر اجتماعی قرارداد که مسایلی تمام یعنی است؛ ترنزدیک

 و رازها ها،شده سرکوب تواندمی ادبیات منظر، این از. کندمی

 فضای آن از زنانه، «تخیل نیروی» و کند آشکار را هاناگفته

سازد زیرا صدای موجود درشعر می پردازی خیال و شادمانی

  ■ .پالت صدای اعتراض است

 مراجع

( در آمدی بر ساختار گرایی در 1391ر ) اسکولز. -1

 ( تهران نشر آکه1391) ف ادبیات مترجم طاهری.

 ( نگاهی به اشعار سیلویا پالت1398) ت جوانبخت. -2

 نصور

3- Sylvia Plath. (1972). Winter Trees. 
Harper & Row. 

الره گ الکترونیکی منتشر شده توسط متن برگرفته از هاترجمه

 .جمشیدی است
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 «کارمند، تفنگ و سطل زباله»بررسی داستان  
 «ریتا محمدی»؛ «حسین یعقوبی» سندهینو 
 

 ریز بالش یجا به شد داریب خواب از که صبح ما، قصه کارمند

 بود کرده حس شب طول در. دید را یشکار تفنگ کی سرش،

 هنکرد حوصله بود خسته بس از اما است ناراحت سرش ریز که

 را تفنگ یوقت. است خبر چه ندیبب تا کند روشن را چراغ بود

 کی داشت انتظار بود وقت یلیخ چون نکرد تعجب چندان دید

 کند رها را یکارمند یزندگ شودیم داریب خواب از که صبح روز

 ،نخورد را اشصبحانه نشُست، را صورتش. شود گرید آدم کی و

 هخان از کند داریب را یکس که نیا بدون و برداشت را تفنگ

 قتو چیه که دید را صاحبخانه تیترب یب پسر در دم. شد خارج

 به یاگلوله تفنگ، امتحان یبرا. کند سالم او به نداشت عادت

 دهز خجالت و دستپاچه خورده، ریت پسرک. کرد کیشل پسرک

یم خوب کارمند اما کرد یبلند سالم

 رپ تفنگ کی آدم که یروز یبرا دانست

 یکاف اصالً بلند سالم کی دارد دست در

 زد ریت پسرک گرید یپا به پس ست،ین

 با و برساند او به زیخ نهیس را خودش تا

 دنیسیل و شلوارش پاچه به شدن زانیآو

 کارمند از را اشیزندگ ،شیهاکفش

 یرحم یب آدم ما کارمند. کند ییگدا

 سرکپ که طور آن اما کند کیشل را خالص ریت امدین دلش. نبود

 بود شده کند رفتنش راه سرعت بود، دهیچسب شلوارش پاچه به

 کارش محل به توانستینم هم شب ده ساعت تا مطمئناً و

 ورط نیا خودش شیپ و چکاند سوم بار یبرا را ماشه پس. برسد

 هم یادار وقت انیپا از بعد را صاحبخانه جواب که کرد فرض

 شاخ «عضله» با کوچه سر تا داد ادامه راهش به. بدهد تواندیم

 یروز چند که بود کوچه یهاالت از یکی «عضله. »شود شاخ به

 هورمون که شدیم یماه چند و بود رفته یساز بدن کالس

 کلیه حسرت شهیمه که آمد ادشی کارمند. کردیم مصرف

 تنه «عضله» بار کی که دیرس خاطرش و خوردهیم را او دهیورز

 دو سنگک نان که دید بدتر همه از و است زده او به یسخت

 یاحانهیوق بطرز است، «عضله» دست در که یا کنجدزده طرف

 «عضله» شانه فقط خواست. زند یم چشمک او یخال شکم به

 دلش چون اما فتدیب تشدس از سنگک نان تا ردیبگ هدف را

  آه .خورد «عضله» قلب به گلوله و دیلرز دستش رفتیم ضعف

 

 

 نشده یخون که را نان از یابرشته تکه زحمت به! خون چقدر

 داخل را تفنگ بعد. کرد زدنش گاز به شروع و کرد جدا بود

 اداره دم. کرد صدا را یتاکس و گذاشت شلوارش سوراخ بیج

 بلشق شب و بود نکرده سوار یگرید سافرم چون راننده دندیرس

 دریبگ برابر دو هیکرا خواستیم بود، کرده یسخت یدعوا زنش با

 لولهگ سه و درآورد بشیج از را تفنگ یمعطل بدون کارمند پس

 که بود نیا بابت گرید گلوله دو آن) کرد کیشل راننده نهیس به

 ارب کی و بود کرده رد قرمز چراغ بار کی ر،یمس طول در راننده

 در مجدداً را تفنگش. بود زده یزشت حرف عابر کی به هم

 رفته در دم نگهبان. زد کارت و شد اداره وارد گذاشت، بشیج

 شیپ ماه چون سوخت دلش یکل نیا بابت و ییدستشو بود

 حداقل نیا بابت و بودند کرده کم حقوقش از او، گزارش بابت

 هاپله از. داشت را گلوله کی استحقاق

 چهار را در دیرس که اتاقش به رفت، البا

 کنار که را همکارش دو و کرد باز تاق

 معمول طبق و بودند ستادهیا پنجره

 یجار تحوالت یبررس و بحث مشغول

 هدف بودند، اداره یرو به رو ابانیخ

 وارد یکی گوش از گلوله. داد قرار گلوله

 دو یاول. شد خارج یگرید دهان از و شد

. ودب شده گرفتنش گروه مانع و بود زده را آبش ریز شیپ سال

 با شودیم یوقت اما دانستینم درست بود؟ چه یدوم گناه اما

 وردم یب اسراف یبرا یلیدل درآورد یپا از را نفر دو گلوله کی

 تداش که شد ریمد یمنش اتاق وارد فاتحانه بعد. دیدینم فشنگ

 که زدیم گاز یریانج یهلو کی به چنان یزائدالوصف حرص با

 دهان توسط است قرار که است ییهلو نیآخر و نیاول انگار

 دارد مهمان کل ریمد که دینپرس یمنش از. شود دهیبلع گشادش

 از یقسمت مغز، چهارم سه تا چکاند را ماشه فقط تنهاست ای

 که یاگلوله با همراه شده دهیجو یهلو یکم و یمرکز اعصاب

 یشمن دهان وارد ابیآس دندان کی و شیپ دندان دو شکستن با

 .بپاشد سرش پشت وارید به بود، شده

 تپش معمول طبق داشت انتظار شد، کل ریمد اتاق وارد نزده در

 ریمد اما باشد تلفن با صحبت مشغول پنجره کنار ستگاهیا در به

... او رمنتظ. بود منتظرش در به رهیخ و بود نشسته زشیم پشت

 دیکش خجالت د،یلرز دستش .کرد خراب را زیچ همه جداً نیا و
 و خشک یلحن با کل ریمد. کرد پنهان سرش پشت فوراً را تفنگ و 

 به شروع -بود مشهود آن در تأسف از یبارز یهارگه که -یجد

 بتبا و ییدستشو بود رفته در دم نگهبان

 بابت شیپ ماه چون سوخت دلش یکل نیا

 بابت و بودند کرده کم حقوقش از او، گزارش

 از. داشت را گلوله کی استحقاق حداقل نیا

 هارچ را در دیرس که اتاقش به رفت، باال هاپله

 د.کر باز تاق
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 از اآلن نیهم... نداشتم انتظار یکی شما از جداً: »کرد سرزنشش

 زا تن دو یندیخوشا نا طرز به شما که دادند اطالع من به ینگهبان

.. ؟یک اونهم. نیدرآورد پا از رو تونو زحمتکش و پرتالش همکاران

 شلغم مزارع یسرشمار مهم پروژه میخواستیم ما که یموقع درست

 تو خواستمیم که بگو منو... میکن شروع رو کشور شرق اهیس ترب و

 .«کنم یمعرف مونو اداره برجسته کارمند عنوان به رو

 گتفن حاال شده، تار و رهیت شچشم شیپ ایدن کرد احساس کارمند

 .داشت ینیسنگ رآهنیت بار کی اندازه به دستش در

 عدم خاطر به را شما و سمیبنو نامه حاال نیهم تونم یم جاش»

 یمعرف ینیکارگز به محوله فیوظا در قصور و تیمسئول احساس

 رد درست و خدمت سابقه سال نه و ستیب با بکن شو فکر... کنم

 صورشت یحت ،یبش اخراج اداره از یبازنشستگ خارافت به لین آستانه

 «وحشتناکه هم

 که دادیم دستور حاال نیهم اگر. شد رهیخ رکلیمد به صالیاست با

 لقبو دل و جان با کند کیشل و بگذارد دهانش داخل را تفنگ لوله

 :داد انیپا شیهاحرف به طور نیا کل ریمد اما کردیم

 رصتف هی دارم میتصم... یهست مناد و مونیپش یحساب که نمیبیم»

 اضافه فقط کنمیم یپوش چشم مسأله نیا از فعالً من بدم بهت گهید

... مونم یم اتندهیآ کرد عمل منتظر و دم یم صف رو ماهت نیا کار

 یروین استخدام امکان فعالً سازمان نامه نییآ طبق که جا اون از ضمناً

 یهمکار دو یادار فیوظا دیبا بعد به امروز از ه،یمنتف عمالً دیجد

 رو هانامه اون ضمناً. نیهم... نیبد انجام شخصاً هم رو تونو مقتول

 عقب برداشت، را هانامه کارمند.« یمرخص... برو و بردار زیم از هم

 اخلد شکست، را تفنگش بازگشت، اتاقش به شد، خارج اتاق از عقب

 غر یتینارضا با دیکشیم ازهیخم که یحال در و انداخت آشغال سطل

 .«پره تفنگ هی از بهتر یلیخ نرم و گرم بالش هی جداً» زد
_______________________________________ 

 داستان یبررس

 سورآل: ژانر -1

 برتر تیواقع: سورآل

 اء،یاش گذاشتن هم کنار ،یعاد اءیاش به یرعادیغ خواص دادن نسبت

 گرید کی با ربط یب ظاهراً کلمات م،یمفاه

 :مثال

 ش،سر ریز بالش یجا به شد داریب خواب از که صبح ما، قصه کارمند

 سرش ریز که بود کرده حس شب طول در. دید را یشکار تفنگ کی

 روشن را چراغ بود نکرده حوصله بود خسته بس از اما است ناراحت

 کردن تعجب چندان دید را تفنگ یوقت. است خبر چه ندیبب تا کند

 داریب خواب از که صبح روز کی داشت رانتظا بود وقت یلیخ چون

 صورتش. شود گرید آدم کی و کند رها را یکارمند یزندگ شودیم

 که نیا بدون و برداشت را تفنگ نخورد، را اشصبحانه نشُست، را

 .شد خارج خانه از کند داریب را یکس

 یشهروند حقوق نبودن -2

 به را آن و آزاد را خود لیتخ"ذهن ریتصو میترس"لهیوس به یراو

 را خود حق تواندینم چون .است داده بس و گسترش تیواقع فیتعر

 تخشون به نیبنابرا رد،یبگ دارند قرار امور رأس در که ییها ازقدرت

 رد یهمگ که هانشانه ٔ  واسطه به انتقام و خشم نیا که شده متوسل

 .است داده نشان یخوب به است داستان خدمت

 :هانشانه

. صاحبخانه پسر نکردن سالم. یکارمند یزندگ. یشکار تفنگ

 ...برابر دو هیکرا. عضله به حسادت

 :مثال

 یعواد زنش با قبلش شب و بود نکرده سوار یگرید مسافر چون راننده

 نبدو کارمند پس ردیبگ برابر دو هیکرا خواستیم بود، کرده یسخت

 کیلش راننده نهیس به گلوله سه و درآورد بشیج از را تفنگ یمعطل

 کی ر،یمس طول در راننده که بود نیا بابت گرید گلوله دو آن) کرد

 هزد یزشت حرف عابر کی به هم بار کی و بود کرده رد قرمز چراغ بار

. زد کارت و شد اداره وارد گذاشت، بشیج در مجدداً را تفنگش. بود

 چون تسوخ دلش یکل نیا بابت و ییدستشو بود رفته در دم نگهبان

 داقلح نیا بابت و بودند کرده کم حقوقش از او، زارشگ بابت شیپ ماه

 دیرس که اتاقش به رفت، باال هاپله از. داشت را گلوله کی استحقاق

 بودند ستادهیا پنجره کنار که را هکارش دو و کرد باز تاق چهار را در

 به رو ابانیخ یجار تحوالت یبررس و بحث مشغول معمول طبق و

 .داد قرار لهگلو هدف بودند، اداره یرو

 

 گروتسک شهیواند سورآل بیترک -3

 سکگروت شهیاند( = ایاتوپ) فاضله نهیمد+  قانون یب ٔ  جامعه از انتقاد

 کی درتناقض انسان، ندهیآ و شته گذ عیوقا و الیخ ،یزندگ و مرگ

 که است لیتخ تنها و گراندید

 در یشهروند حقوق که یانحتاط روبه ٔ  جامعه و هنرمنحط تواندیم

 .دهد نشان را. ندارد وجود آن

یم دستور حاال نیهم اگر. شد رهیخ رکلیمد به صالیاست با :مثال

 لد و جان با کند کیشل و بگذارد دهانش داخل را تفنگ لوله که داد

یم» :داد انیپا شیهاحرف به طور نیا کل ریمد اما کردیم قبول

 گهید تصفر هی دارم میتصم... یهست نادم و مونیپش یحساب که نمیب

 کار اضافه فقط کنمیم یپوش چشم مسأله نیا از فعالً من بدم بهت

... مونم یم اتندهیآ .کرد عمل منتظر و دم یم صف رو ماهت نیا

 یروین استخدام امکان فعالً سازمان نامه نییآ طبق که جا اون از ضمناً

 یهمکار دو یادار فیوظا دیبا بعد به امروز از ه،یمنتف عمالً دیجد

 رو هانامه اون ضمناً. نیهم... نیبد انجام شخصاً هم رو تونو تولمق

 عقب برداشت، را هانامه کارمند.« یمرخص... برو و بردار زیم از هم

 اخلد شکست، را تفنگش بازگشت، اتاقش به شد، خارج اتاق از عقب

 غر یتینارضا با دیکشیم ازهیخم که یحال در و انداخت آشغال سطل

 ■ .«پره تفنگ هی از بهتر یلیخ نرم و گرم الشب هی جداً» زد
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 «غم غریبی و غربت قصه رضا قاسمی!» 

 «بهار(-ع) یعیربعلی » 
 

مهاجرت وغربت برای کسی که غریب می افتد عالوه براینکه 

 غناکیدربه تعبیر مرحوم شاهرخ مسکوب احساسی 

 یایجهاننوستالوژیک( است از خاطرات به یغما رفته، بلکه )

مملو از سرگردانی روزهایی که برای مهاجر در پیش است ست 

در عین حال که در کالم نیز دو واژه مترادف هستند که شروع 

همسانی دارند یعنی همراه با مهاجرت غم غربت تلخکامی را 

 .کندیمکامل 

زیرا آغاز یک جدایی طوالنی ست که پایانی بر آن متصور 

ال دور ودست نایافتنی که حا نیستی وبی در کجایی از ماوایی

یماز امیدی موهوم که تو را بدنبال خود  یاهیساست و بعد 

 .کشد

شامل همه عوامل از خود بیگانگی  تنهایی و الینه شدن که

در جامعه جدید است قطعه ابتدایی پازل است و تو بی آنکه 

کاری از دستت بر آید حتی جرئت برگشتن و به پشت سر نگاه 

را که خواب و  هارفتهبعد افسوس از دست  و کردن را نداری.

 خیالی بیش نبودند.

این وضعیت تراژیک شرح اندکی ست از رنج جدایی و 

برای نویسندگان و اهل قلمی که زیست بوم ابتدایی  یافسردگ

به اجبار به دنیای اول و شاید  جهان سوم است ودر پی وقایعی او

آزاری و تسلیم  به گمان اینکه از رنج خود کندیمهم دوم کوچ 

 دنیای مناسبتتری که هر چیزی رهایی یابد و بعد به تصوراینکه

بجای خویش نیکوست را تجربه کند اما محیط جدید نه تنها 

مهیای پذیرش او نیست بلکه غم نان و معاش نیز به دیگر 

دست به  زمانیکه لذا .شودیماضافه  اهل قلم یهادغدغه

خطراتی را که از دست داده  آفرینش ادبی می زند به خاطرات و

یمو بدنبال کسی یا چیزی  نگرندیمبه دیده غبن و افسوس 

که غم غریبی و غربت را برایش شرح دهد که این دریای  گردد

 فراق در گودالی نگنجد.

با خاطرات مبهم ازگذشته های تلنبار شده در کنج  دائماًاو 

نقبی به  تا بردیمذهن درگیر است ودر پی مفری دست به قلم 

از دست داده بزند و گاهی تصویری از خود  یهاروشنان سایه 

واقعی را در آیینه قلم روزگار بیابد بسان هدایت و ساعدی تا 

و در این میان رضا قاسمی  همان دریغناکی مسکوب وکی ...وکی

یک ازصدها نویسنده دور از وطن است که همه ماجراهای ذکر 

 سنده سه گانهشده باال شاملش شده است. نوی

بابل و وردی که  چاه های همنوایی شبانه ارکستر چوبها، 

عالوه بر اینکه همشهری ما است البته اگر  خوانندیم هابره

چون پیش از اینکه خود را یک جنوبی و  شوندینمناراحت 

علتش  کشدیمماهشهری بداند اصالت اصفهانی خود را به رخ 

خوشی ندارند هر چند  از جنوب دل ظاهراً هم این است که

که پدرش در ماهشهر بر پا  یانهیخزهنوز جای پای حمام و 

کرد به قوت خود باقی ست و به اضافه نیک نامی خاندان قاسمی 

 بیاد دارند. حتماًدر دهه سی و چهل که ماهشهریهای قدیم 

مرداد  28بعد از کودتای  جنوب و مناطق نفت خیز آن 

ی عمیق بود و به طبع آن سیل عرصه تحول و تغییرات اجتماع

مهاجران از اقصی نقاط کشور بخصوص اصفهان به آبادان واهوازو 

ماهشهر سرازیرمی شدند که اسباب درآمدی بود برای 

جویندگان شغل، و در این میان کسب و کار دربازار جایی ویژه 

کارگر  هایتهرانرسید چنانکه  هایاصفهانداشت لذا کاسبی به 

و شیرینی  هایشمالو آرایشگری هم به  شدندیم اهکارخانهفنی 

بود که هر اتفاقی عواقب خود را دارد خوب و  هایآذرپزی مال 

بدش بماند برای اهل اخالق و معرفت و تحلیلش موازین جامعه 

اما  گنجدینمکه در حوصله این مقال  طلبدیمشناسانه خاصی 

ر تی عمیق دهر چه بود فضای ملتهبی از کسب و کار تا نارضای

 مناطق جنوب آن سالها حاکم بود!.

از سر  بگذریم ازآن همه خاطرات و خطرات که همه ما

رسیدیم اما جنوب آن سالهای بعد از  57گذراندیم تا به انقالب 

نویسنده غمگین و در تبعید  یهایکودککودتا خالصه 

امروزاست و جای پای همه وقایع ریز و درشت آن سالها را از 

 65پیروزی و  57 تا 32سال  یکودتات وسکوت و شکس سال

تبعید ناخواسته همه را در بایگانی ذهن و ضمیر نویسنده 

 ببینیم و بخوانیم. میتوانیم هاچوبارکستر شبانه 

کند. وقِت شکار، حضورِ خود را اعالم نمیهیچ صیادی، به"

های متوالی، در فواصلِ منظمِ دم و بازدم، تن میقدر به مرگآن

هوای اطرافش بوی نیستیِ او را  ٔ  ذرهدهد تا قربانی در ذره 

هایش از لذت آسودگی کرخت شد استشمام کند. خوب که رگ

وقتِ فرود آوردن ضربه است. و من که شکاری بودم که از بِد 

ناپذیرِ صید آگاه است، حاال، سکوت و حادثه به قوانین تخطی

مُردم میتوانست مضطربم کند. نیستیِ شکارچی فقط می

 هایم از لذتِ آسودگیکم، دِم پیش از مرگ، رگآنکه، دستِبی
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کرخت شود. چه روز سهمگینی! و چه شبی از آن  

ص  هاچوبکتاب همنوایی ارکسترشبانه  از ....."ترسهماگین

116 

صاحب  شناسمیماین رضای قاسمی نویسنده که من  باری

یم ه بگوخوبی ست که اختصاصی او است وساد سبک و اسلوب

یا به تعبیری فرا واقعیت را در عین نوشتن خواننده را  سوررئال

تا آنچه را تصوری اززندگی  بردیمبه معمایی چند الیه و تو در تو 

یک آدم شرقی ست و اکنون آواره غرب است شرح دهد و به 

تصویر کشد و در این کار از دید من موفق است زیرا بی آنکه 

یان اهل قلم و جماعت کتابخوان اصراری باشد آثارش در م

و چون سیاق امیلی برونته در بلندیهای  بازتاب داشته است

و در این  بادگیربه جریان سیال ذهن اجازه پر و بال داده است

یممیان خواننده برای همنوایی با این ارکستری که به چوب 

 نیاز به پیشنه شناسی نویسنده و خوشایند نیست طبعاًو  نوازد

بی ایشان دارد تا به درکی متقابل از سه اثر مورد اشاره باال اثر اد

 برسد.

 و یآوارگیک سبک و سیاق از رنج  در باًیتقر هر سه قصه 

آدمی می گویند به اضافه غربت نشینی در  یهایناکامتوالی 

که هرچه  ردیگینمو تحویل  شناسدینمآستانه دنیایی که ترا 

بهترین حالت غیر خودی و تو احترام شهروندی بجای آری در 

درجه دویی بیش نیستی همچنانکه این خودی و غیر خودی از 

و چون برای تو غیر قابل  شودیمسرزمین آبا اجدادی شروع 

 .یگردیمهضم است غربت نشین 

ست و هر جا که بروی آسمان  یاناعادالنهجهان ما جهان 

همین رنگ است و آنچه حرف اول را می زند زور است که 

انسانهایی ست که  اخلی و خارجی آن تفاوتی ندارد اما قصهد

و  اندراندهزیرا از همه جا  اندکردهرا تحمل  بناچا ر زورمضاعف

 .انددهینرسبه جایی 

و رنج گریزاز  اندکرده کوچ ازطرفی از سرزمین مادری

جان پناه حیات  و از سوی دیگر انددهیخرخویشتن را به جان 

 وده است.در غربت هم مالی نب

شاید بهترین تعبیر برای این گریز ناگزیر همین بیت عامیانه 

 است که گاهی تکیه کالم مادرم بود که:

 نه از غربت دلم شاد و نه رویی در وطن دارم

 خداوندا بگیر این طالع بد را که من دارم

در  1328رضا قاسمی هنرمند و نویسنده متولد دی ماه 

ال اشاره کردم بزرگ شده ماهشهرو اصفهان است اما چنانکه در با

سالهای شکوفایی جنوب بعد از  کاراناز مهاجرین کسب و 

که فضای اعتراضی زیر پوست جامعه را  32مرداد  28کودتای 

. بویژه در جنوب که نقطه شروع و ختم ماجرا شناسدیمخوب 

است که هنوز هم صدای اعتراض در محل فرودگاه فعلی 

یمکارگران آب  در همان حال که به ماهشهر و ناله مادری که

. آن مادر خاله مادر من بود دیآیمبه تیر غیبی از پای در  داد

و بعد به  شودیمکه در پی اعتصابات کارگری ماهشهر کشته 

جهت تکریم از جانب کودتاچیان ماضی جنازه خاله مادر به 

ه خدایشان بیامرزد خاله مادر و مادرم را ک . وشودیمکربال برده 

 .انددهیآرمهر دو درسینه خاک 

ست با عنوان  یاشنامهینماقاسمی اولین کتابش را که 

و یکسال بعد آن را در در  سدینویم یسالگ 18کسوف در 

دیگر با  ییهاشینماو در ادامه  کندیمدانشگاه تهران اجرا 

چو ضحاک "مضامین ملی و معترضانه نسبت به وضع موجود 

ه نمایشنامه اتاق تمشیت، ماهان و س"شد بر جهان شهریار

از روح پرشور و  یانشانهکوشیار و معمای ماهیار معمار که 

سرکش جوانی شهرستانی به جهت تعهد نسبت به نسل 

، اما متاسفانه مثل اکثریت روشنفکران 50و  40سرخورده دهه 

شرایط کار  57انقالبی به مفهوم چپ و ملی آن بعد از انقالب 

به اجبار ترک وطن کرده و  1365در سال برایش سخت شده و 

در فرانسه  از آن تاریخ به امید برگشتی به سرزمین مادری

کند چنانکه آثارش همه بوی این هجران ناخواسته زندگی می

 .دهدیم

 .آمدم ببینمت-

 ؟یروینم چرا خب مرا دیدی غرق در گه،-

 .یکنیمخودت را نابود  یدار باید ازت مراقبت کنم.-

 .دیگری است کندیممرا نابود آنچه -

 .میان دیگران تنها زیست توانیم-

 .کنندیماین دیگرانند که وسط تنهایی من زندگی  عجالتاً -

 .این دیگران را تنهایی تو به وسط معرکه کشیده است-

 نصیحتم کنی؟ یاآمده-

  کمکت کنم... امآمده-

 کتاب همنوایی شبانه ارکستر چوبها. از

چوبها حکایت غربت تلخ کسانی ست که  ارکستر ناهمگون

آشیانه آبا اجدادی را پشت سر خود خراب کرده و به ناچار در 

 .اندشدهو مه گم  یبگیغر

قصه همنوایی شبانه ارکستر چوبها از زبان راوی کتابخوان  

تنها دخترش  و نقاش که همسرش را از دست داده ودراین میان

نی در پاریس از او به شکلی غریب مثل فضای جدید آپارتما

 .ردیگیمفاصله 

این که زندگی نیست در میان چند فرانسوی که خود بار 

مشکلند به همراه تعدادی مهاجر ایرانی در طبقه ششم 

آپارتمانی سکنی گزیدن کم از تنهایی مرسو در کتاب بیگانه 
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کامو نیست چنانکه سرنوشت راوی و فراز و فرودی که او را 

و گاهی تا مرز خود  کشاندشیمجنون احاطه کرده گاهی به 

 .رودیمکشی 

سرگردان و مانده در چهاردیواری  یهاتیشخصبا  نویسنده

 کندیمرفتار  یاگونه ذهن و عین با سکون و سکوت اجباری به

 ئماًداو  از همدلی و همزبانی حتی با خویش نیز گریزان است که

از وقایع  در حالت خود ویرانگری و ایستایی محض مکان و زمان

در زندگی  معموالً  هایفرانسواین که  ".کندیمسلب مسئولیت 

برای من, که متعلق به انزوای خودم  کنددینمکسی دخالت 

بودم, امتیاز بزرگی بود. اما برای اولین بار از خودم پرسیدم مرز 

این عدم دخالت تا کجاست؟ و این عدم دخالت تا کجا امتیاز 

 آنهاست؟

خ و سرزنش باری به من کرد و در اتاقش را بندیکت نگاه تل

در  هایفرانسومحکم بست. خب, تکلیف من روشن شده بود. 

در کار دیگران دخالت  دهندیمچنین موقعیتی هم ترجیح 

 "نکنند. با وجدانی آرام برگشتم به اتاقم و در را بستم

و مهاجرت رضا  یآوارگباعث  آنچهالزم به گفتن نیست 

ن او به خارج از کشور و پناه آوردن به دامان چو هادهقاسمی و 

انقالبات همین هستند که  کالً بیگانه گردید انقالب بود و 

 وهم گونه یهااشارهکمابیش در کتاب همنوایی شبانه.... به آن 

و پایان آن با  یاعدهشده است یعنی شروع انقالب با مطالبات 

 ماندیم یاندهبردیگر و در آخر نه  یاعدهرنج و مصائب و هدم 

 شوندیمو به یک صورت همه بازنده این بازی تلخ  یابازندهو نه 

که نامش انقالب است، کبیر و صغیرش بماند که فرانسه و روس 

 تجربه کردند و البته به جایی نرسیدند.

شادی و رنج  شودیمهمه چیز با حوادث غیر مترقبه شروع 

پس اتفاقی که روایت انقالب و زمانهای از دست رفته نسلها و س

و هم  سدینویمتلخ زندگی هنرمندی را که هم نمایش نامه 

 .ردیگیمموسیقی دان بزرگی ست در بر 

در اینجا نیز  اتفاقاًکه  آوردیمو در آخر به رمان نویسی پناه 

موفق است زیرا در متن قصه تعلق خاطر به وطن را که بعد از 

 یآلودگدر مه سی سال کمرنگ شده با فالش بک خاطرات 

یعنی سبک و  کشدیمبه تصویر  شیهایبلندزندگی و پستی و 

که بین  دهدیمسیاق و توانایی قلم این اجازه را به نویسنده 

وضعیت امروز در پاریس و گذشته مبهم میهن پل بزند و 

خواننده را با غمهایش شریک سازد زیرا که سالهای بسیاری 

است. باری رضا قاسمی ست که طفل شادی از میان ما رفته 

 ست که درون آشفته انسان امروز را یاسندهینوهمشهری ما 

به  زیر بارعواطفی چون ترس، نفرت، عشق و اضطراب مزین

 ■ .شکافدیم طنزی تلخ!

به نظر من جهان امروز نیاز به یک انقالب انسانی دارد که 

ادبیات پرچمدار آنست تا از آن همه مصائبی که نظام سرمایه 

 .الر جهانی بر او تحمیل کرده است نجات پیدا کندسا

 بهار-ع هاادداشتیاز دفتر 

 
 رسدینمدنیا به آخر 

 در چشمانم

 نه کوه و نه دره

 نه ابر و نه باران

 نه آسمان و نه دریا

 نه این اوج هزاران پایی هواپیما

 هیچ عظمت ندارند

 مگر انسان

 که سرشته شد به آه 

 را تا تنهایی و سرگشتگی خویش

 بشناسد

 قید و بندش را معنا کند

 برسم هندسی فردا

 نه اوجی هست و نه فرودی

 نه مرغی هست و نه سرودی

 سپارمیم هاکهکشانخیالم را به 

  هاستارهبه 

 تا حقارت خویش را فریاد زدند

 باور دارم

 در پیاله هستی

 شرابی نبوده هیچگاه

 مگر آدمی پای بر زمین گذاشت

 آنگاه اشکال طبیعت

 جغرافیای عشق و نفرت

 شکننده یهابوته

 گناهکاری دیو و پری زاده شد

 تردید ندارم

 و نیرنگها هارنگکه تلون 

 بیش نیستند یابهانه

 تا غلظت مه آلود تصورات را

 به جنگ و صلحِ تمدن بیارایند

 به جنگلی سوخته

 آنگاه که آتش برافروخته شد 

 تا ما گم شدگان

 راهی برای عبور بیابیم

 رسدینما به آخر دنی

 نه با من

 نه بی من 

 کنمیمومن همچنانان مرور 

 دشت را و کوه را

 ■این صبح با شکوه را
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 «شناسدینمهیچ کس این زن را » رمان معرفی 
 «وفا کشاورزی»؛ «ندا رسولی» نویسنده 

 

 .شناسدینمهیچ کس این زن را  فرار از سنت در رمان

اثر ندا رسولی را نشر  دشناسینمهیچ کس این زن را  رمان

منتشر کرد. با اینکه رمان در بستر تاریخی  97نیستان در سال 

های جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط شوری و سال

داستان اردبیل اشغال شده  افتد و مکانانگلستان اتفاق می

رمانی  توانینمتوسط نیروهای شوروی است، این رمان را 

است برای نشان دادن  یاانهبهتاریخی نامید. تاریخ، 

داستان و رفتار و اعمال آنها در هنگام جنگ و  یهاتیشخص

با کنش خودشان در این موقعیت بحرانی  هاتیشخصقحطی. 

 د.برنسازند و داستان را پیش میاست که کاراکترشان را می

برند. داستان آصال و دو روایت موازی، رمان را پیش می

به شکل یک در  باًیتقرداستان که داستان سارگل. این دو 

ف رسد هیچ اختالروند و به نظر میمیان فصل به فصل جلو می

کند در پایان، با اختالف زمانی خاصی آن دو را از هم جدا نمی

و با ساختن یک  رسندیمزمانی بیش از بیست سال به هم 

کنند. آن چه از دید من این دو کل، خواننده را غافلگیر می

را  برندیمرا پیش  هاتیروادو شخصیت کلیدی که  روایت و

، تالش هردو برای فرار از سنت است. در کندیمبه هم متصل 

با گریز از روستا،  کندیمروایت اول، یک مرد )آصال( تالش 

رها شود و در روایت دوم،  اشخانوادهاز گذشته، سنت و 

با  کوشد با سرباززدن از ازدواجصالح می ٔ  وهیبسارگل، زن 

برادرشوهر، سنت شکنی کند و این رسم غلط را در جامعه 

براندازد. این دو شخصیت با توجه به آزادی عمل محدودی که 

جامعه برایشان فراهم کرده، هرکدام شخصیتشان را بر اساس 

 دهند.نفی وضعیت موجود شکل می

مواجه  یاسرخوردهو  دلزدهدر روایت آصال، خواننده با نسل  

کند اما اقتصاد دیگر خطر جنگ، تهدیدش نمیشود که می

بر  اشهیساپس از جنگ، همچنان  ٔ  زدهویران کشور قحطی 

کند. آصال اجتماعی و خانوادگی جامعه سنگینی می یهاهیال

خواهد از قیود اخالقی که به متعلق به نسلی است که می

آید، رها شود اما جایگزینی برای آنها نظرش دست و پاگیر می

بکن »از  دیگویم. شخصیت او براساس نفی شکل گرفته. ندارد

 خسته شده.« و نکن و باید و نباید

شویم، نفی سنت است و آنچه در مدرنیسم با آن مواجه می 

فراتر برود  اشخانوادهکه باید از  داندیمساختن از نو. آصال 

 نیست که جایگزینی برای این یااندازهاما بلوغ فکری در او به 

 

 «بلندپرواز»اعضای خانواده، آصال  ٔ  هیبقبسازد. در نظر نفی 

تواند مثل پدر و مادرش و برادر کوچکترش، پای است. او نمی

دار قالی بنشیند و ببافد و زندگی بخور و نمیر روستا را تا آخر 

با ایلگار روسی و زندگی در  اشییآشناعمر تحمل کند. 

ده است. او که نانوایی، آصال را با دنیای جدیدی آشنا کر

کند، در سنتی پدر و مادرش )قالیبافی( را رها می ٔ  حرفه

شود و از همان آغاز از نشستن بیزار نانوایی مشغول به کار می

، هاافتهباست؛ از وقت گذاشتن و بافتن تا زمانی برسد که تمام 

را بازبتابد. موفقیت آنی و یک  اشیزندگطرحی شود و نقش 

 دهد.را به سمت ازدواج با هما سوق میشبه پولدارشدن، آصال 

او خیالباف هم هست و مشروب، ثبات شخصیتش را دچار 

تزلزل کرده. در گفتگویی درونی آصال از تغییر رفتارش دچار 

چرا  دانمینمچرا من آن طوری شده بودم؟! »شود: هراس می

، فردای آن روز توی شدمیمیک روز عوض که نه، عوضی 

مثل دل گنجشک!... چرا به هما گفتم  شدیمقبرستان دلم 

مرضی سر درآوردم؟! چرا  ٔ  خانهبرود خانه مادرش؟! چرا از 

چطوری باید باشم و تکلیفم با خودم روشن  دانستمینممن 

و مثل  شدندینمکه یک جا بند  هاگنجشکنبود؟! مثل همان 

 یاشاخهروی  دمیپریم... هی از یک شاخه  دندیپریمبرق 

؟ کدام من درونم برای خودم بود؟ کردمیمچه کار دیگر. باید 

(. وضعیت آصال، شخصیت معروف 199)رسولی « واقعی بود؟

 ٔ  نوشتهدکتر جکیل و آقای هاید را در رمانی به همین نام 

. چنین آوردیمرابرت لوییس استیونسون به یاد خواننده 

شخصیتی از مهمترین کسی که باید بگریزد، خودش است، 

گر کنترل بر آن سخت شده و تغییر مکان هم خودی که دی

 کند.دردی از آن دوا نمی

. ماندیمدر حالی که در روایت اول، آصال درنهایت تنها  

، در کندیمو هما، او را ترک  کندیمفرار  هاپولمرضی با 

یمروایت موازی دوم که روایت سارگل است با زنی روبرو 

اش بایستد. نت جامعهیک تنه در مقابل س خواهدیمکه  میشو

سارگل که بنا به رسم روستا، بعد از فوت شوهرش صالح باید 

با برادرشوهرش عادل ازدواج کند، تمام تالشش را در شکستن 

. جودیث باتلر، نظریه پرداز ردیگیماین سنت غلط به کار 

اهر تکرار تظ»آمریکایی عامل شکل گیری جنسیت را در فرد، 

از اقدامات مکرر در یک  یاجموعهم»داند، که در می« بدن

چارچوب قانونی بسیار سفت و سخت در طول زمان، ظاهر 

گیرد و دارای ذات و طبیعی بودن به خود می
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های اجتماعی از پیش تعیین شده در فرد تکرار نقش ٔ  جهینت(. وی که جنسیت را یک برساخت اجتماعی و باتلر 43« )شودیمجوهر 

داند. منیژه همسر عادل، شخصیت مقابل سارگل است که ها میفرد در برابر این نقش« مقاومت»ین تکرار را داند، راه رهایی از امی

گذارد و در حالی که پنداری کرده که بر روی خودش و دلش پا میآنقدر با نقش جنسیتی که جامعه برایش تعریف کرده، همذات

 کند که با شوهرش ازدواج کند.ارگل اصرار میکند و احساسش را سرکوب، به ساشک چشمهایش را پاک می

کند. را بشکند، اما این هنجارها را خم می اشجامعهتواند هنجارهای آهنین کنیم که گرچه نمیدر پایان زنی )سارگل( را مشاهده می

کوچک  ٔ  جامعهنبایدهای  خواهد از باید وآصال( که میداستان )ایستادگی سارگل در مقابل عامل ناسازگار بیرونی است. اما مرد 

که  یایزندگو  ماندیمشود در حالیکه همای سعادتش او را رها کرده و او روستا و قانون پدر بگریزد، در نهایت مجبور به ماندن می

 بود علیه نیروهایی که یکپارچگی شخصیتش را دچارحاال شاید فرصتی برای بازنگری به او بدهد. ایستادگی آصال باید درونی می

کند و در نهایت را صرف مبارزه با عامل بیرونی می اشیزندگگیرد و تزلزل کرده بود، اما او آنها را با نیروهای بیرونی، اشتباه می

 خورد.شکست می

 این هیچ کسشاید به همین دلیل هم با اینکه هردو مرد و زن داستان، شخصیتی چالشگر دارند، نویسنده، هوشمندانه نام کتاب را  
ای را که جامعه از زن روستایی ، انتخاب کرده، چرا که این زن است که در نهایت با مقاومت، تعریف محدود کنندهشناسدرا نمی زن

شناسند، دیگر هیچ کس و دیگر این زن، همان زن آشنای سنتی نیست که همه او را می کشدیمکند به چالش به وی تحمیل می

 ■ .شناسدینماین زن جدید را 

  

 نابعم

 .1397شناسد. نیستان: تهران، رسولی، ندا. هیچ کس این زن را نمی

  

Butler, Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Routledge: New York 
and London, 1990. 
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 «بازیکن شماره یک آماده» رمان یادداشتی بر 
 «ید زمانیسع»؛ «ارنست کالین» نویسنده 

 

 نشر باژ

عالوه بر گل کوچیک و بیخ  هایشصتعمده سرگرمی دهه 

ویدئویی نسل اول بود.  یهایبازدیواری و کارت بازی، 

آتاری، میکرو  یهاکنسولدهه شصت از  یهابچهلذتی که 

با هیچ  بردندیمو سگا و نسل اول پلی استیشن 

تی شصچیزدیگری قابل قیاس نبود. نگارنده که خود دهه 

است به خاطر دارد روزی که اولین بار پدر و مادرش یک 

دستگاه آتاری خریدند از خوشحالی آنچنان از خود بیخود 

صورت پدر و مادر را بوسه باران  یاقهیدقشده بود که چند 

قدیمی آن دوران آنقدر  یهاکنسولکرد. خاطرات بازی با 

ر عمشود، تا آخر  سؤالشیرین است که از هر دهه شصتی 

این لذت بچه گانه را از یاد نخواهد برد. رمان بازیکن 

شماره یک آماده بر پایه همین خاطرات نوستالژی نوشته 

شده است. قهرمان رمان با وجود 

اینکه نوجوان است به این معنا نیست 

که مخاطبان رمان هم باید نوجوان 

باشند. داستان رمان در اواخر نیمه 

. زمانی دگذریماول قرن بیست و یک 

که دنیا به پادآرمانشهر تبدیل شده 

است. مردم در حلبی آباد و 

. انرژی طبیعی کنندیمبیغوله مانند زندگی  یهاساختمان

رو به پایان است و انسان مصرف گرا به پایان راه نزدیک 

است. در چنین شرایطی دانشمندی به نام جیمز هالیدی 

ام شه سانه به ن یایمجازواقعیت  ٔ  شبکهسالهاست که 

اختراع کرده است. این شبکه واقعیت مجازی مامنی برای 

. افراد با باشدیمفرار از واقعیت تلخ دنیا و افسردگی 

استفاده از عینکی که به ویزور موسوم است و یک جفت 

. کاربران شوندیمدستکش مخصوص وارد دنیای شه سانه 

ن یبه محض ورود به شه سانه مجازند در فضای بینهایت ا

وقت  شناسندیمدنیا گردش کنند. با هر ابرقهرمانی که 

بگذرانند، دنیاهای جدید خلق کنند، عاشق شوند و ازدواج 

کنند، بجنگند و بدون اینکه بمیرند، کشته شوند! طراحی 

شه سانه به گونه است که فقط برای گذران وقت طراحی 

نشده است. جیمز هالیدی خالق این دنیا قبل از مرگش، 

معما طراحی کرده و در دنیای وسیع و پهناور خود سه 

جاسازی کرده است. چون جیمز هالیدی وارثی نداشت، 

 اولین کسی که این سه معما را حل اشنامهطبق وصیت 

 

و رمزگشایی کند، صاحب ثروت بی حساب جیمز هالیدی 

. وید واتز نوجوانی شودیمکه از جمله دنیای شه سانه 

و  باشدیمه چاک جیمز هالیدی است که از عاشقان سین

سودای حل این سه معما و تصاحب ارث عظیم جیمز 

. سلسله اتفاقات رمان حول پروراندیمهالیدی را در سر 

محور جستجوی وید واتز برای پیدا و حل کردن این سه 

است. در وهله اول  اشیمجازمعما به کمک سایر دوستان 

یستوفر ساخته کر inceptonرمان شباهت به فیلم 

افراد در دنیای رویای  inceptonنوالن دارد. در داستان 

و هر نفر دنیای شخصی خودش را  برندیمآگاهانه به سر 

. اما دنیای جهان شه سانه واحد است و افراد سازدیمآنجا 

. تفاوت دیگر اینکه ورود به دنیای شوندیمبه آن متصل 

شه سانه رویاها پس از دراز مدت عوارض مغزی دارد اما 

 2017اینطور نیست. در سال 

فیلمی به همین نام ساخته استیون 

اسپیلبرگ بر پرده سینماهای 

جهان به نمایش درآمد. فیلم 

. باشدیماقتباسی آزاد از رمان 

همگی مانند  هاتیشخصداستان و 

رمان هستند. معماها همین سه 

معما هستند. اما نوع معماها، حل معما و کنش بین 

. باشدیمساخته و پرداخته شخص اسپیلبرگ  هاتیشخص

از فیلم لذت دوچندان  توانیمکسی که از رمان لذت برده 

ببرد اطالعات جدیدی از دنیای شه سانه کسب کند. ریتم 

رمان  ٔ  صفحهسریع و تم نوستالژیک داستان در صفحه 

محسوس است. کسانی که کنسول آتاری نسل اول آشنا 

انگیزی به رفیق دوران  هستند، تجدید دیدار هیجان

این تجدید دیدار آنقدر  بعضاً. کنندیمکودکی خود 

که خواننده در حین خوانش رمان سراغ  هیجان انگیز است

و پس از دانلود آنها را مجدد  رودیمنسل اول  یهایباز

. البته نگارنده فقط به خواندن رمان بسنده کندیمبازی 

ول رمان در سال کرده و لذت خود را برده است. چاپ ا

در دو جلد عرضه شد که با کاغذ بالک سوئدی با  96

. اما چاپ کندیم ترراحتکیفیت مطالعه را برای چشم 

بعدی رمان تک جلدی منتشر شد که تغییر محسوسی با 

 آن دو جلدی ندارد.

 :شودیمرمان به این جمالت شروع 

زمانی که دنیا به پادآرمانشهر تبدیل شده 

 یهاساختماناست. مردم در حلبی آباد و 

. انرژی طبیعی رو کنندیمبیغوله مانند زندگی 

اه ایان ربه پایان است و انسان مصرف گرا به پ

 نزدیک است.
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. من توی کردندیممسابقه را شنیدند، کجا بودند و چه کار  ٔ  قصهار من یادشان است که وقتی برای اولین ب یهانسلهم  ٔ  همه

که یک دفعه بولتن خبر روی فید ویدئویم سوار شد و اعالم کرد که جیمز  کردمیممخفیگاهم نشسته بودم و کارتون تماشا 

 هالیدی شب قبلش مرده بود.

بود که شه سانه را خلق کرده بود، یک بازی عظیم چند البته اسم هالیدی را شنیده بودم. همه شنیده بودند. او همان کسی 

یمتبدیل به یک شبکه واقعیت مجازی جهانی شده بود که بیشتر ابنای بشر هر روز از آن استفاده  بر خط که به تدریج ٔ  کنهیباز

 . موفقیت بی سابقه شه سانه هلیدی را به یکی از ثروتمندترین مردم جهان تبدیل کرده بود.کردند

دیگری  یهاینگران. هرچه نباشد، مردم کرده زمین اندکردهمرگ این میلیاردر را این قدر بزرگش  هارسانهار نفهمیدم چرا اول ک

 ■ بحران همیشگی انرژی. تغییر فاجعه بار آب و هوا. قحطی و فقر و بیماری فراگیر. پنج شش تا جنگ. مثالًهم داشتند. 
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 «دیروز» رمانمعرفی   
 «خانیم.سیما رستم» ؛«اصغر نوری»ترجمه  ؛«آگوتاکریستوف» سندهینو 

 

 139چاپ پنجم،  -انتشارات مروارید

در مجارستان به دنیا آمد.  1935اکتبر  30آگوتا کریستوف  

خواندن را خیلی زود، وقتی چهارسال داشت آموخت. در سال 

به همراه شوهرش برای فرار از فضای دیکاتوری  1956

 تنها چیزی»سوئیس شد. او گفته است:  ٔ  پناهندهتان، مجارس

مطمئن بودم، این بود که خواهم نوشت، هر جا  اشبارهکه در 

 «که باشد، به هر زبانی که باشد.

مدرن و انسان تنهاست که  ٔ  جامعهداستان « دیروز»داستان 

زندگی مجبور است سخت کار  ٔ  هیاولنیازهای  نیتأمبرای 

به نیازهای روحی و روانی خود بپردازد.  کند و مجالی ندارد که

زندگی یکنواخت و مالل آور کار در کارخانه، فرد را تا سر حد 

اصلی، از زندگی خود  تیشخص .کندیممرگ تنها و بی پناه 

 یهاششکبسیار تلخ اما توام با  یاگذشته گوید.در گذشته می

 ممنوع و مذموم که او را در موقعیت گریز یهاعشقعاطفی، 

. مادر و پدری که او را از دهدیمو بازگشت به گذشته قرار 

و اکنون در تنهایی  اندآوردهیک رابطه نامشروع به دنیا 

یمخود در کشوری که مهاجرت کرده است سعی  ٔ  بانهیغر

زندگی سالمی داشته باشد. اما گذشته و دلبستگی های  کند

و پدری  همچنان به مادر روسپی و کنندینممذموم او را رها 

خواهر  فهمدیم بعدهاکه مشتری مادرش بوده و دوستی که 

 کند.اش است فکر میناتنی

فصل هم مضمون  نیآخر شروع داستان با مفهوم مرگ است. 

 مرگ دارد.

نویسنده واقعیت و خیال را با ریتمی مالیم درهم تنیده است 

. دنیای شودیمو خیلی زود به طور ناگهانی وارد دنیای واقعی 

دنیایی چالش بر انگیز است. او بین آن چه که در اکنون  راوی

در تضاد  ردیگیمو آن چه که در ذهن اش شکل  دهدیمرخ 

 .جنگدیمبا خود  دائماًاست و 

 عینی یهاتیموقعقلم نویسنده ایجاد تضاد در  یهایژگیواز 

وضعیت اکنون را این  مثالًبین عمل و اندیشه،  تضاد است.

 د.تن یهاگام و کند: باد آشنا، بهار زود رس،یگونه توصیف م

که در رختخواب  شدیاندیمراوی در ذهن خود به این  اما

بماند و بی حرکت و بدون هیچ فکری و بی میل به هر کاری 

وقت بگذراند، یا در جاهای مختلف راوی میل زیادی به مرور 

 هیچ این خاطرات دیگویمخاطراتی از گذشته دارد در حالیکه 

، اما دهندینمبو، طعم یا رنگی ندارند و هیچ حسی به راوی 

 از تکرار ذهنی دست بکشد. تواندینمهمچنان 

 

انتظاراتی که محیط کار و افراد از او دارند و آن چه که او از 

زندگی  یهاعادتدر تضاد است. راوی از  خواهدیمخودش 

را از  مدرن از حال بد، توهم، فشار کار و تنهایی خود که او

، انسان بدون هنر، دیگویمموسیقی و هنر دور کرده است، 

اراده  ٔ  همهبدون خنده، پوچ، بی انگیزه، کرخت، بی اراده، که 

است، و  «هیچ»و قدرتش را صرف شغلش نموده است، و 

. انسان و است« هیچ»راوی با همین  یهایریدرگ ٔ  همه

 نهاست.کارگاه هر کس با ماشینش ت در :دیگویمماشین. او 

نویسنده تضادهای ذهنی و عینی را تا پایان داستان به عنوان 

را در مقابل معشوق  و معشوق خیالی کندیمخط روایی حفظ 

 .دهدیمواقعی قرار 

با معشوق خیالی  ایرؤراوی با معشوق واقعی رابطه دارد اما در 

 .ردیگیمآرام 

از  کندیماما تالش  ردیگیمانسانی که در مقابل در باز قرار 

که از تنهایی گریزان است اما وقتی با  یانسان آن بیرون نرود.

یمخیابان خالی و بدون جمعیت مواجه می شودگریه اش 

 .ردیگ

انسانی که با کار هویت گرفته و هر لحظه به خود نهیب می 

 .کندیمزند که برگردد سر کار، اما ناگهان خودکشی 

، جایگاه خاصی به در البالی فضای تنهایی و خلوت و تضاد

 ایرؤ. در ابتدای داستان راوی در دهدیمموسیقی اختصاص 

به خاطر این که نتوانسته پیانو را بنوازد و با ایجاد  ندیبیم

 را کشته است. هاپرندهصدای ناهنجار 

گوید موسیقی در کارخانه پخش میراوی در جای دیگر می

کار می کند اینطوری کارگرها بهترشد چون مدیر فکر می

رغبتی کارگرها ها و بیکنند. در واقع نویسنده بین مرگ پرنده

کند. در محیط کار، با موسیقی ارتباط مستقیم برقرار می

هایی را زدایی عبارتهمچنین با استفاده از تکنیک آشنایی

توجهی ناشی از تکرار دور میخلق نموده که خواننده را از بی

«. زنده مانده»گوید می« ز ماندهبا» ٔ  کلمهبه جای  مثالًکند. 

پرد توی گوید: تمام وحشت زندگی حالم، میمی جای دیگر

راوی تا  یهامیتصمتضاد و جدایی بین حال درون و  صورتم.

کند که راوی با کسی ازدواج می انتهای داستان ادامه دارد.

گذارد و را روی دخترش می اشدوستش ندارد. اسم معشوقه

گذارد و بدین ترتیب ا روی پسرش میاسم کودکی خود ر

آمیزد تا بتواند زندگی را تحمل را در هم می ایرؤواقعیت و 

 ■ کند.
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 «مرگ در ونیز»داستان  نگاهی به 
 «میترا قاضوی»؛ «حسین نوروزی»ترجمه  ؛«مان توماس» سندهینو 

 

 1360چاپ اول: آبان ماه ، انتشارات: جهان سو

 50  یاسندهینوفون( اشتنباخ )و داستان با گردش گوستا

 .شودیم آغاز مونیخ یهاابانیخ در تنها و  ساله

او خسته از کار سنگین روزانه در ایستگاهی خلوت در جنب 

ایستاده و  ،زندینمی که پرنده در آن پر گورستان

 بر که ییهانوشته فاصله این در و ترامواست  منتظر

 :خواندیمرا  خورندیمبه چشم  مزارها  سنگ
 

  ".دیشویمشما وارد منزل باری تعالی  "

  ".تابدیمفروغ ابدی بر شما  "
 

با  مردی ٔ  کلهاین خلوت ادامه دارد تا این که ناگهان سر و  

و  شودیمپیدا  هیئتی خارق العاده

 کندیم را به خود جلب توجه اشتنباخ

 مردی که:

که لبه  اشیریحص... کاله " 
را خارجی عریض و صافی داشت او

 ".دادیمو بیگانه نشان 
 کردیمکه با خود حمل  یایپشتاشتنباخ از ظاهر مرد و کوله 

این دیدار نا به هنگام که او توریست است و  ردیگیمنتیجه 

بر  وابه ناگاه آتش میل و اشتیاقی گنگ و مبهم به سفر را در

  .زدیانگیم

 قطسیاحت، اشتیاق وافر و عطش... ف نوعی طغیانِ"...

  ".سفر بود، چیز دیگری نبود میلِ
تدابیر  "سفر را جزیی از  ،فون اشتنباخ تا قبل از این

که علیرغم اشتیاق و عالقه باید گاه گاه  دانستیم "بهداشتی

به انجام وظایف  به آن دست زد. امّا پای بندی و تعهدش

 او) کارها ماندن ناتمام از هنرمندانه بیمی ، یعنیهنری

که  بود شده آن از مانع تا کنون (است بزرگ یاسندهینو

 .کند ترک را حتی اروپا سفرهای زیادی داشته باشد و یا

 ادی با  انضباط و عقل طریق از  عادت و پس در ابتدا بر طبقِ

که  کندیم سعی اش ناتمام کارهای عظمتِ و اهمیت آوری

  :بردارد گام سفر به غریبِ میلِ این تعدیل  در جهت

  " .کردیمداشت که به خاطر آن زندگی  او اثری "

از کارش  هاماهجهانگردی او را برای  ٔ  شهیاند "

  ".کردیممنحرف 
 

را به کار  اشارادهاو مردی است که همواره  اما با این که  

در  شود، پیروز کردن کار از ناشی یهایخستگ   گرفته تا بر

؛ و است "سفر "نهایی این چالش درونی  ٔ  برندهنهایت 

این که یک زندگی بی پیرایه، تن آسایی،  ٔ  بهانهاشتنباخ به 

هوای مسافرت و وصول خون جدید ضروری است و باید به 

  .سپاردیممسافرت رود، دل و تن به سفر 

تعیین شده را توریستی  سرنوشتِ یهانشانهپس نخستین 

یمار ما( آشکالبته بر و)بیگانه در جوار گورستان بر اشتنباخ 

که معلوم نیست از گورستان خارج شده و یا  یاگانهیب، سازد

به آن وارد شود. سفر گوستاو اشتنباخ از همین  خواهدیم

 در  میدانینم، سفری که شودیملحظه و در همین مکان آغاز 

 دنبال  را اشتنباخ که است مرگ آن

که در  است اشتنباخ یا و کندیم

به  و دیآیمجستجوی مرگ خود بر 

 آیادر واقع ؛ردیپذیم را "سفر " ناگزیر

به غیر از انتخابِ سفر  یاچارهاو 

 نداشته است؟

 

  "گوناگون مرگ یهاچهرهنقشه و  "

اشتنباخ که در جستجوی مکانی بیگانه و ناشناس  در ابتدا -

، اما ندیگزیماقامت  "آدریا"در یکی از جزایر مشهور  است

 وده:که انتخابش صحیح نب ابدییمخیلی زود در 

 "او اینجا چه کار داشت؟ او اشتباه کرده بود. " 
اگر انسان میل داشت که در عرض یک شب به  " 

 بیگانه برسد، بی نظیر و بی اندازه یانقطه
 "؟ رفتیم به کجا 

 هدفش در برابر دیدگانش قرار گرفت: )ونیز(

مرگ به  که قرار است اورا به ونیز برساند، یایکشتدر  -

 و  زننده آرایشی با را خود  ی که سعی داردپیرمرد ٔ  چهره

  . شودیم ظاهر  جلف، جوان بنمایاند،

! حتی اگر تمام اشتنباخ گریخت گوستاو توانینماز تقدیر 

خود را جوان نشان دهی، مرگ  ظاهراًتالش تو آن باشد که 

یمظاهر  چهره بر جوانکی مصنوعی نقاب و ماسک با این جا

پیر مردی است چروکیده با  ز آنِاما صورت واقعی ا ،شود

و ماسک  شودیمدستِ مرگ رو  که آنجا مصنوعی، ییهادندان

او مردی است که همواره  اما با این که  

 یهایخستگ   اش را به کار گرفته تا براراده

در نهایت  شود، پیروز کردن کار از ناشی

 .است "سفر "نهایی این چالش درونی  ٔ  برنده
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اشتنباخ   ،شود آشکار اشیواقع سن تا ردیگیمبر  از رُخ

 !آور چندش و  کریه است  او ،کندیماحساس تنفر 

 هم ما مدار اخالق و موقر اشتنباخ آخر دستِ که نبریم یاد از)

یمپناه  مشابه دستاویزی به جوان خوددر برابر معشوق نو

  (.برد

وقتی اشتنباخ نگاه خود را متوجه او کرد با وحشت  "
در یافت که او جوان نبود. بدون تردید او آدم پیری بود. 

نقش بسته بودند.  هاچروکبه دور دیدگان و دهانش 
 "اش تصنعی بود. یهاگونهرنگ لعل گون 

 آبادی ناکجا در  قایقش  دیگر مرگ قایقرانی است با ٔ  چهره-

 وحشت و هراس و هول اشتنباخ که آنجاست. آب ٔ  انهیم در

  .کندیم حس وضوح به را مرگ از

نداشت. تنها و در  یالهیوسمسافر  "
میان امواج دریا اراده خود را در 

مصمم  مقابل این مرد سرکش و
 "چگونه عملی کند؟

بیماری اشتنباخ و تصمیمش مبنی بر  -

انه و ترک ونیز، اّما بازگشت به خ

یمبه اشتباه جا به جا  شیهاچمدان

یم به هتل باز ، پس او به ناچارشوند

یمو ترجیح  به خانه را می زند قید برگشت سر آخر و گردد

 در ونیز بماند. که دهد

 یآشنایِ میرای یهانشانههیچ یک از این  نکته این جاست که

و  دینمایم رخ یالحظه هاآن توسط مرگ که  ،و ناپایداری

 غبار و آلود مه هوای  با همراه ،شودیم ناپدید نظر از سپس

 یحت... و فاضالب یهاکانال گنداب بوی و سنگین و گرفته

 شتابندیم یاریِ مرگ به که (هندی طاعون یا) اسپانیایی وبای

 بی و قاطع حضور و سازند  اوآکندها را از بوی ملموسِ فض  تا

 زندگی  بر پایان   ٔ  نقطه  دهند، هشدار را  اش چرای و چون

 نیستند. اشتنباخ

همه گویا، مقدماتی هستند که صحنه را برای  هانشانهاین 

 و آمد در پیش ،کنندیم آماده نهایی بازیِ و  تربزرگنمایشی 

بزرگ موسیقی که اشتنباخ را  تِک کنسری از آرام نواهایی

ا زمینه را برای اوج می رانند ت ٔ  نقطهآهسته آهسته به سوی 

 که هستند فرعی، ییهاراههمه  هانیا سازند، مهیا وی   فرود

نجا که هم آ  پیمود، اصلی ٔ  جادهرا تا رسیدن به  هاآن باید

 خود نهاییِ ٔ  چهره تا کشدیم انتظار  گشاده، مرگ با آغوشِ

 :سازد آشکار اشتنباخ بر را

 خود در ار دو هر فرود، و هم فراز  هم  تادسیو !"تادسیو" 

: است پیام  نیترمهم و نیتریاصل  آورِ  پیام او  دارد،  پنهان

 .پایان

 رب را  زیبا بسیار و نوجوان  پسرک این تادسیو  مرگ نقاب

 " این از  سازد، دگرگون را اشتنباخ فون تا  گذاردیم چهره

و می غرّد  بالدیم و زند می است که جوانه عشق  "زیبایی

سر  میکندتا و ویران زدیریمبر هم  او راوگوست آشوبدیم و 

 ندِ آی خوش برآید برازنده و نوین عمارتی  اشرانهیو بر  انجام 

 !مرگ

 خویشتنِ خویش از دیگری ٔ  چهره کنون تا که  فون اشتنباخ

 و  اندهر وجود اعماق به شناسی وظیفه و انضباط کمک به را

 "عشق و زیبایی" نوینِ ٔ  چهره یاری به اینک ساخته مدفون

 آن که است( مرگ) تادسیو در

 فراموش دیگریِ دیگر، اشتنباخِ

  .شناسدیم و ابدییم باز را  شده

اگر زندگی اشتنباخ توسط هریک از 

بیماری، )یاد شده در باال  یهاوهیش

دریا توسط قایقرانی  ٔ  انهیمقتل در 

و یا پس از  ناشناخته، طاعون هندی

 (اشخانهکنج  در بازگشت به وطن،

، آن کس که برای دیرسیمبه پایان 

 ناشناخته، و ماندیم ناشناس همیشه  گوستاو فون اشتنباخ

  .بود اشتنباخ فون گوستاو همان

و  شتابدیم وزیبایی و عشق به یاری ا ٔ  چهرهاما مرگ با 

 که است مرگ داری آینه  ، به کمکنهدیمدر برابرش  یانهیآ

 اشتنباخ  ،شوندیم ر وی آشکارب اشتنباخ پنهان یهاچهره

 دست از را همسرش که شناس سر ٔ  سندهینو این ساله پنجاه

 رد ناگاه به ندارد، چندانی ارتباط هم دخترش یگانه با و داده

و  سوزان دچار عشقی آلمان، در زادگاهش از دور شهری ونیز

 پسری نوجوان و زیبارو! ،شودیمتادسیو  به   "ممنوع"البته 

که هم جنس  ن نوجوانای به او دیدش میل و عطش اشتیاق،

، شناساندیمدیگری از خویشتن را به او  یاچهره خودش است

 گذاردیم پا زیر به را انسانی شرافت  که حتی گاهی یاچهره

 خبر ستیبایم و توانستیم او) گذردیم هم قرمز خطوط از و

. (.دهدینم که بدهد تادسیو خانواده به را هندی طاعون شیوع

مو و سبیل و در پسِ آرایش  رنگ کردن با کندیمعی او س

ظاهریِ صورت، سن واقعی خود را پنهان سازدتا در برابر 

همان کاری که پیش تربه نظرش )بیابد.  تازه یاجلوهمعشوق 

 ا،آس تن و است شده خیال بی او  کریه بود و نفرت انگیز(

 واما مرگ با چهره زیبایی و عشق به یاری ا

به  ،نهدیدر برابرش م یانهیو آ شتابدیم

 یهاچهره که است مرگ داری آینه  کمک

یر وی آشکار مب اشتنباخ پنهان

 سر هسندینو این ساله پنجاه اشتنباخ  ،شوند

 یگانه با و داده دست از را همسرش که شناس

 .ندارد چندانی ارتباط هم دخترش
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 ندک ترک را  ونیز  و بارها به فکر می افتد که سدینوینم دیگر

 .کندینم البته و

 در تاکنون که  یایروتمام آن احتیاط و اعتدال و میانه 

 تدس به آن، ٔ  جهینت در که اعتباری و گرفته کار به زندگی

 ٔ  کودکانه معصومیت و زیبایی برابر در همه و همه بود، آورده

و زندگی فون  شوندیمو بی اثر  بازندیم رنگ "عشق "

 نظر  آکنده ازبی کالم و  یارابطهبه  شودیماشتنباخ محدود 

 تماشای  آن، دلخوشیِ تنها  که یایزندگ  نیاز! و ناز و بازی

 !بس و است نوجوان یار  زیبایِ  صورت  ازگاهِ  هر

آن روزی است که در  اشتنباخعطف زندگی  ٔ  نقطهدر واقع 

 ٔ  چهره)ایستگاه تراموا در کنار گورستان توریست خارجی 

و مسیری که سرنوشت برایش  ندیبیما ر (دیگری از مرگ

موانع را پشت  ٔ  همه، او دیمایپیم گام به گام را تدارک دیده

تا به تادسیو برسد، در واقع  (کندیمطی سلوک ) گذاردیمسر 

، اگر تصور کنیم شودیمنمایش اصلی از اینجاست که آغاز 

 هب را عاشق  این که اشتنباخ با تادسیو ناز  و هایبازتمام نظر 

 و همه ،گذاردیم ناکام و کشاندیم سرانجام بی نیازی

 توسط که  منظم  است یابرنامه و نقشه از ییهاگوشه  همه

  .میانرفته بیراه پر  شده، چیده دقت به  مرگ

را برمی گزیند که  نقابی خود نمایش اجرای در  مرگ

  :است نیترکامل

 ندیآفریم عشق زیبایی! زیبایی و عشق از ترکیبی! "تادسیو "

 سلیقه هوش و نهایت مرگ و اینجاست که !زیباست عشق و

 را به چنگ آورد، اما پیش از آن عاشق تا ردیگیم کار به را

باید که از او گوستاو اشتنباخی دیگر بسازد، مرگ در کنار 

یم زندگی و هم قدم با آن از عاشق، تنها و تنها یک چیز

 "تغییر!": طلبد

 مونیخ در گورستانی جوار در  ر اشتنباخ کهدر آن بعد از ظه

 شوجود در مرگ که میلی اثر بر "سفر " انتخاب با  ایستاده،

 واقع در ،افروزدیم بر درونش در مرگ که آتشی و اندازدیم

 در  روزی نهایت در تا کندیم جستجو را مرگ گام به گام

 pscychagog*فرمان به گوش ونیز در دریایی ساحل

که به شکل تادسیو بر او ظاهر )و مهربان بسپارد رنگ پریده 

 فضای  ت در دست او بگذارد و رهسپاردس و  (شودیم

  .دهدیم نشان او که شود موعودی ارض و الیتناهی

و میان دریا بر باد، با  دیرسیمب بنظر یاو عج..." 

یمراه  نییا  بی پاموهای ژولیده و برابر سطح مه آلود و
را  خود وباالتنه ..تاد. سپس ناگهان. باردیگر ایسرفت

کمر زد و از باالی ه خود را ب یک دستبرگرداند، 
، به طرف ساحل نگریست. تماشا کننده اششانه

مانند نخستین روزیکه نگاه این دیدگان  اشتنباخ()
تالقی کرده بود، آنجا اش  رنگ با نگاه خاکستری

 نشسته بود. سرش که به پشت صندلی بود، آهسته و با
یم، حرکت رفتیم آهنگ پسری که در میان دریا راه

. سپس سرش به طرف آن نگاه بلند شد و بعد روی کرد
افتاد، بطوریکه دیدگانش به طرف پائین بودند.  اشنهیس

حالت خمودگی و غرقه بودن در خواب را  اشافهیق
( 1شاگوگ )یکه پس دیرسیم. به نظرش دادیمنشان 

ز میان دریا به او لبخند میزند رنگ پریده و مهر انگیز ا
. مثل این بود دهدیمان کو دست خود را به طرف او ت

مربرداشته بود و به طرف فضای ککه او دستش را از 
مانند « آشنباخ. »دهدیمالیتناعی و ارض موعود نشان 

 ..همیشه از جا بلند شد، تا بدنبال او برود

ی رومدتی گذشت تا کسانی به کمک مردی آمدند که  .

صندلی افتاده و در هم فرو رفته بود. او را به اتاقش 
بردند و در همان روزخبر فوتش دنیائی را که به او 

 ".، متأثر کردگذاشتیماحترام 
 گذاردیماما گوستاو فون اشتنباخی که دست در دستان مرگ 

 تا ابد برای ،شودیمو راهیِ ارض موعود و فضای الیتناهی 

شد،  متأثرو از مرگش  گذاشتیمرام دنیایی که به او احت

 ■ .ماندیمبیگانه 

 
*pscychagog 

 مترجم  -در اساطیر یونانی هادی ارواح است پس از مرگ
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 یادداشتی بر دو رمان متفاوت با یک هدف 
 «تجلی مجتبی» 

 «چهره جنگ از دو نگاه»

ن آ»اثر مهدی رضایی و  «را کشتم الدنبنمن »بیان خوانش 

 اثر شهال آبنوس. «ما و هفت روز هجده

بعضی چیزهای اتفاقی طوری پیش میایند که گویا باید 

 یرهایتعبباشد یا اگر بخواهیم از  شانپشتحکمتی 

 شانستبپرهیز کنیم باید بگوییم چفت و  «اتفاق»متافیزیکی 

 .دیآیمخوب در 

سخت  شانیگذارنامو  دیآیمبرای همه از این چیزها پیش 

 .شودیم

گذشته من که به خواندن دو داستان  ٔ  هفتهثل این دو سه م

 ایرانی منتشر شده گذشت.

مهدی رضایی را از خودش  ٔ  نوشته «من بن الدن را کشتم»

شهال  ٔ  نوشته «آن هجده ماه و هفت روز»هدیه گرفتم. 

همزمان تهیه کردم. در نگاه سرسری و تورق  باًیتقرآبنوس را 

یممتفاوت بودند. ولی باید اولیه دو داستان از دو دنیای 

 .خواندمشان

 .از کشتن بن الدن بود سردرآوردننوبتی هم که بود اول نوبت 

بعد تمام شدن اولی سراغ ماجرای آن هجده رز و اندی را 

، فضا و مکان و یورزداستانگرفتم. نثر، لحن، شیوه 

 دو داستان تفاوت چشمگیری داشت. یکاراکترها

. زدیم سوسوین دو اثر جلو چشمم اما معنایی مشترک میان ا

. دو داستان رد هم «لخت کردن چهره همیشه نزدیک جنگ!»

 درحول و حوش یک موضوع نصیبم شده بود.

چه با حکمت چه یک اتفاق ساده وظیفه نوشتنی مختصری 

 بر گردنم بود. این نوشتار انجام آن وطیفه است.

ت. اعی اساجتم -یک اثر رئال انتقادی «من بن الدن را کشتم»

مهدی رضایی در داستانش حواس مخاطب را به بازنگری 

که  کشاندیمدرتفکرش پیرامون تشکیالت خوش رنگ ولعابی 

سوار  «صلح و امنیت برای جهان»نحیف و آزرده  ٔ  گردهبر 

 .اندشده

که به پیروی از فطرت از  برندیمپیش  ییهاتیشخصرمان را 

ملیتی، گریزان به سوی  یهاسازمان یبازدودوزهدایره نفاق و 

تحکیم عدالت و پاسداری حقیقی از صلح انسانی به میانه 

. رها از بند و مکان از آمریکا، آفریقا، ایران، تازندیمداستان 

عربستان و پاکستان سر در میاورند. همه جا به دنبال یک 

 .«پاسداشت حرمت و جان انسان»چیز: 

که  شودیمآغاز داستان با بیان خشونت و سنگدلی شخصیتی 

نویسنده در چند نوبت مخاطب را به قضاوت در مورد کاراو 

داستان، پروازی  آغازگر ییجانآن  سرآخر. کندیمدعوت 

افتاده در دست «  الدنبن»دارد و  یدوستنوعجاودانه به سوی 

 الدنبن. او، کندیمسیاست را هم از رنج بودن رها  ٔ  سهیدس

 .رسانندیمد داستان را به پایان و عدالت هر سه راضی و خشنو

به همین »: دیگویمبا خود  قطعاًمخاطب بعد خواندن اثر 

چرا که نه! قذافی، » :دهدیمو جواب خودش را  «فضاحت؟

دیگر از این دست باید به دست  ٔ  همهو  الدنبنصدام، 

 جز ساختن آنان کاری وزاناستیسکشته شوند. از  «انسانیت»

 «ساخته نیست.

یمر پایان این افسوس را برای دوستداران صلح برجا کتاب د

که چرا پایداری دوستی انسانها به دست کاراکترهای  گذارد

این رمان نیست! همانگونه که صفحه اول کتاب برایم نوشته 

 بود:

 «به امید جهانی پر از صلح»

جهان زشت  «آن هجده ماه و هفت روز»شهال آبنوس اما در 

و  آوردیمآرام  «دزفیل»از هم، به  ورد یهامکانجنگ را از 

جز در اندک زمانهایی از آن محدوده تنگ و پر اندوه بیرون 

 میاید.

تلخ زیسته و  یهاتجربه ٔ  هیپاداستانی رئال که گویا بر 

رابا  زدهشگفت خوانندهو  شودیمملموس نویسنده بنا گذاشته 

. اما خود نویسنده از جایی که تشخیص کندیمخود همراه 

خدا و  ٔ  زلزلهبین  رسدیماولین صداهایی که به گوش 

 جنگ در نوسان و مبهم هستند ٔ  خمپاره

. در آن هجده دیآیم، گویا آرام و متین با واقعیت تلخ کنار 

به جز  «پاسداشت حرمت و جان انسان»ماه و هفت روز برای 

راوی از هیچ کس کاری ساخته نیست.  یهایبرهمان دور و 

مصیبتهای آوار شده، به دوستانش، بقالی راوی برای رفع 

که حال و روزشان دست کمی  ییهاهیهمساکوچک محله و 

 .بنددیماز خودش ندارند دل 

نیست.  یالمللنیبنویسنده در دنیای پر درد جنگ دنبال ناجی 

و هر  کندیم. کفش و کاله کندینم. تفسیر ردیپذیمجنگ را 

یمدش و اطرافیانش بی سر و صدا برای خو تواندیمکاری 

تا قبل خواندن داستان، جنگی که نه هجده ماه که هشت  .کند

 دور از معرکه مثل یاخوانندهسال درازا داشت برای 
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بود و اخبار خوب  هاسردستگاهگاهی  یهاتابوتمن، فقط  

 یهاتخم. گاهی هم صف مرغ و دیشنیم رسانهو بد که از 

جنگ را بعد دو سال به و شاید اتوبوسی که اسرای  اشیکوپن

ولی داستان آن یک سال ونیم و  .رساندیم «میدان آزادگان»

و آرامش با حقیقت تلخ جنگی  یخطهفت روز، ما را با سیر 

که آسیب دیدگانش هیچ نقشی جزپذیرش، هضم و کاستن 

 . درد و ماتم جنگکندیمندارند آشنا  شیهازخماز  یالحظه

 

 

 دودیممخاطب  یهارگتان به راوی داس امدادگربا دستان  

خواننده  و او را به اندیشیدن دوباره در مورد جنگ وامیدارد.

و  «چه مصیبتی است این جنگ!»: پرسدیماز خود در پایان 

اگر  آنکهپایان «است. گونهنیا قطعاً »: دهدیمبعد خود پاسخ 

چه خواندن همزمان این دو اثر برای من اتفاقی بود ولی 

بیات معاصر ایران از خواندن آنها نصیب خوبی دوستداران اد

 ■.خواهند برد یسینوداستان یهاکیتکنچه در معنا و چه در 
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 «های هوشنگ گلشیریگویی درونی در داستانتک» مقاله 
 «مصطفی بیان» 

 

 نقشبندان با نگاهی به دو داستان عروسک چینی من و

ت که در آن شیوه ایی از روایت اس، «تک گویی درونی»

استان در سطوح د ایھتجربیات درونی و عاطفی شخصیت 

. شوندیمپیش از گفتار نمایانده  ٔ  مرحله در نھمختلف ذ

درختان »نخستین داستان که به این شیوه نوشته شد، داستان 

 1887در سال « ادوارد دوژاردن» ٔ  نوشته «اندشدهغار بریده 

گویی  تک»الح از نویسندگان سمبولیست فرانسوی است. اصط

 قاطال اییھرا نخستین بار الربو به چنین داستان  «درونی

 یھآگا از اییھ الیه ن،ھمقصود از سطح پیش از گفتار ذ کرد.

 (نوشتاری خواه و گفتاری خواه) ارتباطی سطح به که است

 گفتار ایھ الیه برخالف و رسدینم

 یهال در. نیست ارتباطی مبنای متضمن

 و منطق و قلع و نظم گفتار، ایھ

 یھگا و است حاکم زمانی ترتیب

 سانسور اھ الیه این در نھذ محتویات

 گفتار از پیش ایھاما در الیه  شودیم

 نه و منطقی، نظم نه است، مطرح زمانی ترتیب نه ن،ھذ

 ارھظا داستان اصلی ایھیات شخصیت نھافکار و ذ سانسور.

قتی ص وبه دنبال اطالع رسانی به خواننده نیستند. به خصو

 یتشخص نھبا ذ ماًیمستقکه نویسنده غایب است و خواننده 

داستانی برای خود و بدون انسجام  شخصیت. دارد سروکار

 یھبدی و اولیه ایھ دانسته گاه یچھو  شدیاندیممنطقی 

 .کندینم بازگو خواننده برای را خود

نمازخانه »از مجموعه داستان « عروسک چینی من»داستان 

تخاب شده است. راوی اول شخص داستان که ان« کوچک من

شخصیت اصلی نیز هست، خطابش به خواننده نیست. راوی 

کودکی است در سنین دبستان و زبان و لحن روایت نیز با 

هوشنگ گلشیری در این  موقعیت سنی او یکسان است.

داستان، خشونت و پوچی دنیای بزرگساالن را از ورای ذهنیت 

که پدرش تیر باران شده  کندیمگو در هم شکسته کودکی باز

است. نویسنده در فضای گنگی که از حدیث نفس کودک 

، خواننده از پردازدیمآفریده، به شکل دادن شخصیت پدر 

از وضعیتی  جاًیتدر، ردیگیممنظرکودک در جریان ماجرا قرار 

. کودک دارد کندیمنا روشن به سوی وضعیتی آشکار حرکت 

. شخصیت او نیز ضمن کندیمبازی  خود ٔ  شکستهبا عروسک 

. عروسک عاملی است که حافظه ی او را ردیگیمبازی شکل 

 شوندیمیادها  ٔ  زندهیبرانگ، هایتداع. آوردیمبه چرخش در 

 

و بر این اساس فضای زندان، موقعیت زمان مالقات و آنگاه 

یمعکس العمل های مادر و اقوام در برابر مرگ پدر، بازسازی 

سک چینی کودک، به کنایه شکنجه شدن و شکسته . عروشود

 .دهدیمشدنِ پدر را نشان 

سیال »و شیوه بیان « تک گویی درونی»داستان با ترکیبی از 

نوشته شده است. شروع داستان، با لحنی کودکانه و « ذهن

 ، حالت تعلیق و سوالی:شودیمپرسشگرانه ارائه 

می اومد که  آگهمامان می گه، می آد. می دونم که نمی آد. »

. نه، کاش من یدیدیم؟ کاش کردیم. کردینممامان گریه 

. حاال، تو، یعنی مامان. چکار کنم که موهای تو دمیدینمهم 

بوره. ببین، مامان این طور نشسته بود. 

پاهاتو جمع کن. دساتو هم بذار به 

 «پیشونیت. تو که نمی تونی.

راوی داستان گاه با خودش حرف می 

اه مادرش را مورد خطاب قرار زند و گ

و گاه نیز با عروسکش سخن  دهدیم

زبانی، تا انتهای داستان ادامه  یهابیترک. این گونه دیگویم

 .سازدیمو کل ساختمان روایت را  ابدییم

 یهاموضوعموضوع داستان چندان نو نیست زیرا داستان با 

ناق ختسیاسی، دستگیری خانواده و اعدام و در نهایت تصویر ا

عروسک چینی »اجتماعی، زیاد نوشته شده است. داستان 

، خشونت و پوچی دنیای بزرگساالن و در هم شکستگی «من

که پدرش تیرباران شده است. پایان  کندیمکودکی را بازگو 

داستان، خشم کودک همراه با شکستنِ روح احساس او و 

. مضمون چند دهدیمرا نشان  اشینیچشکستنِ عروسک 

 ی و کنایه آمیز:بُعد

بابا شده مث عروسک چینی خودم. خرد شده. تو بدی. من »

. هیچ کنمیم. سر تو هم کنمیم. دست هاتو کنمیمهم پاهاتو 

. مث عروسک چینی که خاکش کردم، پا کنمینمهم خاکت 

تو سطل آشغال. هیچ هم برات  اندازمتیمدرخت گل سرخ. 

 «ه نکنم.. اما من که نمی تونم گریکنمینمگریه 

نوشت و  1351هوشنگ گلشیری این داستان را در شهریور 

« نمازخانه کوچک من»در مجموعه داستان  1354در سال 

 22گلشیری در مصاحبه با نشریه آیندگان ) منتشر کرد.

اساسی برای من در مورد  ٔ  مساله: »دیگویم( 1348بهمن 

یمداستان نویسی، با توجه به این که مرکز داستان انسان 

باشد، شناختنِ انسان است. هر چند دست آخر می دانم  تواند

و  «تک گویی درونی»داستان با ترکیبی از 

نوشته شده است. « سیال ذهن»شیوه بیان 

وع داستان، با لحنی کودکانه و پرسشگرانه شر

 .، حالت تعلیق و سوالیشودیمارائه 
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که شناختنِ انسان امکان ندارد، اما به وسیله تکنیک و با ایجاد 

به این شناخت برسد که  خواهدیمفاصله، داستان نویس 

 «دست آخر ناموفق هم هست.

ده انتخاب ش« نیمه تاریک ماه»از کتاب « نقشبندان»داستان 

در مجله آدینه به  1368ان، اولین بار در سال است. این داست

داستان کوتاه در »چاپ رسید. دکتر حسین پاینده در کتاب 

: سدینویم 154و  153در صفحه « مدرن یهاداستانایران/ 

رئالیسم بر مبنای واقعیت است. نویسنده باید  یهاداستان»

 و با ذکر ناً یعبیرونی و مشاهده شدنیِ واقعیت را  یهاجنبه

یست، نویسنده مدرن متقابالً جزئیات در داستان بازآفرینی کند. 

ذهنی را اولی تر از واقعیت بیرونی و  ٔ  تجربهواقعیت درونی و 

به همین سبب داستانش را به  داندیمثبت جزئیات ظاهری 

اول برداشتی  ٔ  درجهکه خواننده در  سدینویمسبک و سیاقی 

دست آورد. داستان  به هاتیشخصاز حیات پُر تالطم روانیِ 

تقابل این دو رویکرد )ثبت رئالیستی واقعیت « نقشبدان»

بیرونی و نمایش مدرنیستیِ حاالت درونی( را در هیئت نقاشی 

همان گونه  قاًیدقتا نقش زنی را،  کوشدیمکه  دهدیمنشان 

 «که خود او را دیده است، بر بوم نقاشی ثبت کند.

د پاشی زندگی زناشویی جواروایتی از فرو« نقشبندان»داستان 

بهزاد )شخصیت اصلی و راوی داستان( است. شیرین )همسر 

همراه با مازیار و زهره )فرزندان جواد و شیرین(  ترشیپراوی( 

به خارج رفته و به علت ابتال به سرطان سینه و نیاز به درمان، 

حاضر به بازگشت به کشور نیست و خواهان جدایی از جواد 

حاضر به جدایی نیست. با این حال به انگلیس  است. اما راوی

 اهآنتا با اقامتی یک ماهه در کنار همسر و فرزندانش،  رودیم

یمرا متقاعد کند تا برگردند. اما بی نتیجه و تنها به کشور بر 

. ساختار داستان مدرن و لحن غنایی و عاطفی است. گردد

نقاشیِ زاویه دید داستان اول شخص درونی است. راوی بوم 

نقش زنی را سوار بر  خواهدیمخود را برپا کرده است و 

دوچرخه که در سفر به لندن دیده بود بکشد. او ماجرا را بریده 

که با  آوردیم: بندرگاهی را به یاد دیآیمبریده یادش 

تا دختر و پسر خود را  روندیمهمسرش، شیرین، به آنجا 

مرد در آنجا زنی را دیده ببینند و خبر جدایی را به آنها بدهند. 

 ٔ  نشانه توانیمذهنش است؛ زنی که  ٔ  وسوسهاست که حاال 

با به  کوشدیمرهایی و شادی را با خود داشته باشد. مرد 

را نجات دهد.  اشدهیپاشتصویر کشیدنِ آن زن، زندگی از هم 

رهایی شیرین باشد.  ٔ  جلوهشاید آن تابلو و تصویر آن زن، 

ن دارد و در آپارتمان کوچکش در زنی که حاال درد سرطا

. تکه تکه شدنِ بدن شیرین گذراندیمنیویورک روزگار را تلخ 

در اثر سرطان و تکه تکه شدن اعضای خانواده به خاطر 

جدایی. شاید مرد بتواند جلوی این فروپاشی را بگیرد. اما انگار 

نقش و تابلو با او همراه نیست و دشمنی دارد و به ترسیم در 

 !دیآینم

یموقتی رسیدیم در خِم روبه رو زنی سوار بر دوچرخه »

به خط مایل، پوشیده  یاباالتنه، با گذردیم. هنوز هم گذشت

و  رودیمبه بلوز آستین کوتاه و سفید. رکاب می زند و 

و به جایی  خوردیمکه رو به دریاست باد  یاشانهموهایش بر 

 گر نبود، خیابانکه بعد دیدیم، وقتی که زن دی کندیمنگاه 

)خیابانی که روبه روی اسکله  رفتیمکه به مُحاذاتِ اسکله 

تا به جایی برسد که  دیچیپیمواقع شده بود( و بعد به چپ 

)متن آغاز « هنوز هست، اما نشد که ببینیم. زن رفته بود.

 داستان(.

جنبه دیگری از ساختار مدرن : »سدینویمدکتر حسین پاینده 

یی تک گو»، استفاده از صناعت موسوم به داستان نقشبندان

مدرن، راویِ مطمئنِ  یهاداستاندر آن است..... در « درونی

که در  دهدیم یادرماندهدانای کل جای خود را به راویِ 

 یهایآشفتگ تواندیمبحرانی عاطفی گرفتار آمده است و فقط 

 کند.... از این حیث، تک گویی درونی بسیار به مألخود را بر 

 ■ «تکنیک موسوم به جریان سیال ذهن شبیه است.

 

 منابع:
نش «. صد سال داستان نویسی ایران/ چهار جلد» میرعابدینی، حسن.

 1387چشمه. چاپ پنجم 

 انتشارات «.مدرن یهاداستانداستان کوتاه در ایران / » پاینده، حسین.

 1391نیلوفر. چاپ دوم 

را. چاپ نشر و«. وتاه فارسیکالبد شکافی بیست داستان ک» اصغری، حسن.

 اول.

. «معاصر ٔ  سندهینوچهل داستان کوتاه ایرانی از چهل » ذوالفقاری، حسن.

 نشر نیما. چاپ اول.

 1380نیلوفر. سال  انتشارات «.نیمه تاریک ماه» گلشیری، هوشنگ.
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 «اخوه، ایزد بانوی ُپرگو»خالصه اسطوره  
«مرتضی غیاثی» 
 

م( از پریان دریایی )نومفه ها( بود که همچون آنان به زیبایی شهره بود، اما آنچه او را از همنوعانش متمایز اِخو )یا اکو در تداول عا

 توانستیمسکوت کند و نه خود  توانستیم، سخن گفتن فراوانش بود. او اینچنین آفریده شده بود که نه در پاسخ کسی ساختیم

بسیارگو بیزار بود، چه  ٔ  الهه. هرا از دیدارِ این کردیمآنان را تکرار  یهاگفتهان، پیاپی سخنی را آغاز نماید. از این رو، در جمع پری

که شوهرش با یکی از آنها همبستر شده بود، اِخو با گفتار بی وقفه  بردیمهر بار که با تعقیب زئوس، راه به انجمنی از پریان دریایی 

 ٔ  بهره. هرا، خشمگین، سوگند خورده بود که نگذارد آوردیمرا برای پریان فراهم و فرصت گریز  بستیمو بی معنیش، راه را بر هرا 

 این الهه از گفتار جز اندکی باشد!

یک روز، هنگام گشت و گذار در جنگلها، چشم اِخو به کودکی افتاد که از قامتی بلند و تنی ورزیده همچون جوانان برخوردار بود، اما 

. او سر دیدویم. اخو، در پیِ او روان شد. کودک همچون باد در میان درختان مانستیموز به کودکی هن اشچهرهزیبایی و بیگناهیِ 

. چندی نگذشت که نومفه دل به آن کودِک زیبا کردیمدر پی گوزنان گذاشته بود که آنها را با چابکی به سوی دامهایش هدایت 

ینم، اما به اقتضای طبیعتش سوختیماخو، در عشقِ نارکیسوس دوخت که نامش نارکیسوس )یا نارسیس در تداول عام( بود. 

، بی آنکه بتواند به دلدار نزدیک شده یا با شدیمو چنگلها  هاکوه ٔ  آوارهبا او سخن بیاغازد. از این رو، هر روز در ِپی جوان،  توانست

 او حرفی بزند.

 نومفه« آیا مرا فریادرسی هست؟»م کرده بود، هراسان فریاد کشید: یک روز که جوان، جدا مانده از یاران، در تاریکی درختان، راه گ

نارکیسوس خوشحال از آنکه کسی صدایش را شنیده است، « هست!»، پاسخ داد: گذاشتینمکه حتی یک لحظه معشوق را تنها 

نظر افکند، اما کسی به سراغ  جوان دور خود چرخید و به هر سو« آ! ترکینزد»اخو گفت: « آ! ترکینزدپس ای فریادرسِ من، »گفت: 

و  «باشیم!»اخو در پاسخ گفت: « از من گریزانی؟ بیا تا با هم باشیم!»خود به کدام سو باید برود. فریاد زد:  دانستینماو نیامد و 

د، پا به فرار وسپس با بازوانی گشاده به سوی معشوق پَر کشید تا او را در آغوش کشد. نارکیسوس که با دیدن الهه به وحشت افتاده ب

 گذاشت.

. شرمساری، ستیگریماز آن روز به بعد، اِخوی دلشکسته، ناامید از پیوند با یار، در بیشه زارها سرگردان شد و به حال خود بی وقفه 

خوانهایش . در گذر سالها آنچه از او باقی ماند، فقط استفرسودیممدام جانش را  ٔ  هیگرخوراکی از گلو پایین ببرد و  دادینمامانش 

 ■ .تاباندیمبود که آن نیز به سنگ بدل شد و گلویی که آواها را باز 

 «[دگردیسی اوید، سرود سوم»]اقتباس از 
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 «برهوت سفید» رمان نگاهی به 
 «آرام()اسماعیل مسیح گل»؛ «منوچهر بایندری»نویسنده  

 

 گمشده در برهوت
صفحه انتشار  255در  1397در پاییز  برهوت سفیدرمان 

یافت. این رمان در دوساالنه جایزه ملی ادبی بوشهر، در بخش 

ویژه شایسته تقدیر شناخته شد. نویسنده این اثر، منوچهر 

نوشتن شماری مستند  بایندری با چاپ دو دفتر شعر محلی،

و همچنین چاپ زندگی نامه استاد دالکی ستاره شناس 

استان بوشهر به مشهور کشور، نامی آشنا در عرصه ادبیات 

. رمان برهوت سفید به عنوان اثر نخست نویسنده دیآیمشمار 

در حوزه داستان نویسی، اثر خوش فرم و قابل تاملی است با 

این همه متاسفانه به سبب کم رونق بودن بازار نقد در کشور، 

هنوز نقدی درخور درباره آن نوشته نشده است. من خود 

ن زمینه بهره مند نیستم اما هرچند از تجربه چندانی در ای

برحسب ضرورت الزم دیدم که به اندازه توان خود نقدی بر 

در  رتبرجستهاین کتاب بنویسم. به امید روزی که منتقدان 

ته شده شناخ ترکمآینده پرتو نگاهی بر این کتاب و دیگر آثار 

 در حوزه داستانی کشورمان بیندازند.

علم بدیع که گذشتگان برای است در  یاهیآرابراعت استهالل 

. امروزه بدان شگرف آغازی می اندبودهآن ارج فراوان قائل 

یمگویند. در گذشته شاعر در آغاز شعر یا منظومه، ابیاتی را 

 بردیمبه درونمایه داستان پی  فوراًکه خواننده زیرک  گنجاند

یا به تعبیر دیگر در همان ابتدای کار با زبانی 

. کردیماستان را پیشگویی استعاری، پایان د

این آرایه امروزه کاربرد کمتری دارد زیرا به 

زعم امروزیان لو دادن پایان داستان در فصل 

اول موجب بی رغبتی مخاطب به ادامه 

. با این حال برخی از شودیمخوانش داستان 

نویسندگان برای نشان دادن توانایی خود به حفظ انگیزه 

عالی  یهانمونه. یکی از برندیمه مخاطب از شگرف آغازی بهر

شگرف آغازی در ابتدای داستان رستم و سهراب اتفاق می 

افتد که فردوسی در همان آغاز پایان تراژیک داستان را 

. در رمان برهوت سفید این شگرف آغازی با کندیمپیشگویی 

 هایکو شعر ژاپنی از آغاز تا امروزخواندن روایتی از کتاب 

یمگراف رمان اتفاق می افتد. راوی هایکویی در نخستین پارا

که در  آوردیمو بعد شرح آن را از ع. پاشایی و شاملو  خواند

آن روتسووی گدا در کنار دریاچه زمستانی ایستاده است و 

که برای احساس  یاییتنها، کندیمتنهایی عمیقی را احساس 

کردنش زاییده شده است. مخاطبی که کتاب را خوانده است 

که این آغاز با فصل پایانی رمان چه قرابت عجیبی  داندیم

دارد. گویی نویسنده دارد سرنوشت قهرمان داستان را این 

. نوعی پیشگویی که چنان کندیمگونه غیرمستقیم پیشگویی 

ینمبه گره گشایی روایت  یالطمهنامحسوس است که هیچ 

ست . انس راوی با کتاب هایکو در طول رمان مثل نخی ازند

. این کتاب، کتاب دهدیمناپیدا که فصلها را به هم پیوند 

بالینی اوست و در سفر و حضر همراه اوست و هر از گاهی 

یکی از هایکوها که مناسب حال و هوای قهرمان و همچنین 

. نکته جالب این شودیمدر خدمت فضاسازی است، روایت 

تاه ای کوفض اندکردهاست که در برخی از تعاریف که از هایکو 

و فشرده آن را بازتاب دهنده حاالت سرگردانی، تنهایی و 

؛ حاالتی که به مرور زمان انددانستهژرفای درون سراینده 

 کامالً اول  یهافصل. رمان در شودیمقهرمان رمان بدان دچار 

. راوی که نام او هرگز تا پایان به شودیمرئالیستی شروع 

که در آن  یاادارهمحیط  از شودینمکافکایی ذکر  یاوهیش

حرف می زند و از اینکه به بازنشستگی رسیده  کندیمکار 

ما درمی یابیم که دوره  ییهانشانهخوشحال است. با ذکر 

بازنشستگی او مقارن دوره پایان ریاست جمهوری هشت 

که با تحریم و تورم رو  یادورهدکتر احمدی نژاد است،  ٔ  ساله

نکته کلیدی به تزاید همراه است. این 

تاریخی است که رمان در آن اتفاق می افتد 

زیرا قهرمان که برای دوره پس از خدمت 

یا به تعبیر بهتر رویاهایی در سر  هاخواب

پرورانده ناگهان با شرایط دشوار اقتصادی 

. شودیممواجه و مجبور به بازگشت به اداره 

 یاهادداشتیاو بی درنگ به سفر رفته و در این سفر دفتر 

قدیمی خود را هم برداشته، دفتری که یادآور رویای زندگی 

او یعنی نویسندگی است. سفر راوی خیلی شاعرانه در فضایی 

روستایی و طبیعی غرق در چشم اندازهای دلپذیر چون آب 

چشمه، شعر اخوان و پرواز پرستوها و همچنین سحرگاهان 

ازگشت . بشودیمدور و خاطره انگیز توصیف  یهاطعمبکر و 

. پس از تجربه سازدیمبه خانه دوباره او را از رویایش دور 

ناکام در مشاغلی چون راننده تاکسی و حمل و فروش نمک 

دریایی سرانجام به اداره متبوعه برمی گردد و در آنجا در زیر 

. او که اکنون از رویاها شودیمبارانی از تحقیر به کار گمارده 

دست  یاتازهن به کشف و غرور خود دست کشیده ناگها

است در  یاهیآرابراعت استهالل 

علم بدیع که گذشتگان برای آن 

. امروزه اندبودهارج فراوان قائل 

 بدان شگرف آغازی می گویند.
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. خانمی ک مسئول بایگانی است و در سالهای پیش ابدییم

و  گذاردیمبه او احترام  اندنداشتههیچ ارتباطی با یکدیگر 

که حیاتی است. او وقتی توجه راوی را  کندیمپرسشی از او 

که آیا از این گل  پرسدیماز او  ندیبیمبه گل یاس اتاق خود 

ن پرسش دوباره به وجه انسانی و بخش ؟ ایدیآیمخوشش 

مدفون شده رویاهای راوی تلنگر می زند. با یکدیگر دوست 

و این دوستی با زنی که میز با شکوه خود را با  شوندیم

بزرگان آراسته، از نو او را به زندگی برمی گرداند.  یهاکتاب

و  شودیم ترقیعمدر فصلهای بعد رابطه میان دو شخصیت 

ان که اکنون در نظر راوی خانم یاس کبود نامیده خانم بایگ

. بردیمپی  اشیسندگینوبه راز راوی مبنی بر آرزوی  شودیم

بعد حوادث و ماجراها به سرعت از پی یکدیگر  یهافصلدر 

و راوی به کمک خانم یاس جایی  ندیآیم

و در آنجا به  ابدییمدنج در حوالی شهر 

. با دکنیمتشویق او شروع به نوشتن 

راوی که هر روز برای خانم یاس  یهانوشته

ما به گذشته او و عشق دوران  خواندیم

و این روایت عاشقانه و  میرسیم اشیجوان

رمان  یهاتیجذابدنبال آن بر  یهایریدرگ

. در انتهای رمان مرگ خانم یاس و ناامیدی راوی و دیافزایم

ی ندگی غریزپنهان شدن از چشم دیگران و فرورفتن به یک ز

. در فصول آخر رمان کندیم مألبعد دیگری از شخصیت را بر 

حتی نثر و فضا از واقع گرایی کنده شده به سمت فراواقع و 

با روحیه  کامالً که  یاگونه. به رودیموهم زدگی پیش  یاگونه

تازه و حاالت درونی راوی هم خوانی دارد. راوی که از دنیای 

اطراف  ٔ  شدهفته با محیط وحشی و رها دور شده، رفته ر هاآدم

یمگفت با هستی از در آشتی در  توانیمخود درمی آمیزد و 

. فصل پردازدیم. او دوباره به تفسیر دنیای اطراف خود دیآ

. در این مدت رسندیمو سرما از راه  هابارانپاییز و زمستان با 

یم شیهالحظهو همدم  آوردیمپرنده آبچلیکی به او پناه 

اوست. در سرمای  یهاییتنها. این پرنده نمادی از شود

و راوی آذوقه خود را به  شوندیمزمستان پرندگان بی آذوقه 

و حتی برای نجات آنان از گرسنگی تصمیم  بخشدیم هاآن

ضایعات محیط را جمع آوری کند تا بعدها به فروش  ردیگیم

ون و ست برساند. او که در شبی بارانی از پشت بام پرت شده

رکت ح یشدگفقراتش آسیب دیده قدم به قدم به سمت مسخ 

. این مسخ شدن در ظاهر او اتفاق می افتد به طوری کندیم

با  کنندیمگمان  ابندییمکه زن و مردی که در آخر او را 

. با این همه روحیه مهربانی اندشدهمواجه  ناشناخته یاگونه

یمتی پیامبرگونه که به او حال کندیمراوی به حدی رشد 

. راوی که در آغاز رمان به دنبال نویسنده شدن بود بخشد

اکنون به پیامبری تبدیل شده است. طرح شباهت میان او و 

در پاراگراف آخر از جمله کدها و  (حضرت عیسی )ع

 .گذاردیماو انگشت  یشدگاست که بر پیامبر  ییهانشانه

کرد.  توانیممتفاوتی  یهابرداشتاز رمان برهوت سفید 

تعالی و از خود  یاگونهسرگذشت راوی را  تواندیممخاطبی 

فراروی ببیند و به این پیام برسد که انسان شدن و مهرورزیدن 

است. مخاطب  تردهیپسنداز نوشتن و هنرمند بودن برتر و 

با نگاه سیاسی و اجتماعی به تفسیری متضاد  تواندیم دیگر

ه گرفتار زندگی روزمره و زیر برسد. این که راوی داستان ک

ه تنها ن تاًینهامشکالت اقتصادی و اجتماعی معاصر است  ریتأث

قادر نیست به آرزوی خود جامه عمل بپوشاند بلکه حتی از 

و به ریختی  رودیمفروتر  زندگی معمولی

 .دیآیمحیوانی و مسخ شده در 

کنایی فراوانی وجود دارد  یهااشارهدر رمان 

ه آبچلیک که در باال از آن سخن از جمله پرند

دیگر: برهوت، حضور در  یهااشارهگفتیم. 

فضایی نظامی که با سیم خاردار از آن 

. وجود نگهبانی که در عالم شودیممحافظت 

 هانیاوهم و خیال و مواد مخدر دست و پا می زند. همه 

است که مخاطب به فراخور اندیشه و نگرش خویش  ییهااشاره

 ز آنها تفسیری داشته باشد.ا تواندیم

گفت که  توانیمدر باب برخی از عناصر داستانی این رمان 

هر چند در فصلهای آغازین حوادث به کندی اتفاق می افتند 

 و همواره شودیماما پس از چند فصل، ذهن مخاطب درگیر 

. گرددیمپیش بینی حوادث و ماجراهای بعدی برایش ناممکن 

انتظار در این رمان به خوبی به مخاطب  بنابراین حس تعلیق یا

القا شده است. شخصیت پردازی و گفتگوهای اندک رمان 

. در میان عناصر داستانی، اندشدههمگی با مهارت پرداخت 

ناتمامی در  یاگونهاست.  تریعالپایان بندی رمان از همه 

پایان بندی احساس رضایتی را در وجود مخاطب به یادگار 

این همه این رمان نقاط ضعفی نیز دارد و آن  . باگذاردیم

پایانی است و دیگر  یهافصلآغازین با  یهافصلناهمگونی 

تاریخی به خوبی درونی داستان  یهااشارهاین که ماجراها و 

ی . این در حالاندندادهرا تشکیل  مؤثر یانهیزمو پس  اندنشده

ریخی را تا یهااشاره معموالًاست که استادان رمان نویسی 

در  هاتیشخصکه  دهندیمهمچون تابلوهایی بر دیوار نشان 

تاریخی  یهااشارهو  دهندیمجلو آنها به کنش و واکنش ادامه 

. نکته دیگر این که زندگی شودینمچندان رو و مزاحم ارائه 

خانوادگی راوی به صورتی کم قوام عرضه شده است. در حالی 

در انتهای رمان مرگ خانم 

یاس و ناامیدی راوی و پنهان 

یگران و فرورفتن شدن از چشم د

به یک زندگی غریزی بعد دیگری 

 .کندیم مألاز شخصیت را بر 
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انواده گذشت و برای عمق در پیرنگ از خیر این خ شدیمکه 

بخشیدن به شخصیت از همان ابتدا او را مجرد و منزوی به 

 تصویر کشید. عیب دیگر رمان ویراستاری شتابزده آن است.

با این همه باز هم ذهن من به سمت نقاط قوت این رمان سیر 

انی پای یهافصلو آن پیوستگی و انسجام فوق العاده  کندیم

وی است به طوری که این تک گویی است. دیگر لحن طنز را

. غیر مستقیم گویی در شودینممدام هرگز خسته کننده 

و  رودیمآن به شمار  یهاتیمزبسیاری از جاهای رمان از 

دیگر صمیمیت جاری در متنی است که از دل نویسنده به 

 روی کاغذ آمده است. 

و هم دلی  شودیمگاهی آرزوهای کوچک راوی برآورده 

برمی انگیزد. آرزوی داشتن یک اتاق مخصوص  مخاطب را

برای زیستن و نوشتن و همچنین تجمالت خرد و به حق راوی 

داشتن فضایی سبز و میز و  مثالً که حق هر شهروندی است 

ل به دنبا ابدییمصندلی. راوی وقتی سنگ کبود زیبایی 

توانایی برداشتن آن را  ساختن میز سنگی خود است اما چون

: خواندیمندارد با دادن باج به نگهبان او را به یاری به تنهایی 

گرداند و از این در و آن در   نگهبان پا به پایم آمد و هی چانه

 گفت تا رسیدیم به سنگ کبود. سنگ را بعد از چند بار باال و

 

پایین کردن عاقبت روی چهار ستون جایگیر کردیم. آقای  

افتاد به لند لند نگهبان در حالی که کمرش را گرفته بود 

کردن که: بی پیر از دماغم کشیدی، کوفتت بشه صندلی و 

میز، آخه تو مگه شاپور پهلوی هستی که بدون میز مرمر 

 اموراتت نمی گذره!

سخن  دیبایماز طرح و پیرنگ محکم و منسجم رمان نیز 

و حوادث و ماجراها به صورتی  هافصلبگوییم زیرا همه 

هیچ  و اندگرفتهز پی یکدیگر قرار معلولی ا –منطقی و علت 

 بخشی از رمان آلوده به عنصر تصادف و تصنع نیست. 

رمان برهوت سفید که با خالقیت و نثری زنده و خوش حرکت 

نوشته شده است در دوساالنه ملی جایزه ادبی بوشهر توانست 

نظر مثبت داوران نامدار و با تجربه این مسابقه را به خود جلب 

وان اولین رمان نویسنده شایسته تقدیر شناخته کند و به عن

 شود. 

گمان نویسنده برای رسیدن به نثری شسته و پیراسته و بی

راهی طوالنی در پیش دارد، با  برجسته و کم عیب ییهارمان

این همه برهوت سفید کتابی است که من آن را به جامعه 

ن و باور دارم که در حین خواند دهمیمکتابخوان پیشنهاد 

 ■ لحظات دلچسبی را برای آنان رقم خواهد زد.
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 «طاقباز در شب» داستان نگاهی به 
 « گیتا بختیاری»؛ «عبداهلل کوثری»مترجم ؛ «خولیو کورتاسار»نویسنده  

 

 ست؟یچ تیاقعو و ستیچ ایرؤ

 .است مرموز مسحور، جهان تمام

دچار  ی است کهداستان مرد موتورسوار، «طاقباز در شب»

 ریتأثکنند و تحتیمنتقل م مارستانیرا به باو شود. یحادثه م

بودن که در آن  رودبه رویای عمیقی فرو می یهوشیب یداروها

، دکنیم رییتغ یگرید یایبه دن یمدرن شهر یایدن یانزوادر 

 یاست. او در جنگل« موتکا»به نام  یالهیکه او عضو قب ییجا

خواهند او را ی، که مشودیدنبال م 1ها توسط آزتک کهاست 

کنند. تمام  یقربان دیخورش انیدابرای خ 2ها شکوفهدر جنگ 

 ردیگیقرار م یداریداستان تحت تأثیر تقابل خواب ب یماجرا

 گذارد...نمایش می را به گیدونیمهاز  بایز یتیو روا

باید  رسدیماست و به نظر  سوم شخص محدودراوی که 

 گریکدبا ی یموازمرد مجروح باشد دو داستان را  «ذهن»

نه میدانی رویاست نه میدانی  کند، دو داستان کهراویت می

واقعیت است. داستانی مرموز که پیچیده شده در یک 

و  دهیچیپچنان  مرد مجروحاحساسات و عواطف پیچیدگی. 

 .اندنماییم تیخود را واقع یالیخ یادنی که است خوردهگره

از شخصیت اصلی در هر دو داستان، که شخصیت  نویسنده، 

یمنداستان هستند هیچ اطالعی به خواننده  پروتو گانیست

 درون عظمت حس تا کند ایجاد مبهمعمداً  شرایطی تا دهد

ه کردن شخصیت دهد. نویسنده با دو نیم افزایش را داستان

)یکی از فنون ادبی در آثارش  3همزاد  را به اشعالقهاصلی 

 جادویی طور به «من»؛ چیزی که دهدیمنشان  است(

 شودیم وارد مکانی و زمانی بعدهای جدید به و یافته گسترش

 واقعیش دنیای ماوراء در مرزها، سوی آن در تا امکانات دیگری

ر و د قعدر عالم وازیرا  شود( روروبه پنهانش من )با کند، پیدا

تاب تحمل آن را نداشته و آن  یراوکه  ایفاجعه یناکجاآباد

ه ساخت یالیخ ییالگو شاما ذهن ،خود پاک کرده است ادیرا از 

 سریخود م یبرازاد تحمل واقعیت را همبا حضور تا در آن 

 رترخببی خود هویّت از چه هر که دیدگاه این با . نویسندهسازد

 اب رابطه برقراری جریان در نابودی و امتزاج از ترس باشیم

 آزار را ما بیشتر( خودش با فرد خود داستان این در) دیگری

 بیهوشی، داروی تاثیرتحت خوابی و تصادف یک با دهد،می

 به تا دهدمی عبور عینی و مادی مرزهای از را تصادفی مرد

  هویت با تا برود، خودش واقعیت از فراتر سفری

 

 

رو روبه ش« دوگانگی» با عبارتی به یا «پنهانش من» یا و دیگر

 .شود

ایی را با واقعیت و خولیواکورتاسار در این داستان چنان بازی

اسیر  moteco4 داند مرد فراریدارد که خواننده نمی ایرؤ

ها داستانش رویاست یا مرد مجروح قرن شده توسط آزتک

 یاصل تینده با شخصرابطه خوان بیستم که در خواب است.

فکار ا ات،یدارد که تا چه حد با خصوص نیبه ا یداستان بستگ

ا خود رست تا آشنا تیو مشکالت آن شخص یزندگ طیو شرا

کردن  نامیبا با بماهرانه  سندهیاما نو ،حس کنداو همراه 

و مرد  و ندادن اطالعات از مرد موتورسوار ،یاصل تیشخص

 ها وضعفدردها، بوها، نقطه از ییفقط با داستانهاموتکایی 

بخش کردن داستانش  2با و خواب -یداریاو در ب یآرزوها

افتد و یاتفاق مکه در دنیای مدرن قرن بیستمی  یحوادث)

 ( یکاست قبیله آزتکدر  ییماجراها انگریب دیگرقسمت 

و زمانی با فاصله بسیار  یمکان یدو گانگداستان راز آلود از 

 های ذهنرا برای سفری در کوره راه زیاد، همراهی خواننده

 کند.مرد مجروح و قربانی تضمین می

د دار شخصیت اصلی در ابتدای داستان مردی است که عجله

برای اطمینان از اینکه دیر  کندیممدام زمان را بررسی  زیرا

او منتظر چه چیزی بوده که نگران دیر شدن  نکرده باشد.

 است؟

کاماًل  تیر دو وضعش دمرد مدهوحضور نویسنده برای 

بهره برده؛ رئالیسم جادویی  «رئالیسم جادویی»از  متفاوت

نه به معنای سحر و جادو که فضایی فانتزی به داستان بدهد 

 در دو موقعیت متفاوت را تیفرصت تجربه کردن دو واقع بلکه

برای شخصیت  جداگانه را کامالً زمانی و مکانی و دو زندگی 

مرگ ناوگان لبه  یکه در آن بر رواصلی فراهم کرده است 

ناب اجت« سرنوشت»تالشی برای فرار از  دو جهان جداگانه نیب

 رنکته اصلی د است. جادویی نوعی ناپذیر دارد که به واقع به

ی جهان یا خیالی موجودات این داستان ایجاد جادویی رئالیسم

 رایطش و انسان بین مرموز رابطه کشف بلکه نیست، فراواقع

زمان )نه به معنای ساعت( در هردو دنیای مدرن و اوست. 

دنیای وحشی و خشن جاریست؛ یک زمانی عادی و خطی نه 

فرد  آنکهبدون  افتندیم هااتفاقچیزی غیر واقعی و سحرآمیز، 

 در آن دخیل باشد اما فرد باید رابطه خودش را با شرایط و
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 تهب اتفاقات کشف کند در حالیکه دراین رفت و آمدها دچار 

مرد موتورسوار یا  در زمانِ سفر .شودغیر واقعی نمی هیجان و

 فقط موتکایی آنهم بدون درک چگونگی یا هر دلیلی که

است هنر نویسنده را در بکارگیری رئالیسم  تغییر از بازتابی

است  درونی منطق از نوعی که دهدیمداخلی نشان  جادوی

 آن در هاتیشخص که است جهان در عرفانی دنبال به که

 .کنندیم زندگی

خواب عجیبی بود چون پر از بود بود او هیچ وقت خواب بوها »
را ندیده بود اول بوی باتالق بود.... این بو از بین رفت و جای 
آن رایحهای تیره و ترو تازه و درهم به مشامش رسید چیزی 

با وجود آنکه خواب را قبول کرده  شبیه شب باالی سر او...
بود که عادی نبود همیشگی نبود و تا آن  چیزی در میان

بود همانند  اشیپدر  "ترس"لحظه وارد بازی نشده بود.... 
دعای توسل  .... 1ها شکوفه، آن بخور دل آشوب جنگ "بو"

نجوا کرد، همچنین دعای  را که اسباب احضار ماه پربرکت بود
مایملک موتکاها بود...  توسل به اعلی علیین، آن که مقَسِم

در دل جنگل جایی برای  ابانی بلند با دو ردیف درخت.....خی
پنهان شدن پیدا کند و مواظب باشد که رد آن کوره باریک را 

 «که فقط خودشان، موتکاها بلد بودند گم نکند.
که نویسنده به خوبی از  رازهاست و رمز از و طبیعت یکی هوا

 شیآنها در داستانش بهره برده است چه در دنیای آزتکی وح

و چه در بیمارستان در دنیای مدرن. داستان یا در  و خشن

بیمارستان،  ،جنگلیا در طبیعت ) گذردیمجهان طبیعی 

 الاتص باریک خیابان( که همه به معنای مسیر یا راهروی هتل

 .است آ اطراف جهان و سرزمین به

خواننده همراه با دنیای خواب و بیداری مرد مجروح با بحران 

ی از قبیل خودبیگانگی، فروپاشیدگی هویت، انسان امروز

این  آید کهشود. به نظر چنین میروبرو می تجزیه فردیت...

 عملی هر وو همزاد هم هستند  هیسادو آدم در دنیای متفاوت 

 .دشویهم تکرار می گریدر اعمال د زندیکه از هر کدام سرم

 هرکدام از آنها یقسمت توان گفت شایداز این منظر می

 پس را هاهستند که آنیا مرد موتکایی  موتورسوارخودآگاه نا

 .اندکرده یو مخف زده

 که هستند چیزی از ترقیعم معنی زمان و مکان یک حوادث،

مرد ویارویی ر .، دارندشوندیمدیده  سطح در سادگی به

 و اطراف واقعیبا دنیای  پروتوگانیست() ییموتکامجروح و 

ا داستان ب یها« آنتاگونیست» یعبارتها یا به دنیای آزتک

 مواد مخدر، مارستان،یب ،کلتیموتورسحضور عناصر واقعی )

از دوران  تیشخصتغییر ) ییجادو...( و عناصر کسیاشعه ا 

 که شخصیت اصلی ، بوهاهاشکوفهجنگ مدرن تا دوران آزتک. 

به گسترش  کند، تغییر زمان(اش میتجربهبا اعتقاد و شدت 

ی برگرفته از روان-یروح یهاگیریو ادامه وقایع و در

تنش، رنج، ترس و آزار تا مراحل نهایی رمان  چون یاحساسات

 تا پایان ایرؤبرای فهم واقعیت و انجامد و توجه خواننده را می

 دارد.داستان نگه می

 در زبان روایت دارد و هم در کل ماجرا.تعلیق داستان هم 

برد که خواننده یش میای پنویسنده ماهرانه داستان را به گونه

نتواند یا جمله و پاراگراف بعدی را حدس بزند. کورتاسار با 

دهد تا میارتباط  گرید یقیتعلرا به  قیهر تعلزبان روایتش 

و داستان را با باور و اعتقاد محدود به ذهن  نرودموضوع لو 

و کل ماجرا  تیدر زبان روا قیتعل. بردیم شیپ یاصل تیشخص

که هرآن  بردیم ییت که مخاطب را به سواس یابه گونه

 یهاکمک طرحاتفاق به نیاست ا ییاز رها یمنتظر خبر

زار، داروخانه، اتاق عمل، جنگل، لجن تصادف،) قیپرتعل یِفرع

 ،دهدیخ مر ...(آتش معبد، کوتاه، ینهایبزرگ با پرچ ابانیخ

 در رودیم خواب به یا دیگشایم چشم مجروح مرد که هربار

گیرد، همین رخدادهاست که می قرار رخدادی با همواج

مخاطب را و  دهدیمهرلحظه تصور پایان اوهام را به خواننده 

را  که مرد مجروحچه . آنکشاندیداستان با خود م انیتا پا

 قیاست که مخاطب را در تعل یزیهمان چ دارد،یمعلق نگاه م

که  مرد مجروح باور دارد. کندیخواندن حفظ م ٔ  و وسوسه

تا خواننده رهایش  کندیتر ماو را معلق نیو هم بیندخواب می

 تیو واقع رونیب یقطع تیهمزاد با واقع ینیهمنش نکند.

 یزیاو در برخورد با حوادث چ یها)ذهن(، واکنش یدرون

 .قیتعل یهاهیجز ال ستین

قرار  مرد مجروحبه ذهنِ  نزدیکچنان را  زاویه دیدکورتاسار 

 کند کهمیاز همان منظر واردِ داستان را  مخاطب دهد ومی

 یپاتا پابه بنددیرا بر او م حدس و گریز یهاراه یتمام

ئیم شاید بهتر باشد بگوبرود.  پیشیا مرد موتکایی  موتورسوار

این معلق بودن مرد مجروح قرن بیستمی یا مرد موتکایی در 

رگ میان دو دنیا، میان م ،ایرؤجهان گذشته، میان واقعیت و 

کشش و تعلیقی است که  ...خود و همذاتش انِیم و زندگی،

 .کندیمذهن مخاطب درگیر 

در فاصله میان تصادف و آن لحظه که او را از کف خیابان »
برداشته بودند، آن از حال رفتن یا هر حالتی که پیش آمده 

 کردیمبود، چیزی نبود که او ببیندش. در عین حال احساس 
ی تا ابد ادامه یافته بود، نه، حتی زمان این خالء، این نیست

که او در آن خالء از چیزی  ماندیمهمن نبود، بیشتر به این 
عبور کرده، مسافت عظیمی را به عقب برگشته بود..... احساس 

 «آسودگی عجیبی داشت وقتی از آن چاله تاریک درآمد...
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 «گذر حالت» عنوان به خاصی حالت به نویسنده همچنین

یم واقعیت مختلف ابعاد بین ارتباط موجب که کندیم اشاره

 ،است مرتبط انسان یپرتحواس لحظات که بیشتر با شود

 و عینی مهار از مغز حتی در حد چندین ثانیه که لحظاتی

 به تا آدمی شودیمو سبب . ماندیم باز دنیا درک منطقی

 وا به که یابد دسترسی حقیقت و زمان از متفاوتی بعدهای

. او رویای دهدیمدیگری  محیط با را ارتباط برقراری اجازه

جنگ،  تواندیمداند، دنیای آزتکها را واقعی می عجیب و غریب

رف بدون حاست را  اوردهیکه بوجود ن ییتهایموقع گریترس و د

 تیمورد اذو توصیف شوند،  بو حس کند قیطرزدن فقط از 

احساس کند دردها و وگو گفت قیو از طر ،ردیگبو آزار قرار 

یا برعکس باشد و  شودیمو در واقعیت بیدار  مارستانیدر ب

یی بیمارستان به قربانگاهش ایرؤمرد آزتکی هر دفعه از دنیای 

آگاهانه و  یهاحالت نیمتعدد ب یهایهمبستگ برگردد.

 ٔ  و بازتاب دهنده کپارچهیساختار  کمرد مجروح ی ناخودآگاه

 نیب حالت سوررئالیستی( )شبیه به یک کندیم جادیا یانهیآ

؛ یعنی شودیم داریدر خواب از خواب ب ؛ییایو رؤ یواقع یایدن

کند، و از سیطره انگیز پیدا میواقعیتی که یک حالت شگفت

 .شودیعقل و منطق خارج م

 یفضا تیفیکها شخصیت یرو یادیتمرکز زبا عدم  کورتاسار

بازی گرفتن  نشان داده و بسیار ماهرانه باتر شفافرا  ییایرؤ

مز ، دوگانگی، رریناپذلیتقلمحتوایی( چون تخیل ) ییهامولفه

 ی(فرم و ساختار فنهایی مانند )و راز مکانی و زمانی؛ و مولفه

و  تیو ساختار روا اتیجزئ فیلحن، توص ،یپردازتیشخص

 نیب "دائماً "که  اعتماد رقابلیغ یراو ک... با وجود یدید هیزاو

واقعی است هم  با ارائه شواهدی که هم کندیدو جهان سفر م

 کند کهرا سردرگم و آشفته می ، ذهن خوانندهایرؤ

 است؟ یکه جهان ما واقع میدانیچگونه م

 بود چه؟ ایتنها رؤ تیاگر واقع

داستان هر دو  یا باشد تیتواند واقعیم ها در دو دنیاداستان

 .؟باشد ایتواند رؤیم

 ؟ایرؤ کیبود و کدام  یجهان واقع کدام

ربانی برای قجنگ  یایرویا است  ییایرؤ کلتیتصادف موتورس

 ؟است تیواقعگرفتن 

آزتک قرار  تیشود و در واقعیبه ذهن م لیمدرن تبد یایدن

ز او با استفاده  ت،یبا اختالل در درک واقع سندهی. نوردیگیم

 بر دیتاکنه تنها  ییایرؤ یایو دن یواقع یایدن نیب ییهمگرا

انسان را هدف  تیهو بلکه دارد تیو واقع ااهیروموضوع  

یم دیدچار ترد یشوجود تیقرار داده و او را در مقابل واقع

 یواقع یایو دن ییایرؤ یایدر دن هادادیدنباله رو، زیرا کند

 هاآزتکدر دوران  مرد مجروح هستند. گریکدیاز  یبازتاب

شاید کند و یا یحوادث را تجربه م ندهیکرد، اما در آیم یزندگ

ی رئالیسم جادویی هایژگیواین یکی دیگر از  هم برعکس.

. ندهست متصل پیوندی خط یک در حوادث و بازیگرانست که 

 گاهی و گذارندیم ریتأث آینده و حال بر گذشته رویدادهای

 گذارد.ب ریتأث گذشته بر است ممکن آینده یا حاضر حال اوقات

 زمانی دوره دو در اام همزمان، را نانهیبواقع موقعیت دو فرد

 او، ییایرؤ و حالت کندیمتجربه . جدا هم ازها قرن متفاوت،

 .کندیم به یکدیگر متصل را واقعیت دو این

 به را آزتک جهان و مدرن دنیای بین خوی و خلق میتوانیم

شخصیت مرد مجروح  مدرن دنیای در. وضوح ببینیم

 امش داردآر و امنیت احساس )پروتوگانیست( و حتی خواننده

 او بلکه خواننده نیز احساس نه تنهاقطعًا  جهان آزتک، در اما

 .آسیب دارد معرض در و ناامن

 یدو جهان نیب "دائماً "شخصیت اصلی، مرد مجروح بیهوش 

وقوع  «حال»در همزمان ش « گذشته و حال»که  کندیسفر م

راجع  ییهاوجه سرنخ چیهرگز به هنویسنده در سفرها،  .است

 یی کهاهایرو .ایرؤیا  است یکه واقعدهد دنیا نمیدو  اینبه 

اما گمراه کننده  ز،یانگشگفت یهاتوانند ما را به مکانیم

 تیتا از وضع داردتالش  یاصل تیاگر چه شخصببرند. 

او هرگز اما کند،  یزندگ شیاهایفرار کند و در رو دشیتهد

 .نیست شخوداجتناب ناپذیر سرنوشت  رییقادر به تغ

 الیسمرئ شیوة به که هاییداستان هایویژگی ترینمهم از یکی

 دوآلیسموجود است.  5 یدوگانگ شدهنوشته جادویی

یدوگانگ نیهمداستان حضور دارد، ابعاد  یدر تمام )ثنویت(

؛ آوردندگذار در داستان بوجود ریتأث تعلیق و کششیها 

دو فضا مکان،  ود ،یدو حالت زندگ ی،دو شکل آدم ییارویرو

 یداریب ل،یو تخ تیواقع ،یمرگ و زندگ ،تیدو واقع زمان، و

 .مشخص یهاتیبودن در واقع وهیو خواب، دو ش

 یضاف جادیا یدر طول داستان برا ریتصاو یاریاز بسنویسنده 

 اصلی چنان تیشخص یاهایکند. رویاستفاده م یسردرگم

است و چه  یواقع یزیچه چ داندنمی است که خوانندهواضح 

ی در داستان احساس فیو زبان توص یحس اتیت. جزئدروغ اس

که  ریاز تصاو یکداده. ی« ییایرؤ»گرایانه به دنیای خیلی واقع

 یاست. عطرها "بو"از همه استفاده کرده  شیب سندهینو

 ریتصاو نی. ابوجود آورده استوجود دارد در داستان  یادیز

 یحت یراو؛ کندیکمک م اهایدر مقابل رو تیبه موضوع واقع 

 توانستیبود که به طور معمول نم ییایقادر به بو کردن در رؤ

بار اشاره  نیچند "جنگ یبو"به  نیاو همچن .داشته باشد

 را به همراه دارد. یاکه احساسات خطرناک و غارتگرانه کندیم
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 یوبود ... ب ییایکرد بو یاو را عصبان شتریآنچه که ب"راوی:  
بود که  یزیبو بود ... چشکنجه او  نیشتریب" ؛"نامطبوع

ترسیدن چیز "؛ "...بود که عادت نداشت یزیمخالف آن چ
 "غریبی نبود در خوابهایش همیشه داشت...

و حاکمیتش در کل داستان « مرگ» یدر طول داستان با بو

درگیر است. نویسنده با بهره حس خواننده در اعماق لحظات 

 الیسمرئ یویژگیها از دیگر یکی کهآیرونی بردن از تکنیک 

 ایجاد برای واقعیت یک کردن وارونه یعنی است جادویی

 تدیگریس معنایی بار دارای که واقعیت آن از دیگر تصویری

 کلمات، شکل به که 7 یبالغ و 6 یکالم آیرونی از استفاده با

 جادای برای شوند ظاهر توانندمی اشیا و اطوار اصوات، تصاویر،

 دهبر بهره داستان در مرگ تصاویر به کردن اضافه و تعلیق

 است،

 یا دهش مقایسه "سیاه قبر سنگ" با که «گرافی رادیو» فیلم
 رایحه" ،"هاشکوفه جنگ آشوب دل بخور" مانند جمالتی

 ،"....تن به روپوش شخصی" "...زن بهم دل تازه ترو و تیره
 که همجنان" ،"....آمد سراغش به دوباره پوش سفید مرد"

 شتال بزند دستی بغل بیمار روی هب لبخندی کردیم سعی
 فاصله کابوس آن صحنه آخرین از جسماً بیش و کم تا کرد

 "...بگیرد
 نی. ا"کندیها فرو مها و گلتخت از برگ کیبه "خود را  یپا
دفن  نیها در زمانسان شتریدهد چون بیاز مرگ م یریصوت
ک که نمادی از ی "شودیگل م درغرق  ترقیاو عم"شوند. یم
 جنازه است. عییابوت در مراسم تشت
 قیتعل یکه به معنا "او طعم نمک و خون را احساس کرد ..."

 دیافزایخون آزتک م یمراسم قربان یو سرخوردگ

 

 با هم ییهاها و تفاوتشباهت ،تیو واقع ایرؤ ،در دو داستان

مرگ برای  ایمبارزه یاصل تیهر دو شخص دارند، از جمله:

ستان و یکی در جنگل، هردو قربانی در دارند یکی در بیمار

تقصیرند، در هردو جهان موقعیتی هستند که در ایجادش بی

سرنوشت در اختیار دیگری است با این تفاوت که در 

جان دارند و در جنگل  نجاتبیمارستان همه تالش برای 

 هرکسی تالش دارد جان قربانی را بدست آورد تا خود او را

 که در یدر حال ،است میقالب تسلدر ی مرد کیدر بکشد،  

 که تمام حواستسلیم با اضطرابی بزرگ همراه است  ،یگرید

کند. هر دو از نور یم نترل( را کیو بو یینایب ژهیخود )به و

دهند( و ارتباط یخوب را نشان م ی)که زندگ کنندیاستفاده م

 یاست(، بوها )عطرها اتی)که نشان دهنده شر ح هیآن با سا

 

 (ترس یادهایفر انیها در م( و صداها )جوکشوبو دل آ 

که فاصله شودیمدر دو زمان روایت « طاقباز در شب»داستان 

حوادثی دارند که در زمان  اما هردو ای به اندازه قرنها دارند،

ها در دو مکان متفاوت داستان دهد.روی میو خطی  حال

و دیگری جهانی دست  نخورده و بدوییکی جهانی دست 

است  یزمان تیاست که واقع نیبه نظر چنده و متمدن. خور

داستان  یاما در انتها باشدیم مارستانیکه مرد مجروح در ب

بود که در جنگل و  یاتفاقات ایاست رؤ یگریجور د تیواقع

مرد  ینکنو یاست که زندگ نیا تیواقع ایآزتک افتاده؟ قبیله 

ان آیا مرد مجروح هم واقعیت چیست مجروح کابوس است؟

یا مرد  ندیبیممرد موتکایی است که رویای بیمارستان را 

 ایآموتکایی همان مرد مجروح است که رویای آزتکی دارد؟ 

که در اطرافمان قرار  ییایاز دن یدرست ریما، تصو یهاحس

اگر واقعیت چیزی است که لمسش می دهد،یدارد به ما م

 ریتصو ایآ بینیمشکنیم، میکنیم، بویش میمی اشمزهکنیم، 

 و از خودمان داریم؟اطرافمان  «یواقع» یایاز دن یمشخص

تیوجود دارد که انواع مختلف واقع یشماریب یهاداستان

قباز طا". کشیدند ریبه تصو م،یکنیم یرا که در آن زندگ ییها

حقیقت روزمره داستان است که  کیاز  یانمونه "در شب

و  کندیی ترکیب مبـا دنیای واقعی و خیالرا زندگی آدمی 

که در آن  .آوردپایانی غیرمنتظره و یا مبهم بـه وجود می

 ارسکورتا .به شدت مبهم هستند تیو واقع خیال نیخطوط ب

او در  یترس انسان در ناتوان با دانستن این موضوع که

بر آن دارد تا خواننده خود  یسع است تیواقع صیتشخ

 یواقع یزیاست و چه چ یواقع یزیچه چ دیریبگ میتصم

بتواند تا  کندیخواننده فراهم م یبراو این فرصت را  ،ستین

 .بدایدست با اندیشیدن به اقسام آزادی در اسیری به رهایی 

 یک رویاست؟ تیواقع ایآبه نظر شما 

 عشایر از قبیله ترینمهم و نیتربزرگ هاقوم آزتک -1

( بودند هپیشرفت بسیار تمدن نظر از که مایا اقوام )از آمریکایی

 ربسیا آوردهایدست وبودند غنی بسیار یهااسطوره دارای که

 ریاضیات و شناسیستاره معماری، هنر، در چشمگیری

نشان از  هاآنی هانیسرزمداشتند. اکتشافات باستانی در 

مطالعه قوم مایا و آزتک ) تمدنی پیشرفته و مرموز دارد.

 (شودیمپیشنهاد 

ه جنگ آیینی داده بودند که در ب هاآزتکعنوانی است که -2

 کردندیمطی آن دشمنان راب برای خدایان قربانی 

  اب شود روروبه خود وجودی واقعیت با تواندنمی آدم وقتی -3
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 با را خود گناه بار همزادهایش یا همزاد به منفی نقشِ  دادن

 نماد همزاد این فروید ٔ  هینظر بر بنا. کندمی تقسیم آنها

 .است آدمی ٔ  شده سرکوب زوهایآر و ناخودآگاه

 هرگز گروهی به این نام در زمان آزتکها وجود نداشته. -4

 ،Toltecاسامی قبایل  از ترکیبی است، کلمات با بازیشاید 

Olmec، Aztec .است 

 بخش دو از انسان وجود دکارتی یانگاردوگانه طبق -5

 بدن و ذهن از عبارت بخش دو آن که است شده تشکیل

ماًل کا ذهن. یکدیگرند با هماهنگکامالً  بخش دو نای. هستند

 هم زا بعد دو این. است غیرفیزیکی ماهیتی دارای و بُعد بدون

 بگذارند ریتأث یکدیگر بر توانندیم و نیستند جدا

، کندیخواننده معلوم م ایشنونده  یبرا یبه نحو ندهیگو -6

 د.متضاد دار یکامل متفاوت و حت یمنظور دیگویاز آنچه م

ست ا یزیعکس آن چ قاًیدق ندهیگو ای سندهینظر و لحن نو-7

 ■ .آوردیکه به زبان م

 

 منابع:
 

https://study.com/academy/lesson/la-noche-

boca-arriba-by-julio-cortazar-summary-

analysis.html 

https://prezi.com/m6k8q52xnylw/the-night-

face-up/ 

http://worldhumanities102.wordpress.com/2

011/12/21/julio-cortazar 

https://thedailyomnivore.net/2012/05/21/ma

gic-realism/ 
 -مریم حق روستا -بهشت گمشده -ی در نیمروزارهیجز
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 «فهرست شیندلر»معرفی کتاب  
 «پوررضوان حیاتی»؛ «دیمحبوبه مهرآفر»مترجم ؛ «یلیکِن توماس»نویسنده  
 

 که در زمان جنگ یآلمان دارهیدار و سرماکارخانه ندلر،یبه نام اسکار هر ش یفرد یاست در مورد یواقع یتیروا ندلریفهرست ش انرم

جنگ  ٔ  انهی، که درست در م1945تا  1940 یهااز سال ندلریش یاز زندگ یرمان بخش نیآلمان بود. ا یدوم جزو ارتش ناز یجهان

فهرست نوشته  نیکه در ا یشده و نام هر فرد هیته ندلریکه توسط ش بردینام م ی. رمان از فهرستکندیم تیدوم است را روا یجهان

به  ندلریش یهامتخصص در کارخانه یرویاست که به عنوان ن یفهرست در اصل نام افراد نی. اکندیم دایاز مرگ نجات پ شودیم

 .را نجات داد نفر 1200به  کیکار نزد نی. او با اشدندیکار گماشته م

ر د یلیکن کلیاست. توماس ما ایاهل استرال شهیهنرپ س،ینورمان س،ینونامهشینما سنده،ی، نو1935اکتبر  7زاده  یلیکِن توماس

است  ییایرالاز ده است یکی یلیکرده است. توماس کن لیتحص ایوست استرال وساوتیدر ن کیمتولد شده و در کالج سنت پتر یدنیس

 سندهینو نیاست. ا دهیبه ثبت رس ایاسترال اتینامش به عنوان افتخار ادب 2015در سال  یادب اوردعمر دست کی هزیکه با کسب جا

که  یلیآثار کن گرینام برد. از د توانیم "و قهرمانش وهیب "،"ثیبه لک اسم یمیج ینجواها"اثر دارد، که از جمله آثار او  80بالغ بر 

توسط انتشارات سروش و نگاه ترجمه و چاپ شده  1370که در سال  نبورهاستو شهر ز یکلترجمه شده است، کتاب ند رانیدر ا

 .است

شگاه سؤال کند. صاحب فرو هافیک متیرفت تا درباره ق ازین یدر بورل فربرگیبه فروشگاه پولدک ف یلی، توماس کن1980اکتبر  در

یم اشکه به مغازه یاسندهیهر نو یاد هولوکاست پر کرده بود و برااش را با اسنمغازه نتیبود که دو کاب ندلریش یهایهودیاز  یکی

که  یگرفت. اثر «ندلریفهرست ش»به نوشتن کتاب  میاو تصم یهاحرف دنیبا شن یلی. کنکردیم فیاش را تعریداستان زندگ آمد،

ندان ماقتباس شده است که عالقه زینام ن نیبه هم یینمایس یلمیکتاب ف نیمن بوکر شد. از ا یادب زهیبرنده جا 1982در سال 

تا  لمیف نیاست. ا 1993که محصول سال  لبرگیاسپ ونیاست یبه کارگردان ییکایآمر یلمیدارند. ف ییبا آن آشنا یبه خوب نمایس

از جمله  یاریبس زیتوانست جوا لمیف نیرا داشت. ا 5رتبه  هالمیاطالعات ف ینترنتیبانک ا تیبرتر سا لمیف 250ها در فهرست مدت

 .اوردیرا بدست ب یکارگردان نیاسکار بهتر زهیو جا لمیف نیاسکار بهتر زهیجا

 نینسخه چاپ شده است. ا 1000در  1398ترجمه و در سال  دیتوسط خانم محبوبه مهرآفر 1397در سال  ندلریفهرست ش کتاب

 .باشدیآن شصت هزار تومان م متیصفحه است و ق 496کتاب 

تلمود، عدالت در  ٔ  شود. بنابر افسانه هودیبخش نجات تواندیم ندلریبر، اشترن را متقاعد کرد که اسکار ششب چهارم دسام کشتار

کلمه به  یواقع یو شش سال است. اشترن به معنا یعدالت، س ییجهان، مدت فرمانروا خیاز تار یاها وجود دارد. در هر نقطهملت

 ساختن یبرا زیهمه چ ییاو درست از آب درآمده است؛ گو یبرا یبه لحاظ روانشناختنداشت، اما افسانه  یاعتقاد یارقام عرفان نیا

 .■ او شانیکهم یپناهگاه مقدس برا کیآماده بود،  ندلریبهشت ش
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 «در باردولینکلن »معرفی کتاب  
  «پوررضوان حیاتی»؛ «یخالص مهینع»مترجم؛ «ساندرز جورج»نویسنده  

 

. داستان در گورستان دهدیاش را از دست مساله ازدهیپسر  کا،یوقت آمر جمهورسییر نکلن،یکه آبراهام ل هددیرخ م یهنگام داستان

 اطیجا هستد مرگ خود را باور ندارند و در اصل قبرستان را مانند حکه در آن یکه همه کسان ییجا افتد،یجورج تاون اتفاق م

مرگ خود را  زین نکلنیساله ل ازدهیپسر  یلی. ودانندیم ،ییایدن یو بازگشت به زندگ یدر انتظار بهبود یمارانیو خود را ب مارستانیب

 .و در انتظار پدر است تا او را به خانه برگرداند رفتهینپذ

آن را به رشته  یالدیم 2017در سال  ،ییکایآمر سندهیاست که جورج ساندرز، نو یخیو داستان تار یتجرب اتیدر سبک ادب یکتاب

 یپسر عمو تیداستان از روا نیخلق ا دهیو ا نهیزم شیهمان سال آن را روانه بازار کرد. ساندرز، پ هیرآورد و سپس در فورد ریتحر

به  یرمان در مکان نیا یرخدادها شتری. بکندیاو بازگو م یاز قبر پسرش را برا نکلنیل داریو د جرااست که شرح ماهمسرش گرفته

تناسخ و مرگ  انیکه در آن روح م ییبرزخ است، جا ای انهیم نیسرزم یبه معنا ییبودا نییکه در آ یاواژه دهد،ینام باردو رخ م

 .ندارد یارتباط یبا بدن جسمان یاست ول

 یلویاست. ساندرز در آمار کایاهل آمر سینوو مقاله سینوداستان کوتاه، رمان سندهینو کی 1958دسامبر  2ساندرز زاده  جورج

خالق از  یسندگینو ٔ  ارشد خود را در رشته ی، مدرک کارشناس1988بزرگ شد. ساندرز در سال  کاگوید و در شآم ایتگزاس به دن

استاد  ،یرداستانیو غ یداستان یهاتاکنون، عالوه بر انتشار کتاب 1997ساندرز از سال  ورجکرد. ج افتیدر راکوسیدانشگاه س

 زهیجا یینها ینامزد ،«یاو. هنر» زهیجا کا،یآمر یمجله مل زهیبوده است. چهار جا راکوسیخالق دانشگاه س یسندگینو

 انیو در پا کایکتاب آمر یمل زهیجا یینها ینامزد ،«ویفول» زهی، جا«پن/ماالمود» زهیجا جهان، یفانتز اتیادب زهیجا ،«ینگویپن/هم»

یندرز مسا یآثار داستان گریهستند. از د دهسنینو نیا یادب یدر باردو از جمله افتخارها نکلنیکتاب ل یبرا 2017« من بوکر»کسب 

سه  نیاشاره کرد. او همچن «یمعنو» ،«ندهیآ یبرا یاقهیدودق ادداشتی»، «در ملت اجبار» ،«لیحکومت کوتاه و ترسناک ف»به  توان

به »و  «شدهیمرگ مغز یبلندگو»، «را کشتم هایمن تمام ماه نیزد، بنابرا شیزنبور مرا ن کی» یهارا با عنوان یرداستانیکتاب غ

 .تروانه بازار کتاب کرده اس 2014و  2007، 2006 یهادر سال «یتفکرات درباره مهربان ی: بعضمیگویم کیهر حال تبر

 کی "و  "دهم دسامبر "، "ایپاستورال"، "خاطرات دختر صاف و ساده"ترجمه شده است،  رانیجمله آثار جورج ساندرز که در ا از

 1398ترجمه و در سال  1397در سال  یخالص مهیصفحه توسط خانم نع 376در باردو در  نکلنی. کتاب ل"آورحکومت کوتاه و رعب

 .رسد-یچهل هزار تومان به فروش م متیشده است و با ق چاپ ینسخه توسط نشر جمهور 1000در 

 :از کتاب یبخش

به  ایکه امواج در دمیدیجا مو از آن کردمیم یتپه زندگ کی یمرا ببرند. من در باال خواستندیها مکه آن ییجاآن دمیو من د"

از  دندیرسیبه من م یو وقت آمدندینم نییو پا زدندیها به سمت باال غلت م. سنگآمدندینم رونیو اصالً ب گردندیسمت داخل برم

 خواستمیکه م ین آرامش و شادمانبه آ داشتمیدانه قرار داشت و من هر دانه را که برم کیهر تکه  داخلو  شدندیوسط نصف م

 ■ .دمیرسیم
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 «داش آکل» داستان کوتاه نگاهی به 
 «فرنوش رضایی»؛ «صادق هدایت»نویسنده  

 

 نسانا هراس نتیجه در که هاییترس .است انسانی یهاترس حاصل که آن شکلی از تنهایی. است آدمی تنهایی داستان «آکل داش»

 .دیآیم وجود به دیگران قضاوت از

 هچگون ما درباره دیگران که هستیم مسئله این و دیگران قضاوت ریتأث تحت میزان چه تا که پردازدیم مسئله این به «آکل داش»

 .کنندیم فکر

 است اجتماع دییتأ مورد که آن گونه را خودش تا کندیم پنهان را اشیقیحق احساس آکل که هستیم شاهد «آکل داش» داستان در

 .شودیم نابود جامعه توقعات سنگین بار زیر در آکل فردی هویت رفته رفته و. نماید بازنمایی

 رادارد؛ چ داستان در طول دراماتیک کاربردی بلکه ساخته شخصیت وی برای تنها نه نیز «آکل داش» چهره زخم از هدایت استفاده

. است گردانیده زشت را وی که است زخم همین وجود کندینم ابراز «مرجان» به را خود عشق «آکل داش» که دالیلی از یکی که

 جامعه همین از دفاع برای را زخم این او دیگر سوی از دانست «آکل داش» بیرونی هامارتیای را زخم این توانیم دراماتیک منظر از

 .برداشته است

 تهنک این به هدایت اشاره زیرا. است خود و روانی درونی تردیدهای درگیر هدایت یهاداستان قهرمانان بیشتر مثل نیز «آکل داش»

 البته که است درونی ترسی بیشتر او ترس که دارد نکته این از بود، نشان «آکل داش» از ترزشت و هم پیرتر هم «مرجان» شوهر که

یم را وی ارزش انیو زم ندیبینم را قهرمانش ویرانی که یاجامعهدارد؛  او از جامعه که دارد توقعاتی در ریشه آن از مهمی بخش

 .ابدییم مرده را قهرمانش که فهمد

 گرفته او از همسر انتخاب حق حتی که فردی. است «مرجان» شودیم گرفته نادیدهمعموالً و  دارد وجود اثر در که دیگری شخصیت

 .است گردیده اوبژه به تبدیل داستان طول و در شده

 یک که دارد سلطه بر آن چنان مردانه گفتمان و ندارد جایگاهی در آن زن که ستا مردساالر یاجامعه به هدایت نقد از نشان این

 انتخاب حق و توان و شود انتخاب باید پیوسته یاجامعه چنین در زن. دیآینم حساب به انتخابگر موجودی عنوان به آن در زن

 ■ .ندارد را خود معشوق
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 «یک اتفاق ساده» داستان 

 «مهسا شیرازی»نویسنده  

 
 با انگشتانم روی میز دالبر دالبر شده چوبی که بخاطر بی توجهی

به  هم یکسری از افراد خط خطی شده بود و گوشه سمت راستش

وسیله سویچ ماشین خراشیده شده و بود. و به قول خودشان یادگاری 

و یک قلب کج و کوله هم  96 نوشته شده بود. مهناز و محمد اسفند

آهی از  ده شده بود. ضرب گرفته بودم و گاه گداری همدور آن کشی

 .دمیکشیمسر خستگی و انتظار بیش از حد 

سری چرخاندم و نگاهی گذرا به ساعت دیواری مشکی طالیی که 

 شدیمصدای تیک و تاکش توی موسیقی سنتی که توی فضا پخش 

و  .گذشتیمبود. انداختم یک ساعتی از قرارمون با مرجان  گم شده

کتاب نیمه تمامی که هفته گذشته  یحت وز هم خبری ازش نبود!هن

خریده بودم رو هم تمام کرده بودم و گاهی هم برای گذر وقت نگاهی 

. و برایم خنده دار بود که چقدر کردمیمبه چند خط صفحه اول 

. انقدر خریدنش کردمیمبرای خریدن و خواندنش لحظه شماری 

با نامزدم حامد را به کلی فراموش کرده  برایم مهم بود که قرار مالقاتم

بودم. و بخاطر همین بی توجهی یک هفته تمام با من قهر کرد. و 

که بخاطر خرید  شدینم. و حتی باورش هم دادینمجواب تلفنم را 

یمیک کتاب به محل قرار نرفته بودم! و حاال که به این کتاب نگاه 

می زند و مطالبش  از قبل رنگ قرمز جلدش توی ذوقم بیشتر کنم

! و دلم می خواد آن را با یک شودیمبرایم حوصله سر برو مضخرف 

 حرکت سه امتیازی داخل سطل زباله بیندازم.

 نمیبیم. کنمیمرا جست و جو  امگرفتهولی کمی که خاطرات خاک 

به یغما رفته بودو این اتفاق  هانیااز  ترشیپرابطه من و حامد خیلی 

 ود بر این رابطه تلخ بی پایان.آخر تیر خالصی ب

نویسندگان دفترمجله بودیم. و برای موفق شدن و  من و حامد هردو

. گاهی حتی بعد از ساعت کاری میکردیمپیشرفت به همدیگه کمک 

و  .مینشستیمهم توی کافه نزدیک دفتر یاحتی توی خونه ما 

انقدر  هاوقت. گاهی میشدیم هانوشتهمشغول نقد و بررسی  هاساعت

یم. که مادرم با چشم و ابرو بهم اشاره شدیمطوالنی  هاساعتاین 

نگرانش رو بهم  یهاچشم. و خواندیمو مرا به سمت آشپزخانه  کرد

یم و دادیمرا روی هوا تکان  اشدهیچروک یهادستو  دوختیم

مادر جان تاکی می خواید تمام وقت و انرژی تون رو صرف کار  :گفت

برسید یه پارکی. سینمایی تئاتری  کم هم به خودتونکردن کنید ی

جایی برید بخدا زندگی فقط کار کردن نیست. من هم بی خبر از 

یم اشگونهروی  یابوسهو  زدمیمهمه جا لبخندی به روی مادرم 

و دستانش را توی دستانم می فشردم و چشمان پراطمینانم  گذاشتم

مادر جون نگران نباشید  :مگفتیمو  دوختمیمرا به چشمان نگرانش 

فردا  میکنیمو پول جمع  میکنیماالن که جونیم و انرژی داریم کار 

 .میکنیمکه پیر شدیم تفریح 

 

 .گذشتیمو از کنارم  دادیمو سری تکان  دیکشیممادرم آهی 

شبانه روزی ما نتیجه داد. و یکی از  یهاتالشدیری نگذشت و این 

ت و حامد توی دفتر ترفیع گرفت و سردبیر حامد جایزه گرف یهامقاله

مجله شد. از شنید این خبر انقدر خوشحال شدم. که ته مانده حقوقم 

رو برای همه شیرینی خریدم و توی دفتر پخش کردم. آخه دیگر بعد 

از چهارسال نامزدی می تونستیم خونه بگیریم بریم سرخانه و زندگی 

. من کردیمموضوع فکر  انگاری تنها کسی که به این یول خودمون.

وقت فکر کردن به تشکیل زندگی را نداشت.  اصالًبودم چون حامد که 

حامد دیگر یک نویسنده نوپای ترم اولی دانشکده ادبیات نبود حامد 

دیگر سردبیر یک مجله ادبی بود که تمام طول هفته یا توی جلسه 

 فمختل ینارهایسمو  هاشیهمابود یا توی سفر مشغول برگذاری 

و  هارستورانجدیدش تو  یهمکارهاو هم به همراه  هاهفتهبود آخر 

هر وقت هم که اعتراض  گذارندیممختلف  یهایفرهنگ انواع مجتمع

همینطور که مشغول خالی  یبرینمکه چرا من را با خودت  کردمیم

کردن شیشه عطر روی کت شلور مارک دار خوش دوختش بودژستی 

 جاهابه اینجور  اتهیروح: عزیزم تو گفتیم. گرفتیمبه خود 

 سازگاری نداره.

بعد که انگار یکدفعه چیزی  رفتیمبعد چشمکی می زدو بیرون 

 :گفتیمو  دیچرخیمبخاطرش بیاد روی پاشنه پا به سمتم 

 مقاله صفحه اول رو نوشتی؟-

 .سمینویم:گفتمیمو  دمیکشیممن هم کالفه چنگی توی موهایم 

یمسمتم و  گرفتیمکشیدو انگشت اشاره رو  بعد اخمی درهم می

 خیلی عقبی امروز فرداس که اخراجت کنم. :گفت

ومن  .رفتیممی زدو  یاقهقههبعد بی توجه به بهت و حیرت من 

یمدر دل  دوختمیمنگرانم را به سیمای جدید حامد  یهاچشم

: این همون حامد! همون مرد سربه زیر و خجالتی! همان آدمی گفتم

ینممن بودم نه نه من این مرد رو  شیهامقالهتنهای خواننده که 

یک لحظه احساس خطر کردم تصمیم گرفتم زندگی غرق  شناسم

رو نجات بدم. فردای آن روزی وقتی وارد دفتر شدم بی معطلی  امشده

انتظار نشستم یک ساعت  به به سمت اتاق حامد رفتم پشت میزش

گوشم رسید خیلی وقت بود از پشت در به  اشقهقههبعد صدای 

صدای خند های از ته دلش رو نشنیده بودم راستش توی دانشگاه از 

یمشدم آخه خیلی زیبا  شیهاخندههمان روز اول عاشق صدای 

و  نیرتریسختگ. همیشه خند هایش طوری بود که حتی دیخند

امروز با شنیده  یول .داشتیمرو به خنده وا  استادها نیتربداخالق

 دیگر قند توی دلم آب نشد! اشندهخصدای 

صدای باز شدن در باعث شد تلنگری بخورم و متوجه مقعیتم بشم. 

صورتش رو پوشانده بود وارد  کامالًلبخندی که  در کامل باز شد و با
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شد. لبخند اش روی صورتش ماسید و یک تای ابروهاش رو باال برد 

 و گفت:

 خیر خانم اول صبحی خبریه-

 لند شدم گفتم:از روی صندلی ب

 اومدم باهم صحبت کنیم.-

 روی میز بود گفت: یکاغذهابا  همینطور که مشغول کلنجار رفتن

 بیا کافه. 5اینجا که نمی شه ساعت -

داشت رو بر بعد انگار من توی اتاق حضور ندارم بی توجه گوشی تلفن

و مشغول شماره گرفتن شد. یک لحظه دلم برایش خیلی تنگ شد 

یمبود که ندیده بودمش تیپ جدیدش خیلی بهش  انگار چند سال

و کمی هم چاق ترشد بود چند تار سفید هم الی موهای خوش  آمد

 حالتش نمایان شده بود.

یک لحظه متوجه نگاه خیره من شد سرش رو باال گرفته و چینی به 

که هنگام برداشتن  یابچهبهم نگاه کرد مثل  داد متعجب اشیشانیپ

دستگیر شده به سرعت صحنه جرم رو ترک  تعداد زیادی شکالت

کردم و به اتاقم پناه بردم. به در تکیه داده بودم و پشت سر هم نفس 

که یکدفعه در باز شد و هانیه که جایگزین حامد  دمیکشیمعمیق 

توی بخش مقاله نویسی شده بود وارد شده با همان انرژی و هیجان 

درآغوش گرفت و  من رو شدینمهمیشگی که یک لحظه ازش غافل 

کجایی تو دختر همه جا رو دنبالت گشتم. ببین یک  گفت:

 باید با من بیای حتماًکتابفروشی پیدا کردم عالی درجه یک امروز 

 همون کتابی رو هم که تو دنبالش بودی داره.

 اما آخه امروز..-

باید بیایی ببین یک کافه هم توش داره یه  حتماًاما و آخه نداره -

 درست می کنه. ییهاقهوه

یک لحظه احساس کردم من هم باید توی این رابطه یک خودی 

کمی هم  امشدهنشان بدهم دیگه از به دنبال حامد دویدن خسته 

 اون به دنبال من بدود.

 تبسم تبسم..-

این صدای مرجان بود که من رو به زمان حال برگردوند. مرجان 

تحصیلی از مدرسه دوست دوران دبیرستان من بود و قبل از فارغ ال

که ده سال از خودش بزرگتر بود ازدواج کرد و حاال  اشخالهبا پسر 

دو تا دختر دو قلوی هفت ساله داره.. از یک سال پیش که دیدمش 

ود ب شده بود لباس پوشیدنش کمی بی حوصله تر شده ترچاقکمی 

یماز یک زن بیست و هفت ساله نشون  ترشکستهصورتش خیلی 

تورم و قرمزش هم مثل همیشه پر از خرید بود. نفس دستان م داد

پرشده از خارو بار خانه را روی صندلی گذاشت و  یهاکیپالستزنان 

 خودش هم روی صندلی رو به روی من جای گرفت.

با  کردیمرا مرتب  اشیروسرهمینطور که موهای بیرون زده از 

 لبخند زیبایی که چاشنی صورتش بود گفت:

نکن به من انشااهلل خودت فردا رفتی سر خونه اینجوری نگاه -

از صبح تا حاال حتی وقت سرخاروندن  یکنیمزندگیت من رو درک 

یادم نمی اومد با  خوردینماتفاقی چشمم به پیام هامون  آگهنداشتم 

 تو قرار دارم.

 خیلی ممنونم که انقدر به من لطف داری.-

 رو برای سفارشهمین که خواستم دستم رو بلند کنم و پیشخدمت 

 صدا کنم شوهر مرجان رو دیدم که وارد کافه شد.

 اااا مرجان آقا منصور اینجا چیکار می کنه.-

مرجان با تعجب به سمت در ورودی چرخید و با هیجان دستش رو 

بلند کرد ولی در یک لحظه دستانش توی هوا ثابت ماند و چشمانش 

ه شده بود. در خیس شد و مات و مبهوت به صحنه رو به رویش خیر

به سرعت دست مرجان رو گرفتم  دیرسینمآن لحظه فکری به ذهنم 

و از کافه خارج شدیم وارد پارک نزدیک کافه شدیم و روی اولین 

 یاطهنقنیمکت نشستیم. خبری از مرجان یک ساعت پیش نبود به 

و نه حتی صدای نفس کشیدنش به  زدیمخیره شده بود نه پلک 

روتوی دستم گرفتم و فشردم مثل برق  . دستشخوردیمگوش 

گرفته هااز روی صندلی بلند شد و راه افتاد پشت سرش حرکت کردم 

انگار الل شده بودم قدرت حرف زدن نداشتم مرجان هم سکوت کرده 

وارد یک مرکز خرید خیلی بزرگ  دیدویمو نه انگار  رفتیمبود و راه 

شال و کیف کفش  رو برمی داشت از آمدیمشد هرچیز که به چشم 

یمگرفته تا مانتو و گل سر و لوازم آرایش همه چیز خرید انگار که 

رو امروز جبران کند از جلو غرفه لباس بچه  هاسالتمام این  خواست

! تمام خریدش را حساب کرد و به گذشتیمگانه ومردانه به سرعت 

بود یک انگار من رو هم فراموش کرده  رفتیمراه افتاد دیوانه وار راه 

لحظه جلوی یک تابلو ایستاد روی تابلو نئونی خوشرنگ نوشته شده 

بود سالن زیبایی عطر یاس کمی درنگ کرد ولی بعد وارد شد وقتی 

می خوام  وارد شدیم رو به خانم که آرایش زیادی داشت کرد و گفت:

خانم جوان از چشمان مرجان همه چیز رو خواند لبخند  زیبا بشم.

ن رو به سمت یک اتاق همراهی کرد یکی دوساعتی تلخی زد و مرجا

گذشت و مرجان دیگری از اتاق خارج شد لبخندی به رویش زدم و 

امروز  خواهندیم کردیمسری تکان دادم بازهم عجله داشت احساس 

رو ازش بگیرن از سالن خارج شدیم دربست گرفت و به راننده آدرس 

به نگهبان جلوی در  گرانترین رستوران شهر رو داد وقتی رسیدیم

غذا رو  نیترگرانانعام خوبی داد و وارد رستوران شد بهترین و 

رو خورد بعد از پیشخدمت  غذاهاسفارش داد با اشتها و لذت تمام 

خواست تا برایش یک تاکسی خبر کند بعد با من روبوسی کرد و 

  رفت.

ز ا یک سال امنشستهباز هم توی همان کافه به انتظار مرجان  امروز

کارت عروسی من و حامد روی میز روبه رویم  گذردیمدیدارمان 

وارد  اشبرآمدهمرجان با شکم  شودیمدرکافه باز  کندیمخودنمایی 

و به قول خودش خدا رو شکر این یکی پسر است آخه آقا  شودیم

منصور پسر خیلی دوست داره باز هم دستانش پر از پالستیک است 

 هم یک ساعت دیر رسید حوصله است باز بازهم لباس پوشیدنش بی

 ■.به قرار..



 

 1398 ماه مرداد|چوکماهنامه ادبیات داستانی صدوهشتم شماره    51

 «در یک شب» کوتاه داستان 

 «روناک سیفی»نویسنده  

 

دومین شبی است خواب بر او حرام شده و فردا صبح هم باید  _1

آورد. مگر در مواقعی برود سرکار. به ندرت تنها توی خانه دوام می

خاطر شغلش مجبور شبیه به حاال که همه بروند مسافرت و او به 

 شود بماند.
باید حضور کسی را حس کند تا بتواند بخوابد. حاال چه صدای 

خروپف یکی از توی هال یا اتاق بغلی. یا آمدن و رفتنشان، صدای 

باز و بسته شدن در دستشویی، رفتن کسی توی آشپزخانه، روشن 

خاموش کردن چراغ. هر چند آن خواب هم بیشتر اوقات زهرمارش 

د ولی حداقل برای چند ساعتی هم که شده توانسته با خیال شومی

 آسوده چشم رو هم بگذارد.

نه مثل حاال که تا صبح هزار توهم و خیال از توی سکوت مرگبار 

ای برایش محال باشد. خانه آرامشش را ببرد و چرتی چند دقیقه

شود. هر چقدر بخواهد حواس خودش را به چیزی پرت کند نمی

 کند اشباحیشنود. احساس میاتاق یا آشپزخانه می صدایی از تو

آورند، از پشت پرده کسی به او زل زده، از تو تاریکی سر درمی

کنند، حضور سنگین کسی را پشت سرش حس شیر آب را شل می

کند و.. اگر از زور خستگی چشمش روی هم بیوفتد بختک می

 زند.اش چنبره میهمان سرتاپا سیاه نحس روی سینه

 ه رنجی بدتر از این آدم نتواند یک شب با دلی سیر بخوابد؟چ

شان سه نصفه شب روشن است. گرسنه شد. همه چراغهای خانه

پشت پنجره به بیرون نگاه  از دارد.توی یخچال سیبی برمی

گردد کند تا کمی دلگرم شود. برمیکند. ماشینی هم عبور نمیمی

 توی هال.

رد پشود گربه از خواب میاز میبه محض اینکه پنجره حیاط ب _2

 ها به پنجره زلرود. از پشت شاخ و برگو تندی از درخت باال می

 

 
کشد و درخشد و دختر از ترس جیغی میزند. چشمانش میمی

هوا در و پنجره را باز بندد. بار چندمی است که بیپنجره را می

 ه؟ب پریدای پرت کرده تو باغچه و گربه از خواکرده یا هسته میوه

خورد. باال هایش جم نمیگربه تا یکی دو روز از کنارجنازه بچه

رفت آنها کرد. هر سمتی میرفت و مویه میآمد و میسرشان می

برد و ملتمسانه صدایشان کشید و با خود میرا هم به دندان می

گذاشت کسی بهشان دست بزند. حتی به مگسهایی که زد. نمیمی

 .بردیمشستند حمله شان میروی سرو بدن جداشده

چند روز پیش پدرش از فرصت کوتاهی که گربه رفته بود استفاده 

گداری ناله کنان ها را پرت کرده بود. گهکرده و جنازه بچه گربه

 تمام روز بی باًیتقرکشید های حیاط را بو میتمام سوراخ سنبه

را  ای کز کرده بود. حاال هم دست و پایشحال و ناراحت گوشه

د کنزند. همینکه دختر در یا پنجره را باز میجمع کرده و چرت می

دوزد. کاش این دختر نبود تا قبل پرد و به او چشم میاز خواب می

 گربه نره پیدا شود خوابی بکند. ٔ  کلهاز اینکه باز سر و 

های قروچ.. دختر سیب را دندان زد. کرم با دیدن این دندان _3

قالب تهی کرد. وحشت زده از سوراخی که  رحم و ظالمبی همیشه

و دندان هم به  رفتیم ترشیپکنده بود برگشت عقب. او هی 

دنبالش. از دست این آسیاب غول آسا! فکر دو روز دیگرش را 

ها شب و روز از کند؟ که بی جان تو خاک می افتد و کرمنمی

 االکشند؟ حروند و گوشتش را به نیش میآیند و میشان میبین

خواهد؟ شانسش را ببین. باید همین یک سیب از جانش چه می

هم قاتی محتویات دهانش له شود چه؟ یا  داشت؟ اگر کرمرا برمی

نصف بدنش را گاز بزند؟ خدا کند قسر دربرود و با آب دهان درسته 

سر بخورد تو شکمش. با دلی لرزان خودش را بین دو تا هسته 

■ .توی سیب فرو رفتندها پنهان کرد. بار دیگر دندان

. 
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 «داردامن گل» کوتاه داستان 

 «حسین کهندل»نویسنده  
 

 یباران ریاز ز ردیگیمشاخه گل  کیکه از من  یگل دار زن دامن

 .پردیمچشمم  یندارد تو پیکه ز

 «چند؟ یاشاخه: »پرسدیم

 «کرمته یچ هر»

 «متونم پولتو بد یشه نم یباش بگو االن چراغ سبز م زود»

سبز  ایزود نیبه ا عصریبه ول یچراغ اتوبان هاشم دینباش نگران»

 «شه! ینم

 «شه یشه، مگه م ینم چرا؟»

 انتخاب یبرا یکه وقت کاف دانمیرا م نیفقط ا دانمینم چراشو»

 «دیکردن و پرداخت پول را دار

است  دهیاسکناس به آن چسب پنجره همانطور که را از دستش

 .کندیمرا برانداز  هاگلو  آوردیم رونیب

مثل تتو کردن  شیران پا یگل دار رو دامن

. دامن گلدار بهتر ماندیمپوست شق و رق  یرو

آن است که  تشیاست و مز انیاز پوست عر

یم یرا تکان شی. پاشودینم دهیپالس وقت چیه

و واژه گل  شودیمپا گم  یآن ال ی، گل رودهد

با  جامن در آن تیالف وضع. اختترساندیمشومم  یدار مرا از فانتز

 واژه است. تیدامن زن فقط در حد موقع یگل رو

به  یکیواژه گل دار کرده است.  ریذهنم را درگ یبیعج وسواس

سراغم  یفکر وسواس نیا یهر از گاه به دار. یکیزند و  یگل م

 یباز هاواژهشده است و با  ادیتعداد دفعات آن ز داًیجداما  دیآیم

 رگیبه شاخه د یاشاخهمنقطع و کوتاه است. از  می. فکرهاکندیم

ینمرا دنبال کند  یزیچ خواهدیم. گرددیمو بر  رودیم. پردیم

 ؛کندیم یآن را هج هایاول. مثل کالس تواند

 «و دار گل»

 یو گاه ینقشه کش یآدمها برا زا که یهست آلرژ یاهیگ گل

 .کنندیم میتقد گریکدیآن را به  یخوش مزگ

گن چه  یم مثالً. کنندیم یها را با آن نامگذار کیکوچبچه  ای

یم خرمیمکه از آن گل  ی. گل فروشیچه بچه گه ای و یبچه گل

 میدتق گریکدیمتمدن به  یکه گل همان گه است که آدمها دیگو

زند، جان  یم شهیر یگل همه جا هست و در هر خاک .کنندیم

کنند. هر کس گل  جانش یکه ب یتا وقت دیآیم رونیو ب ردیگیم

در حمد و سوره  ندیگو یکه م ی، طورکندیمتلفظ  یجور کیرا 

 یآدمها بستگ به لهجه نیا« گل هو اهلل احد»هم آمده است که: 

 نشیماش یکه پشت چراغ قرمز تو یزن نیمثل هم دارد،

 

 
 «گل چنده؟ نچده؟ نیا: »دیگویم یو با لهجه آذر دهیلم 

یماست و  دهیکش نییرا پا شهیش دشیپرا یاز تو یمرد کچل

دو تا گل خورده، نوش جونش، گوشت بشه  رانیاول ا مهین: »دیگو

 «بچسبه به تنش

و عدد دو را نشان  کندیمبچه جوراب فروش دستش را بلند  پسر

 دهدیم

 بابا! یا

چند  یاشاخهآخرش گل رو : »دیگویم یدوباره با لهجه آذر زن

 «؟یکنیمحساب 

که داور هر گل رو  یمتیآخر آخرش همون ق: »میگو یخنده م با

 کنه. یحساب م یبا سرمرب

یمقدر چانه  نیا دیرویمهم  ییبایدکتر جراح ز شیشما پ واقعا

 !«دیزن

 :دیگویمو  بردیمرا درهم  صورتش

 یدارم صحبت م ینکنا جد یشوخ یه»

 «کنما

 صحبت کنم یجد یزن آذر نیمثل ا اگر

 مخصوصاً دهمیم حیترج یعیطب یهاگلرا به  یمصنوع یگلها

. ال کنندیم یبا آنها باز مثل فرفره هابچهکه  یکاغذ رنگ یهاگل

 دهیکه تا شب پالس اندازندینمجانت  یترس را تو نیاقل آنها ا

دارم.  یآن آلرژ یاز عطر گل است و به بو سی. دستم خشوندیم

یمچرا گل  دانمینم یول کنمیمعطسه و احساس تهوع  شهیهم

است که چرا  نیدر ذهنم وجود دارد ا شهیکه هم ی. سوالروشمف

ینم یینعنا ای یآدامس خرس مثالً ؛ دهمینم یگریدل به کار د

مردم،  یهانیماشتو  کنمینمو فوت  چرخانمینم، اسپند فروشم

 نیا ی. همه دستفروشاشومینم روزیف یحاج ایو  یپاک کن شهیش

پرده  یاما اگر بخواهم ب .شناسندیم یآلرژ یراسته مرا به اس

 هانآبا فروش گلها مرا از  یحس کی .اموانهید کمیصحبت کنم من 

 یماتوبان هاش یبغل گل در انتها هیو دوباره روز بعد با  کندیمدور 

ت اس نفصالحس اتصال و ا نیکنم. هم یتا گل فروش ستمیایم

ت که درد و لذ یشغل کرده است. حس نیکه مرا وادار به ادامه ا

نظافت و  ایو  و الس اسی یرا در خود دارد. مثل زلت و لذت، بو

ام تا شب تم دیکثافت. حاال صبح است و کنار اتوبان هستم و با

 و.... لیبغل گال هیبغل گل را بفروشم؛  هی نیا

 نیدستم باد کرده وا یرو اشهمهو  امنفروخته یزیحاال که چ تا

 را اشچانه خواهدیمار زند که انگ یم چانه نقدریهم ا یزن آذر

 

 پنجره همانطور که را از دستش

 ونریاست ب دهیاسکناس به آن چسب

 .کندیمرا برانداز  هاگلو  آوردیم
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 کند. یجراح 

آن قدر زننده و چندش  یچراغ قرمز ابد نیزدنش پشت ا چانه

 یکنار کوره سفال گر یعنیآور است که دوست دارم گل لگد کنم 

 یکنم و از تو یگل مال یپاچه شلوارم رو باال بزنم و خودم را حساب

 یمیقد یهاطرحبا  اورمیدر ب وانیکوزه، کاسه بشقاب و ل آن

 یسد مهد یروبرو شیتجر هب دهیو شب بروم نرس یقجر ،یصفو

 بساط پهن کنم.. یمیحل

 یکوزه چو من عاشق زار نیا ون،یآقا خانوما یآ: »ادیو فر داد

 «بودست....... یبودست در بند سر زلف نگار

باشد. دود اگزوز  یاز گل فروش شتریسودش هم ب کنمیم فکر

 یشاست نیحرفها ماش نیوسط ا. رودینمهم تو حلقت  نیماش

است که دوباره  نی، اکندیمهمه ذهنم را پاک  یبلند شهردار

 شیکه هنوز سر جا یافتد به دامن گل دار زن آذر یچشمم م

 امیناراضاما من  رسدیمبه نظر  یآنجاست راض نکهیهست و از ا

، دانشگاه را هم نصفه خواندینمدخل و خرجم با هم 

وته ب نیهم ریکس و کارم ز یب کالًول کردم و  مهین

، خدا رو شکر عمل ندارم اما امآمدهو گل به عمل 

ا گله نیرا پارسال با فروش هم سمیخرج عمل آپاند

خسته شدم، مغزم چه کالف سردرگم  آهدر آوردم. 

یم ییکه پرت و پال گو نیاست، نا کس با ا ینا فرم

من زن است دا یدهد اما باز حواسش به گل رو بیتا مرا فر کند

. وسواسم شودیمپا گم  یدرون ال یکه با تکان خوردن به آرام

داده  ریواژه دار گ یعنیدوباره اوت کرده و به بخش آخر واژه گل 

یمر یگ یلیخ شومیم وانهیدارم د ی. واکندیم یاست و پافشار

خوردم؛ لورازپام،  شیساعت پ می. من که قرصم را ندهد

 شیتجر دانینسخه روانپزشک م هانیا. دونیو رسپر نیونالفاکس

 است. یفقط دکتر عموم ندیگو یم هایلیخاست که 

. خسته شدم. اشکم دم مشکم کندینمچرا زودتر ذهنم را کدر  پس

. اندگرفته یرا به باز امیآگاهو نمادها  هانشانه، هاواژه نیا است.

 یور لیپرپر شدن گل گال ادیتهران مرا  یاگاه یوا ،یگفت یآگاه

چراغ  نیهم ریز شیکه دو سال پ یمرد یریچراغ قرمز، دستگ

سال قرار است فردا با  کی. حاال بعد از ردک یرا با چاقو افق یجوان

چراغ  نیشود. ا ختهیچراغ قرمز به دار آو ریز دم یایحضور اول

 تیپا ریبعد ز اندازدیمطناب دار را به گردنت  قرمز قاتل است،

عالمت  یتا تمام ناتمام معما کندیم تاشکنجه. کندیمگل پرپر 

نشان دهد. هنوز  ردرا ز زیکند و همه چ قرمز و سبز را پنهان

 یب خواستیمو نگران بود و  یاست که عصب ادمیصورت قاتل 

 درنگ از چراغ زرد رد شود، اما خوب نشد.

بود که  نیا شیاز آرزوها یکیرفتم،  ادتشیبه ع شیماه پ چند

غذا بخورد،  همانجا کند، یغ قرمز زندگپشت چرا شهیهم یبرا

 یایولا شیزنده بماند. چند بار هم پ یمثل کند و بخوابد ول دیتول

 شانیراب اهیبا روبند س ییهاگل اتفاقاً  رمیبگ تیدم رفتم تا رضا

 یرا هم جلو لیگال یهاگلهمه  چیندادند که ه تیرضا یبردم، ول

 یدور وقت یهانزماچشمانم پرپر کردند. بغض کرده بودم مثل 

 یشب خواستم برم تو کی دیآیم ادمیا چهار ساله بودم. یسه 

اتاق خواب بغل مامانم بخوابم که مادر بزرگم ننه سارا از کنار دار 

 تیزد، بعد در گوشم گفت که امشب وضع میصدا یبه آرام یقال

. میبه پناهگاها برو دیبا نکهیجنگ است، نه ا نکهیقرمز است. نه ا

 قدغن است.  ماناتاق بغل ما یتو دنیفقط خواب

ننه سارا تا کارش تمام بشود.  یکردم و نشستم کناردار قال هیگر

تاق ا میننه سارا هنوز سر دار بود اما او مرا بغل کرد و رفت یگل قال

اتاق خواب مرد گردن  درب یباال شهی. از پشت شمیباال که بخواب

 کردیم یو مادرم سعبود  دهیکه کنار مادرم خواب دمیرا د یکلفت

را پرپر کند. انگار که درد داشت  یقال یهاگل فشیظر یهادست با

اما از  کندیمکه جان  ی. مثل کسکردیمچون ناله 

به  گری. بعد از آن شب دبردیمجان کندن لذت 

عالئم چراغ قرمز و مردان گردن کلفت، الغر و 

و جوان عادت کردم. چند ماه هم بعد  ریپ ،یمفنگ

سر دار را  یقال یهاگل قشسارا قبل از آنکه ن ننه

قبرستان  تمام کند اجل به سراغش آمد و او را به

ه پرپر شد یهاگلشکسته ساقه،  یهاگلتپه روستا برد.  یباال

 به هم زد.  یو مردگ یننه سارا حالم رو از زندگ یرو

. زن کردمیمهم فرا  یمعناست و گرنه از مردگ یکه عدم ب فیح

او فقط  یشده است. چراغ قرمز برا رهیپشت چراغ به من خ ،یآذر

است که  تیمن ممنوع یاست اما برا یکیتراف تیقانون محدود

ز چراغ سب دیبه ام هانیماشاز  یلیبه ان هستم. از صبح خ محکوم

تنها منم که هر روز از صبح تا شب پشت  نیا یول کشندیمانتظار 

 یه» کندیم میصدا ی. زن آذرکنمینمآنم و از آن عبور 

را پرپر کنم و  یدامن زن آذر یهاگل. دوست دارم «یاروقلخ

پشت چراغ  هاستسالمجهول چراغ قرمز را بشکنم. من  یمعما

 قرمزم.

 هنوز قرمز است. یقرمز ابد چراغ

 نیو گاز ماش کندیمپرت  رونیب نیپول را از پنجره ماش یآذر زن

 ....ردیگیمرا 

زن  یجا کندیممن ترمز  یز جلوکه پشت چراغ قرم یدختر

 یگل رو یو از ذل زدن من که در جستجو ،ردیگیمرا  یآذر

 :دیگویمو  ردیگیم اشخنده گردمیمدامنش 

 :میگو یو م خندمیم «ینکنه قرصاتو پشت و رو خورد»

 «یخوا یگل نم خانم»

 «ها یگ یم یچ هیرو واسه سر قبر مادرم ببرم.  گل»

به  گریبعد از آن شب د

عالئم چراغ قرمز و مردان 

 ،یگردن کلفت، الغر و مفنگ

 جوان عادت کردم. و ریپ
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 «ها کهیعشاق نزد روز»

 .«ادیم نتیداشبورد، قشنگه به ماش یبذار جلو یجور نیهم یخواد بد ینم پول»

 «فاک چراغ قرمز یآ»زند:  یو داد م گذاردیمفرمان  یصورتش را رو یزرد فرفر یبا موها دختر

 .کندیم ادیرا ز کیموز بعد

 است. زانی، آب دماغم هم آوکنمیماز عطر است و پشت سر هم عطسه  سیخ دستانم

 :دیگویم کیپشت تراف تردخ

 :میگو یم« بهتره به خدا یاز گل فروش یفروش خود»

 «؟یزد یزیچ»

 «چطور؟»

 «یعیطب ریو انتظارت پشت چراغ قرمز غ یصبور»

 «گل زدم آره»

 !«یزد گل»

 !«یگال که مثل بچت بغل کرد نینکن نه از ا ترش»

 «آها پس از اون گال»

 «شه ینم دهیپالس گهیکه د نهیآ شیگال خوب اون

 «شترهیباشه حالش ب تریطوالنچراغ قرمز  ی. هر چیسیپشتش وا یگردیمدنبال چراغ قرمز  اصالً یو فاز که ور دار یریگیمتا کام  دو»

 «امتحان کنم یشه دو تا کام به من هم بد یم»

 .دهدیمرا به دستم  گاریس کندینم یفرق شیانگار برا کندیمبه من  ینگاه

 گرفتم یکیمات لتریف یاز رو ظیپک غل دو

 لبامون به هم خورد ییجورا هیقرمز شد  لبم

 سه سوته پسر خاله نشم گفت: نکهیا واسه

 «کنما یم تیدور ور ندار رنگ هو»

 «کنه؟ ینشعه م یک حاال»

 «یبه زود» :دیگویم رودیم نییکه با آهنگ باال و پا نطوریهم دختر

 ، حالت تهوع دارم.رودیم جیگ یکم سرم

 است که سالها مرده است. یکنار ننه سارا بخوابم. دماغ دراز و صورت فک دارش مثل شبح ترسمیمشب هم چراغ قرمز است؟ ام ایآ

 .کشمیمو من گل  کشدیمچراغ قرمز اتوبان و اتاق خواب مادرم هر دو قرمزند، او درد  امشب

 گذشته است. هاسالباشد.  دهیننه سارا بر سر دار پالس یگل قال دیشا

دستان  نیهم ،فروشمیمچراغ قرمز دار بزنند و من هم همه آنها را  ریرا ز ی. فردا قرار است مردنمینشیم یاگوشهو  رمیگیمرا دستم  هاگل

 ■ .کندیممرا ارضاء  یخال



 

 1398 ماه مرداد|چوکماهنامه ادبیات داستانی صدوهشتم شماره    55

 «مادران سرخ» کوتاه داستان 

 «سبا عسکری»نویسنده  
 

 ٔ  شدهصدای آجرهای روی هم آوار  امروز هم مثل دیروز 

به همان  هنوز .آمدیم باز آشپزخانه ٔ  پنجرهساختمان کناری از 

صدای  کندیمسعی  زرد چرکش نشسته و ٔ  کاناپهروی  حالت

وبه  کشدیمعمیقی  نفس ذهنش بسپارد. گنجشک هارا درون

آنقدر سنگین است که دلش  سرش .شودیمزحمت بلند 

 میخواهدبه دیوار بکوبدش.. یک سال گذشته..

. همه را یکی یکی برمیگرداند هاعکسسمت قاب  درویمباز هم 

 دیگر خانه که خاک ٔ  هیاثاثبرعکس اسباب  طرف خودش.

 هاقاب. محسن توی یکی از زنندیمبرق  هاعکس قاب ،اندگرفته

 ترروشن و چشمانش دهدیمسفیدش را نشان  یهادندانردیف 

شان و رقص نور هاپروانه. شنودیمقاب را  یصدا از همیشه است.

جنگل نمک آبرود. دست  یهادرختال به الی 

محسن گره  ٔ  مردانه یهادستکوچک ترانه توی 

. چشمانش را دیآیمخورده. بوی آتش و کباب 

. چشمهای سوزدیمو  شودیم. خیس کندیمباز 

 براق قاب باد کرده.. ٔ  شهیشمحوش توی 

یم. سرسام شودینمصدای قاب عکس قطع 

نزدیک است روی . رودیمگیج  سرش .ردیگ

خانه سر بخورد. قاب را برمیگرداند  یهاپارکت

توی  گذاردیمسبز رنگ و پاهایش را به آرامی  ٔ  ترمهروی 

 سمت تراس رودیمو  کندیمآب  آشپزخانه. پارچ را پر از

اما یارای  سوزدیم و دلش ندیبیمرنگ و رو رفته را  یهایشمعدان

 تری طوسی به سرعتکبو هایشمعدان نییپا گریستن ندارد.

یکی  یرو و پر میزند. چرخاندیمرا در حدقه  شیهاچشمقرمزی 

 تراس تخم گذاشته. ٔ  شدهخشک  یهاگلداناز 

 ردیگیمو ساعتی بعد دزدکی دستش را  کندیمآرام اتاق را ترک 

که روی  کندیمکبوتر را نگاه  یهابالبه چهارچوب در اتاق و 

در حال اندیشه است.  یهاآدماندامش آرمیده است. کبوتر مثل 

 باشد. اشبچهکه چقدر باید مواظب  کردیمبا خودش فکر  حتماً

 تراس را به آرامی کشید تا کبوتر راحت باشد ... ٔ  پرده

بازش  هامدتدوال شد. بعد از  اشیانقرهروی دفترچه یادداشت 

 ٔ  شانه. بوی دادیممادرش را  ٔ  باغچهیاس  یهاگلکرده بود. بوی 

وقتی از اتاق  تولد ترانه یبو .دیخوابیموقتی در آغوشش  محسن

. بوی زندگی.. بوی قوی ترانه روی آمدیمسبز بیمارستان بیرون 

 محسن در روز تولد پنج سالگی. یهاشانه

اولش مکث کرد اما روان نویس توی دستانش چرخید و چشمانش 

 درخشید. هامدتبعد از 

و  ریز شیهاچشمم نشست. روی تخ روز اول: کبوتر خیلی محتاط

گلدان لم داده  . جوری رویشوندینمو از باز ماندن خسته  اندسرخ

 حس کند کسی یوقت است که انگار کل تراس برای خودش است.

یمنزدیک تراس شده پر میزند اما سریع برمیگردد و روی تخمش 

لم  اشبچهتا بداند اتاق خالیست و راحت روی  رومیم .ندینش

 بدهد.

نور کم تراس فضای اتاق را  فقط وز دوم: همه جا خاموش است.ر

برای همین پر  کندینمدیگر وجود مرا حس  دیشا روشن کرده.

 ریز تمام هیبت کوچکش را ببینم. توانمیمو با دقت  زندینم

زیر  هم خال ریز و مرتب کنار چند .درخشدیم شیهاپلک

بیشتر  خواهدیمنخوابیده است. دلم  هنوز چشمانش حک شده.

پر میزند. غصه  رومیمنزدیکش باشم اما تا 

. بعد از ده دقیقه برمیگردد. امشب تا خورمیم

 . توی خواب و بیداریبردینماو نخوابد خوابم 

 یرو .خوانندیممحسن و ترانه بلند بلند آواز 

 و به امدادهصندلی عقب ماشین قدیمیمان لم 

 یهاکوه . ترانه بهکنمیمرانندگی محسن نگاه 

. کمی کندیمدرد  سرم .کندیمسفید نگاه 

یم. آوازشان آنقدر بلند بندمیمرا  میهاچشم

 میهاچشم. دیآیم. بوی سوختگی خراشدیمرا  میهاگوشکه  شود

 شیهاتخم. بدنم خیس عرق شده. کبوتر روی شوندیمبه زور باز 

 .رومیمو به خواب  کشمیمخوابیده. نفس عمیقی 

مامان همه ا ش زنگ میزند. میگویم خوبم. صدایش  روز سوم:

انگار که حرفم را باور کند، با قربان صدقه  رسدیمراضی به نظر 

اتاق  ٔ  گوشهو  امکرده. چای دارچین درست کندیمقطع 

 تکان نخورم. کنمیم. کاری با وجود من ندارد. سعی امنشسته

 به .آورمیمنکبوتر شده اما به رویش  ٔ  فضلهکوچکم پر از  تراس

. شاید لبخندم را بفهمد زنمیمنیم رخ جذابش لبخند غمناکی 

نوازشش کنم و بگویم  خواهدیم دلم .دهدینمتشخیص  شاید هم

یمرا بدان. کمی نزدیک  اتبچهمن هم مادر بودم و حاال نه. قدر 

. مرا که حس ندیبیم. چشمهای درخشانم را نمیبیم. دو تخم شوم

به سقف کوتاه تراس و می  خوردیمر میزند. به سرعت پ کندیم

. بال بال میزند و ماندیم. دهانم باز ترسمیمافتد روی زمین. 

. شومیمو سریع از اتاق خارج  کندیمدوباره حواسش را جمع 

کج شده. دهانم نیمه باز  امخوردهقدی خاک  ٔ  نهییآتوی  امافهیق

کف اتاق.  نمینشیمخالیست. مغموم  نمیبیمتراس را  است. وقتی

نشسته و بعد خودش را توی  هایشمعدانروی  آرام بعد از مدتی،

. شودینمصدای قاب عکس قطع 

. رودیمگیج  سرش .ردیگیمسرسام 

خانه  یهاپارکتنزدیک است روی 

سر بخورد. قاب را برمیگرداند روی 

سبز رنگ و پاهایش را به  ٔ  ترمه

 توی آشپزخانه. گذاردیمآرامی 
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 نوشمیمسرد شده. با لذت  امینیدارچ. چای کندیمجای  اشالنه

 اش.

ش را توی بدن اشکله کنار کبوتر بیدار شدم. آرام روز چهارم: صبح

 .خوانمیمو تا ظهر کنارش کتاب جدیدم را  نوشمیمفرو کرده. آب 

 گرم امافتادهروزهفتم: چند روزی که نبودم سرم به کارهای عقب 

 و قول یک کار جدید را بهم دادند. امکردهرا تمام  میهاکتاببود. 

ه ک ییهانیماشبروم بیرون. توی هوای آزاد و بنشینم توی  دیشا

 یجور که دلتنگم است. دیگویم مامان آدم کش اند. ییهاربات

 را به سرخ کوچک میهاحرفخورد و تمام که غصه ن زنمیمحرف 

. زندینمو پر  کندیمبه آرامی زیرچشمی نگاهم  حاال میگویم.

و سرخ  کندیمکبوتر دیگری با دقت اینطرف و آنطرف را نگاه 

. شوهرش یا رفیقش رودیمو آرام  شودیمکوچک از جایش بلند 

تا سرخ  کندیمیا هر کسی که دوستش دارد جایش را عوض 

امروز از این که  راستش ک استراحت کند.کوچ

 توانستم این هماهنگی را ببینم نفسم برید.

توی اتاق سرخ  امآوردهروز دهم: میز تحریرم را 

 کنمیمهم کارهایم را  امنشستهکوچک. روبرویش 

او  کنمینم. اشتباه کنمیمهم به حرکاتش نگاه 

همان سرخ کوچک است. این اسم برای خودش 

همسایه  یوارهایدرفته الی درز  قشیرف .دیآیمبهش  یلیخ است.

یمدلم  چندم است ولی دانمینمروزی که  و تخت خوابیده است.

یمبنویسم. محسن و ترانه اگر اینجا بودند ذوق  اشهمه خواهد

. شاید ب خاطر اینکه اتاق دانمینم. دیگویممامان  البته .کردند

.تختم را و امدهیچرا  میهاکتابتراس دارم خیلی خوشگل شده. 

روی سرخ  تازدیم . نور همانطور باشکوهامیمیقدمیز تحریر 

کوچک و دامن هزارچینم. از درخشیدن نور خورشید روی جمالت 

 .برمیمکتابم لذت 

سرخ کوچک به دنیا  یهابچهروزی که یکی از  گذارمیماسمش را 

یم بود که برای ترانه ییهاکارتونآمد و تخم سفیدش مثل 

 ٔ  جثههمانطور ترک خورد. همانطور نصف شد و  قاًیدق. گذاشتم

به زحمت بیرون آمد. رنگش مشخص نبود. هنوز چروک  نحیفش

. اگر ترانه خوردیمو مچاله شده داشت روی خاک گلدان تلو تلو 

روی جوجه و از ته  رفتیماینجا بود انگشت کوچکش را نشانه 

 .دیخندیمدل 

دنیا آمد سرخ کوچک اطراف را با دقت  دومش به ٔ  بچهروزی که 

تا کسی  چرخاندیمو هر از گاهی بیش از حد گردنش را  دییپایم

باریکشان  یهاگردن. دمیشنیمآزارشان ندهد. صدای ریزشان را 

و دوباره از نو روی  رفتندیمو در هم وا  خوردیمتوی هم گره 

 دند.. چه سه نفری خوشبختی بوستادندیایمپاهای نازکشان 

روز آخر: خبری ازشان نیست. بعد از اینکه دیشب لیوان شیرم را 

نوشیدم و به خواب رفتم،  شیهابچهکنار دست سرخ کوچک و 

را برده. یعنی مرا حس کرده؟  هابچهدیگر خبری ازشان ندارم. 

امن نیست. شاید  شیهابچهمن دیگر برای  ٔ  خانه شاید فکر کرده

از همان  دیشا خوانده. میهاچشمی حس ناامن و تاریکم را از تو

اول ترسیده بوده اما به خاطر تولد بچهه هایش 

جز ماندن نداشته. اطراف را خوب نگاه  یاچاره

مات و  . جایشان خالیست. آنقدر کهکنمیم

 .شومیممبهوت کف زمین ولو 

** 

روی میز تحریر خاک خورده.  یانقره ٔ  دفترچه

. باید بلند شود و یک وندشیمچشمانش به زحمت باز و بسته 

چیزی بخورد. باید به مامان زنگ بزند تا از آن طرف دنیا این همه 

بزرگ  شیهاکتاب ٔ  همهنگرانش نشود. یک وری شد. از پایین 

 بهشان تکیه بزند. توانستیمبودند و 

انبوه  به را از روی میز برداشت. اشیانقرهدفترچه یادداشت 

رد. نور آفتاب ذرات گرد و غبار روی خوانده شده تکیه ک یهاکتاب

. دستی رویش کشید و بازش کرد. روز کردندیمدفترچه را واضح 

  .رودیماول: سرم گیج 

یمپژواک  میهاگوشهنوز صدای محسن و ترانه را توی  وارهاید

ترانه را جمع کنم و غوره  یهاعروسکتمام  خواهمیم. امروز کنند

 ...خواهدیم. دلم یک هوای تازه بادمجان برای ناهار سفارش دهم

■ 

روی میز تحریر  یانقره دفترچه

خاک خورده. چشمانش به زحمت 

. باید بلند شود شوندیمبسته باز و 

 و یک چیزی بخورد.
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 «چمدان» کوتاه داستان 

 «نیما یوسفی»نویسنده  
 

 شده پنهان یگنجها به تا کنمیم را نیزم است؛ نیا من ارک

 هم و است سخت هم ستین یآسان ارک .ابمیب دست یمیقد

 کی مثل و نمک قیتحق شناس باستان یک مثل دیبا !کخطرنا

 مریگ سیپل تا باشد هم حواسم اما میانم عمل دقت با اوشگرک

 .اندازدین

 به میعمو را دانم یم چه هر امنگرفته ادی مدرسه از را ارکنیا من 

 تشافاتکا در سال یسالها هک میعمو همان .است داده ادی من

 .بود ردهک ارک هایخارج با یشناس باستان

 انکما لحظه هر نیست بینی پیش قابل ارک شناسی باستان ارک

 رونیب شده فراموش یاگذشته پنهان یایزوا کخا ریز از تا دارد

 ای و مختلف هایرنگ در شیشه قطعات سفالین، ظروف و بزند

 امن ییفضا عتیطب دست -استخوانها یحت

 سرعت از ینوع به و ردهک فراهم آنان یبرا

 برابر در را یراه - است استهک دنشانیپوس

 شودیم یزمان تونل نیا از .ندیبگشا تانیرو

 یاهقطع افتنی با دیشا و زد گذشته به کیسر

 اوشک و یبررس ماهها یخستگ ارزشمند،

 .نمود بدر تن از را زیآم مخاطره

 امروزه یشهرها اعماق در کخا رخروارهایز یمیقد یشهرها

 یمیقد یشهرها هک ییجا در همواره دیجد یشهرها و انددهیخواب

 همواره دیجد شهر زکمر یعنی شوندیم ساخته ،ابدییم انیپا

 همواره یمیقد یشهرها زکمر هک رایز است یمیقد یشهرها حومه

 ترساندهیم را یآدم هک یزیچ است بوده یعیطب ماوراء لعنت دچار

 با پدرانش یزندگ هک همانجا در دگربار تا شدهیم آن از مانع و

 به هدیرس انیپا به وزلزله لیس مثل یعیطب ٔ  رمترقبهیغ حادثه

 انیآدم ما یزندگ ردک شودیم یچ خوب .بدهد ادامه اش کیزند

 مرگ احتمال از یاذره هکآن یب شودیم یط هودهیب یرارکت در

 .است یزندگ هر حادثه نیتریقطع هک یمرگ .اهدکب

 یگنجها ردنک پنهان یبرا یخوب یجا شهرها حومه همواره

 آورده باد یپولها ای ثرأکا هک ییهاگنج .است بوده گذشتگان

 به هک یتیجنا یایبقا یحت ای و شده سرقت یپولها ای اندبوده

 .اندداشته ردنشک پنهان در یسع ینحو

 !افتمی دست یشفک نیهمچن به درست هم من

 یظیغل مه و بود یباران و گرفته هوا کردمیم ارک هاشب معموالً

 یاخانه نیرزمیز در یشب نیچن در .گرفتیم فرا را جا همه

 دل از داشت قرار شهر یمیقد گورستان یکینزد در هک کمترو

 

 

 یقفل هک دمیشک رونیب را یفام قهوه یچرم هنهک چمدان کخا 

 یک چمدان یتو از ردمک باز دقت با را قفل یوقت .داشت یمیقد

 پارچه در هک یامرده ی استخوانها و یاستخوان دسته بزرگ اردک

 اما دمیترس داابت .آمد رونیب بودند دهیچیپ ینیشمیابر اهیس یا

 چمدان در جسد دادن یجا یبرا هک افتمیدر شدم آرامتر هک بعد

 دیبا بزنم حدس توانستمیم هااستخوان لکش از اندکرده مثله آنرا

 یحوال نیا در قبل سالها کش یب .باشد بوده باال بلند یزن به متعلق

 حومه یعنی نجایا به را جسد یحاو چمدان و بود داده رخ یتیجنا

 ییجا در یستیبایم تیجنا محل .بودند ردهک منتقل یمیقد شهر

 ندارد وجود یزیچ آنجا در یمیقد شهر یهارانهیو جز کنیا هک

 دهیلعب حال در یابانیب توسط جیتدر به هک ییهارانهیو .باشد بوده

 سرعت با هرروز هک یابانیب است، شدن

 نیا درگذشته .باشدیم گسترش به رو یشتریب

 در و داشت قرار یمیشهرقد حومه در محل

 نابایب آنطرفش هک بود یگورستان یکینزد

 .شدیم شروع

 یگرید یزهایچ یستیبا هک هستم مطمئن 

 روز دو شودیم هم همانطور افتی بشود هم

 هک است یمیقد شهر به متعلق هک ابمییم را یسفال گلدان بعد

 رد هم بعد روز و است شده کپا نقشه از تیجنا نیا از قبل سالها

 کخا دل از را یمیقد قلمدان چند زده زنگ یحلب یقوط یک

 و هستند تیجنا دوره همان به متعلق کش یب هک آورمیم رونیب

 یخستگ هک دیآیم رمیگ هم ارزش با یانقره شمعدان دو همانروز

 .کندیم بدر تنم از را کخطرنا یهایدار زنده شب نیا

 با کندیم ینیسنگ میهاکپل بر هک یخواب رغم یعل صبح یکنزد

 با یلیخ و است یسفال گلدان یرو بر هک را یطرح یاوکنجک

 شومیم متوجه کنمیم یبررس داد صیتشخ را آن شودیم یسخت

 یچوب یقلمدانها یرو هک است یطرح همان نیع درست هک

 خیتار انیم هستم مطمئن هکآن با چرا دانمینم .اندشده ینقاش

 ره یانگار تو اما است فاصله سال اصده قلمدانها و گلدان ساخت

 نقاش اثر دیشا دانم یم چه .هستند یواحد فرد اثر آنها یدو

 ییتنها به هم مرا یپا ینوع به داشته قصد هک هستند یاچارهیب

 .شاندکب خود یخیتار

 هست چه هر یبق ما ،کخا و خشت یمشت جز ست؟یچ گذشته

 و واناستخ و تپوس و گوشت از لکمتش است یانسان با ارتباط در

 رکف چرا دانمینم .اندرفته نیب از و دهیپوس قبل سالها همه نیا

 امنگرفتهاد یار را از مدرسه کنیمن ا

اد یبه من  معمویدانم را  یهر چه م

 یه سالهاکم یهمان عمو. داده است

با  یتشافات باستان شناسکسال در ا

 .رده بودکار ک هاخارجی
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 حس هم گانهیب چندان او با را خود هک نقاش آن یزندگ کنمیم 

 هشد خالصه استخوان یمشت نیا و هنهک چمدان نیا ته کنمینم

 ؟یپوچ خالصه چه .است

 قوز یرمردیپ رشیز در هک است یسرو درخت قلمدان یرو طرح

 چنباتمه دهیچیپ خود دور ییعبا یهند انکیجو هیشب ردهک

 بل بر تعجب اشارت به را چپش دست سبابه انگشت و نشسته

 گل و شده خم اهیس و بلند لباس با یدختر شیروبرو و دارد

یم یآب هیکبار انشانیم از .است گرفته رمردیپ یسو به را یلوفرین

 است هیشب میعمو به رمردیپ نیا چقدر و گذرد

 را ارکنیا لیتحص هایخارج مدرسه در هک یهمان

 .بودم گرفته ادی او از من هک یارک بود، ردهک

 هندوستان در اشخانواده از دور سالها هک میعمو

 ردهک بیتعق را هنک انیخدا یپا یجا هیسور و

 .بود

 رب "گفت؛ بود یعام یمرد هک پدرم به میعمو اددارمی به بار یک 

 را نمیقی همه هک خواندم ییزهایچ چنان هنک یخط با هاخشت

 خواندن یجا به هک بود گفته او به هم پدرم "!ردک مبدل کش به

 نهات نه میعمو آنروز از بعد .بخواند قرآن است بهتر افرها،ک خشت

 با یاحوالپرس جز هکبل نراند زبان بر یالمک دیترد و کش از گرید

 .نراند یگرید سخن پدرم

 هک یدارانیخر به سرعت با افتمییم هک یارزش با یزهایچ معموالً

 از هم آمدیم رمیگ یپول هم ارک نیا با .فروختم یم شناختمیم

 و گلدان نباریا اما شدمیم خالص سیپل توسط افتادن ریگ ترس

 ریز و ردهک خاموش را چراغ وشبها بودم آورده منزلم به را قلمدانها

  روشن یمیقد یانقره یشمعدانها آن در هک ییهاشمع نور

 

 هاقلمدان و گلدان یرو ینقاش اتیجزئ یتماشا در غرق کردمیم

 چقدر هر چرا دانمینم بود مرموز اریبس دختر چهره .شدمیم

 کنمیم رکف .شدیم دور من از شتریب ستمینگریم او به شتریب

 یاهگ .بشوم خبر با او قلب نوناتکم از توانست نخواهم چوجهیبه

 یا گانه دو یریتاث دختر چهره یانگار هک رسدیم نظرم به یطور

 به کیبست ای شدیم یناش نور اسکانع هیزاو از نیا دانمینم دارد

 گانه بچه صورت او در یگاه اما داشت من یالحظه یروح حاالت

یم جذب خود به مرا شدت به هک دمیدیم را یدختر معصوم و

 چهره همان بعد لحظه چند تنها و کرد

 هک شدیم یعذاب فرشته چهره به لیتبد

 شده عاشقانش یزندگ ینابود باعث یانگار

 را نقاش دوگانه حس نیهم هم دیشا .بود

 .ندک ریتصو گانه دو نیچن اورا تا بود واداشته

 ادمی به را میعمو ابتدا در هک رمردیپ چهره

یم یتداع را ترکینزد و آشناتر یحس من در جیتدر به آوردیم

 .ستمینگریم نهیآ در خودم ریتصو به یانگار تو کرد

 ریاس قبل روز از شتریب روز هر و گذردیم شب آن از ماهها کنیا

 هاقلمدان و گلدان یرو بر دختر آن ریتصو یریاث و اهیس چشمان

 یدرمریپ ریتصو نیب مرموزترب یارتباط گرید یسو از .شومیم

 نهیآ در خودم ریتصو یآشنا اسکانع و نشسته سرو درخت ریز هک

 سرد یداالنها به مرا یانگار تو ریتصاو نیا همه .کنمیم احساس

 رکف چرا دانمینم و دهندیم هل رفته دست از یزمان مرطوب و

 هک یداستان .هستم یمیقد داستان یک از یجزو هک کنمیم

 از و جیتدر به من با تا رودیم است شده تمام هک ییجا در درست

  ■...شود شروع نو

 تیهدا صادق ورک بوف برابر در میعظت با *

 

 

و  گذردمیها از آن شب ماه کنیا

ن ر چشمایاس شتر از روز قبلیهر روز ب

 یر آن دختر بر رویتصو یریاه و اثیس

 .شوممی هاقلمدانگلدان و 
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 «Soldier on Top » داستان 

 Mandana Davarkiaنویسنده  

 

I was riding off on my own direction to the west bank that all of a sudden I saw a soldier who was 

climbing over a mountain in an unusual fast speed. 

I said to myself, “I have never seen anyone climb over a mountain so quickly.”  

He asked as I was approaching him, “Hi…can you direct me to the Eagles Valley?”  

“I have just arrived here and decided to set out immediately for the mission. I thought if I could take a 

shortcut through the riverbed and up the west bank, I want to see if I could make it before dark.” 

The west bank was very steep and hard to climb, especially at dusk. We spent a few minutes riding and 

talking.  

I asked, “Where are you from?”  

“I came from a far land, too away from here.”   

He spoke in an amicable and gentle voice. It was an enjoyable conversation. He thanked me for being 

friendly and helpful. Then he walked his way away. I rode off in my own direction too and was thinking 

about that unexpected and weird meeting.  

It seemed only moments had passed when I again heard someone call me. I looked round but I saw no 

one. Then something caught my eyes – just there on the top of the mountain. It was the very soldier 

atop the far bank who was waving and shouting thank you.   

I thought of myself, “How he got to the top of the bank so quickly. It couldn’t seem possible for a 

normal person to reach there atop so soon. Could it be that I met with a spirit of the past? Could it be 

that I met with one of the spirits of the soldiers who battled bravely in the Eagles Valley years ago? And 

if it wasn’t a spirit of a soldier so what was it? Of course there must be a much more reasonable 

explanation, but what explanation? What do you think of it?” ■ 
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 «فرنوش رضایی درجی»؛ «محمدحسین مهدویان» ؛«التاری» نگاهی به فیلم:

 «آذر جبارزاده»؛ «گرای ایرانسینمای واقع»نگاهی کوتاه به: 

 «زهرا آذر» ؛«نیما جاویدی»؛ «سرخپوست» :نگاهی به فیلم

 «مرتضی فالحی»؛ «شزل دیمین»؛ «شالق»نگاهی به فیلم: 

 «میالد پرنیانی»: «برسرک»ی مجموعه انیمه ژاپنی معرف

 

س 
یـ

ـ
ـن

و ت
ما 

رـاتـئـ
 

 

 



 

 1398 ماه مرداد|چوکماهنامه ادبیات داستانی صدوهشتم شماره    61

 دومین اثر سینمایی نیما جاویدی «سرخپوست»نگاهی به فیلم  
 «زهرا آذر» «نیما جاویدی»کارگردان  

 
دوران ساز  یهاسالشمسی که از  40دهه  پر تب و تاب یهاسال در

تیپ اصغر سر»ریاست زندان قصر با  دیآیمتاریخ کشورمان به حساب 

 یهاتیشخص، 57پیروزی انقالب  بود. کسی که پس از« کورنگی

مهندس بازرگان و آیت اهلل  همچونمحوری و سیاسی آن زمان کشور 

او را از مظان اتهام به دور نگاه داشته و به جای  طالقانی و چند تن دیگر

این که از منصب عزلش کنند و سر و کارش با دادگاه انقالب بیفتد، 

سرگرد »گفت  توانیمعاون شهربانی کل کشور را به وی دادند. سمت م

بازیگر مطرح و محبوب « محمدزادهنوید »که نقش آن را « نعمت جاهد

کند نمونه واقعی هم دارد که در بازی می این روزهای سینمای ایران

 .به وضوح معرفی شده است« مسیح در قصر»کتاب مهم 

 به یاجلسهنیز در « ید محمدزادهنو»و « نیما جاویدی»ناگفته نماند 

 «تیمسار کورنگی». در این جلسه شخص اندکردهاین الگوبرداری اشاره 

 «مسیح در قصر»هم حضور داشت، مورد تشویق حضار واقع شد و کتاب 

 نیز مورد اشاره قرار گرفت.

یر مس»تا چه میزان تداعی گر « سرخ پوست»برای تماشاچیان،  دانمینم

بود. ولی بعید می دانم که تماشای « فرانک دارابونت» ساخته مهم« سبز

مربوط به زندانی تنگ و تاریک و سرد، رئیس زندانی رئوف،  یهاصحنه

 یهایتوانمندبا ظاهری خشک ولی موقر، زندانی متفاوت با خلقیات و 

عجیب، بیننده اهل فیلم و سینما را به این پندار نیفکند که کارگردان 

هالیوودی نظر داشته است. هر چند کارگردان و بازیگر به این اثر  قطعاً

که هیچ توجهی به  اندداشتهو اذعان  اندکردهاول فیلم این پندار را رد 

نه چندان کم این  یهاشباهتاز  توانینم، اما به راحتی اندنداشتهآن 

 دو فیلم به یکدیگر گذشت.

احمد » ٔ  قورباغهجدای شباهت در شخصیت سازی دو رییس زندان، 

نیست « مسیر سبز»در  «مستر جینگل» که بی شباهت به« پوستسرخ

 و مساله چوبه دار و صندلی الکتریکی هم از موارد یکسان دو فیلم است.

؟ آیا فقط به این دلیل که پرسوناژ نادیده فیلم «سرخ پوست»حال چرا 

که یک زندانی خارق العاده با روحیاتی منحصر به فرد است احمد سرخ 

 نه. قطعاًبرای نام گذاری یک فیلم کافی است.  شودیمت نامیده پوس

باید وجود داشته باشد. دلیلی که به ماهیت و درونمایه  ترمحکمدلیلی 

اثر اشاره کند و با گفتمان حاکم بر یک اثر سینمایی شخصیت محور 

 جور دربیاید.

لم فی در آن داستان نیروهای برتر و ماوراییو « مسیر سبز»حاال که با 

زنم فیلمنامه نویس نیم نگاهی به عرفان سرخ کنم حدس میقیاس می

در قالب مردی فرا انسانی « احمد سرخ پوست»پوستی نیز داشته چون 

یم« سرخ پوست»از منظری دیگر  و خارق العاده ترسیم شده است.

هم باشد. مردی آرام، بسیار آرام و صورت « سرگرد جاهد»خود  تواند

و تودار. همه قصه فیلم و کشش و گیرایی ماجرا بر دوش سنگی. کم رو 

است که نقشی یکسره متفاوت را بر عهده گرفته است. « نوید محمدزاده»

گرا این جا با آدمی پوکرفیس و های آشنای عصبی و برونبه جای نقش

دار رو به روییم. صحنه رقص نوید پشت دیوار بعد از آن که خویشتن

دیدنی است.  قتاًیحق شنودیمرا از زبان مافوقش  شایسازمانخبر ارتقای 

با چوبه دار، تداعی گر  هاتپهمربوط به باالرفتن از  یهاصحنههمچنین 

تا مصلوب  رفتیمجتا باال جل یهاتپهاست که از « عیسای ناصری»

سال  15کیلویی وزن اضافه کرده و هم نقشی  15نوید که هم  شود.

برعهده گرفته مهارت خاص خودش را بیشتر  را اشیواقعاز سن  تربزرگ

به نمایش گذاشته است و  یانقرهقبلی بر پرده  یهانقشو بیشتر از 

سرگرد »بین خودش و  یهافاصلهچنان در نقش فرو رفته که تمام 

 را از بین برده است.« نعمت جاهد

ر از بازیگ ترستهیشارا به مراتب « نوید محمدزاده»نگارنده این سطور 

ار یک ب قبالً. ولی با این توجیه که دانستمیمده سیمرغ سال گذشته برن

این جایزه را از آن خود کرده و فیلم دیگری مورد تشویق و ستایش واقع 

شده بوده این جایزه از او دریغ شد که البته جملگی غیرمنطقی و 

 .رسندیمجانبدارانه به نظر 

م را درخور تقدیر و توجه که فیل هایبرتربا وجود همه این امتیازات و 

مانی ه قاًیدقسینمادوستان کرده فیلم خالی از ضعف نیست. و آن ضعف 

پنداشتند. آن را نقطه قوتش می احتماالً است که عوامل و سازندگان 

از دلدادگی و  یاصحنهعاشقانه نباشد. یعنی هیچ  توانستیمفیلم 

جود یک رابطه و لزوماًشیفتگی زن و مرد در آن وجود نداشته باشد. 

احساسی بین زن و مرد در یک اثر سینمایی الزامی نیست. خاصه در 

حتی امتیازی  توانستیم بودینمهم  یارابطهاین فیلم که اگر چنین 

دیگر نیز محسوب شود. یا آن که از منظری دیگر رنگ و بوی عشق در 

یواقعو قصه عشق بین یک زن مددکار و رئیس زندان  شدیمآن بیشتر 

و به یک سکانس پخش آهنگ از بلندگوی زندان  بودیم ترملموسو  تر

 .شدینمو قدم زدن در راهروی زندان بسنده 

شدن باشد، داستان « عاشق»اما بیش از آن که داستان « سرخ پوست»

است. داستان درکی فراتر از درک یک انسان معمولی. « انسانیت»

استان همان عیسای داستان شناخت و آگاهی. قصه غصه بشریت و د

مصلوب. این که سرنوشت دیگران برای تو مهم باشد یا مهم شود، جوری 

یا جانت در معرض خطر و فالکت قرار  اتحرفهکه حیثیت و آبرویت، 

 تواندینمدر آغاز وقتی لباس نظامی بر تن دارد « سرگرد جاهد»گیرد. 

کانس در س انسانی فکر کند و درکی از عشق یا بشریت داشته باشد. اما

که در لباس زمخت نظامیان  گرددیمآخر به چنان آگاهی و معرفتی نائل 

و به تمام قوانینی که تا قبل از  ابدییمهم درد و عشق و انسانیت را در 

و تو گویی در مسیری دیگر،  کندیمآن بدان سخت پایبند بوده پشت 

  ■.گذاردیممسیری سبز و جاودانی قدم 
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 «التاری»نگاهی به فیلم  
 «فرنوش رضایی درجی« »محمدحسین مهدویان»کارگردان  
 

 مردان اسارت در

 که است نوشین و امیرعلی یهانام به جوان دو داستان فیلم

 در را آمریکا التاری در شدن برنده رویای و هستند هم عاشق

 اند.مخالف ازدواج این با آنها یهاخانواده اما. دارند سر

یم او مرگ خبر مدتی از بعد و رودیم دبی به کار برای نوشین

 متوجه که رودیم دبی به او مرگ راز کشف برای علی امیر .رسد

 .است نبوده ساده یامسئله نوشین مرگ که شودیم

 تقویت جهت در که است ییهالمیف دسته آن از التاری فیلم

 لمفی این رویی. ظاهراً است شده تولید جامعه در مردانه گفتمان

 می اتفاق دبی در که است ییهایهرزگ و اعراب با مخالفت در

 .افتد

 قربانی قدرهمان نوشین که گفت جرات با توانیم واقع در اما

 های( واره الگو) هامیپارادا قربانی که است اعراب شهوترانی

 خانواده به که فرهنگیاست.  خود کشور در موجود اجتماعی

 نگیچگو و بگیرند نظر زیر را دختر رفتار پیوسته دهدیم اجازه

 مامیت دختر یک باکرگی آن در که فرهنگی کنند. تعیین را او

برود  بین از بکارت این اگر و دهدیم تشکیل را او یهاارزش

 .شودیم گرفته نادیده نیز دختر این درونی یهاارزش

  دهش تجاوز او به که دلیل این به تنها و کشدیم را خود نوشین

 گرددبر خود کشور به تواندنمی دیگر او که دلیل نای به است.

 دوم دست موجودی دیگر خود عشق و پدر برادر نگاه از زیرا

 .شودیم شمرده

 هک ییهاعرب رفتار است وارد کاال همان قدر زنان با رفتار این

 ارزش گروه دو هر کنندیم طلب را باکره دختری پول قبال در

 بکارت نداشتن صورت در و دانندیمها آن بودن باکره به را زنان

 .شودیم گرفته نادیده نیز دختر یک یهاارزش

 یک و یکسویه نگاهی نیز شودیم اثر این در اعراب به که نگاهی

 از و دانیم می باز هوس افرادی تنها را اعراب ما. است بعدی

 دور به یاشهیکل نگاه این. میکنیم پرهیز آنها بیشتر پرداخت

 است. موجود واقعیت از

 است کرده پیدا راه هم هاالوگید در حتی مسئله این

 بردن کار به جای به بردیم دبی به را نوشین که شخصیتی

 یاواژه یعنی کندیم استفاده خلیج کلمه از فارس خلیج کلمه

 .برندیمکار  به اعراب که

 برخورد جای به دانم می بهتر مخاطب یک عنوان به پایان در

 کنم نگاه آن به بیشتری عمق با مسئله یک با احساسی

یم شمرده ارزش بکارت دارد و سلطه جامعه بر مردانه نگاه تا

 ■ .ندارد پایانی معضالت این شود
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 «شالق»نگاهی به فیلم   
«مرتضی فالحی» ؛«شزل دیمین»کارگردان  
 

 هرگز تسلیم نشو...

و بارها به  دیادهیشنبارها  حتماًرا  «هرگز تسلیم نشو»جمله 

مفهوم این جمله را به روایت  دیخواهیماما اگر  دیاکردهآن فکر 

 یا« شالق»تصویر و با کیفیت باال درک کنید فیلم 

Whiplash ببینید. را 

یک بار دیگر سراغ موسیقی جز  -کارگردان فیلم-شزل دیمین

که به  کندیمرا روایت « اندرو»رفته و داستان نوجوانی به نام 

گی وارد بهترین مدرسه موسیقی به نام دشیفر شده و در تاز

ی به نام فلچر آشنا اجذبه حین آموزش با استاد سخت گیر و با

اندرو از یک طرف درگیر کمبودها و مشکالت زندگی  .شودیم

است و از طرف دیگر با - دوست دختر و اطرافیان با پدر، –خود 

ا کنون مثل آن که ت شودیمچالشی جدی به نام فلچر مواجه 

به قدری است که از دنبال  هاچالشجذابیت این  را ندیده است.

تا ناگهان خود را در  دیشوینمکردن داستان فیلم خسته 

 .ندیبیمسکانس پایانی 

چون این  دانمینماست یا فلچر را من هم  ترمهمکه اندرو  این

 دارندیم و به تفکر وا آورندیمدو نفر به یک اندازه ما را به وجد 

برای دیمین نه اندرو و نه فلچر که  کنمیماما گاهی فکر 

این سبک موسیقی که  بوده است. ترمهمموسیقی جز 

داده  تریامروزی هاسبکی خود را به اافسانهجایگاه  هاستسال

شاید برای کارگردان فیلم اهمیت بیشتری داشته که در تمام 

نیست شما به موسیقی مهم  ی اش به آن پرداخته است.هالمیف

دیدن این فیلم لذت خارق العاده ای به شما  عالقه دارید یا نه،

 .دهدیم

اندرو نوجوانی است  شالق فیلمی با شخصیت پردازی عالی است.

که  کندیمکه از داشتن مادر محروم بوده و با پدری زندگی 

هرگز او را درک نکرده و مخالف فعالیت او در زمینه موسیقی 

ر ابتدای فیلم هنگامی که در حال خوردن تنقالت در د است.

ذائقه پسرش در این مورد  فهمدیمسینما هستند پدر اندرو تازه 

تا در سکانس مهمانی  میرویمبا این مقدمه جلو  چگونه است.

ی که بر علیه اندرو شده پشت اهجمهپدر به راحتی در مقابل 

رفتاری که  ،نددویپیمو به جبهه رقیب  کندیمپسرش را خالی 

اندرو ناامیدانه میز شام را ترک کند اما اندرو این  شودیمباعث 

را در سکانس پایانی فیلم به بهترین شکل ممکن پاسخ  لطف پدر

جایی که در اوج ناامیدی در حال خروج از استیج است  ،دهدیم

 و با دیدن پدر که منتظر است او را در آغوش بکشد و دلداری 

 

 

تا یکی از اجراهای  گرددیم و بر کندیمرا عوض  دهد تصمیمش

 ماندگار تاریخ جز را به نمایش بگذارد.

از اندرو و پدرش که بگذریم به یک شخصیت جذاب دیگر به نام 

یک معلم سخت گیر و مصمم که از هر روشی  ،میرسیمفلچر 

تقابل فلچر  تا هنرجویان اش را به کمال برساند. کندیماستفاده 

 ٔ  صحنهاز  لحظات باشکوهی را در فیلم خلق کرده، و اندرو

با یک  دهدیمآشنایی این دو در ابتدای فیلم که به ما نشان 

فیلم متفاوت و دیدنی روبرو هستیم تا برخوردهای بعدی که 

هرکدام جذابیت خود را دارند و ما را به دنبال کردن داستان 

شته تا یک فلچر تمام هم و غم اش را گذا .کنندیمعالقه مند 

ستاره جز تربیت کند آن هم در روزگاری که جز به دست 

ی کس فراموشی سپرده شده و جز در چند کافه و فستیوال،

او برای رسیدن به این هدف تاوان داده  .ردیگینمسراغی از آن 

و تمام اعتبارش را از دست داده پس برای ما باورپذیر است که 

 د.در پی انتقام از اندرو باشدر سکانس انتهایی فیلم به آن شکل 

طول فیلم ذهن ما درگیر چالشی اساسی است که اگر ما  در

و  حتی اگر جای فلچر بودیم؟ ؟میکردیمجای اندرو بودیم چه 

تا در پایان فیلم نتیجه  میدهیمبه همین شکل ادامه 

 را ببینیم. هاآنی هاانتخاب

از همه  درست همان لحظه که شالق فیلمی درباره امید است.

ی و نای مبارزه نداری تاللو نوری هرچند ناچیز تو را ادهیبرجا 

خود را  ی که در طلب رهایی،اپرندهتا مانند  اندازدیمبه تکاپو 

اندرو که زیرآب  آخرین تالش ات را بکنی. کوبدیمبه در و دیوار 

معلم اش را زده و موسیقی را رها کرده ناگهان به واسطه یک 

تا دوباره شروع  شودیمو وسوسه  ندیبیمفلچر را  اتفاق دوباره

فلچر در پی انتقام از اوست و قصد دارد او را برای همیشه  کند.

از صحنه موسیقی حذف کند اما سرنوشت به این افکار اهمیت 

که در پایان فیلم  مینیبیمو  رودیماو راه خودش را  .دهدینم

یمجایگاهی دو شخصیت شکست خورده و تضعیف شده به چه 

ی موفق شوی خواهیماگر  آیا این خود زندگی نیست؟ ،رسند

را پیدا  موفقیت تو حتماً به دنیال موفقیت نباش بلکه تالش کن،

 .کندیم

 .اندبرآمده هانقشبازیگران فیلم به خوبی از پس 

یمجی.کی.سیمونز در نقش فلچر بازی فوق العاده ای را ارائه 

انگار که او خود  زده خواهید شد،که از دیدن اش شگفت  دهد

 حرکات و تن صدا، فلچر است و سیمونزی وجود ندارد.
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میلز تلر  حساب شده و باورپذیر است. کامالًی اش هاواکنش 

و شخصیت  کندیمنیز در نقش اندرو بسیار خوب و دقیق عمل 

یمنوجوان خجالتی و گوشه گیر را به بهترین شکل ممکن ارائه 

در مورد اندرو این است که با وجود خجالتی  نکته جالب ،دهد

بودن در اجتماع، به هنگام ورود به دنیای موسیقی و رقابت بر 

و تلر این  کندیممغرور و با اعتماد به نفس عمل  کامالًسر آن 

 .گذاردیمروشن به نمایش  کامالًوجه از شخصیت را 

 ترشیپطور که  شالق فیلمی درباره موسیقی است اما همان

اشاره کردم حتی اگر به موسیقی عالقه ندارید از دیدن این فیلم 

چرا که این فیلم یک مستند درباره موسیقی جز  دیبریملذت 

 هاساناننیست بلکه از بستر موسیقی برای نشان دادن تقابل 

ی فوق العاده ای در فیلم وجود دارد هاسکانس استفاده کرده،

در  اندرو در مهمانی است. بحث بر سر الگوها هاآنکه یکی از 

در حالی که تمام حاضرین  کندیمآن لحظه تمام قد از هنر دفاع 

تاثیرگذار او در این مجادله من را به وجد  ٔ  جمله .اندمخالفبا او 

تا لذت شنیدن اش را  کنمینمآورد اما این جمله را بازگو 

خودتان تجربه کنید در عمق فیلم و در همان فضایی که من 

البته این را هم بگویم که مطمئن نیستم شما مثل  ه کردم،تجرب

من طرفدار اندرو باشید چون اکثر مردم با نظر غالب آن جمع 

اکثر مردم به دنیال این هستند که یک زندگی آرام و  موافقند.

ی دولتی با هاشغل ٔ  فتهیشاکثر مردم  بی حاشیه داشته باشند،

 ترسندیمز ریسک کردن اکثر مردم ا حاشیه امنیت باال هستند،

 

 

 

با همان روال روزمره و  شانیزندگتا  کنندیمو هر کاری  

 اندرو، اما من، گذارندیمی پیش برود و اسم آن را ثبات اشهیکل

فلچر وشاید شما باورمان این است که زندگی بدون ریسک و 

 دادیمتصور کنید اندرو به حرف پدر گوش  استرس معنا ندارد.

یا فلچر به جای آن همه خون دل  ،کردیما رها و موسیقی ر

 را به هاهفتهی دیگر هامعلمخوردن و تالش شبانه روزی مانند 

 ؟افتادیمچه اتفاقی  ؟کردیمامید تعطیالت پایان هفته سپری 

و آیا دنیا بدون  دادیمدنیا یک ستاره موسیقی را از دست 

ل فلچر و اندرو اگر امثا ی موسیقی دنیای زیباتری بود؟هاستاره

 ی مختلف وجود نداشت دنیا غیرقابل تحملنمی شد؟هارشتهدر 

بدون  ی سینما،هاستاره بدون ی موسیقی،هاستارهدنیایی بدون 

 بدون جذابیت و بدون زندگی... ی علمی،هانابغه

شالق در تمام طول فیلم و به طور خاص در سکانس پایانی 

تا ما را  آوردیمفرود  انذهنمی بی رحمانه ای بر هاشالق فیلم،

شالق  برهاند و روح زندگی را به ما نشان دهد. مانیهاترساز 

که اگر تالش کنیم سرنوشت قدر تالش ما  دهدیمبه ما نشان 

شاید دیر و دور اما  ،دهدیمو به وقتش مزد آن را  داندیمرا 

 .حتماً

از  تا کنمیمپیشنهاد  وقتتان را بگیرم، خواهمینمبیش از این 

شالق  دیانرفتهفرو  تانیروزمرگاین فضا خارج نشده و دوباره در 

شد به یاد تمام کسانی باشید که  بتانینصاگر لذتی  را ببینید.

 ■.گذشتند تا دنیا را برای ما زیباتر کنند شانیزندگی هالذتاز 
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 با رویکرد نماد شناسانه «برسرک» انیمه ژاپنیمعرفی مجموعه  

 «د پرنیانیمیال» 
 

انیمیشنی برساخته از مانگاهای ژاپنی  یامجموعه« برسرک»

از آن  2و دو فصل سریال 1است که در حال حاضر، سه فیلم

منتشر شده است. این مجموعه که فصل آخر آن در هزارتوی 

نت فلیکس به حال خود رها شده، روایتگر یک حماسه 

ک مزدور به سرتاسر جنون و دیوانگی است. قصه از مواجهه ی

 آغاز «شاهین گروه» به نام هامزدور تیمی از با« گاتس»نام 

پسر زیبای دوجنسگرایی « گریفیث»رهبر این گروه  .شودیم

و به اتفاق او فتوحات  ردیگیماست که گاتس را به خدمت 

یم. اما از جایی به بعد گاتس تصمیم دهدیمزیادی انجام 

. گریفیث که کندیمترک  آزاد باشد و بنابراین گروه را ردیگ

تعلق خاطری به گاتس پیدا  رسدیمبه نظر 

و  کندیمکرده، ضربه روحی بزرگی را تجربه 

این نقطه عطف داستان است. البته به مرور 

از خود  ترمهمبرای گریفیث  شودیمثابت 

گاتس و گروه شاهین، هدفی است که در 

 .کندیمزندگی دنبال 

یجه یک جدا شدن گریفیث و گاتس نت

اختالف آنی نیست بلکه ناشی از تضاد دو شخصیت است. با 

دارند اما از همان ابتدا مشخص  یامانهیصماینکه آنها روابط 

است که جمع این دو نقیض با هم یکجا ممکن نیست. 

گریفیث کامالً آرمان خواه و گاتس کامالً رها است. گریفیث 

است. گریفیث ذاتاً یک رهبر است اما گاتس ذاتًا یک یاغی 

یک پروتاگونیست و گاتس یک آنتاگونیست است. گریفیث 

 خواهدیمتقدیرش را در دست بگیرد و گاتس  خواهدیم

دستِ تقدیر خود را قطع کند. در حقیقت گریفیث تصمیم 

آن چیزی  خواهدیمدارد بر تقدیر حکمروایی کند اما گاتس 

در  ری کهتقدی که تقدیر برایش رقم زده از دم تیغ بگذراند.

همان چیزی " شودیموصف آن از زبان یکی از خدایان گفته 

گریفیث پرجاذبه و فرزانه است  "که هیچ چیزش کامل نیست.

ست ا "حرص" گریفیثو گاتس بی تفاوت و ستیهنده است. 

 رسندیمصفاتی که در جایی به هم  .است "خشم"گاتس  و

ود یفیث خطی کنند. گر یاجداگانهاما برای بلوغ باید مسیر 

و  دیربایمدنیاست؛ از یک طرف زیباست و دل مرد و زن را 

 را خشمی از طرفی فریبکار، بی رحم و بی وفا است. گاتس اما

 

                                                             
1 Berserk: The Golden Age Arc I & II & III - 

The Egg of the King (2012-2013) 

 
 صادق و مثل شمشیرش عریان است.که  کندیمنمایندگی  

با اینکه این اوصاف در این دو کاراکتر به کمال نزدیک است 

ر که ب ییهاضعفبا تمام  اما هنوز این دو نفر انسان هستند؛

. گریفیث که آرزوهای بزرگ خود شودیمیک انسان مترتب 

دچار یأس و سرخوردگی  ندیبیمرا بدون گاتس از دست رفته 

و به سیاهچال سلطان که نمادی از همین ناامیدی  شودیم

. از این به بعد داستان وجهی تراژیک دیآیممفرط است گرفتار 

. از آنجا که شودیم یااسطورهد فازی و بعد وار کندیمپیدا 

تجلیاتی از درونیات عمیق انسان هستند ورود به  هااسطوره

 انیغط اگزیستانسیالیستی و یهارنجمعلول  تواندیماین فاز، 

در اعماق  ی. گردبادباشد ثیفیگر یروح

 دیگرش مهیگم کردن ن جهینت کهوجود او 

 یهارنجاز  یدوزخ شرر. گویی است (گاتس)

است که داغ آن دامن تمام گروه  ثیفیگر

و گاتس را با لشکری از  ردیگیمشاهین را 

، ارواح، ترول هاجندیوها، هیوالها، شیاطین، 

. گذاردیمها و دیگر موجودات جهنمی تنها 

 ؟رسدیمکه کار به اینجا  دهدیماما واقعاً چه رخ 

گریفیث قوای  شودیمیک سال شکنجه و حبس، باعث 

خود را از دست بدهد. این مسئله برای شخص کمال فیزیکی 

که تصمیم به خودکشی  دیآیمگرایی چون او به قدری گران 

. اینجاست که تخم مرغ بهلیت جادوی خود را علنی ردیگیم

به قول . گرددیمو دنیای دیگری بر گریفیث نمایان  کندیم

 هر باشد! یمکان کی دیبا» نویسنده مکزیکی کارلوس فوئنتس

و از نو  میبه آنجا برو میبتوان تا !یالیمکان خ کی یحت ؛یکانم

نماد  . اوکندیمهمین کار را  تخم مرغ« ...میزاده شده، برگرد

ت این اس تیبهل. خاصیت تخم مرغ است دوبارهآغاز یک تولد 

و سر  شودیمصاحبش فعال  و گوشت و خون با درد و رنج که

وسته قدیمی و شکننده تا آن درمانده را از پ رسدیمبزنگاه 

آن را  تواندیمبهلیت چشم دارد و تخم مرغ  .خود بیرون آورد

خود را باز کند.  یهاسوژهببخشد تا از این طریق، چشم سوم 

 گرددیمدر دنیایی که پیش چشم گروه شاهین نمایان 

که قدرتی  کندیمگریفیث در مقابل خدایان انتخاب 

مت قربانی شدن فراطبیعی داشته باشد، هرچند به قی

2 Berserk (2016-2017 TV series) 

جدا شدن گریفیث و گاتس 
نتیجه یک اختالف آنی نیست 
بلکه ناشی از تضاد دو شخصیت 
است. با اینکه آنها روابط 

 …ی دارند اماامانهیصم



 

 1398 مردادماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی |صدوهشتمشماره      66

دوستانش تمام شود. اقدامی ناباورانه که خون گاتس را به 

. گاتس که سازدیمو از او یک دیوانه نابهنجار  آوردیمجوش 

توسط یک شوالیه آهنی ناشناخته از مهلکه خونین خدایان 

 گذاردیماز این به بعد همّ خود را بر این  کندیمنجات پیدا 

قدرت  ،خشماز گریفیث بگیرد. که انتقام دوستان خود را 

خشمی خارج "و اصوالً برسرک به معنی  کندیم دیتول یادیز

یماست. هرچقدر ضرب آهنگ این خشم بیشتر  "از کنترل

ول غ شمشیر و توان حمل ابدییمقدرت گاتس نیز فزونی  شود

 ترانآسبرای او  پیکری که با نفرت جهنمیان آبدیده شده است

او تا بکشد.  تازدیم. او فقط گرددیم ترابی معن برایش درد و

. ردیگیمشیطانی که قسم خورده انتقام  .خود شیطان است

پایان  توانیمآیا  گاتس به عنوان نماد انتقام، باشکوه است اما

 خوشی برای او متصور شد؟

خدایان که  کندیمبرسرک دنیایی را تصویر 

این حماسه  و جهنم همینجاست. اندیجهنم

فاقد نبردی تمام عیار  هاحماسهدیگر  برخالف

 بین خیر و شر است. در برسرک همه نیروها

هستند بنابراین نبرد اصلی میان شرور  شر

 ضدقهرمان(قهرمان )حتی دو  .شودیمواقع 

 و دو روی یکدو نیروی شر یعنی گریفیث و گاتس داستان 

سکه سیاه هستند! البته در البالی جوالن دیوانه وار شر، 

؛ کندیماز خیر در گوشه و کنار داستان شریان پیدا  ییهارگه

عشق است. عشقی که علیل  اما در منتهای ضعف! یکی از آنها

لکن ا کاسکا زبان .استنماد آن  «کاسکا»و  تصویر شدهو ذلیل 

. در حقیقت او از همه عرض اندام ندارد یبرا یاست و مجال

و بارها مورد حمله  شودیمتجاوز  اوبه حتی  چیز فارغ است.

. ضعیف ماندیم، اما نکته اینجاست که او ایمن ردیگیمقرار 

؛ گاه توسط گاتس و گاه توسط شودیماز او مراقبت  یول است

از طریق جنینی جهنمی که از خون گریفیث تغذیه ) ثیفیگر

(. لب کالم این است که عشق باید مصون باشد، هرچند کندیم

وهای شر انجام پذیرد. دیگر حفظ این امنیت توسط نیر

 .شوندیممصادیق خیر عمدتاً در قالب کودکان متجلی 

خیر و "به این نتیجه رسید که  توانیماز خالل این بحث 

مطلقی نیستند. گریفیث و گاتس در عین  یهادهیپد "شر

اما با نگاهی  اندهیشبحال که در سرکشی، به اهریمنان 

. در مواضعی آن دو شودیمجایگشتی نیز نمایان  ترقیعم

. گریفیث شوندیمانسان بی طینت به مأمورانی الهی شبیه 

مثالی( مصر )و به عزیزی  دیآیمچون یوسف از قعر چاه بیرون 

و امید  ردیگیماختیار خود  دیدرو نیروهای شر را  رسدیم

که از اقوام متخاصمی نظیر کوشان ها جان  شودیممردمانی 

سو شوالیه آهنی همچون جبرئیل بر  . از آناندشدهبه لب 

و جادوگر اعظم چون میکائیل به او اراده  شودیمگاتس نازل 

با عصای آهنین  وار یموس. گاتس در عین حال که دهدیم

در همان  ،شکافدیمسر راهش را  یهارودخانه خودش

مسیحیان معتقد را با خون خودشان وار  یسیع هارودخانه

جنون پارادوکسیکال خاصیت . این دهدیمغسل تعمید 

 به مذهب به مفهوم ارتدکسی کلمهطبیعی برسرک است. 

چیزی از فقط با  شری که .شودیمعنوان شری عظیم معرفی 

که با آتش  است آتشی مذهب .رودیماز میان  جنس خودش

جلوی نهادهای دینی و  تواندیمآن آتشی که  .شودیماطفا 

قرون "انتهاست.  حواریون ایستادگی کند همان خشم بی

عامدانه به عنوان محدوده زمانی داستان انتخاب شده  "وسطی

است، چراکه در این زمان خشونت و وحشی 

گری کلیسا و فساد پاپ در منتهای خودش 

قرار دارد و تنها یک درنده زمخت نظیر 

حق آنها را کف دستشان  تواندیمگاتس 

 بگذارد.

که نگاهی  کندیمخاصیت اسطوره ایجاب 

نیز از خالل حوادث داستان رخ  تریباطن

را به ذهن مخاطِب  ینفسان عیان کند، تا جایی که مجاهدات

 جنگدیم یبا موجودات جهنم هاشب گاتس .رند متبادر نماید

 یاحماسهگواه  تواندیمدنیوی و این  نیاطیو روزها با ش

یمنه  خورندیمشکست  یکه وقت شیاطینی. درونی باشد

. کنندیمپیدا  یبزرگتر بلکه جثه کنندیمفرار و نه  رندیم

با  شوندیمهرگاه سرکوب هستند که  شهوات همان اینان

این  ثیفیگر . در این میانزندیخیمقدرتی مضاعف بر 

، اما اهلی کردن در ذات کندیمرا رام  نیروهای لجام گسیخته

. باشند برای او فرقی ندارد تربزرگگاتس نیست. هر قدر دیوها 

 و فقط باید بکشد.ا

حرف اول را می زند یکی دیگر از  "تضاد"در دنیایی که 

هستند. باز این مسئله نه تنها  هاساحرهمردمان،  یهاپناهگاه

است بر اینکه خیر و شر مطلقاً در انحصار یک طبقه  یاصحه

یمنیز تأکید  هاارزشبلکه بر جایگشت  ردیگینمخاص قرار 

 ،کنندیمبرای گریفیث بازی . آن نقشی که خدایان کند

راز از  یقسمت. ساحره اعظم کنندیمبرای گاتس ایفا  هاساحره

و به  کندیمگاتس فاش  یاعماق و شکاف بزرگ را برا یایدن

لباسی که از خود گاتس  .دهدیماو لباس مخصوص 

قدرت  غرق شدن است و انسان است. طبیعت ترخطرناک

باتالقی  تواندیم "لباس"ن بهترین ابزار آن است. در این میا

ه مگر آنک شدن انسان از خویشتن خویش فراهم آورد.گم برای 

که  کندیمخاصیت اسطوره ایجاب 
نیز از خالل  تریاطنبنگاهی 

حوادث داستان رخ عیان کند، تا 
را به  ینفسان جایی که مجاهدات

 .ذهن مخاطبِ رند متبادر نماید
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 لباس دنیپوش از بیرون فرمان را به دست بگیرد. یاساحره

 یخودش برسد طور یخشم در گاتس به منتها شودیمباعث 

مثل  قاًیدق، کندیمفراموش که خودش را به طور کامل 

ر خود شد. د یاز خود ب لباسبا پوشیدن که  یوقت ثیفیگر

 نکهیکما ا کنندینمحالت آنها به دوست و دشمن رحم  نیا

بود  کیگاتس نزد وبه دوست خود کاسکا تجاوز کرد  ثیفیگر

او را به خود  ،به دوستان خود حمله کند و اگر ساحره کوچک

به هر روی . دیبریمبالشک کارد دسته خودش را  آوردینم

آن همه چیز افراطی است و نیاز به  دنیا جایی است که در

که  یکسان به عنوان هاساحرهتعادل دارد. 

نقش  توانندیمرا دور می زنند  تیقانون عل

 .متعادل کننده را ایفا کنند

نکته مهم اینجاست که از جایی به بعد گاتس 

. یعنی شودیمرفته رفته شبیه گریفیث 

 آرمانی دارد و گروهی که به او ایمان دارند و

او  .رسانندیماو را در رسیدن به آرمانش یاری 

او حتی تخم مرغ بهلیت هم  .جنگدیمآن  یهدف دارد و برا

و لباس  شودیمدارد. حتی مثل گریفیث رفته رفته خداگونه 

برای . فقط یک تفاوت وجود دارد: کندیممخصوص به تن 

اما گاتس اینگونه  کندیمگریفیث هدف وسیله را توجیه 

علوم نیست در نبرد این دو چه کسی در نهایت پیروز م نیست.

یا  بردیم عصر تاریکی. آیا پیروزی هریک دنیا را به شودیم

 یدپوشیسفرقم خواهد خورد؟ آیا  عصر طالییبرعکس 

 ؟را آشکار کند یقتیحق تواندیمگاتس  یپوش اهیو س ثیفیگر

هیچ چیز. ما با یک پدیده دیالکتیکی مواجهیم که سنتز آن 

یمدر فصل آتی مشخص  سؤاالتشخص نیست. پاسخ این م

. اما آن چیز که معلوم است این است که در گروه جدید شود

شاهین تمام نیروها اعم از دوست و دشمن و شیاطین و زادها 

یمو حواریون همگی حضور دارند و گریفیث را ارباب خود 

یا را بخواهند دن رسدینم. کسانی که در نگاه اول به نظر دانند

جای بهتری کنند. در مقابل در گروه گاتس، برخالف خود 

مطمئن بود  توانینمگاتس، همگی مظهر پاکی هستند اما 

که تا ابد کنار گاتس خواهند ماند. شوالیه آهنی در قسمت 

و  کندیمآخر )فصل دوم( به گاتس همین مسئله را گوشزد 

وجود فعالً  . با ایندهدیممشخصاً درباره کاسکا به او هشدار 

از  "خیر"تمام کسانی را که با کلیدواژه 

در گروه گاتس  شوندیمدیگران تمیز داده 

که از زبان  یاقصهطبق قرار دارند. البته 

 توانیم شودیمذکر  (قسمت آخردخترک )

 ثیفیقصه گر نیماجرا را حدس زد. در ا هیبق

پرندگان را  گرید دیسف نیبه عنوان شاه

 یماد یایاعم از دن ایل دنتا ک کندیممتحد 

که سطح  میشاهد نایبنابر .کنند ریرا تسخ یرمادیو غ

معطوف  ی مادیایبه دن گریو د فتهباال ر ثیفیگر یآرزوها

 نی. اصوالً خود شاهردیگیمدر بر  زیرا ن انیبلکه خدا شودینم

یمدر داستانی که از زبان دخترک  است. ینماد بلندپرواز

، خبری از یک جنگ تمام دهدیمآینده و گویی خبر از  میشنو

عیار بین گریفیث و گاتس نیست و همه چیز به خیر و خوشی 

 دخترک( بی طرف) یراو. البته باید دقت داشت ابدییمپایان 

نیست و در نتیجه غیر قابل اعتماد است. او از خیل 

سرسپردگان گریفیث و یک فدایی است که چون درکی از 

  ■.پردازدیمخیال بافی حقیقت ندارد الجرم به 
 

 

 

نکته مهم اینجاست که از جایی 
به بعد گاتس رفته رفته شبیه 

. یعنی آرمانی شودیمگریفیث 
دارد و گروهی که به او ایمان 
دارند و او را در رسیدن به 

  .رسانندیمآرمانش یاری 
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 گرای ایراننگاهی کوتاه به سینمای واقع  
 «آذر جبارزاده» 

 

به عنوان مخترعین سینما از حیث تولید تصویر  برادران لومیر

گذاری نمایش عمومی در سالن نمایش سینما متحرک و پایه

در سال  به شکل امروزی، اولین کسانی هستند که

 هارا برای اولین بار به جهان معرفی کردند. از آن سینما1895

ینمایی س یهالمیمانده که نه تنها اولین فچند فیلم کوتاه باقی

سینما نیز در  فیلم کمدی و فیلم مستند بلکه اولین ،جهان

یر ابتدایی، از آن تصاود؛ سینما شوها یافت میمیان آن

ی صدادار و هالمیفکمدی صامت سیاه و سفید تا  یهالمیف

 خصوصاًیی زیادی را پشت سر گذاشته هایدگیچیپرنگی 

تکنیک و ابزارهای اورسون ولز و آلفرد هیچکاک به سینما وارد 

 کرد، اثر بخشی فیلم را دو چندان نمود. 

 هابکسدر این نوشتار نگاهی کوتاه به یکی از پرطرفدارترین 

 .شودیمساخت فیلم یعنی رئالیسم پرداخته  یا شیوه

رئالیسم یا واقع گرا برگرفته از نقاشی و  Realism ینمایس

و طبیعت و عناصر  هاتیدر آوردن شخص تصویربیانگر به 

، است. این )بصری( شودیمی که دیده طبیعت به همان شکل

 در خصوصاًی سینمای جهان هاسبک نیترمحبوبسبک از 

 و نظرات هاجشنوارهکه با نگاهی به جوایز  باشدیمعصر جدید 

میزان محبوبیت آن را سنجید.  توانیمداوران، به خوبی 

ن عکاسی در ای ریتأثمطالعه کوتاهی به این سبک سینما و 

ی ابرههپی برد که چگونه نمایشی از انسان در  توانیمسبک 

 هاانسانای تمامی بر تواندیماز زندگی یا برشی از یک اتفاق 

 فرای تفاوت فرهنگی و نژادی و جغرافیایی جذاب باشد.

انسان و توجه به  :از اندعبارت واقع گرا یهالمیخصوصیت ف

از جمله: فقر، بیکاری، اعتیاد، فساد اخالقی  مسائل اجتماعی

، میان فرد و جامعه یهاو به ویژه تعارض یا مالی سیاست

 .خاص یهاطیتجزیه و تحلیل افراد در مح

در این نوشتار نگاه کوتاهی به سبک رئالیسم در سینمای ایران 

که امروز در بین تماشاگران ایرانی در کنار  شودیمپرداخته 

 سبک کمدی، محبوبیت پیدا کرده است.

 م:رئالیس سبکی هایژگیو

تقلید و گرته برداری از زندگی واقعی و در نتیجه همذات  -

 داستان فیلم در هاتیقعپنداری تماشاگر با این وا

                                                             
سینماگران فیلسوف، بهنام نجم  3

 /http://sepantabn.blog.irالدین

فانتزی یا  یهااستفاده از مردم عادی به جای قهرمان -

 اغراق آمیز یهامیگر زو پرهیز ا یااسطوره

استفاده از میزانسن هایی که واقعیت را به تصویر بکشد، مانند  -

 بدون اغراق یهایلوکیشن های واقعی و نورپرداز

زایش و در نتیجه واید که عمق میدان را اف یاستفاده از لنزها -

 .نداشیاء به وضوح دیده شو

استفاده از برداشت بلند نماها و در نتیجه کمتر کات زدن و  -

استفاده از حرکت دوربین به دلیل یکپارچه نشان دادن 

واقعیت و عدم حذف فضایی و زمانی حوادث و اتفاقات واقعی 

  شکل سکانس پالنه یعنی نشان دادن صحنه ب

 یهادهیواقعی در داستان به جای ا یهامو ت هادهیتوجه به ا -

 3فانتزی و اثبات آنها در نقطه اوج فیلم

نیست 4هر چند سبک رئالیسم سینما بی شباهت به عکاسی

اما در پیاده سازی اندیشه کارگردان و یا نویسنده اثر، از عکس 

 .کندیمفاصله گرفته و سیاق خود را طی 

یما این سبک سینما اهمیت در این که چر حائزی هانکتهاما 

حتی روند رشد فرهنگ و اخالق یک جامعه را با تغییر  تواند

 رو به رو سازد در ذیل اشاره شده است.

  با بیان موضوعاتی شوکی  تواندیمکارگردان در این سبک

روانی به تنه جامعه وارد سازد یا جامعه را به فکر کردن مجبور 

 سازد.

  ی پنهان جامعه که هاتیواقعاین سبک گاهی با نشان دادن

ممکن است بخشی از مردم از آن اگاهی نداشته باشند در 

برخی مواقع روند چشم گیری در تحوالت اجتماعات انسانی 

 داشته است.

  ی در نشان دادن اعمدهاین سبک سینما تصمیمات

ی اجتماعی از جمله: طالق و اختالفات خانوادگی، هابحران

 آن داشته است.شکاف عاطفی و ... حتی در حل 

  گامی در جهت بهبود اوضاع بحرانی  تواندیمهر اثر هنری

جامعه داشته باشد اما به دلیل مقبولیت سینما و تبلیغات این 

در جهت رشد فرهنگی یک  تواندیمی موثرتری را هاقدمهنر 

ی این سبک با نمایش بی هاکارگردانجامعه داشته باشد. 

منجر به تعاریف جدیدی از:  ی زیرین مشکالتهاهیالپرده از 

خانواده، نقش پدر و استقالل، تحصیالت و نقش زنان و 

به خوبی اثر بخشی  1363سال  –دونده ساخته امیر نادری  4

 .دهدیمعکس بر فیلم را نشان 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%DA%A9%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://sepantabn.blog.ir/
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مفاهیمی از جمله: عشق، عشق مادری، گذشت و وطن 

 اند.داشته

  در نگرش مردم نسبت به چرایی مشکالت  تواندیماین سبک

اجتماع و یا پیدا کردن راه حل آن، افکار عمومی را با چالش 

 رو به رو سازد.

یی با محوریت خانواده، با تعریف جدیدی از هالمیفررسی در ب

جایگاه پدر، مادر، فرزند پسر و یا دختر، ازدواج، نحوه آشنایی 

و یا از بین رفتن اخالقیات و یا مرزهای پنهان روابط زن و 

مردی، روابط رئیس و مرئوسی، آسیب پذیری انسان، نگرش 

 گی در جامعه ازسنتی و یا نوین به زن، کودک یا قوانین زند

ی وزین هانامهمفاهیم نو و خارج از کلیشه که امروز در فیلم 

 رو به رو شد. توانیماین سبک سینما 

از اهداف این سبک آگاهی جامعه نسبت به  توانیمبی شک 

بغرنج انسان در زندگی، حیطه کار، ازدواج و ... دانست.  مسائل

جه بوده و تحصیل، مورد تو ترشیب، خصوصاًاما مساله خانواده 

ی مورد عالقه هامقولهکار، ازدواج، فرزندآوری و عشق از 

یی هم برای خرید هاصفتماشاگر ایرانی است که برخی مواقع 

 بلیط سینما ایجاد کرده است.

پذیری  ریتأثنشان از  تواندیمبیان چند فیلم موفق در زیر 

 کجامعه ایران در دهه شصت و هفتاد از سینما و تغییر سب

 زندگی باشد:

ی داوودی هاگل: یی با مضمون عشق از جملههالمیف -

(، دلشدگان )ساخته 1363سال  -)ساخته رسول صدر عاملی

(، رقص خاک )ساخته ابوالفضل 1370سال  –علی حاتمی

(، در میان درختان زیتون )ساخته عباس 1370سال  -جلیلی

(، درخت گالبی )ساخته داریوش 1373سال  -کیارستمی

(، در دنیای تو ساعت چند است 1376سال  –ویی مهرج

 ( و ...1394سال  -)ساخته صفی یزدانیان

ی خاکستر هاسال: یی با محوریت خانواده از جملههالمیف -

(، بهترین بابای دنیا 1367سال  -)ساخته مهدی صباغ زاده

(، دو نفر و نصفی )ساخته 1370سال  –)ساخته داریو فرهنگ 

(، دو نیمه سیب )ساخته کیانوش 1370سال  –یداله صمدی 

سال  –(، هنرپیشه )ساخته بهروز افخمی 1370سال  -عیاری 

(، من ترانه پانزده سال دارم )ساخته رسول صدر 1371

ساخته ) یکتانی هاکفش(، دختری با 1380سال  -عاملی

(، ده )ساخته عباس 1376سال  –رسول صدر عاملی 

سیمین )ساخته  (، جدایی نادر از1380سال  –کیارستمی 

                                                             
و  هادانشگاهمشارکت زنان عضو هیأت علمی سطح ین باالتر5

با  13۷۰-۷۸مراکز آموزش عالی به ترتیب مربوط به سالهای 

 6/13 با 13۵۷ -۵۸ یهاسالسطح  نیترنییپاو درصد  ۸/1۹

(، نارنجی پوش )ساخته داریوش 1389سال  –اصغر فرهادی 

(، ابد و یک روز )ساخته سعید 1390سال  -مهرجویی

(، خجالت نکش )ساخته رضا 1394سال  –روستایی 

 ( و ...1396سال  –مقصودی 

: یی با مضمون اخالقیات و خیانت از جملههالمیف -

ی روی اخانه(، 1379سال  –شوکران )ساخته بهروز افخمی 

(، رقص در غبار 1380سال  –آب )ساخته بهمن فرمان آرا 

(، دیشب باباتو دیدم آیدا 1383سال  –)ساخته اصغر فرهادی 

(، چهارشنبه سوری 1383سال  -)ساخته رسول صدر عاملی 

(، درباره الی )ساخته اصغر 1384سال  -)ساخته اصغر فرهادی

است )ساخته  (، اسب حیوان نجیبی1387فرهادی سال 

ها )ساخته (، برف روی کاج1389سال  -عبدالرضا کاهانی

(، زندگی خصوصی )ساخته 1390سال  –پیمان معادی 

(، در بند )ساخته 1390سال  –محمد حسین فرح بخش 

ینم(، هیس دخترهای فریاد 1391سال  –پرویز شهباری 

(، به کارگر ساده 1392سال  –)ساخته پوران درخشنده  زنند

 ( و ...136سال  –مندیم )ساخته منوچهر هادی نیاز

یی نشان از افزایش ادامه تحصیل زنان در هایبررسدر 

تغییر نگرش جامعه  توانیمی در دهه هفتاد را هادانشگاه

نسب به زن را که که سینما بخشی از این تغییر را بر عهده 

یی با محوریت خانواده که زن در هالمیف. شروع ساخت 5داشت

توان در سینمای درخشان دهه قش مهمی دارد را میآن ن

یی که در زیر نام برده هالمیفهفتاد به خوبی مشاهده کرد. 

نشان از دعوت به تغییر نگرش جامعه ایرانی  تواندیم اندشده

 نقش زن باشد. خصوصاًبه خانواده و 

عروس )ساخته بهروز یی با مضمون زن از جمله: هالمیف -

 –دیگه چه خبر )ساخته تهمینه میالنی (،1369سال  -افخمی

(، 1371سال  -(، سارا )ساخته داریوش مهرجویی1370سال 

(، لیال 1373سال  -روسری آبی )ساخته رخشان بنی اعتماد 

(، زمانی برای مستی 1375سال  -)ساخته داریوش مهرجویی

(، دو زن )ساخته 1378سال  –)ساخته بهمن قبادی  هااسب

(، عروس در آتش )ساخته خسرو 1377 سال –تهمینه میالنی

سال  –(، زندان زنان )منیژه حکمت 1378سال  -سینایی

(، 1380سال –(، بمانی )ساخته داریوش مهرجویی 1379

(، ورود آقایان 1380سال  -کاغذ بی خط )ساخته ناصر تقوایی

(، یکی می خواد 1389سال  –ممنوع )ساخته رامبد جوان 

 ( و ...1390سال  -هر هادیباهات حرف بزنه )ساخته منوچ

و مراکز  هادانشگاهحضور زنان در  روند) .بوده است درصد

 (13۹6 -شورک یسات علمیقات سیز تحقک، مرآموزش عالی
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)ساخته ایرج  هایبرزخیی با مضمون وطن از جمله: هالمیف -

در مسیر تند باد )ساخته مسعود ، (1361سال  –قادری 

(، بدوک )ساخته مجید جیدی 1367سال  –جععفری جوزانی 

 -(، از کرخه تا راین )ساخته ابراهیم حاتمی کیا1370سال  –

 –اخته ابوالفضل جلیلی (، دت یعنی دختر )س1371سال 

سال  –باف (، تخته سیاه )ساخته سمیرا مخمل1372سال 

 (،1383سال  –(، گیالنه )ساخته رخشان بنی اعتماد 1374

( و 1393سال  –ایران برگر )ساخته مسعود جعفری جوزانی 

... 

 اهمیت، روند اثر بخشی سینما بر جامعه است هر حائزنکته  -

 ی را حتی چند پله کوتاهاامعهجچند سبک رئالیسم توانسته   -

ی شناخته هایژگیوبه جلو ببرد اما اگر همین سبک با تمام 

شده تا زمانی که در دست نخبگان باشد این اثر بخشی روند 

به رشد خواهد داشت و سینما با یک خالقیت و زیباشناسی  رو

رو به رو خواهد بود، اما زمانی که سینما در دست سرمایه و 

د کمیت افزایش و کیقیت رو به کاهش رفته و گیشه پیش رو

موضوعات فرو دست و کم مایه ساخته شده و کم کم رونق 

ی اچهیدری سینما به جای اجامعه. اگر در رودیماصلی از بین 

نگاه به جهان، تبدیل به تفریح و سرگرمی شود با کاهش 

 ■.موضوعات بکر و افزایش مفاهیمی سطحی رو به خواهیم شد
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 «سینا صالحی»؛ «ایمی همپل»؛ «پیچانه» داستان ترجمه:

 «زهرا اکرمی»؛ «اسکار وایلد»؛ «عاشق» داستان ترجمه:

 «نیما نوشمند»؛ «جان لنچستر»؛ «سیگنال»داستان ترجمه: 

 «زهرا اکرمی»؛ «لئو تولستوی»؛ «سه پرسش»داستان ترجمه: 

 «رضوی( ج. ایرانپور )م.»؛ «تریستان و ایزولده» داستان ترجمه:

 «زهرا رضایی» ؛«دیوید گاردینر»؛ «و آبری آلن» داستان ترجمه:

 «نازیامیر بنی»؛ «تولگا گوموشآی»؛ «پل چوبی» ترجمه: داستان

 «کیمیا فروتن»؛ «سام مارتون»؛ «ده سال زندگی»داستان ترجمه: 

 «پورکاظم لیاسماع» ؛«استفن رابلی» ؛«تروآسنگ » داستان ترجمه:

 «میالد میره کی»؛ «جیمز ثوربر»؛ «تک شاخ در باغ»داستان ترجمه: 

 «میالد میره کی» ؛«مواسیر اسلیار» ؛«عدالت کور» داستان ترجمه:

 «فائزه عرب بیگی»؛ «دیوید گاردینر»؛ «هاهیهمسا»داستان ترجمه: 

 «فائزه عرب بیگی»؛ «دیویدگاردینر»؛ «نو یهادستکش» داستان ترجمه:

 «مریم سلیمانی فارسانی»؛ «Emma Franieczek»« آن زن دیگر»: داستانک

 «غالمرضا آذرهوشنگ»؛ «جیمز. آر. آسول»؛ «بهتر است بمیرم» داستان ترجمه:

 «مهسا طاهری»؛ «پائول ترمبلینگ»؛ «کشدیمطول  هیثان 20فقط  یجاودانگ» :ترجمهداستان 

 «سمیرا گیالنی» ؛«اشفاق احمد» ؛«نسبت جدید»؛ «یک زخم دیگر را تحمل کن» :ترجمه کداستان
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 «تروآسنگ » ترجمه داستان 

 «اسماعیل پورکاظم»؛ مترجم «استفن رابلی» سندهینو 
 

برای سپری کردن تعطیالت به کشور ترکیه  "جکسون"خانواده 

 "مارک"و در هتل بزرگ شهر استانبول اقامت دارند.  اندرفته

مگی از بودن در کشور ساله و والدینش ه 12ساله با خواهر  13

. ترکیه در این موقع از سال بسیار زیبا است، برندیمترکیه لذت 

آب و هوای گرم و دلچسبی دارد و غذاهای سنتی آن بسیار 

. این کشور از مناطق دیدنی بسیاری برخوردار باشندیملذیذ 

قصد دارند که روز جاری را به دیدن شهر تاریخی  هاآناست. 

درحال سوار شدن  جملگیصبح است و  9اعت بروند. س "تروآ"

هتل پارک کرده درب ورودی که در مقابل  ،به اتوبوسی هستند

 است.

از کشورهای  هاآن. اندشدهنفر مسافر سوار اتوبوس  40حدود 

و  دانآمدهانگلستان، آمریکا، فرانسه، ایتالیا و هلند به اینجا 

ند و سپس به صرف کن "تروآ"همگی قصد دارند که ناهار را در 

بازدید از این شهر باستانی بپردازند. روز بسیار گرمی است و 

 .ندینشیمدر سایه درختی  "مارک"

: من بهتر است چند لحظه دیگویم "فای"به خواهرش  "مارک"

 در اینجا توقف کنم.

 : بسیار خوب.دهدیمخواهرش پاسخ 

ناگهان چیزی  ،درحالیکه به استراحت مشغول است "مارک"

یم: آن چه چیزی دیگویمو او با خود  کندیمش را جلب نظر

 باشد؟ تواند

و خوب براندازش  داردیمکنجکاوی بر  ارا ب آنسپس  "مارک"

ه ک ،تکه سنگی مدوّر و زرد رنگ استمشکوک . آن چیز کندیم

یم. او فکر کندیمبا کف دست شروع به تمیز کردنش  "مارک"

ن ممک لذا امدهیددر جایی  که: من نظیر این سنگ را قبالً کند

 است از جای دیگری به اینجا آورده شده باشد.

و به درون  شودیمناگهان نور سفید رنگی از سنگ خارج 

مجبور به  "مارک"بطوریکه  کندیمنفوذ  "مارک"چشمان 

. آن نور بسیار درخشان بود و تأثیرش شودیم دیدگانشبستن 

بطوری  "مارک"ید. پیچ "مارک" یهاگوشغرش باد در  سانب

و نه چیزی  دیدیمتحت تأثیر قرار گرفت که دیگر نه جایی را 

 . او با خودش گفت: چه اتفاقی دارد می اُفتد؟دیشنیمرا 

 "مارک"لحظاتی گذشت. صدای باد و درخشش نور پایان یافت. 

جائیکه  ،دیدیمچشمانش را گشود. او خودش را در ساحل دریا 

صدها نفر از کارگران را در آنجا ببیند.  کشتی و هاده توانستیم

که با دیوارهای بلند  دیدیماو در پشت سرش شهری زیبا را 

 احاطه شده بود پس با خودش گفت: من کجا هستم؟

 

سنگ زرد رنگ را در جیبش  "مارک"کجا رفتند؟  امخانواده

 طرف مردها رفت.ه گذاشت و ب

 پسر، بیا اینجا. یکی از کارگران او را دید و صدایش زد: آهای

سپس به سمتی از او گفت: منظورتان من هستم؟  "مارک"

بزرگی قرار داشت، رفت. مرد به  ساحل که کشتی سیاه رنگ و

سپس مقداری مرد را با خودت بیاور.  هانیااو گفت: زودباش 

کشتی را ترک اطراف سپرد و درحالیکه  "مارک"چوب را به 

 ادامه داد: دنبالم بیا. کردندیم

راه افتاد. ه ب مرد ناشناسرا برداشت و همراه  هاچوب "مارک"

رنگی به تن داشت.  یاقهوهمرد دارای قد بلندی بود و پیراهن 

برای من آشنا  اتچهره؟ امدهیدمرد گفت: آیا من قبالً تو را 

 ؟یاآمدهنیست! حتماً به تازگی به اینجا 

ک تازه وارد پاسخ داد: بله ... حق با شماست ... من ی "مارک"

 هستم.

دقیقه به  10حدود  هاآناست.  "آندروس"مرد گفت: اسم من 

کوچکی باال رفتند و در باالی  رفتن ادامه دادند سپس از تپه

 هانآبلندی توقف کردند. یک اسب چوبی بسیار بزرگ درمقابل 

 قرار داشت.

دید و لبخندی به لب  "مارک"تعجّب را در چهره  "آندروس"

پاسخی  "مارک"خوب، نظرت درمورد آن چیست؟  آورد و گفت:

ادامه داد: این اسب چوبی بزرگ قرار است  "آندروس"نداد و 

 .ددر این جنگ باش هایونانیبرگ برنده ما 

از تپه سرازیر شدند. تعداد زیادی از افراد در زیر مجسمه  هاآن

 "آندروس"اسب چوبی مشغول کار بودند. یکی از آنها با دیدن 

ما  وآنها آمد و گفت: مشکلی پیش آمده است به سمت 

سب ا یهاچشمتکه سنگ مناسبی برای یکی از  میانتوانسته

 پیدا کنیم. ما حتماً باید آنرا قبل از فردا پیدا کنیم.

به تنها چشم درخشان اسب چوبی نگاهی انداخت  "مارک"

 صبر یالحظهخاطرش رسید و گفت: ه سپس ناگهان چیزی ب

 که بتوانم به شما کمک کنم. کنمیمکنید، من تصور 

تکه سنگی که در جیبش گذاشته بود، از آن خارج  "مارک"

با دیدن سنگ متعجب شد و گفت: چطور  "آندروس"کرد. 

نگاه  "مارک"ممکن است؟ و مرد لبخندی زد و درحالیکه به 

این همان چیزی است که ما  .، گفت: درست استکردیم

 .میگردیمدنبالش 

اسم خودش را  "مارک"د: اسم تو چسیت، پسر؟ و و ادامه دا

 گفت.
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افزود: او تازه به اینجا  "مارک" یهاحرفدر تکمیل  "آندروس"

 آمده است.

مرد با خوشحالی گفت: آه ... بسیار خوب ... ما باید از شما متشکر 

ه فردا شب با ما ب دیتوانیمکه شما هم  کنمیمباشیم. من فکر 

 ید.ئدرون اسب چوبی بیا

که دهانش از شنیدن این حرف بازمانده بود، گفت:  "مارک"

 من؟

نزدیک آتش بزرگی در کنار ساحل  "مارک"روز،  غروب آن

بود  "آنا"پیر زنی به کنار او آمد. او نامش این زمان نشسته بود. 

 ییهاداستان. پیر زن کردیمو برای کارگران و سربازان آشپزی 

، جنگ و هایونانید تعریف کرد که در مور "مارک"برای 

 به هاداستانبودند. وقتی  "هلن"شاهزاده خانم زیبایی بنام 

رش طرف چاده پایان رسیدند، پیر زن درحالیکه برای خوابیدن ب

، گفت: خداحافظ پسر. حتماً دوباره برای دیدن من به رفتیم

 اینجا بیا.

صبح روز بعد، مجسمه اسب چوبی کامالً آماده شده بود پس  

کشیدند و  "تروآ"ن یونانی آنرا به سمت دروازه شهر سربازا

سرباز یونانی در  40بالفاصله آنجا را ترک گفتند درحالیکه 

تمام بعد از  سربازان مذکورداخل مجسمه پنهان شده بودند. 

 ظهر را درون مجسمه در زیر آفتاب گرم و سوزان تحمل آوردند

م صبورانه ه "مارک". و هیچ صدائی از خودشان ایجاد نکردند

 در قسمت داخل سر مجسمه نشسته بود.

 : چه اتفاقی خواهد افتاد؟کردیماو فکر 

از شهر خارج  "تروآ"ناگهان دروازه شهر گشوده شد و سربازان 

درون شهر کشیدند و ه مجسمه اسب چوبی را ب هاآنشدند. 

 بستند.پشت سرشان مجدداً دروازه شهر را 

 هاآنکه یکی از  دیشنیمرا  "تروآ"صدای سربازان  "مارک"

؟ اندگذاشتهاین اسب چوبی را برای ما  هایونانی: چرا دیپرسیم

 ؟دانندیمکه آنها جنگ را پایان یافته  دیکنیمآیا فکر 

، دادیمسربازی که بر باالی یکی از دیوارهای شهر نگهبانی 

و اینجا را ترک  اندشده هایکشتپاسخ گفت: بله. ببین آنها سوار 

به خوشحالی  "تروآ". پس از آن، سربازان و مردم اندهگفت

روز را خوردند، آشامیدند و به  تمام غروب آن هاآنپرداختند. 

آواز و شادمانی پرداختند تا اینکه پاسی از شب گذشته با 

 که تمام شهر در سکوت خستگی به بستر رفتند. درست زمانی

 د.خارج شدنگ چوبی بزرفرورفته بود، سربازان یونانی از اسب 

شهر رفتند و آنرا گشودند. دقایقی  ٔ  دروازهچهار مرد به طرف 

از دروازه شهر وارد شدند زیرا سربازان  بعد هزاران سرباز یونانی

 با شتاب از یک خانه هاآندوباره برگشته بودند.  شانیهایکشتو 

. هنوز لحظاتی نگذشته بود که بردندیمبه خانه دیگر هجوم 

 .سوختیمآتش تمام شهر در 

 ناگهان زن زیبایی را دید ،که تنها به نظاره نشسته بود "مارک"

. او ختیگریمکه به تنهایی از باالی یکی از دیوارهای شهر 

زیبای بسیار  ٔ  شاهزادههمان باشد،  "هلن"اندیشید: او باید 

 ."تروآ"

صدایش کرد: دنبال من بیا پسر. او  "آندروس"لحظاتی بعد، 

هم به  "مارک"تهای خیابان کوچکی دوید و به طرف انسپس 

دنبالش روانه شد. خیابان پُر از دود شده بود و چشم چیزی را 

 .دیدینم

، کجا هستی؟ ... که ناگهان دو "آندروس"صدا زد:  "مارک"

سرباز تروایی با شمشیرهای کشیده از درون دود و غبار خارج 

یاد کشید: نگاهی به آنها انداخت و از ترس فر "مارک"شدند. 

 لطفاً مرا نکُشید. ،لطفاً مرا نکُشید

با دیدن  ،آمده بود "مارک"به دنبال پس از ساعاتی که  "فای"

 که به خواب رفته بود، گفت: برادرش

عصر شده است و اتوبوس تا  4، ساعت "مارک"، "مارک"

 .کندیملحظاتی دیگر اینجا را ترک 

از خواب بیدار  سراسیمه "مارک"نگذشته بود که  یالحظههنوز 

 شد و پرسید: چه اتفاقی افتاده است؟

حرفش را تکرار کرد: اتوبوس درحال ترک کردن اینجا  "فای"

است ... و ادامه داد: تو حالت خوبه؟ صورتت کامالً سفید شده 

 ؟یاگرفتهاست. چرا آن سنگ کثیف را در دست 

نگاهی به سنگ زرد رنگی که در دستش قرار داشت،  "مارک"

 ت و گفت: اوه ... این؟ چیزی نیست.انداخ

دید در همان نزدیکی از جایش برخاست. او پیر زنی را  "مارک"

یمکوچک اسب چوبی را حمل  یهامجسمهکه سبدی پُر از 

 .کرد

 پسر؟ یخواهیمپیر زن پرسید: آیا یکی از اینها را 

 هامجسمهپاسخ داد: بله، چرا که نه؟ ... و سپس یکی از  "مارک"

 پیر زن خرید.را از 

ا ب ،خیره مانده بوددست فروش درحالیکه به پیر زن  "مارک"

 همان پیر زن باشد!. تواندینمخود گفت: نه، این 

به طرف اتوبوس دوید درحالیکه پیر زن سپس با عجله  "مارک"

: خدا نمودیمو آهسته زمزمه  کردیمبا لبخندی او را بدرقه 

بیا  .دن من به اینجا برگردیکروز دوباره برای دی .نگهدارت پسر

زندگی براستی مملو از تا دوباره همدیگر را مالقات کنیم. 

زیبا و شیرین است لذا یادآوری و تکرارشان بسیار  یهاخاطره

 ■ دلنشین تر خواهد بود.
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 «پل چوبی» ترجمه داستان 

 «نازیامیر بنی»؛ مترجم «تولگا گوموشآی» سندهینو 
 

 نخستین در و گذارندیم قدم هم اب همزمان چوبی پل به

 مانند. کندیم کردن صحبت به شروع پیرزن باهم شانیهاقدم

 .دیگر صبح هر

 و...  رسیده سر به نهایت بی تا امییتنها دیدم را تو که زمانی "

 آخر دست بودم کرده احساس ،شناسمیم بیش و کم را خودم

 " .امکرده کامل راام شده گُم نیمه

 هک این بدون نمدی کاُله و شیک شلواری و کُت با پیرمردی

 نگاه را مقابل سمت که حالی در بیندازد، تا و تک از را خودش

 .دادیم ادامه زدنش قدم پیاده به کردیم

 یهاقدم صدای و پرندگان یهاکیج جیک از غیر مدتی برای

 زن سپس. شدینم شنیده دیگری صدای چوبی پُل روی بر او

 .دهدیم امهاد زدنش حرف به

 بود نقطه باالترین در که فلک و چرخ کارناوال، شب آن در "

 حتی امیزندگ طول در من دانی می. ترسیدم بسیار ابتدا. ایستاد

ینم هرگز باشی من کنار در تو اما. ترسیدم خودم سایه از

 " .ترسم

 اشدهیپر رنگ یها. دستدارد چروک و چین صورتش پیرمرد

 .دهدیم قرار او انگشتان الی در را نشانگشتا. ردیگیم را

 و چرخ که زمانی. یگرفتیم را دستم طور این تو شب آن "

 لحظه آن در باشی کنارم در تو. گرفتی همتر محکم ایستاد فلک

 آسمان در. بزند آسیب من به تواندینم چیزی هیچ داشت باور

یم تو با دوشادوش نهایت بی تا آویزان فلک و چرخ آن در

 .بخورم تکان نستمتوا

 کم سرعتش از کمی. دهدیم جای را خود پیرمرد بازوی زیر

 او سرعت به هم بزند حرف هم که این ردیگیم نفسش. کندیم

 برسد، او های قرم به کندیم تالش که

 بیرون جعبه یک خود جیب از. زدی زانو من مقابل در ناگهان "

 جعبه !انگیزی تشگف خیلی شب. بود ستاره از پُر آسمان. آوردی

 برلیانی شیری راه کهکشان سایه از و کردی باز آرامی به را

 در اشک سپس دیدینم را جایی نخست چشمانم. شد نمایان

 زمانی چه را انگشتری آورمینم یاد به. اصالً زد حلقه چشمانم

 به شروع زمانی چه را من و انداختی من وسطی انگشت به

 .کشید آهی و کرد آسمان به رو به را سرش .کردی بوسیدن

 در ؛دانستمیم را حس همان کردن تجربه نیز دیگر بار یک "

 با کردم حس چه آن یادآوری برای را شب آن من به دیدار هر

 " .کردمیم قبول را کردن ازدواج تو

 

 

یم چشم پیرمرد به دارد که چرانی چشم یهانگاه با هم هنوز

 .زند می لبخند ختهاندا باال را ابروهایش از یکی. دوزد

: گفتیم کردیم روی زیاده ویسکی خوردن در که وقتی پدرم "

 را همدیگر هنوز تو با. است زندگی قُمار نیترخطرناک ازدواج

 رفته، سرم از عقل کلی به من اما میشناختینم کافی قدر به

 تو روی امیزندگ قُمار ام نیت خلوص تمام با و احساساتم فقط

 هگرفت را تصمیم این آشنایی روزهای نخستین از کردم، بازی

 " .بودم

یم تکان او مجعد سفید موهای ،خنددیم بلند صدای با بار این

 .زند می تنه پیرمرد به نفهمی بفهمی باًیتقر خورد

 در ما که زمانی بودی نگفته اپراتور به تو مگر ": دیگویم

 " .دارد نگه را فلک و چرخ هستیم نقطه بلندترین

 حقیقت در کافی قدر به تو وجود من برای... بلی: گفتم اام "

 " .نیست دیگری شاهد به احتیاج. است معجزه مثل

 پُل یهانرده از دهدیم ازدست را خود تعادل که این گویی

 .ردیگیم کمک چوبی

 از بدون مادرت کردن ازدواج جنگ، در پدرت دادن دست از "

 و روزی بانهش مدرسه به فرستادنت و فرصت دادن دست

 جای به تو روان و روح در سیاهی نقطه خانه از دورکردنت

 متوانست رامی نقطه آن چشمانت درون در دُرست و بود گذاشته

 نای بدون چشمانم درون به کردن نگاه رغم علی گاهی. ببینم

 قطع چیزی، هر دادن دست از ترس خاطر به. ببینی را من که

 بود، همراه بازگشت عدم از انینگر باها انسان تمام با ارتباط

 و خانه از رفتن بیرون برای کردن پیدا راها بهانه انواع هربار

. ستدیایم ناگهان پیرمرد " .یرفتیم که هرجا دیرکردنت

 می است نشسته نیزارها روی که سفیدی پروانه به چشمش

. شود ناپدیدها چشم از تا کندیم حرکت کُنان پرواز پروانه. افتد

 هم با. بعداً کندیم استراحت مرد پیر کنار و ستدیایم مه زن

 .دهندیم ادامهزدنشان  قدم به

 دیده با همیشه گُناه بی یهاانسان به خودش و اشیزندگ در "

یم شجاعت من به تیها. زخماست کردهیم نگاه تردید و شک

 مهم نبودش و بود که پدری یک دختر هم من خالصه خُب،. داد

 یداشتن دویت سگ توله دوتا مانند. بودم عصبی ریماد نبود،

 میتوانیم داشتیم باور. میزدیم لیس را هندیگر یهازخم

 " .کنیم درمان را دردهایمان

 .دوزدیم او چشمان به را نگاهش وایستاده، پیرمرد روی روبه در
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 کم. نیستیم کامل ما دو هر من، عشق آره -: فتیگ چنین و کردی بغل مرا مانیزندگ شدید مگو و بگو نخستین از بعد هست یادت "

 مدت طوالنی که هم قدر چه هر - بودیم بچه دو هر که زمانی. داریم حد از زیاده یهاینگران گاهی گاه و داریمها . عقدهمیکنیم عقلی

 میابییم را آن هم گاهی گاه. میکنیم طلب را روزها آن حال و حس همدیگر از هم حاال. میادهیچش را بختی خوش واقعی طعم - نبوده

 ودیخ به نیازهایمان تمام مادرمان شکم در نداریم انتظار ما بعد به این از من، عشق که بپذیریم باید. میشویم عصبانی میابیینم اگر اما

 از نوازش به زمانی هچ لحظه در که هستیم ییها. بچهدیآیم خوابمان زمانی چه هستیم، گرسنه زمانی چه هم نه شود، برآورده خود

 " .نیازمندیم نمانیوالد سوی

 .دهدیم ادامه زدن قدم به سرعت همان با پیرمرد. شودیم کُند هم شانیهاقدم ،زنندیم حرف هم با

 تنها نهایت را خود که است این زمانه این در ما، دو هر اصلی نیاز که گفتم... حال هر به ". رسدیم او به تا برداشته قدم ترعیسر پیرزن

 " .شد من خانه زمانه این در تو روح من عشق و است داشتن تعلق را خود جایی به حس ،میکنیم احساس

 .کندیم بغل را مرد روزه هر همیشگی جای در زن پیر. رسندیم چوبی پًل انتهای به

 روزهای حسرت من به شدم آشنا تو با که یروز از... شدی امیزندگ راه رفیق که این خاطر به ". من عشق کنمیم تشکر ": دیگویم

 " .سپاسگزارم ازت وجود تمام با... داشتی ارزانی را امیکودک

 چشمانش مردمک درون درست. دادیم انجام همیشه که کاری. کندیم نگاه چشمانش درون. دارد برمی پیرمرد شانه روی از را سرش

 درشت الماس دو مانند اشک قطره شیهاگونه از و ببند می یاستاره شب آن فلک و چرخ از چشمانش مردمک سیاه یهاسوراخ جای به

 .چکدیم پایین

 .شودیم جاری زن چشمان از سپس کندیم نگاه خیره نخست معجزه،

 عشقمان تو به صبح هر من کنی، فراموش هم شب هر تو ": کندیم پچ پچ راها حرف این پیرمرد گوش در و " نباش نگران ": دیگویم

 " .آورد خواهم زبان بر را

 که این بیان با نیت، خلوص تمام با پیرمرد. شودیم همزمان سپیدش گیسوان میان از سفید یهاپروانه پرواز سخنانش بُردن پایان به با

 راها دوردست است سفید یهاپروانه دنبال به که نگاهش با. زند می لبخند دهیدیم خود روی به رو جا هر در همیشه را پیرزنها سال

 .کندیم سیر

. گذارندیم قدم چوبی پُل روی باهم همزمان. گردندیم بر آرامی بهاند آمده که راهی از. دهدیم جای پیرمرد بازوی زیر را خودش پیرزن

 ■ .گردندیم بر شانیهاخانه به سالنه سالنه پرندگان جیک جیک میان در
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 «نو یهادستکش» ترجمه داستان 

 «فائزه عرب بیگی»؛ مترجم «دیوید گاردینر» سندهیون 
 

را به او دادم، سرش را  هادستکش. آمدینماز رتزنا خان خوشم 

 یهاشانهتکان داد. هیچ نگفت، تنها نگاهش را برگرداند و با 

 عریضش ادای مرا درآورد.

بود، رعد و برق دل آسمان  آن شب طوفان گرمسیری سهمگینی

. دیباریمو باران شدیدی  کردیمان غرش و آسم شکافتیمرا 

ود نب تنها بخاطر صدای رعد و برق من نتوانستم بخوابم و این

یمبه گوش  هالولههمانطور که صدای شرشر آب از ناودانها و 

 .کردمیمبه فردا فکر  دیرس

صبح روز بعد خیلی زود رهسپار شدم. وسایل کمی که داشتم 

نخ نما ریخته و بر پشتم  را درون کوله پشتی نارنجی رنگ

انداختم. بدون اینکه چیزی بگویم و یا پشت سرم را نگاه کنم و 

 نگران بیدار شدن رتزنا خان که طبق معمول روی صندلیش

پشت پیشخوان در راهرو مشغول خرو پف بود باشم آنجا را ترک 

 کردم.

باران قطع شده بود و خیابان اصلی بزرگی که امریکاییها با 

بتون ریزشان ساخته بودند با هزاران گودال کوچکی  ماشینهای

عمیق بدلیل  یهایگود. خیابان فرعی با دیدرخشیمکه داشت 

 کشندیمکه انسانها آن را  ییهاکالسکهو  هاچرخهعبور سه 

از گل و الی سیاه شده که در اثر باران  تبدیل به ابراهه هایی

دفعه  یک سیل آسای شب قبل از فاضالب جاری شده بود.

 یهاپاچهپاها و  آمدمیممتوجه شدم که نباید با صندل بیرون 

آن کفشهای  شلوارم خیلی زود پراز کثافط خواهد شد، اما حاال

 دور بود. یاخاطرهسنگین و مقاوم در برابر آب 

 یدیجدمسیری در کنار سوپرمارکت  بتونی را به سمت ٔ  جاده

 هنوز هم باال هاپنجرهکه سقفش حلبی بود ترک کردم. محافظ 

 همان بودند و تعداد زیادی از افراد بی خانمان در زیر ایوان،

جایی که شب را در آنجا گذرانده بودند بدور هم جمع شده 

و آنها را از  رسندیمبودند. ظرف چند دقیقه مغازه داران از راه 

سرنوشت آنها برایم هیچ اهمیتی  معموالً. کنندیمآنجا دور 

فیزیکی آنها نیز مهم نبود اما امروز صبح با نداشت، حتی حضور 

آنها تا حد زیادی احساس همدردی کردم و به اهمیت این مساله 

پی بردم. اگر امروز بخت با من یار نبود آنها برادران و خواهران 

 من بودند. هر چند در دراز مدت من هم یکی از آنها خواهم بود.

نشده بود و میانبری باریکی که هنوز ساخته  ٔ  جادهاز  ترنییپا

به سمت ترمینال ریورباس در چائوپرایا بود از کنار راهبی 

گذشتم که تا قوزک پایش در گل فرو رفته بود، ردای زردرنگش 

 گداییش را در دستانش نگه  ٔ  کاسهبود و  هاگلتا روی سطح 

 

را گشتم و یک اسکناس ده باتی پیدا  میهابیجداشته بود. 

 ی آلمانی با تصویر کارتونی حیواناتکردم که شب گذشته شخص

به من انعام داده بود. با وجود اینکه تمام  بروی تی شرتش

یمبرای او و دختری که در میکده کار  اتاقهایمان پر بود من

اتاقی پیدا کردم و او در ازای این کار به من انعام داد.  کرد

یمهمیشه برای چنین افرادی اتاقهایمان پر بود و همیشه هم 

برایشان اتاقی پیدا کنیم. اسکناس را تا کردم و در  میتوانست

 راهب انداختم. او سرش را به عالمت تشکر تکان داد. ٔ  کاسه

پس از اینکه از راهب گذشتم و از دید او خارج شدم دوباره 

ا واحد پول تایلند برابر ب)جیبهایم را گشتم. فقط چند ساتنگ 

 أسببه ترمینال ریور  یک صدم بات( داشتم. حاال دیگر رفتن

نا خیابان پشتی که نااش نداشتم. به یاهیکراهیچ سودی نداشت. 

راهم را پیش گرفتم.  و به سمت باالی رودخانه بود پیچیدم

ظرف چند ساعت پیاده به  توانستمیمخورشید طلوع کرده بود، 

، شاید سه ساعتی بدلیل کم شدن خوب هتل گریس بروم.

یم. به رتزنا خان نشان بردیمزمان سرعتم در اثر گل و الی 

، من در هتل گریس دربان خواهم شد دوستم تانگ خان دهم

. به من کندیماین شغل به من کمک  آوردنبرای بدست 

 ییهاپاگوندستکشهای نو، فرمی به رنگ آبی روشن همراه 

بروی شانه و نشان سفیدی که نام هتل بروی آن نمایان است 

. هتل رتزنا خان یک دهندیمآبی پررنگ  کاله نقابدار ٔ  بعالوه

الروا بود که از  ٔ  حشرهاشغالدانی با سوسکهای تختخواب و 

. اگربه دخترانی که در میکده آمدندیمشیرهای آب بیرون 

مشغول به کار بودند به ازای هر مشتری که می اوردند صد و 

. گریس رفتینمهیچ کس به آنجا  کردینمبیست یات پرداخت 

سته و آبرومندی بود. به دخترانی که درمیکده مشغول هتل شای

و مشتریانش نیز از  کردیمبودند تنها پنجاه یات پرداخت 

شرکتهای مسافرتی شایسته بودند. اگر بتوانم از پسش برآیم 

 مطمئنرتزانا خان در مورد خوش شانسی من خواهد شنید. 

 خواهم شد که او باخبر شده است.

تا قدم بردارم صدای چلپ  کردمیملند هر بار که پاهایم را ب

مخروبه ساخته شده  یهاخانه. پیشروی میان شدیمچلپ بلند 

از چوب بامبوکه در دو طرف مسیر وجو د داشتند به آهستگی 

فاضالب بوی شدید غیر  یهاآبراههامکان پذیر بود. جاری شدن 

عادی را ایجاد کرده بود. چند سگ ولگرد حرکت کردن مرا 

اما تنها نشان از حضور آدمها مربوط به هالهی  کردندیمتماشا 

ی خاکستر محوی از چندین گروه متراکم و پراکنده با لباسهای
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خشک  یهاتکه، بروی خوردیمکه اینجا و آنجا بچشم  شدیم

یمزمین جای پاهایی که ناشیانه تا دم درها باال رفته بود دیده 

گویی برای همیشه  . بانکوک هنوزدر خواب بود، تا حدی کهشد

 خوابیده است.

به مسیری دیگر در سه راهی منتهی شد.  رفتمیممسیری که 

برای رسیدن به رودخانه باید به سمت راست بپیچم یا اینکه 

اصلی برسم؟ برای یک لحظه مردد  ٔ  جادهسمت چپ بروم تا به 

بودم اما ناگهان یک نفر از ناکجاآباد پشت سر من ظاهر شد، با 

 لرزیدم. امشانهبر روی لمس دستش 

؟ یرویمپیرمرد کجا "او از میان دندانهای زرد نامنظمش گفت: 

چشمانش سرد و صورت استخوانیش بی روح بود. به پایین  "

نگاه کردم و دست راستش را دیدم که دور دسته شئی که در 

تخیل  ٔ  قوهجیبش پنهان کرده چنگ انداخته بود. تنها کمی 

 آن چه بود.نیاز بود تا حدس بزنی 

 

آقا، من فقط یک کارگر فقیر هتل هستم و دیروز کارم را از "

یمدست دادم. در دنیا بجز چند لباس نشسته هیچ ندارم، قسم 

 ". دیدهیموقتتان را هدر  کامالً با من  خورم

کارگر هتل باشی. خیلی  رسدینمراست میگویی؟ به نظر  "

 "ت دولتی. درست مثل معلمها یا مقاما یکنیمخوب صحبت 

دستش را با خشونت به نوبت درون هر دو جیب شلوارم کرد و 

 هاآناز جیب دومم چند سکه بیرون کشید و بطور آهانت امیزی 

 پرت کرد. هاگلروی  را

 "کیفت را از پشتت دربیاور "با همان صدای آهسته گفت: 

سگک کیف را باز کردم و آن را به مرد دادم. با خشم درون کیف 

 ٔ  دستهو آن را با دست راستش که همچنان به سمت  را گشت

 شئ موجود در جیبش دراز بود، نزدیک بدنش نگه داشت.

 "دیدی؟ حقیقت را به تو گفتم. "

خالی کرد. ناخودآگاه دستم  هاگللباسهای مرا بروی  ٔ  همهمرد 

را دراز کردم تا آنها را بگیرم. چشمانش را به دستان من دوخت 

 "؟ یابستهدستانت پارچه  چرا دور "و پرسید: 

. من در حال حاضر دستکش ندارم. رتزنا کندیمدستانم یخ  "

د متعلق به او بودن هادستکشخان دستکشهایم را گرفت. خوب، 

 "اما من به آنها نیاز داشتم. بدجور به آنها نیاز داشتم. 

 ٔ  انهرحمیب ٔ  غهیتاو چاقویی از داخل جیبش بیرون کشید تا من 

ینچی آن را ببینم. من متوجه شدم که او دستکش هشت یا نه ا

چرمی مشکی براق و ضخیمی که  یهادستکشپوشیده است. 

و مچ  "خیلی باهوشی ". زیر لب گفت:پوشندیمموتورسواران 

 شدهزرد  یهاتکهدست راست مرا قاپیدو نوک چاقو را میان 

چاقو را جلو و عقب کشید  ٔ  غهیتپارچه و پوست من فشار داد، 

 قدیمی بریده شود. ٔ  ارچهپتا 

پارچه تاب خورد  یهاخرده؟ یاشده؟ دیوانه یکنیمچه کار "

 متعفن ریخت. یهاگلو از لباسهایم گذشت و بروی 

 " .یاکردهاینجا هستند، مگه نه؟ زیر این نوارها پنهان  هاپول "

زرد رنگ را  ٔ  شدهدر هم پیچیده  ٔ  هیالهنگامی که تا آخرین 

بی حرکت ایستاد. مچ دستم از  کامالً و  پاره کرد متوقف شد

 مشت او رها شد و صورتش رنگ باخت.

قبل  "بهت که گفتم به دستکشها نیاز داشتم. "به آرامی گفتم: 

چاقو را در دست راستم  ٔ  غهیت عمداًاز اینکه از شک خارج شود 

که در اثر جذام کوتاه شده بود محکم نگه داشتم و جاری شدن 

 "انگشتانم تماشا کردم. به او گفتم:  ٔ  ماندهیباقخون را از میان 

مرد چاقو را رها کرد. من نیز آن را رها کردم و چاقو  "درد ندارد.

افتاد. با دست عفونت کرده و خون  هاگلکنار وسایل دیگر روی 

چکان به نزدیکی مرد رفتم و به چشمانش که از ترس گشاد 

پشت سر  شده بود نگاه کردم. هنگامی که با عجله در حال

گذاشتن همه چیز بود پایش گیر کرد و به پشت افتاد و چند 

اینچ درون کثافات فرو رفت و لباسهایش پر از مدفوع و گل شد. 

 باًیتقرمن بروی او خم شدم و دستم را تا حدی پایین آوردم که 

دگی آلو امدهیشن "را لمس کرد. پچ پچ کنان پرسیدم:  اشگونه

 "امتحان کنیم؟  یخواهیم. دشویماز طریق خون منتقل 

! دهمیم. هر چیزی که بخواهی به تو کنمیمنه، نه، التماست  "

 "هر چیزی! 

تماشا کردم. پیش  دیچکیمبشدت  اششانهخونم را که از روی 

یک انسان ندیده بودم.  ٔ  چهرهاز این هرگز چنین ترسی را در 

 "هیداز آنجایی که به حد کافی مهربان هستی که پیشنهاد ب "

در ازای  "ادامه دادم:  من با تن صدای طبیعی برای مکالمه

 یتوانینماگر خودت  "مقداری پول سپاسگذار خواهم بود.

که در پیدا کردنشان  شومیمپولها را پیدا کنی خوشحال  ٔ  همه

 "به تو کمک کنم.

یک نفس کشیدن او چهار  ٔ  فاصلهنیازی به این کار نبود. به 

 دست طرحهای مختلف بیرون کشید.کیف چرمی در رنگها و 

چپم که همچنان پوشیده بود را برای گرفتن انها جلو بردم 

وبازهم شروع به جمع آوری وسایل کوله پشتیم کردم. مرد به 

 و هاآرنجخود لرزید و سعی کرد سینه خیز از من دور شود و با 

 .بردیمپاهایش خرواری از کثافات را به جلو 

 " گفتم: دیآیمبار به نظر  تأسف ردمکیمبا لحنی که گمان 

دستکشهایت را به  که خواهمیم ازتو فقط یک لطف دیگر کن.

 ■ "من بدهی.
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 «نسبت جدید»و  «یک زخم دیگر را تحمل کن» کداستان دو 
 «سمیرا گیالنی»؛ مترجم «اشفاق احمد»نویسنده  
 

 یک زخم دیگر را تحمل کن....

 «تو چرا میای اینجا؟»

 «نت.واسه دید»

 «واسه چی هرروز میای؟»

 «من نمیدونم. ولی انقدر الزمه که فقط بعد دیدنت دلم آروم میشه.»

 «. هنوز دلم پر غمه، زخمیه.امکردهگوش کن! مث دیوونه ها حرف نزن. من از عشق و محبت توبه »

 ■ «میدونم! واسه التیام زخمات دارم میگم. یه زخم دیگه رو تحمل کن...»

 

 

 

 نسبت جدید

بعد از مرگ زنش، تک پسرش راجیش نیز مرد. در خانه فقط او ماند و عروسش. چون عروسش نیز هیچ وارثی 

 نداشت به همین علت به جای رفتن به جایی، خانه نشین شد.

 زمان گذشت.....

 دو ماه بعد.......

سپس در شهر جدید، آن دو هر دو روستا را ترک کردند و به شهر رفتند. آنجا یک نسبت جدید با هم ایجاد کردند و

 ■ یکدیگر را به عنوان زن و شوهر صدا زدند!!!
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 «هاهمسایه» داستان ترجمه 
 «فائزه عرب بیگی»؛ مترجم «دیوید گاردینر»نویسنده  
 

 و بروم تا بخواهند من از لیانا و درک که کردمیم گمان

 که ستمدانینم حتی. نکردند چنین هرگز اما ببینم، را نوزادشان

 صدای و آمد درک مادر که زمانی تا! چیست بچه جنسیت

 دختر بچه آمدیم نظر به. شنیدم باغچه از را شانیهاصحبت

 و عجیب یهااسم احتماالً. نفهمیدم را اسمش وقت هیچ. باشد

 میسِلتو مثل ،اندکرده انتخاب را استارها پاپ مانند غریبی

 ردیگ مردم(. بنباتآ معنی) پاپسیکل یا( داروش گیاه معنی)

 .گذارندینم خود فرزندان روی معمولی یهانام

 بسیار آدم درک مواقع اکثر. کنمینم شکایت که هستید متوجه

 ار یکدیگر که روز از زمانی داشت دوست همیشه. بود محترمی

 کردن صحبت به را لحظاتی میدیدیم پست ٔ  اداره یا خیابان در

 تا دادیم قرض من هب را شیزن چمن ٔ  لهیوس. بگذرانیم

 راً یاخ که باشید داشته یاد به. کنم کوتاه را م باغچه یهاچمن

. ودنب حرف پر گذشته مثل و بود شده حرف کم و غمگین کمی

یم بزرگی مسئولیت نوزاد داشتن که کردم فکر خود با بعد اما

 نیاز زمان کمی به شرایط با خودش دادن وفق برای او و طلبد

 .دارد

 هیچوقت. بیاید خوشش من از لیانا که نکردم ساساح هیچگاه

 مشغول باغچه یهانرده طرف آن درک و من که مواقعی در

 شخصیتش شاید. نکرد سالمی من به بودیم کردن صحبت

 کنمینم فکر بهرحال. بود خجالتی ذاتاً  شاید بود، اینگونه

 .باشد اجتماعی باشد داشته دوست هرکسی

 نظرم به. کندیم ریهگ زیاد نوزاد که شدم متوجه

 میان این در چیزی اما. اند اینگونه هابچه ٔ  همه

یم طول هاساعت گریه این که نبود جایش سر

 .دیکش

 ار اتاقم ٔ  پنجره بود گرم اینگونه هوا که زمانی

 هم هاآن. دمیخوابیم و گذاشتمیم باز

یم پس. بود خیابان طرف آن درست شانخانه. همینطور

 داشته دهدیم رخ آنچه هر ٔ  درباره درستی قضاوت توانستم

 دادمیم گوش و دمیکشیم دراز سروصدا بی و آرام اگر. باشم

 بدل و رد میانشان حرفهایی چه که بشنوم توانستمیم باًیتقر

 .شودیم

 زا لیانا که اولی شب دو اما ندارد ربطی من به اصالً اتفاق این

 از پس کمی هبچ که شدم متوجه برگشت خانه به بیمارستان

 خواب از درک که زمانی تا و کردیم گریه به شروع شب نیمه

 حدوداً کار این. شدینم ساکت کند آرام را او تا شدینم بیدار 

 نوزادان که کردمیم فکر همیشه من. بردیم زمان ساعت یک

 عجیب. شوند تغذیه مادر شیر با یکبار ساعت 4 هر باًیتقر باید

یم! لیانا نه داشت عهده به را مراقبت ٔ  فهیوظ دِرِک که بود

 سعی و زدیم حرف لیانا با که بشنوم را درک صدای توانستم

 مه کمی بدهد، شیر بچه به تا کند بیدار خواب از را او کردیم

 خوبی به را دقیق کلمات نتوانستم اما برد باال را صدایش

 زایمان از پس افسردگی عوارض توانستیم. دهم تشخیص

 !نیست؟ طور این باشد،

 انالی سپس و نوزاد اول. بود دیگری جور اوضاع گذشته شب دو

 ،برد باال را صدایش درک که شنیدم و. کردند گریه به شروع

 طول زیادی زمان شب آن. بودم ندیده او از قبالً  من که رفتاری

 .شود آرام نوزاد تا کشید

! ؟هن مگر بکنی، باید چه موقعیت آن در بدانی که است سخت

 ما اینکه نه. دیگران زندگی دیگران، فرزند دیگران، ٔ  رابطه

 با یا زدیم کتک را لیانا درک اینکه نه. نبودیم خوبی دوستان

. ودب خانوادگی کدورت کمی فقط! نه نداشتند، خوبی رفتار بچه

 بهتر گفت خواهند مردم اکثر البته. انسان ٔ  روزه هر بیچارگی

 .نکردی درگیر را خودت که

 زا یاکلمه چند توانستم برد باال را صدایش درک که امیهنگ

 داشت انتظار که بود لیانا ٔ  درباره. شوم متوجه را شیهاحرف

 جمله این! کند مراقبت ش حرامزاده از دِرِک

 دقت با و بنشینم سرجایم که شد باعث

 که نداشت باور درک مشخصاً. کنم گوش

 رتجالب بدانید کمتر هرچه. اوست فرزند بچه

 .است

 که هنگامی آیا بیاورم یاد به کردمیم سعی

یم قرار دیگری مرد با لیانا بود کار سر درک

 به توانستمینم. این مانند دیگری مشکوک هرچیز یا! ؟گذاشت

 کردهیم پنهان هاهیهمسا از را آن احتماالً اما کنم فکر چیزی

 مکنم. نشد نصیبم هیچگاه که بودند ییهافرصت بهرحال. است

 یهاآدم دسته آن از من اما بیاید، ذهنتان به هرچیزی است

 شینمبن هاهیهمسا زندگی تماشای به که نیستم قدیمی فضول

 .بسپارم گوش شایعات به و

 از نم که داشته دیگری زندگی یا دیگر ٔ  معشوقه او اینکه فکر

 این دیرسینم نظر به هرچند. است عجیب امبوده خبر بی آن

 اام ندارد ربطی من بهاصالً  اتفاق این

 هب بیمارستان از لیانا که اولی شب دو

 بچه که شدم متوجه برگشت خانه

 گریه به شروع شب نیمه از پس کمی

 .کردیم
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 هب درمانده خیلی راًیاخ. باشد کرده راضی را او خیلی زندگی 

 پیش سؤال برایم کنمیم نگاه گذشته به وقتی. دیرسیم نظر

 .است کردهیم سر او با چگونه درک که دیآیم

 چون دنیستن غمگین ذاتاً مردم. کنیم قضاوت نباید ما که البته

 که دارد وجود دالیلی همیشه. باشند غمگین که خواهندینم

 .شودینم مربوط من به مسلماً

 سطل داشت دیدم، را درک اتفاقی صبح دیروز! جالب چیز یک

 هم من ،گذاشتیم بیرون همیشگی مقرر وقت در را زباله

 نگاه من به. بردمیم بیرون به روی پیاده برای را سگم داشتم

 چیزی خواستیم که انگار ایستاد لحظاتی زد، لبخندی و کرد

 خواستیم که انگار آمد من پیش گشوده اندست با او! بله. بگوید

 ...بدهد دست من با

 به و برگشت سپس! بودم کرده فراموش کل به را موضوع آن

 قبلش شب که فریادی ٔ  مسابقه بخاطر شاید. رفت خانه داخل

 اقاتف آن که بود گذشته شب و .بود شرمنده بودند انداخته راه

 هب درک نظرم به. دیاهدید تلویزیون اخبار در را آن حتماً. افتاد

 صدای حتی من که اینجاست جالب. شد عصبانی یکباره

 کمی گذشته یهاشب از شب آن. نشنیدم هم را دعوایشان

 هم هاآن احتماالً. بودم بسته را اتاقم ٔ  پنجره من و بود سردتر

 یدارب خواب از مرا که بود یاگلوله تک صدای. بودند کرده چنین

 .است کرده خفه را نفر دو آن درک که گفتند هاآن. کرد

 .هست اخبار در ماجرا کل.. سپس

 پدر هاینک باشد، شده منتشر خبر جزییات کنون تا کنمیم فکر

 خواهد مشهور مدتی تا خیابان این. غیره و است کسی چه بچه

 .ماند

 آدم درک دیرسیم نظر به! موافقید؟ داستان، به برگردیم

 !هاآدم ٔ  هیبق مثل رستد. باشد برخوردی خوش و معمولی

 سپلی حتی یعنی! بود؟ دهم، انجام بتوانم که نبود کاری واقعاً 

 .کندینم دخالتی کنندیم دعوا هم با که زوجی بخاطر هم

 رمبگی را اتفاق این جلوی که بکنم کاری توانستمیم اگر اما

 حالیکه در کنمیم سرزنش را خودم من. بخشمینم را خودم

 .بدانم مقصر را خود نباید میدانم

 برایم. شد خواهد گذاشته حراج به خانه این زودی به احتماالً

 ■!بود؟ خواهند چگونه جدید همسایگان که است سؤال
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 «سیگنال» داستان ترجمه 
 «نیما نوشمند» مترجم ؛«جان لنچستر»نویسنده  

 

منتظر  6دسامبر در ایستگاه کینگزکراس اُمیسدر تاریخ وقتی 

 .مهیک درس آداب معاشرت بد هابچهعی کردم به بودیم س

 ارمز وای فای ر دقبل از اینکه سالم کنی داجازه نداری»: گفتم

 «.ی استاین نکته مهم .دبپرسی

 .برای عمو مایک مهم نیست: گفت دارد سال نهتوبی که 

 .آدم باحالیه ناو: سال دارد گفت هفتمیا که 

ایک آدم باحالیه و عمو مت است، هر دو اینها درس: من گفتم

 مسئله فقط .است درس زندگی کبرای او مهم نیست، اما این ی

یم، کمی گپ دیکنیمسالم . نیست دیکنیمکاری که شما 

 .است این یکی از قوانین. دیپرسیم ابعد رمز وای فای ر دیزن

 این مشکل اون یکی؟ یترسیم»: توبی گفت

 دیر اخیراً بهش اجازه داده بودیم تا. «دوستته

را  «جا عوض کردن»تا برنامه  ماندوقت بیدار ب

روی او عمیقی  ریتأثتماشا کند و این کار 

 .گذاشته بود

و یا نزدیکترین دوست من  نیتریمیقدمایکل 

و نزدیکتر از همه  تریمیقدنبود، اما از همه دوستان نزدیکتر من 

 من بود به همین خاطر به عنوان بخشی از تریمیقددوستان 

 که ییهادوست آنداشت، از  یاژهیوثیه زندگی من جایگاه اثا

چطور مالقات کردی باید  اوقتی ازت بپرسند برای اولین بار او ر

ون که بود، بد هبا این وجود، هر چ. مدتی فکر کنی تا یادت بیاد

مایکل . دوست من بود نیثروتمندترشک و با اختالف زیاد 

طوری پولدار بود که . ار بودپولدار بود، واقعًا بدون تردید پولد

. کردندیمثروتمند حساب  اپولدار هم او ر یهاآدمحتی بقیه 

ماجرا از این هم . همه پولش را خودش به دست آورده بود

. متوجه ثروت خودش نبود اصالًشگفت انگیز تر بود چون مایکل 

او و دوستان و رقبا و همکارانش از این  یهاسالهم سن و 

در حال حاضر نوعی تریلیونر بود حیرت زده  لکواقعیت که مای

 ریتأثاین قضیه روی خود مایکل  دیرسینمبودند اما به نظر 

 .زیادی داشته باشد

یا ریاضیات  مهندسی-فکر کنم به خاطر انجام یک کار علمی

او قرار  که کردمیمهمیشه فکر . بود که به کمیریج راه پیدا کرد

ک تبدیل شود اما مایکل ابتدا است مانند من به یک فرد آکادمی

به دنبال امتحان »به شهر کشانده شد و سپس پیش از آن که 

آرام آرام درگیر یک  «برود ترمتفاوتکمی  ییکارهاکردن 

                                                             
رکز راه آهن لندنم -1  

 ی در جنوب غربی لندنامنطقه -2

کارهای مالی شد و در این هنگام بود که  رو به افزایشمجموعه 

معلوم شد او به جو جدیدی از ثروت بین المللی صعود کرده 

 ودخزمانی بود که ما را برای پیوستن به  آن انهاولین نش. است

دعوت کرد و بعد معلوم شد که  یاهفتهدر تعطیالت یک 

و به  کندیمسوار  7منظورش یک هلیکوپتر بود ما را از باترسی

ما را به یک هم و آن جت  بردیم 8لتویک جت شخصی در نورث

و به  بردیمقایق تفریحی به بزرگی تشکیالت تنیس شهری 

هم ز هنو. میکنیمدت یک هفته در دریای مدیترانه سفر م

. این مبهم انجام داده بود ار این کارمعلوم نیست مایکل چطور 

در بودن او به لحاظ همه فن حریف بودن و همه جانبه نگری او 

همه کارها از اولین باری که همدیگر را در 

نیت او از این . دانشگاه دیدم ویژگی بارز او بود

به  توانستیمودن خوب بود، اما این مبهم ب

 یهاتیموقعشدت آزار دهنده هم باشد و در 

که به زندگی  موقعیتیخاصی مثل هر 

، فاجعه بار بودن آن شودیماجتماعی مربوط 

 .تقریباً تضمین شده بود

مایکل . شدیماین مورد هم داشت به یکی از آن دفعات تبدیل 

ود که بعد از آنکه خریده ب« یک جای کوچک»به قول خودش 

آدرس آن را گفت و من مقدار بی شماری ردیابی اینترنتی انجام 

دادم، معلوم شد که منظور او یک ملک چند هزار هکتاری در 

مالک قبلی آن به طور ناگهانی فوت کرده . بود 9شمال یورکشایر

بود و این ملک به کسی فروخته شده بود که به زبان بسیار غیر 

که خبر آن را داده بود یک  یاروزنامهتنها  یزدقیق و تملق آم

مایکل حدود یک ماه پیش از ما . بود« سرمایه گذار مرموز»

دعوت کرده بود که برای تعطیالت سال نو به آنجا برویم و من 

در مقابل این پیشنهاد مقاومت کنیم از  میتوانستینمو کیت 

از آن که تا اواسط این تعطیالت که  میدانستیمطرف دیگر، 

از خستگی مفرط دچار توهم خواهیم شد و  شودیمصحبت 

دوست داشتنی ولی خسته کننده ما  یکوچولوهانگهداری از 

توسط فرد دیگر به مدت سه روز بیشتر شبیه امکانی است که 

 .داشتیمباید سیستم خدمات درمانی ملی ما هم 

 سفر به شمال مجازات تالش مغرورانه ما برای دیرسیمبه نظر 

 .کینگزکراس یک گرداب بود. تغییر روال عادی تعطیالت باشد

با توجه به این حقیقت که مایکل از طریق پیام متنی فقط گفته 

لندن شهر نگیلیمنطقه ا ی درشهرک -3  

 در شمال انگلستان یخیشهرستان تار کی -4 

و یا نزدیکترین  نیتریمیمایکل قد

دوست من نبود، اما از همه دوستان 

تر از و نزدیک تریمینزدیکتر من قد

 .من بود تریمیهمه دوستان قد
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 قاً یقدبود که ما را در ایستگاه مالقات خواهند کرد و نگفته بود 

 .چه کسی و کجا این کار را خواهد کرد، اضطراب بیشتر هم شد

طر نشان دادن اطالعات سکو شبکه ریلی بخا دیرسیمبه نظر 

، پس ما در کندیمدر آخرین لحظه ممکن دارد به خود افتخار 

حال که منتظر سوار شدن به قطار بودیم مثل سگ  همان

توبی و میا چیزی نخورده بودند و تعطیالت . میدیلرزیمشکاری 

و درخواست یک سفر به فروشگاه  گذشتیمداشت به آنها بد 

در آن  میدانستینمما . را داشتند 9ره هری پاتر و سکوی شما

خانه که قرار بود به آن برویم چه کاری قرار است انجام دهیم 

یا اینکه چقدر آنجا تجملی خواهد بود در نتیجه بیش از اندازه 

یک طوفان تمام عیار از همه چیز . وسایل برداشته بودیم

 .اضطراب سفر و بد شگونی بود

نگاه من نقش نکوهش بی این »: و گفت کیت به من نگاه کرد

 .«صدا را دارد

یممنتظر اطالعات سکو . شرمنده. ، متوجه شدمآره»: گفتم

بعد از که  میمانیمو امیدوار  میرویم مانیهایصندل، به میمان

 .«مقصد بقیه کارها خود جفت و جور شوند رسیدن به

 .«مگر اینکه او فراموش کند»

که البته درست  «.کندیمننه او هیچوقت فراموش »: من گفتم

 را مدیریت نکند یا بد مدیریت زهایچهم بود، مایکل شاید بعضی 

 .کندینمچیزی را فراموش  به راحتیکند اما هیچوقت 

ان هم. بدتربقیه سفر از آنچه انتظار داشتم هم بهتر بود و هم 

قدر که افرادی نشسته بودند افرادی هم ایستاده بودند و وقتی 

ده وری ایستا کاده بودند منظورم این است که یایست میگویم

و با صدایی به  خوردندیمبودند و به این طرف و آن طرف تاب 

که برای آزار هر کسی که در شعاع پنج  داندیمموسیقی گوش 

ی به این وضع گرما. متری خودشان بود به اندازه کافی بلند بود

عد از ب یاقهیدقبیست  ریتأخبیش از حد داخل قطار، یک 

ایستگاه پیتربورگ که دلیلش را نگفتند و دو بچه مستعد حالت 

در ایستگاه یورک پیاده شدیم، . تهوع بخاطر سفر را اضافه کنید

یی را پیدا کرد که تابلو یارانندهدر آن شلوغی و آشفتگی، کیت 

سفر . با امالی غلط نام خانوادگی ما روی آن در دست داشت

ی ط کهتاریک ا ماشین به یورک شایر بعد از آن ب یاقهیدق نود

کردن  فراغتآن فقط دوبار برای استراحت و دستشویی رفتن و اس

ل به اندازه یک هفته در هت کنیممقایسه  اگرنگه داشتیم  هابچه

 .دوبی طول کشیدی جمیرا

ورودی خانه بزرگ مایکل آنقدر طوالنی بود که فقط بعد از 

تایی چهار. برسیم اشخانهرسیدن به آن، مدتی طول کشید تا به 

از سرما بیرون وارد یک راهرو ورودی شدیم که دوبرابر حد عادی 

ارتفاع داشت، هیچ کس به ما خوش آمد نگفت به غیر از مردی 

 یکه حداقل یک متر و هشتاد و پنج سانت بلند بسیار بسیار قد

که  کردیمقد داشت و با حالتی به گوشی موبایلش نگاه  متر

و به این کار بیشتر از  نبال موقعیت آنتن دهی استبه دانگار 

واکنش او در مقابل . است مندعالقههر نوع تعامل انسانی دیگر 

این  شوندیمکه یک باره از در وارد  یانفره چهاریک خانواده 

این . بود که فقط اخم کند و بعد به راهروی کناری برود

 .ودمیخته شده بگستاخی با جوی از بی اعتنایی و بی ارتباطی آ

 .میازندهبرای او مهم نبود که ما مردیم یا  اصالًانگار که 

 اسمم توبی ،سالم از دیدنتون خیلی خوشحالم»: توبی گفت

حالتون چطوره؟ و اینکه میشه لطف کنید و رمز وای . هست

 «فای رو بهم بگید؟

یمدر حالی که من و کیت به بچه اول خود چپ چپ نگاه 

، آن مرد میزدیمت با او تته پته کنان حرف و از خجال میکرد

سکوتی راهرو . محو شد یاگوشهراه خود را گرفت و رفت و در 

یک کله گوزن بر روی . ورودی این خانه بزرگ را فرا گرفت

بزرگی از افرادی متعلق  یهاینقاش. دورترین دیوار قرار داشت

گذشته که لباس رسمی پوشیدند به شکل  یهاقرنبه 

ا آنه احتماالً. خاموش قرار داشت یانهیشومیندی باالی ناخوشا

این رفتار ناخوشایند، سرد و عجیب و . اجداد مالک قبلی بودند

که  دیرسیمبرای یک لحظه به نظر . غریب کم کم بیشتر شد

انگار آمدنمان به اینجا برای  و وجود خارجی نداریم اصالًانگار ما 

 .است دهتعطیالت واقعاً تصمیم خیلی بدی بو

خانه با لباس فرم؛ یک زوج  مستخدمینسپس چهار نفر از 

یمشیک که درباره چیزی با هیجان بحث  یهالباسمیانسال با 

از  یانسخهو میزبان ما که در دست یک جفت اسکیت و  کردند

 نوشته« نوسان پذیری اختیار معامله و قیمت گذاری»کتاب 

یادداشت بین  یاهبرگهشلدون ناتنبرگ را داشت که بخاطر 

خیم شده بود از آن سوی راهرو با حالتی ض بسیارصفحات آن 

 .نمایشی و مسخره ظاهر شدند

او فراموش نکرده بود ما . «دقیقه پانزدهچهار و »: مایکل گفت

، اما فراموش کرده بود که ما دقیقاً در این زمان میرسیمداریم 

د ا لبخنپس وقت نداشت که از ما استقبال کند و ی میرسیم

 ساعت چهار و کنیمفرض »: با خودش گفت. بزند یا سالم کند

قه چند دقی، خلنگزارهادقیقه بین  نود، دسی دقیقه سوار شدن

به  ...«شش و سی دقیقه ...سفر یرهاییمتغاضافی برای بقیه 

بعد ناگهان لبخند  «.بله»: گفت وساعتش نگاهی انداخت 

دست داد؛ حالتی که شیرینی زد و حسی صمیمانه و گرم به او 

 «.بله»: او گفت. دوست داشتند خیلیدیگران به خاطر آن او را 

او . و میا و سپس توبی و بعد من و کیت را در آغوش گرفت

که ذاتًا حس المسه ندارد و  گرفتیممانند آدمی در آغوش 
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دیده که چگونه بر ذات خود غلبه کند و دیگران  یاحرفهآموزش 

سپس برخالف انتظار خودش متوجه شده را در آغوش بگیرد و 

که البته در حقیقت هم همینطور . که این کار را دوست دارد

چون خودم دوره  دانمیمآدمی بود و من به این خاطر این را 

غلبه بر ترس خودت از : ل کردن متنفرمغمن از ب»آموزشی 

سالگی به او  چهلرا به عنوان هدیه تولد « طریق لمس کردن

 .دادم

اجتماعی  نظرمنظورم بهتر از . ز آن همه چیز بهتر شدپس ا

چگونه افراد را معرفی کند  دانستینمنیست، چون مایکل هنوز 

بفهمیم کی به کی  میکردیمو ظهر آن روز همانطور که سعی 

یماست، معلوم شد او دقیقاً همان کاری را کرده که ما حدس 

نیز شامل آن گروهی را که ما  تصادفی و در اصل به طور میزد

دعوت کرده است، منتخبی از آشنایان کاری که  میشدیم

و افرادی که او به تازگی آنها را دیده  شناختندینمیکدیگر را 

 .بود اما در آخرین لحظه از آنها دعوت کرده بود

حتی تعداد افراد . که حدود دوازده نفر هستیم دیرسیمبه نظر 

ده غذایی تا وعده غذایی از یک وع آمدیممشخص نبود و به نظر 

برای نشستن سر  یابرنامهو هیچ  کندیمتغییر  تعداد افراد دیگر

ه از اینک یانشانهبرای سفر و یا  یابرنامه یامیز و سازماندهی 

از آن طرف . کسی فکر مدیریت همه چیز را کرده وجود نداشت

چیزی که قضیه را به یک فرار دوست داشتنی از واقعیت تبدیل 

شگفت انگیز بودن خود خانه بود و اینکه اداره آن با چه  ردکیم

اما  آمدیمخانه از جلو بزرگ به نظر . شودیمسخاوتی انجام 

خیلی زود متوجه شدیم از این هم بزرگتر است، مانند کشتی 

ساخته شده که ضلع باریک آن رو به چمن زار و راهرو ورودی 

قرار داشت و از  بخش بزرگی از ساختمان در انتهای آن. است

 دیتوانستیمدید یک پدر و مادر خسته هر نوع تسهیالتی که 

ی، ویییک اتاق برای بازی وید. در خود داشت دفکرش را بکنی

قدیمی، یک سینمای خانگی و یک قلعه  یهایبازیک اتاق برای 

پوشیده و گرم قرار  یامحوطهبادکنکی هم خارج از خانه در 

 یهااندازهبا  ییهادوچرخهباری از یک استخر شنا و ان. داشت

که  ییهاکتاب، با هابچهیک کتابخانه مخصوص . مختلف داشت

بر اساس سال به ترتیب صعودی از کف اتاق به باال چیده شده 

 .بودند

این  ...اووم)مایکل اطراف را به همان روال همیشگی خودش 

 .به ما نشان داد( دستگاه بازی پین باله

نجا ندیدم؛ ای هابچهچوقت اینقدر وسیله برای من هی»: من گفتم

 .«هاستبچهمثل یک هتل برای 

                                                             
مجموعه غارهایی در استان ننگرهار در شرق افغانستان –۵  

این چیز خوبیه، . بود هابچهمالک قبلی عاشق »: مایکل گفت

یمچه چیزی  هابچهچون الزم نیست به این فکر کنم که 

اما  دیآیمکه این کمی خودخواهانه به نظر  دانمیم. خواهند

 .«تمنظورم چیس که یدانیمخودت 

 این»: به من گفت زیرگوشیکیت  .من متوجه منظورش بودم

و این مهمترین . فوق العاده بود ،گفتیمراست «. فوق العادست

ویژگی خانه بود، این واقعیت که آنقدر کارآمد بود و فکر همه 

به خود این خانه  دخو دیرسیمچیز در آن شده بود که به نظر 

بسیار کوچک اما  یژگیوهمچنین یک . کندیماز تو مراقبت 

هم داشت و آن هم این بود که اتصال به اینترنت در آن  مهم

ثل مکه  است پهنای باند داشت منظورم این. بسیار ضعیف بود

خیم بودند و اسکلت ضنبود اما دیوارها   10ارهای تورا بوراغ

ساختمان فلزی بود که این یعنی وضعیت وای فای آنقدر نامنظم 

همینطور در آنجا . قطع بود فرقی نداشت بود که با زمانی که

این هم بسیار . یا اینترنت موبایل هم وجود نداشت G311شبکه 

ال که به دنب ییهاچارهیبنه برای آن ، تجملی بود البته برای ما

من از وای . دندیچرخیم هااتاقموقعیت آنتن دهی موبایل در 

فای قطع امید کردم و از بررسی کردن گوشی خودم دست 

 و هستی این که حس کنی کاماًل از دسترسی خارج. برداشتم

ممکن نیست، خودش تعطیالت به حساب  توبرقراری ارتباط با 

 .آمدیم

تقریباً آنها را به حال  میتوانستیمبگویم که  هابچهو درمورد 

تا آن لحظه دو هفته و نیم از تعطیالت مدرسه  .خود رها کنیم

ی پایان بچه داری به شکل تمام ب یروزهاگذشته بود، و ما از 

 .اینجا، این مشکل وجود نداشت. وقت خسته و درمانده بودیم

و  مینشستیمدر کنار آنها  دندینوشیمزمانی که چای خود را 

دیزنی در اتاق تلویزیون  یهاکارتونو آنها را با  میرفتیمبعد 

بعد با حس هیجان و سرزندگی کمی . میگذاشتیمتنها  هابچه

 هاآن - هابچهدرست مثل خود  -از اندازه ولی قابل کنترل  بیش

برای پیدا کردن اتاقمان . میبردیمرا با کلنجار به تخت خواب 

به کمک یکی از خدمتکاران نیاز داشتم، دو راه پله، دو راهرو، 

عد از ب یامنتظرهسر یک پیچ و بعد دوباره به عقب، به طور غیر 

در جلوی خانه قرار داشت و روبروی  اتاق هاتابهمه این پیچ و 

از طریق یک در به  هابچهاتاق خیلی بزرگ . راهرو ورودی بود

سر و صورتمان را مرتب کردیم، . اتاق خیلی بزرگ ما راه داشت

 تنظیم هاچراغمسواک زدیم و الالیی سرسری خواندیم، من نور 

ازه دکردم که برای توبی به اندازه کافی تاریک و برای میا به ان

بعد از دومین  .پایین رفتم هاپلهکافی روشن باشد و برای شام از 

روشی برای انتقال اطالعات در  همراه و نسل سوم شبکه تلفن -6

.بدون سیمهای های همراه و سیستمتلفن  
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که کل اتاق را پر کرده بودند  هابهیغرنوشیدنی مکالمه با این 

 شدیمسرو  12نیاکهمانطور که پودینگ آلو و آرم. بود ترآسان

به . بخوابد تواندینمتوبی پایین آمد و گفت که نگران است و 

ترسیده  دیپریمز حد معمول که از خواب بیشتر ا آمدیمنظر 

. است اما هر چه باشد خانه بسیار بزرگ، عجیب و ناآشنا بود

 .به این قضیه فکر نکردم اصالً شاید من زود قضاوت کردم و 

بردم در طول راه او را بخاطر  شو به تخت هاپلهی توبی را باال

و گفت ا. اینکه توانست اتاق غذا خوری را پیدا کند تحسین کردم

یکی از مهمانان، همان مرد قد بلندی که در راهرو ورودی دیده 

مسیر را به او نشان  گشتیمبودیم و به دنبال سیگنال گوشی 

 .داد

این . او تمام مدت سرش در گوشی همراهش بوده: توبی گفت

 .کمی عجیب بود

تمام چیزی که در دفاع از  کنمیمحاال که به این قضیه فکر 

بگویم این است که اگر بیشتر به حس نگرانی  متوانیمخودم 

. شدیمخیلی باعث دردسر  کردمیمناگهانی خودم توجه 

ندازم و روی خوش گذراندن ابود که سرم را پایین بی ترراحت

 رفتن به سمت چپرا با  هاخوابراه رسیدن به اتاق . تمرکز کنم

بی وو وقتی تپوینتسیا پیدا کردم  یهاگلگلدان بزرگ از یک 

 .دوباره به تختش برگشت در کسری از ثانیه خوابش برد

بیدار شدند و بعد از تالشی  هابچه. روز بعد خوب شروع شد

که ما را هم بیدار که خوشبختانه کوتاه بود به دنبال  یاقاطعانه

نجا در آ هابچهصبحانه رفتند، آیا گفتم که چیزی به اسم اتاق 

بود؟  هابچهای غذاخوری وجود داشت که یک اتاق جداگانه بر

بی و خوابیدیم، که یک حرکت تجملی  9ما تا بعد از ساعت 

از  کسی در جایی کهناخودآگاه این پیش فرض ما با . سابقه بود

 .این عمارت بزرگ در حال پختن بیکن است بیدار شدیم

 هاپرده میتوانینموقتی معلوم شد در میان این همه تشریفات 

. احساس ناهمخوانی شرایط را داشتیم یالحظهرا باز کنیم 

نرم و ضخیم و بسیار سنگین بودند اما هیچ قرقره یا  هاپرده

این تعریف دقیق مشکل . دن آنها وجود نداشتزبندی برای کنار 

خوشبختانه، . شوندینمکه باز  ییهاپرده: است  13جهان اول

درست زمانی که دیگر نا امید شده بودم توبی و میا از صبحانه 

و در حالی که سعی  کنمیمتوبی دید که دارم چه کار . برگشتند

حس پیروزی آشکار خود را سرکوب کند یک دکمه  کردیم

آرام از یکدیگر دور  هاپرده. کوچک در کنار تخت را فشار داد

شدند و ما به دورنمایی از چمن زار، درختان بلوط، آسمان ابری 

                                                             
 نوعی نوشیدنی الکلی -۷

یدیم آنجا بودیم نگاه و راه ورودی ساختمان که دیروز وقتی رس

بکر بودند و تا دوردست کشیده شده  زارهاچمن . میکردیم

 .بودند

 .در ریاضی خوب بودیتو کاش به جای انگلیسی،  :کیت گفت

چطور باید آن کار را انجام  یدانستیمچگونه : از توبی پرسیدم

 دهی؟

اصلی این خانه  یهایژگیومتوجه شده بودم که یکی از  قبالً 

ر بیشت. ت که همه جای آن ابزار الکترونیکی وجود دارداین اس

 گویا مالک قبلی عاشق دکمه بوده. هستند هادکمهاین ابزار 

اوه، بله، )در اتاق سینمای خانگی  هاپردههمه چیز از . است

تا مکانیزم تکیه گاه ( فراموش کردم بگویم آنجا پرده داشت

بگویم حوض اوه، بله، یادم رفت )حوض آب گرم  یهایصندل

اوه، بله، فراموش )کشویی رختکن ما  یدرهاو ( آب گرم دارد

 .کردندیمکار  هادکمههمه با ( کردم بگویم رختکن هم دارد

چطور  دانستیماو . آن مرد قد بلند به من گفت: توبی گفت

 .کندیمکار 

دوباره احساس نگرانی به من دست داد و دوباره آن را نادیده  

 .گرفتم

ده دوازده حانه همان حسی وجود داشت که انگار هنگام صب

یمو احساس  اندشدهغریبه با تقدیر نامشخصی دور هم جمع 

افرادی سر میز بودند که دیشب هنگام شام نبودند و  کردم

ل تجم ،مهم نیست. تعدادی هم که دیشب بودند االن نیستند

، چیزی که به نظر واقعی آمدیممهم بود، چیزی که به چشم 

ر بقیه زی. توبی و میا در آن لحظه جایی غیبشان زده بود. بود

را ورق  هاروزنامهو  کردندیملب با یکدیگر سرسری گفت و گو 

اواخر وعده غذایی، مایکل در سمت دیگر میز ایستاد و . زدندیم

 .با یک کارد به لیوان چند ضربه زد

 ...اووم: او گفت

 .سعی کردم نظر کیت را به خود جلب نکنم

اووم، هر ... یه جورایی. وجود ندارد یابرنامهبرای امروز هیچ »

فکر کردم شاید به یک جور شکار . کاری که دوست دارید بکنید

این کار را بکنم و هر  رومیمبرویم، منظورم قرقاوله، پس من 

 «.بیاید تواندیماووم، دوست دارد ... کدام از شما که

م تا میزبانمان را پیدا کنم ابتدا رفت. پس ما همین کار را کردیم

 با این اندازه یاخانهکه کمی با هم خصوصی حرف بزنیم که در 

باالخره یکی از خدمتکاران من را به دفتر کار . کار راحتی نبود

سان نو»مایکل روی صندلی نشسته بود و کتاب . او هدایت کرد

که  شودیماصطالحی در زبان انگلیسی؛ زمانی استفاده  -۸

شخصی هر آنچه نیاز دارد در اختیار داشته باشد با این حال از مشکالت 

 کوچک و کم اهمیت شکایت کند.
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ال و در ح بودجلویش باز « پذیری اختیار معامله و قیمت گذاری

 .یادداشت بود یهابرگهشتن بر روی نو

جرالد فورد . هیچ معامله سلفی برای پیاز وجود ندارد: او گفت

 .وقتی نماینده کنگره میشیگان بود این کار را ممنوع کرده بود

دلیل نوسان زیاد . تصویب شد 1958قانون معامله سلفی پیاز در 

 ؟ییآیمبه شکار . قیمت پیاز همین است

 .بله :گفتم

 .باید بعضی از آنها را دفن کنیم: فتاو گ

: ادامه داد شومینمسپس وقتی دید که من متوجه حرفهایش 

ولی هیچ بازاری  میزنیمما تعداد زیادی را . میگویمرا  هاقرقاول

بازار شکار هست ولی بازار . است نوعی سقوط بازار این .ندارد

ده، زبنابراین زیر زمینی که تراکتور شخم . خوردن آن نیست

 .یک راهی پیدا کنم آنها را ببخشم کنمیمسعی . شوندیمدفن 

. ببخشی یتوانینمایده عجیبی است، یک غذایی که عماًل 

 سفر چطور بود؟، فراموش کردم بپرسم

بعد تا پنج شمردم، روشی که . «خوب بود»: من به دروغ گفتم

چون اگر بحث را خیلی زود  رمیگیمبا مایکل به کار  معموالً

 اشچهره و دیکشیمحتی از این هم بیشتر طول  کردمیموض ع

البته اگر  ،شدیم ریبوتمانند چهره یک کامپیوتر در حال 

 .چهره داشتریبوت کامپیوتر در حال 

 پنج.. چهار ...

 ند کیست؟لبدانم آن مرد قد ب خواستمیممایکل، : از او پرسیدم

 ننی پیاز و دفمایکل که به وضوح از تخیالتش درباره بازار جها

فکر کردم : پاسخ داد آمدیمبیرون  هاقراولدسته جمعی 

 کی... خب. کندیماو برای من کار . او هکتور است. امگفته

« با»او  دیگویم احتماالًخودش . کندیمجورایی برای من کار 

که االن اوضاع  امشدهمتوجه . من «برای»نه  کندیممن کار 

« برای»نه  کنندیمتو کار « با» ندیگویم، مردم گونه استاین

 ..... اینجوری به نظر کنندیمفکر  احتماالً. تو

 .دوباره ساکت شد

 ؟هکتور: گفتم

به نوعی، انبار . اوه، بله، او مسئول جمع آوری اطالعات است»

 «.کندیمرا پیدا  هاسوزنو  گرددیمکاه را 

 یدانیم و اینکه آیا. با هکتور کمی حرف بزنم خواهمیم: گفتم

ندارد اما آیا  یابچهکه او اینجا هیچ  دانمیماو بچه دارد یا نه؟ 

 در کل بچه دارد؟

سوار قایق  شیهابچهیکبار . اشیقبلاز ازدواج . بله...اووم»

زن سابقش به شدت از او  آمدیمبه نظر . تفریحی من شدند

                                                             
برای کمک به شکارچیان  کسی که شکار را از نهانگاه -۹

 می راند

 اصالً  که چرا یافتیم عصبانی باشد، یه جورایی به این فکر

ر و پسیک . این کریسمس پیش او هستند هابچه. واج کردندازد

 .ایکل بلند شد و کنار میزش آمدم«. یک دختر

هکتور بلند قد دلش برای . دست داده من نوعی حس آرامش ب

فرزندانش تنگ شده بود این به راحتی علت عالقه او را به 

، و اینکه او محض ورود ما گوشی دادیمفرزندان من را توضیح 

دست مانند فردی که سندرم آسپرگری ناقص دارد گشت  به

یمبه حساب نوع کاری گذاشت که او انجام  شدیمرا  زدیم

الزم  کردمیمهنوز احساس . او چنین شخصیتی داشت ،دهد

اتاق )عمومی  یهااتاقمایکل من را به دیدن . است او را ببینم

در اتاق  برد و( لیاردینشیمن، کتابخانه، سالن، اتاق مطالعه، اتاق ب

 .نداشت یاجهینتهکتور را زدیم که هیچ 

احتماالً برای پیاده روی بیرون رفته بود بعضی از آنها این کار را 

 .کردند

ه او بر ب کارهااگر به شکار نیامد یا طی روال بقیه » مایکل گفت:

 .«کنمیمنخوردیم، هنگام شام تو را به او معرفی 

را تماشا کنند  هابزرگاندازی آدم تیر خواستندینمتوبی و میا 

بنابراین کیت موبایل خود را به آنها داد و به زنی که مسئول 

اجازه ندهد  هابچهخانه بود گفت تا زمانی که ما برگردیم به 

ویدیویی انجام  یهایبازبیرون از خانه بازی کنند اما بگذارد 

. دهندب بدهند یا فیلم ببینند یا هر کاری دیگری خواستند انجام

معلوم در  یاهیناحعازم ر لندرو یهانیماشما با یک کاروان از 

 فکر کنم کمی بیشتر از. فاصله چند مایلی شدیم درارتفاعات 

یا هدایت   14هاضارب. آمدند هم هم قطار ما اننصف مهمان

همه در مکان حاضر  ندیگویمبه آنها که یا هر آنچه  هاکننده

بگویم تعداد بسیار زیادی سبد  توانمیمبا اطمینان خاطر . بودند

از ی بعض. پایه بلند چیده شده بود یزهایمپیک نیک در اطراف 

افراد گروه که از پیش به آنها درباره شکار اطالع داده شده بود 

لباس شکار تمامًا انگلیسی چشمگیری پوشیده بودند، 

تعداد . پشمی و کت و کاله و شلوار و بقیه چیزها یهاقهیجل

از مهمانان، که اتفاقاً من و کیت هم جزو آنها بودیم، شلوار کمی 

مرد عبوسی  آمدینمبه نظر . جین و کفش راحتی پوشیده بودند

کیسه  او یک. قرار گرفته باشد ریتأثکه مسئول شکار بود تحت 

 ،این کار را کردیم. «یک قرعه بردارید»: به دست گرفت و گفت

ی که با تپانچه در محل ما. بود 9و کیت شماره  4من شماره 

من خودم را به مردانی که در . ایستادیمبود تعیین شده  برای ما

یکی از آنها یک . طرف مقابل من ایستاده بودند معرفی کردم

ینم فیزیکدان سابق مجارستانی بود که در برخی موارد که
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در مورد آنها توضیح بدهد برای مایکل  توانستینمیا  خواست

مقدار  یکردیمکه فکر  کردیمصحبت  یاگونهه و ب کردیمکار 

مرد دیگری  دانمینم. به زبان انگلیسی است شیهاحرفکمی از 

که در سمت مقابل من ایستاده بود چه کسی بود چون چیزی 

را به سمت ما پر دادند و ما با درجات  هاقرقاول. گفتینم

ل هزن فرانسوی که ا. مختلفی از مهارت به آنها شلیک کردیم

جیغ ریزی  کردیمبحث و جدل بود هر بار که با تپانچه شلیک 

 من قباًل فقط. و بیشتر از هر کس دیگری قرقاول زد دیکشیم

یک بار اینکار را انجام داده بودم و برای خودم یک قرقاول را 

هدف قرار دادم که باالخره بعد از دومین ساعت به طریقی آن 

تیره شدند  ابرهاراندازی بودیم، همزمان که ما در حال تی. را زدم

 .باران ببارد اما هوا همچنان خشک ماند رفتیمو احتمال 

ناهار ساندویچ قرقاول بود که شاید کمی مخوف بود اما من 

خوراک خاویار و  ینیبل یدنینوش شدیمهمچنین . تشکر کردم

 یهاتکه، ساالد سالسا و شدیمسرو  روی خوراکپز الکلیکه 

ادامه . سفارش داد شامپاین آرمنیاکت خردل و تخم مرغ، تار

ن را آبیهوده سخت بود اما تیراندازی  یهاگفتآن گپ و 

 دیزدیمکرد چون اگر فردی که داشتید با او حرف  ترراحت

آسمان را نشانه بگیرید و  دیتوانستیمبود  یاحرفهخیلی 

ه در حال سقوط به زمین کصدای یک قرقاول ! بگویید، بنگ

در بیاورید و بعد انگشت خود را به این نشانه که یکی  است را

من این کار را با فیزیکدان مجارستانی سمت . زدید باال ببرید

او به من نگاهی کرد، آرام سرش را تکان داد و . خودم کردم

، باشه، مشکلی مپیش خودم فکر کرد. چهار انگشت نشان داد

 یهاقرقاولدند و دا یجدید یهاقرعهبعد از ناهار به ما . نیست

 .هم زدم من یکی دیگر. زدیم را بیشتری

در حال شکار بودیم به صورت که حس گناهی پدرانه که وقتی 

خفته وجود داشت در راه برگشت شروع به ضربه زدن کرد اما 

وقتی به خانه رسیدیم با یک جستجوی کوتاه و خونسردانه توبی 

دیدن فیلم جنگ  و میا را در اتاق تلویزیون یافتم که در حال

دیجیتالی به  یهایسرگرمبرای اینکه سطح . ستارگان بودند

 نه مال خودش بلکه مال -د یپاندازه کافی باال باشد توبی یک آ

را برداشته بود و داشت یک بازی جانبی از بازی گیاهان  - خانه

 .کردیمرا بازی  هایزامبعلیه 

 «ناهار چی خوردید؟» :کیت پرسید

 خوراک لوبیا: ادندبا هم جواب د

یم یراحتی یکسان یهایصندلکه کنار یکدیگر روی  همانطور

از آنها ، دیرسینم هاییرپایزدر حالی که پای آنها به  نشستند

 «خسته شدید؟»: پرسیدم

این جنگ : گفت زندیمحرف  هالو کیتوبی به حالتی که انگار با 

 .نمیکیمستارگانه االن داریم شماره دو را نگاه 

 دیرسیمبه نظر . ن و کیت نگاهی گناه کارانه بهم انداختیمم

، اما گذشتیمبه ما داشت خوش . میکنیمخیلی اینکار را 

در نظر گرفت که ما بدترین والدین جهان  شدیمهمینطور 

 .هستیم

بود که فیلم جدیدی گرفتید و  یاهوشمندانهحرکت : گفتم

 .را راه انداختید زهایچصفحه نمایش و بقیه 

 .مرد قد بلند اینکار رو کرد: گفتند هابچه

هکتور  .باال انداختیم یاشانهو  یمکیت و من به یکدیگر نگاه کرد

اما بعد . آمدیمبا عقل جور در . بود شیهابچهتنها و دلتنگ 

کیت متوجه چیزی شد و این همان زمانی بود که تعطیالت به 

 .طرز جبران ناپذیری خراب شد

 شنا رفته بودید؟ .خیس است موهایتان: او گفت

 .مرد قد بلند ما را برد ،بله: توبی گفت

 «مرد قد بلند با شما شنا کرد؟»کیت گفت: 

یمما به استخر رفتیم و . او داخل آب نیامد ،نه ،بله: گفت توبی

ینمشنا کنیم اما هیچ آدم بزرگی آنجا نبود پس  میخواست

داد داخل برویم چون  ، اما بعد مرد قد بلند آمد و اجازهمیتوانست

 میکردیمبعد وقتی ما داشتیم شنا  دیرسیماو قدش به قفل 

او تمام مدت سرش . کنار استخر منتظر ایستاد و بعد هم رفت

او همیشه سرش در گوشی همراهش . در گوشی همراهش بود

 .هست

سعی کردم  «بود؟ آره؟ اشیگوش درمرد قد بلند سرش »گفتم: 

که دارد از شما فیلم  آمدیمآیا به نظر ». صدایم را بلند نکنم

 «؟کندیمبرداری 

. دادیمرا مدام تکان  اشیگوشاو . شاید هم نه. دانمینم .شاید»

را به این طرف و  اشیگوشحتی زمانی که در رختکن بودیم او 

 «.دادیمآن طرف تکان 

دیدن  -ناگهان ارتباطی پیدا کردم . حس بدی بهم دست داد

ل زدن دکمه خانه بر روی آیپد بود باعث آن توبی که در حا

 .ارتباط بود

اتاق  یهاپردهوقتی که آن مرد قد بلند به تو گفت چطور »

؟ با فشار دادن آن چیز دیآیمخواب ما را باز کنی یادت 

 «؟ فقط به تو گفت یا آمد داخل اتاق و به تو نشان داد؟یادکمه

 .بگوید خواهدیمتوبی چه  دانستمیم

پیدایش کنیم و او آمد  میتوانستینمو  میگشتیمبال آن ما دن»

آن موقع وقتی آمد به اتاقمان سرش در . داخل و به ما نشان داد

یگوشطور که گفتم او همیشه سرش در ینهم. بود اشیگوش
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نگاه  اشیگوشفقط به  دیگوینماو هیچوقت چیزی . است اش

 «.کندیم

ل م که دنبال مایکبه سرعت رفت. یک مشکلی هست دانستمیم

ه او ب. او را در دفتر کارش با دفترچه یادداشتش یافتم. بگردم

 او بلند شد و همراه من آمد. گفتم باید فوراً هکتور را پیدا کنیم

به  .و در همان مسیری که ابتدای آن روز گشتیم پیش گرفتیم

که افراد از جستجوی هر  هنگامیدر طول ظهر  دیرسیمنظر 

انه و منتظر شام هستند خ اندگشتهبالش بودند بر آنچه که به دن

همانطور که از کنار افراد در . دوباره پر از مهمان شده است

لبخند مدام مایکل  میگذشتیم، سالن و اتاق پذیرایی راهروها

 .زد و سر تکان داد

یک مرد سیه چرده با . ما هکتور را در کتابخانه پیدا کردیم

یک صندلی چرمی قرمز  صاف مشکی رنگ که روی یموها

از روزنامه فایننشال تایمز و یک فنجان  یانسخهنشسته بود و 

بگویم این  توانستمیمبا یک نگاه مختصر . چای در دست داشت

وقتی تازه رسیده بودیم در راهرو دیدیم که مرد همان مردی 

 .نیست

دوست قدیمی خودم دیوید را  توانمیمآیا ، هکتور: مایکل گفت 

 عرفی کنم؟م وت به

با برآوردی  قد او. هکتور از جایش به سرعت برخاست

آنقدر با حواس پرتی با او  بود، هفتاد سخاوتمندانه یک متر و

: فتمسپس گ. دست دادم که امکان نداشت به نظر گستاخ نیایم

 .و مایکل را به بیرون از اتاق کشیدم «.من را ببخشید»

 «چه مرگته؟»: مایکل گفت

ورم منظدر واقع گفتم  است. آن مرد قد بلند منمنظور : »گفتم 

مام ت اصالً .گفتمهم و بسیار دقیق است  آن مرد خیلی قد بلند

 «.همین است که او چقدر قد بلند است اشنکته

به طور  .هکتور قد بلند است»و گفت: مایکل به من زل زد 

او بولیویایی است و آنها در رده دوم  ،غیرعادی قد بلند است

یک متوسط قد مردان آنجا . مردم جهان هستند نیقدترکوتاه 

هکتور چندین و چند . دو اینچ است یا پنج پا و متر و شصت

اگر او هلندی بود و به . است بلندترسانتی متر از این اندازه 

 ششبود احتماالً قدش  بلندترهمین نسبت از میانگین قد ملی 

 یاحرفهن یک بازیک توانستیماو . بودیماینچ  هشتپا و 

 .«بسکتبال شود

با این قصد که با مشت  یالحظهنفس عمیقی کشیدم و برای 

 .نرم کردم یاپنجهتو صورت دوست قدیم ام بکوبم 

 پنج.. چهار... سه 

 منظورهار از واژه همه ذبگ... خب، مایکل، قضیه این است »

با  تو یهامهمانیکی از که استفاده کنم و بگویم « نامناسب»

یمهنگام شب به اتاق آنها . من رفتار نامناسبی داشته یهابچه

یلم فدر حال تماشای  هابچهو وقتی  بردیمبه شنا  هاآن، رود

خب؟ حاال ماجرا برای تو روشن  .شودیمهستند وارد اتاق آنها 

. آن مهمان قد بلند است کندیمشد؟ فردی که این کارها را 

واقعًا قد بلند است، نه  هر انسان عاقلی یاستانداردهاهمانی با 

واقع یک در آدم اطالعاتی لعنتی تو که اگر  قد آنبر اساس 

در دنیایی موازی یک بازیکن  توانستیمکوتوله بولیویایی نبود 

 .«بسکتبال هلندی باشد

مایکل همچنان بی حرکت ایستاده بود که معموالً نشانه آن بود 

 .که سخت مشغول فکر کردن است

 «ی قد بلند؟خیل»: مایکل گفت

؟ قبول کنیتا دهم بشرح  یا خدا، مایکل؟ چقدر باید برای تو»

 «.بله، بسیار قد بلند

 .او کمی بیشتر فکر کرد

 .«نه»: در نهایت گفت

 «نه؟ منظورت چیست؟»

هیچ مهمانی اینجا وجود ندارد که بتوان معقوالنه او را بسیار »

طور  پا هم به 6مخصوصاً که قدش از . قد بلند توصیف کرد

مطمئن نیستم که تو خودت بلند . چشمگیری بیشتر باشد

 .«مرد اینجا نباشی نیقدتر

دوباره  «با مشت بکوب تو صورت دوست قدیمی»آن احساس 

 .به من دست داد

وقتی رسیدیم او همان جا در . ما او را دیدیم ،مایکل گوش کن»

. دیمیاینکه تو را ببینیم او را د ترقبلدر واقع خیلی . راهرو بود

 او قبل از اینکه تو از سمت دیگر. یک مرد قد بلند سرد و گستاخ

 «.بیایی از یک راهی بیرون رفت

با آنچه  ییگویمنه متاسفم ولی این که »: مایکل دوباره گفت

وقتی من داخل آمدم تو تنها . دیآینممن به خاطر دارم جور در 

ه داشتند بودی، منظورم این است غیر از برخی از افراد خانه ک

 .«کسی آنجا نبود دادندیمرا نشان  زهایچبه تو راه اتاقت و دیگر 

خیلی طرفدار زندگی اجتماعی و گپ زنی  دانمیممایکل، من »

و موارد این چنینی نیستی اما آیا امکان دارد که کسی را اینجا 

داشته باشی که از او اطالعی نداری؟ کسی که بر حسب تصادف 

و بعداً فراموشی کردی؟ یا اینکه نام او را به  یاکردهاو را دعوت 

اشتباه در ایمیلی کپی کرده باشی؟ چند لیوان نوشیدنی خورده 

باشی و در حالت مستی از دهانت در رفته باشد و تعدادی را 

برای تعطیالت سال نو دعوت کرده باشی و آنها هم بدون آنکه 

 «متوجه شوی پذیرفته باشند؟

تاسفم اما امکان ندارد مهمانی اینجا باشد نه م»: او دوباره گفت

 .«که من از او اطالع نداشته باشم
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تصور کرد چطور یک نفر  شدیمراحت . هر دو ساکت شدیم

، چون در چرخدیمبدون آنکه کامالً شناسایی شود در خانه 

این حقیقت که این . اصل همه ما از دید یکدیگر غریبه هستیم

این بدان . دادیمهر چیز مرا آزار فرد یک مهمان نبود بیشتر از 

که قرار نبود اینجا  چرخدیممعنی بود که مردی این اطراف 

 فتهساله و یک دختر  نهبه یک پسر  یاناخواستهباشد و عالقه 

مخصوصاً زمانی که هیچ بزرگسالی اطراف  دهدیمساله نشان 

م نرسیدیم، متوجه بود یاجهینتمن و مایکل به هیچ . آنها نباشد

محض ورود به اینجا  کردمیمآنچه من فکر  کردیمکه او فکر 

یمیا دروغ  کنندیم وغلّیا  هابچهدیدیم را واقعاً ندیدیم و اینکه 

 احتماالً که  کنندیمو یا به طور فرضی کسی را توصیف  ندیگو

اگر بخواهم منصفانه بگویم اگر . یکی از اعضای خدمتکاران است

مان خودم ندیده بودم شاید من هم آن مرد بلند قد را با چش

 .کردمیمهمین فکر را 

برنامه بزرگی برای عصر ریخته شده  .آن شب، شب سال نو بود 

بود به همراه شام و یک آتش بازی بزرگ و قرار بود به افتخار 

من تصمیم گرفتم از . رسیدن اول ژانویه دور هم جمع شویم

ت با مایکل به بعد از صحب. صرف نظر کنم هابرنامههمه آن 

دیدن کیت رفتم و تصمیم گرفتم که دیگر برای رفتن بسیار دیر 

از جلوی  هابچه میگذارینمشده است، اما برای بقیه روز 

یمشام خود را  هابچهکیت در حالی که . دنچشمانمان دور شو

کنار آنها نشست بعد که من در حال خواندن داستان  خوردند

، رفت که برای شام دمیرسیمآنها  یکارهابرای آنها بودم و به 

 هاچراغسپس روی یک صندلی مقابل در نشستم و . آماده شود

حس کفاره را داشت، مجازات برای چیزی که . را خاموش کردم

وقتی تکان خوردم صندلی چرمی . چیست دانستمینمکاماًل 

 کردندیمبه مدت یک ربع زیر لب شکایت  هابچهصدا خورد و 

 .تکان بخورم توانستمیمبشان برد دیگر راحت اما وقتی خوا

گرچه ما در سمت دیگر خانه در طبقه . زمان به آرامی گذشت

مهمانی شام بزرگ، صدای ضرب و  توانستمیماول بودیم، 

مهمانان و پخت و پز و رفت و آمد اطراف یک میز  یهاحرکت

تخت خواب گرم بود و حس و حال من بین . شلوغ را حس کنم

 .ودگی و اضطراب در تناوب بود اما همچنان بیدار بودمخواب آل

یمو جا به جا  کردندیمن ن و مِتوبی و میا به نوبت در خواب مِ

را  هاحرکتصداها و  توانستمیمبعد از چند ساعت، . شدند

 خواهدیمکه  یاگربهمانند  تیک .بشنوم، شام تمام شده بود

وارد اتاق ما شد،  او آمد داخل نیپاورچ نیبدزدد پاورچ یزیچ

ا ر هابچهتعداد زیادی لباس گرم عوض کرد، برگشت تا دوباره 

باز و  درها ههمان ک. ببوسد و بعد عازم مرحله دوم جشن شد

وارد  هامهمانو وقتی  شدیمشنیده  صداهابسته شد سر و 

صدای باز و بسته شدن در  شدندیمبزرگ جلوی خانه  یدرها

من نشستم و بی قراری و .  ساکت شددوباره اتاق کامالً . آمدیم

در . ، نه کامالً راحت بودم و نه کامالً ناراحتکردمیمبافی  الیخ

درباره مایکل و . کردمیممورد هویت آن مرد قد بلند فکر 

. کردمیمکه نکرده بود فکر  ییرهاییتغتغییراتی که کرده بود و 

ینکه چقدر که قرار بود ترم بعد بکنم و ا ییهایسخنراندرباره 

خودم  توانستمیماینکه آیا  ٔ  درباره و خوردیمحالم از آنها بهم 

هم بنویسم یا  را به زحمت بیندازم تا یک دوره آموزشی دیگر

یاد بیست سال پیش و اولین سال اولین شغل . کردمیمنه فکر 

، در حالی نوشتمیمرا  هامتنخود افتادم همان زمانی که این 

و فکر اینکه  میکردیمک آپارتمان زندگی که من و مایکل در ی

ه ک میهابچهدر خانه بزرگ دوست پولدار قدیمی خود باشم با 

شن آتش جدر اتاق خوابیدند و همسرم که بیرون از خانه در 

در  چیزهاییمن در مورد . بازی حضور دارد هم قابل تصور نبود

ا که از آنه امیزندگ چیزهایی دردوست داشتم و که  امیزندگ

 .کردمیمفکر  بودمناامید 

اتفاق بعدی که رخ داد . مطمئن نیستم. شاید خوابم برده بود

یمکجا هستم و دارم چه کار  دانستمیم. بود ایرؤبین خواب و 

ینمکم شده است بنابراین  اماراده آمدیماما به نظر  کنم

ه ک همان جاییمستقیماً از . حرکت کنم یا حرف بزنم توانستم

 شدیمراحت . ودم، دیدم که دستگیره تکان خوردنشسته ب

متوجه حرکت دستگیره در شد چون یک دستگیره چوبی غیر 

نوع نوری که روی آن افتاده  کردیموقتی حرکت  عادی بود و

شمایل . در خیلی آرام شروع به باز شدن کرد. کردیمبود تغییر 

 اقکسی که در چهارچوب در ایستاده بود بخاطر نوری که از ات

چهره او را  توانستمینمپشتی روی آن افتاده بود تیره بود و من 

یک مرد قد . ببینم که او یک مرد است توانستمیمببینم، اما 

در دست راستش . بی صدا تا میانه اتاق آمد کامالً آرام و  .بلند

یک موبایل نگه داشته بود که وقتی به میانه اتاق رسید آن را تا 

 شیهاچشم توانستمیمبرای اولین بار، . ردجلوی صورتش باال آو

. دسفید بو کامالً شیهاچشمدر انعکاس نور موبایل . را ببینم

را مجبور کردم که بایستم اما  مخود. ه نداشتیمردمک یا عنب

احساس کردم هیچ چیز از من به جز ترکیبی از ترس . نتوانستم

 .و عجز باقی نمانده است

باالی سر پسرم که خوابیده بود مرد به طرف تخت توبی رفت و 

توبی نگه داشت و آن را باال و پایین  سر او گوشی روی. ایستاد

سپس . نگاهی انداخت و سرش را تکان داد اشیگوشبه . کردیم

پچ  .دوباره تلفن را همانگونه نگه داشت. به سمت تخت میا رفت

انگار که داشت زیر لب با خود حرف  شدیمپچ ضعیفی شنیده 

او . کردیمو سپس به گوشی خود نگاه  هابچهاو مدام به . دزیم
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پس از ایستادن کنار تخت میا به مدتی . هرگز به من نگاه نکرد

، دوباره سرش را تکان داد و به وسط آمدیمکه به نظر طوالنی 

یا چیزی  کندیمنیایش  سپس سرش را انگار که. اتاق برگشت

و بعد از اتاق بیرون  کمی به پایین خم کرد کندیمرا قبول 

 شدینمهیچ صدای پایی شنیده . نرم و آرام بسته شد در. رفت

. شدیموجود نداشت شنیده  قبالًمداوم که  یاضربهاما صدای 

چند ثانیه طول کشید تا بفهمم آن صدا، صدای ضربان قلبم بود 

. نبودم بیدار از خواب بیدار شدم البته اگر قبالً  کامالً و اینکه حاال 

 .راهرو خالی بود. لند شدم به سمت در دویدم و در را باز کردمب

که در انتهای راهرو و مشرف به عقب خانه  یاپنجرهاز طریق 

در دوردست نور آتش بازی جشن سال نو را  توانستمیمبود 

به طرف پنجره دویدم که از آنجا راهرو به دو شاخه چپ . ببینم

هیچ کس . رفتیمنه که به دو طرف خا شدیمو راست تقسیم 

 .شدینمدیده 

پس از  هیچ قطاری نبود. قبل از صبحانه خانه را ترک کردیم

ن به عنوا ،همان کسی که قرار بود ما را سوار کند ،راننده مایکل

ما  تواندیمتوافقی محرمانه بین من و خودش خواستم که اگر 

فق ابر روی نرخ هر مایل یک پوند تو. را تمام مسیر تا خانه ببرد

پوندی است  250کردیم که همان لحظه به نظر آمد این بهترین 

با او  دمیدیماگر مایکل را . امکردهکه تا به حال خرج 

اما هنوز بیدار نشده بود پس اینکار را  کردمیم خداحافظی

راننده  ،بردیمپایین  هاپلهرا از  مانیهاچمدان 7ساعت . نکردم

خود  یهاچمدانمک کرد که او به من و کیت ک. منتظر ما بود

 .صندوق عقب بگذاریمدر را 

در طول شب . ماشین در مسیر ورودی طوالنی خانه به راه افتاد

پس راننده آرام  ندیخ بسته بود هاگلو  چمنزارهاهوا سرد بود و 

وقتی چند صد متری از خانه دور شدیم، کلی پیام . حرکت کرد

گوشی را . دو تماس از دست رفته روی گوشی من ظاهر ش

بیرون آوردم و نگاهی انداختم، هیچ چیز مهمی نبود، فقط آوار 

اتفاق  این»: و گفت راننده خندید. الکترونیکی زندگی مدرن بود

هر کاری . کردیمصاحب قبلی اینجا را دیوانه  .افتدیمهمیشه 

کرد که داخل خانه فرکانس دریافت کند، اما هیچ  توانستیم

تا بتواند سیگنالی هر  زدیمدر خانه چرخ او . جواب ندادراهی 

از این وضع متنفر بود چون او عاشق . چند ضعیف پیدا کند

دو عشق زندگی  میگفتیمما قبالً . بود اشیکیالکترون یابزارها

و امر ناراحت کننده هم . هستند شیهابچهاو ابزار الکترونیکی و 

و  کردیماینجا رانندگی . این است که او به همین خاطر مرد

رانندگی و . رسدیم بفرستد که بگوید دیر پیام کردیمسعی 

 .ماشین چپ کرد، او مرد. استترکیب بدی ، این نوشتن پیام

 .«وقتی او را از ماشین بیرون آوردند، گوشی هنوز در دستش بود

م متوجه شد. توقف کردیم یالحظه. «ماشین را نگه دار»: گفتم

کمربند ایمنی را باز کردم و از . کشمیمکه دارم تند تند نفس 

بر روی در . چمن از یخ پوشیده شده بود. ماشین خارج شدم

ا صاحب قبلی اینج»: ماشین که باز کرده بودم خم شدم و گفتم

 دانستمیماما منتظر جواب نماندم، چون  «یک مرد قد بلند بود؟

در کنار . ایستادم و به خانه نگاه انداختم. جواب چه خواهد بود

 .آشنا به شکل یک شبح ظاهر شد یاقواره، هابچهپنجره اتاق 

او را واضح ببینم اما نور شدیدی از آنجا تابید و بعد  توانستمینم

متوجه شدم که نور از چیزی که . تابشی دیگر و بعد یکی دیگر

، همانطور دیتابیم شدیمدر دستانش بود و به اطراف جا به جا 

نور  شدیمو جا به جا  کردیمو حرکت  گشتیمکه او بر 

و به ما  خوردیمخورشید اول صبح به آنچه در دستش بود 

، مدام در حال حرکت بود، مدام در حال تنظیم شدیممنعکس 

کردن، همیشه در تقال برای آن چیز دست نیافتنی، همیشه در 

، در ابدیینمکه هرگز پایان  یالحظهجست و جو، زندانی در 

 ■ .سیگنالتالش برای یافتن 
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 «کشدیمثانیه طول  20جاودانگی فقط » داستان ترجمه 
 «مهسا طاهری»؛ مترجم «پائول ترمبلینگ»نویسنده  

 
 کیو در ننو جا به جا شد تا بتواند به اطراف نگاهی بیندازد.

 یهاماسهدرختان آن دور دورها سایه انداخته بودند و آفتاب 

ینمشن. اگر عینک آفتابی سفید ساحل را داغ کرده بود و رو

. حتی با وجود عینک کردیم، نور چشمانت را اذیت یگذاشت

هم، تابش اندکی نور خورشید از سمت دریا، چشم را فوراً به 

 .آوردیمدرد 

 خنک بودند. هایدنینوشاما توی سطل هنوز آثاری از یخ مانده و 

یمچشمش به دختری افتاد که در امتداد ساحل به سمتش 

لباس نازک نارنجی رنگ روشنش درست برعکس پوست  .آمد

 بود. دختر دستی برایش تکان داد. اششدهتیره برنزه 

در دل به دختر تجربه شگفت انگیزی را وعده داد درحالی که 

 هاآن. کشدیمانتظارش را  یاتجربهچجور  دانستینمدختر 

فرصت زیادی برای زندگی کردن داشتند. فرصت بسیار زیادی. 

 هم برایش دستی تکان داد. او

 . حاال دیگر وقتش بود.رفتیمهمه چیز عالی پیش 

جاخوش کرد. شبیه مجموعه  اشنهیسدستگاه روی قفسه 

مختلفی از قرمز  یهارنگبود که در سایه  هااستوانهنامنظمی از 

. واحد ارتباطی که به پهلویی وصل دادیمبه بنفش تغییر رنگ 

. رفتیموری برای انسان به شمار بود، عاملی مزاحم ولی ضر

کیو رایانه دستی خود را برداشت. به واحد ارتباطی وصل شد و 

 برنامه را باز کرد.

 نفس عمیقی کشید و دکمه شروع را زد.

عجیبی روی صفحه خودنمایی کردند که  یهاشکلکبالفاصله 

انتظارش را داشت اما آیا ترتیب اشکال اشتباه نبود؟ کیو 

 ی دکمه هشدار گذاشت تا آن تصویر از بین برود...انگشتش را رو

 خطا

 "این همان گره زمانی است."

 کیو در ننو جا به جا شد تا بتواند به اطراف نگاهی بیندازد.

 
 یهاماسهدرختان آن دور دورها سایه انداخته بودند و آفتاب 

ینمسفید ساحل را داغ کرده بود و روشن. اگر عینک آفتابی 

. حتی با وجود عینک کردیمچشمانت را اذیت ، نور یگذاشت

هم، تابش اندکی نور خورشید از سمت دریا، چشم را فوراً به 

 .آوردیمدرد 

 "چجوری اومد که ما رو ندید؟"

 "مختلفی اومد که ما هنوز اونموقع نبودیم. یهازمانتو "

 

 
 خنک بودند. هایدنینوشاما توی سطل هنوز آثاری از یخ مانده و 

یمه دختری افتاد که در امتداد ساحل به سمتش چشمش ب

. لباس نازک نارنجی رنگ روشنش درست برعکس پوست آمد

 بود. دختر دستی برایش تکان داد. اششدهتیره برنزه 

 "اون دختر چی؟"

کیو یه جور دیگه به  آگهخوشبختانه خارج از محدوده بوده. "

 "بود. ، اون دختر هم االن باهاششدیمواحد ارتباطی وصل 

 "یعنی چقدر می تونه بزرگ باشه؟"

 "مطمئن نیستیم. شاید اندازه تمام سیاره."

در دل به دختر تجربه شگفت انگیزی را وعده داد درحالی که 

 هاآن. کشدیمانتظارش را  یاتجربهچجور  دانستینمدختر 

فرصت زیادی برای زندگی کردن داشتند. فرصت بسیار زیادی. 

 تکان داد.او هم برایش دستی 

 "قصدش از این کار چی بود؟"

 "مطمئن نیستیم. شاید خواسته تعطیالتش رو کش بده."

 . حاال دیگر وقتش بود.رفتیمهمه چیز عالی پیش 

جاخوش کرد. شبیه مجموعه  اشنهیسدستگاه روی قفسه 

مختلفی از قرمز  یهارنگبود که در سایه  هااستوانهنامنظمی از 

. واحد ارتباطی که به پهلویی وصل دادیمبه بنفش تغییر رنگ 

 .رفتیمبود، عاملی مزاحم ولی ضروری برای انسان به شمار 

 "این دیگه چیه؟"

 .Ishahassatخط اعتدال محدوده زمانی. همون تکنولوژی "

 "چطوری این خط اعتدال رو پیدا کرد؟"

دنبالش گشته و بررسیش کرده. یه بازار سیاه تو تکنولوژی "

 "نگران همینه. Ishahassatاما این یکی جدیده.  تهاسگانهیب

کیو رایانه دستی خود را برداشت. به واحد ارتباطی وصل شد و 

 برنامه را باز کرد.

 نفس عمیقی کشید و دکمه شروع را زد.

عجیبی روی صفحه خودنمایی کرد که  یهاشکلکبالفاصله 

 انتظارش را داشت اما آیا ترتیب اشکال اشتباه نبود؟ کیو

 انگشتش را روی دکمه هشدار گذاشت تا آن تصویر از بین برود...

 خطا

 "بعدش چی شد؟"

 "یه گره زمانی خودجاودانی ایجاد کرد."

 کیو در ننو جا به جا شد تا بتواند به اطراف نگاهی بیندازد.

 "میشه متوقفش کرد؟"
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نه. کنترلش توی خود گره ست. هیچکس از بیرون نمی تونه "

 "پیدا کنه. به اونا دسترسی

 یهاماسهدرختان آن دور دورها سایه انداخته بودند و آفتاب 

 سفید ساحل را داغ کرده بود و روشن.

 "یعنی این چقدر طول می کشه؟"

 "بیست ممیز بیست و پنج. ترقیدقبیست ثانیه. "

. کردیم، نور چشمانت را اذیت یگذاشتینماگر عینک آفتابی 

ندکی نور خورشید از سمت حتی با وجود عینک هم، تابش ا

 .آوردیمدریا، چشم را فوراً به درد 

که این محدوده گره زمانی چقدر طول خواهد  نهیآنه. منظورم "

 "کشید؟

 "برای کیو فقط بیست ثانیه. اما برای ما تا ابد."

 خنک بودند. هایدنینوشاما توی سطل هنوز آثاری از یخ مانده و 

 داد ساحل به سمتشچشمش به دختری افتاد که در امت

 
 
 

. لباس نازک نارنجی رنگ روشنش درست برعکس آمدیم 

 بود. دختر دستی برایش تکان داد. اششدهپوست تیره برنزه 

 "خورشید منفجر بشه یا چیزی مثل این، چی میشه؟ آگهاما "

، این تورو شدیمخورشید تو پنج میلیارد سال منفجر  آگه"

 "؟کردیمعوض 

فت انگیزی را وعده داد درحالی که دختر به دختر تجربه شگ

فرصت  هاآن. کشدیمانتظارش را  یاتجربهچجور  دانستینم

زیادی برای زندگی کردن داشتند. فرصت بسیار زیادی. او هم 

 برایش دستی تکان داد.

 "نه."

و این اتفاق روی کیو هم اثری نداره. بنا به دالیلی اون تو "

 "دیت.محدوده زمانی مختلفیه. تو اب

 ■ . حاال دیگر وقتش بود.رفتیمهمه چیز عالی پیش 
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 «یامجسمهده سال زندگی »داستان ترجمه   
 «کیمیا فروتن»؛ مترجم «سام مارتون»نویسنده  

 

 نتانیرنف. دراتاقی که هیوال دیاشدهوهمسرت تبدیل به سنگ  تو

 ارونگ کرد در کنارهم قرار دارید و به سریر خالی، فرش پرنقش

آنها  ٔ  همه. دینگریم سوزندیمکه با حرارت  ییهاآتشدانبه  و

. جای شوندیمخاکستری دیده  تانیسنگدر برابر چشمان 

 سرتان را بچرخانید. دیتوانینم. دینیبینمدیگری را 

و  ندیآیمبا رفتن هیوالها، جویندگان گنج به راحتی از برج باال 

شما را دیده باشند.  قبالً  دیآینم. یادشان کنندیمشما را پیدا 

 که شندیاندیمبه این . کنندیمحیرت  بودنتانازطبیعی 

. به دلیل سنگین بفروشند هنگفتیبه قیمت  هردویتان را

آسمان  و آورندیمشما را به صورت افقی از برج بیرون  ،بودنتان

 خاکستری است. نیز

. فرستدیم کردنتانبرای پیدا  افرادش راعمویت  یکنیمتصور 

طوری که  کنندیمکه گریه  یکنیم، دوقلوها را تصور فرزندانت

، چیزی بدشگون که نشان از رخدادی اندنکردههرگز گریه  قبالً

 گویی که یکنیمواضح تصور  قدرآنرا  هانیاوحشتناک دارد. 

نمایش کوچکی که در  ٔ  صفحهدر حال تماشاکردن شان روی 

 هستی. ،یاگرفتهدست 

به فردی که باالترین  یرسیمبسیار واقعی به نظر تو را که 

. فروشندیمپیشنهاد را در حراجی داده، مردی بسیار ثروتمند، 

ارزشش افزوده بر تا  دارندیمجویندگانِ گنج، همسرت را نگه 

و  بردیم اشخانهآن بفروشند. مرد ثروتمند تو را به  شود و بعداً 

اجراجو، یک کاشف، به تا مانند یک م دهدیمدر چمنزار قرار 

 اقیانوس خیره شوی. مرد یک نوزاد پسر دارد.

گر ا ، کهکه سنگ شدن چگونه است یکردبار به این فکر  یک

ضخیمی از سنگ قرار بگیری، اگر با همین  ٔ  هیالدر میان 

 ،. اما نهچگونه است گوشت و استخوان در زیر آن قرار بگیری

. امعاء و شودیمبلکه تمام وجودت عوض  ،نیست طورنیا

. تمام بدنت مانند شودیم سخت، خونت شودیماحشایت سنگ 

 .شودیم هیالهیالزمین  ٔ  پوسته

حتی بدون اینکه قادر باشی دراز بکشی یا چشمانت را ببندی، 

ساکن و  تیهاخواب یا چیزی شبیه به آن. حتی یخوابیم

اخبار ، یگذرانیم. روزها را روی کاناپه اندشدهغیرمتحرک 

 هاپیکلویدیو ، منتظری تا یکنیمینترنتی را باال و پایین ا

 خوردیم. کف طبقات ترک یکنینمشود. هیچ کاری  بارگذاری

 ٔ  خانهگرد و خاک از کفپوش غبارآلود  و شودیمو چند تکه 

که اکنون پر از پژواک است.  یاخانه ،شودیمبلند  اتدوخوابه

 خانه نیست. وقتچیه اتخانههم

. این که نتوانی حرکت کنی و منتظر ینیبیمرا  هالساگذر 

اما در این میان  ،است آورشکنجهباشی زمان کار خودش را بکند 

سیاه میان  یهاصفحهلحظاتی هم وجود دارد که مثل 

وقتی که فیلم روی دور تند است.  ،ماندیمفیلم  یهاصحنه

پس یاد و پا راه برود و س چهاردست ردیگیمفرزند این مرد یاد 

چون در جهت  ینیبینماو را  یهاقدمبایستد. تو اولین  ردیگیم

به سمت ، افتان و خیزان پسرک وقتیاما  ،درست قرار نداری

 .یشنویمهیاهوی آنها را پشت سرت ، رودیمپدر و مادرش 

مرد و همسرش وقتی پسرشان صدای آنها را  یشویممتوجه 

مورد  در ؛هستندنشنود در مورد شایعات وحشتناک نگران 

 ٔ  مجسمهتو را  هاآن. افتدیمچیزهای بدی که در جهان اتفاق 

ار آنها بسی ، بخت بایاآمده. از زمانی که به اینجا نامندیمشانس 

 ؛تو از آنها محافظت خواهی کرد کنندیم. فکر یار بوده است

یمجهان را که رنگی  یهاشهیشمانند تصویر قدیسان روی 

 .دهدیمیبا نشان و همیشه ز دیپاال

زندگی و میزان رشدشان را  ،یشیاندیمبه فرزندان خودت 

اکنون بزرگتر  که یسنجیمنسبت به پسر این زوج ثروتمند 

، دودیم، دورِ تو کندیمیی و ماجراجو زندیم، حرف است شده

و تو را  کشدیمدر حال جنگیدن است، شمشیر  کندیموانمود 

 .طلبدیممبارزه به 

مجردی و فرزندی  ینیبیمایستا و ساکنی که  یهاخوابدر 

ویدیو و بالشی پشتت است.  ینینشیم. روی تخت نداری

 را باال اخبار اینترنتیو  یکنیمبارگذاری  تاپتلپرا در  هاپیکل

عروسی  نامهدعوت . بیشتررسندیم هانامه. یکنیمن ییپاو 

در آن دوتایِی دوستانت را که  یهاعکسهستند. تمام این 

 .یچسبانیمبه یخچال  زندیمبرق  شانیهادندان

 آسمان سیاه شده ینیبیم یشویمیک روز که از خواب بلند 

باید  اینجاست که. اندشدهبر سر بچه خراب . هیوالها است

بجنگی، بومرنگِ تیزِ خود را پرتاب کنی، با شمشیرت ضربه 

یمن .بزنی، اما تو مجسمه هستی، یک شیء تزئینی داخل چمن

هم نیستی. هیوالها بچه را  منیخوشحتی  حرکت کنی. یتوان

 یکارچیه. ندکه تو را در کودکی برد طورهمان ،برندیمبا خود 

 انجام دهی تا جلوی آن را بگیری. یتوانینم

 تجسس یهاگروه. زدیمدر کنار چمن قدم  هاماهمرد ثروتمند 

ر بچه. مرد به بدون هیچ نشانی از پس ،گردندیبرمدست خالی 

 یکنینم. تو آن را حس اندازدیمو تو را به زمین  زندیمتو لگد 
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اما به هر حال دردناک است. حال  ،زیرا پوستت از سنگ است

 ببینی انبوهی از چمن خاکستری است. یتوانیمچیزی که تنها 

و  ندیرویم هاگل. پوشاندیمبرف روی تو را  سپسو  هابرگ

. تمام این اتفاقات بارها و بارها رسدیمزمستان از راه سپس 

اتفاقاتی  ٔ  همهاما بعد از  یکنیم. احساس گناه شودیمتکرار 

 خوشایند است. احساس چنین سکونی نسبتاً، که برایت رخ داده

نخواهی بود. هم . تو قهرمان نیستی و هرگز یکنیمآسودگی 

پری س هاسالروزها و قهرمان بودن را به دیگران واگذار کن. 
 ییهانوشتهکه انگار از روی  یشنویم. این کلمات را طوری دش

 .یخوانیمکه در هوا هستند 

، به یرویم. سرکار یاشدهسنگ  نیزت ا ساکن یهاخوابدر 

در حال بارگذاری  هاپیکلویدیو  مادامی که، یگردیبرمخانه 

. اما همه چیز یکنیمرا باال و پایین  اخبار اینترنتی هستند،

دیگر کجا  یدانینم. یروینمجایی هیچ ان است که بود. هم

 .بروی

کسی  ٔ  خانهکه در چمن  یکنیمهمسرت را تصور  با این حال،

و به اینکه زندگی آنها چه  یکنیمدیگر است. به فرزندانت فکر 

طور است. حدس زدنِ سنِ آنها بدون وجود پسر مرد ثروتمند 

 هم سن و باید تقریباً که دوقلوها یکنیماما تصور  ،سخت است

ی جلوی یروادهیپدارند از  اکنونسال دختر و پسری باشند که 

این  ،. بلهنندینشیم یاافتادهو در کنار جایی که تو  ندیآیمباال 

 .رسندیمبه نظر  اوهم سن  دقیقاً  هابچه

دارد.  نمرمری ی. دختر عصایکنندیمنگاهی به یکدیگر  هابچه

یمبر و نوری عجیب تو را در  ردیگیمآن را به طرف آسمان 

و  یزنیم. پلک کندیم. بدنت مانند زلزله شروع به حرکت ردیگ

 ■ نرم است. پوستت کامالً .شودیماز چشمانت جاری  سیل
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 «و آبری آلن» داستان ترجمه  
 «زهرا رضایی»؛ ترجمه «دیوید گاردینر»نویسنده  

 

. شدمود که از خانه دور میبه دانشگاه لندن رسیدم. بار اولم ب

، یک جزء ناچیز در میبلفاستکم رو، ناشی و شرمنده از لهجه 

از آنکه با کسی  تریخجالتخوابگاه وسیع دانشجوهای خارجی. 

اقرار کنم. به صدای  امییتنهاو مغرورتر از آنکه به  حرف بزنم

های خوشی و فریادهای خشمگینی که از جیرجیر تخت و ناله

یم، گوش شدیمزک اتاق کوچکم در خوابگاه شنیده دیوار نا

 و احساس دلتنگی و افسوس مرا فراگرفته بود. دادم

یک برگه روی تابلو اعالنات، تبلیغ یک اتاق در یه سوئیت 

. جزئیات زیادی نداشت اما کردیممشترک در همان حوالی را 

و هم امیدی برای آشنایی و  آمدمیمبر  اشاجارههم از عهده 

 .دادیمستی با انسانهای دیگر را به من دو

بزرگ ویکتوریایی  ٔ  خانهیک اتاق دوخوابه بود، داخل یک 

آنجا، زیاد از من بزرگتر نبود اما مثل  مستأجرفروریخته. آبری، 

یک مرد شصت ساله لباس پوشیده بود: کت شلوار سه تکه، 

پیراهن سفید، کروات خاکستری و یک انگشتر بزرگ روی دست 

 "ر"داشت، حرف  یاکنندهصحبت کردنش حالت تحقیر  راست.

 تلفظ کند. توانستینمرا هم 

انگیز بود. زیبا، با موهای بلند دل واقعاً اما دوست دختر آبری 

. کردیممشکی و نوای موزون لهجه وِلز. لبخندش اتاق را روشن 

 بود. آلناسمش 

 در همان نگاه اول جذب او شدم.

خانه شدن با آنها احبه برای همانتظار کمی از موفقیت مص

یمصبح روز بعد تماس گرفت و گفت که  آلنداشتم و وقتی 

که او با  دانستمیمبه آنجا بروم بشدت ذوق زده شدم.  توانم

آمدن من به آنجا موافق بود و آبری مخالف. ولی هر طور که بود 

 غالب شده بود. آلن یرأ

ری هم یک حسابدار دانشجوی سال اولی دانشگاه ما بود. آب آلن

نوپا بود اما درآمد خوبی داشت. به زودی به شخصیت جعلی 

آبری پی بردم. رفتار و لهجه رئیس مابانه ش، اسمش، پیشینه 

لکنت زبانش، همه دروغ و ساختگی  احتماالًاشرافی مبهم و 

 بودند.

متغیر بود. بعضی وقتها قبل از شلوغی  کامالً ساعات کاری آبری 

ه بود و بقیه وقتها کارش تا آخر شب طول عصر خان 5ساعت 

 هاصبح، گذراندیمساعات روزش را شبیه من  آلناما  .دیکشیم

و ما پیاده باهم تا محوطه دانشگاه  کردیمبا آبری خداحافظی 

و کمی  میدیدیم، موقع نهار هم دوباره همدیگر را میزدیم  قدم

 ه آبری از . بعد ازظهرها، قبل از اینکمیکردیمبیشتر صحبت 

 

 میزدیم، گپ میخواندیمسرکار برگردد، بیشتر مواقع را درس 

 .میکردیمیا تلویزیون نگاه 

شد. تنها موضوعی که درمورد آن صحبت  ترقیعمدوستی ما 

که من  دانستیم باًیتقر آلنبا آبری بود.  آلنرابطه  میکردینم

رد ونظر خوبی نسبت به آبری ندارم، به همین خاطر صحبت درم

این موضوع کمی حساس بود. به جای آن بیشتر در مورد فلسفه، 

در مورد  سیاست، اعتقادات، ادبیات، فیلم، موزیک و کم کم

در ولز  آلن. من در مورد دهکده میکردیمخودمان صحبت 

خیلی چیزها یاد گرفتم، این که سرتاسرش با خاک ذغال 

ه که پیادپوشیده شده، این که خیابانهایش آنقدر شیب دارد 

و این که آنجا موقعیت کاری کم  اندکردهرا نرده کشی  شیروها

 و خودکشی معمول است.

هم از من در مورد تعصبی که مغز جوانان بلفاست را فاسد  آلن

یمبرای هم  مانگذشتهو  هاترس. از آرزوها، دیشنیمکرده بود 

 . تنها محدودیت ما در صحبتهایمان چیزهایی بود که بینمیگفت

 .افتادیمو آبری پشت در بسته اتاقشان اتفاق  آلن

کمک کردم و او هم  اشیدرسدر یکی از تکالیف  آلنمن به 

 امتهنشسبعنوان تشکر کتابی به من هدیه داد. از جایی که االن 

 آن کتاب را ببینم. ٔ  لبه توانمیم

 را بی نهایت زیباتر کرده بود. امیزندگ آلندوستی من با 

کردم به تغذیه بهتر و رسیدن  شروع ،کردمیمنشاط  احساس

به خودم، به راحتی دوستان دیگری هم در دانشگاه پیدا کرده 

 بودم.

 یسع .گرفتیمحضور من را نادیده  یآبر در تمام این مدت،

با او دوستانه رفتار کنم اما بندرت چیزی برای گفتن  کردمیم

ضور من چیز هم در ح آلنحتی  دیرسیمنظر  به .کردمیمپیدا 

هر شب در اتاق خود ناپدید  هاآن زیادی برای گفتن به او ندارد.

و آنجا، به گمان من، جایی بود که با یکدیگر راحت  شدندیم

 بودند.

جله ع با یک روز صبح، آبری به تنهایی سر صبحانه حاضر شد،

را خورد و در حین رفتنش با بدخلقی به من گفت  اشصبحانه

. صبر کردم تا از خانه خارج شود و "ی نداردحال خوب آلن "که 

 را زدم. آلنبه ارامی درب اتاق 

قرمز و  کبودیهای واضح بیرون آمد، لباس خواب بر تنش و

چیزی را که  توانستمینم بنفش در زیر چشم چپش نمایان بود.

صحبت دستانم را باز کردم و او را در  بدون باور کنم. نمیبیم
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نکار را کرد و چند دقیقه همانطور در هم همی او آغوش کشیدم.

 سکوت ایستادیم.

این چنین خشم سهمگینی را تجربه نکردم، نه قبل از  هیچوقت

که  کردیم ادعا مرا آرام کرد. آلن یول آن اتفاق و نه بعد از آن.

 بی رحمانه ای زده شده بود. یحرفها خودش او را عصبانی کرده.

که مساله را  گفتیمبزند و در مورد اتفاق حرفی  خواستینم آلن

 .کنندیمبین خودشان حل 

 گذراندم. آلندر کالسهایم حاضر نشدم و تمام آن روز را در خانه با 

 کوتاه بر یابوسه و بعد از آن حوالی ظهر کمی در اغوشم گریست

 بوسه را مثل آن لبانم زد و به من گفت که خیلی مهربان هستم.

که زمان  دانستمیم، اما واستمخیمیک گنج نگه داشتم و بیشتر 

 مناسبی نیست.

تا چیزی از داخل اتاقشان بشنوم، اما  کردمیمآن شب سعی 

گاها صدای بحثشان  کردمیمدیوارها ضخیم بودند و درحالیکه فکر 

 مطمئن باشم. توانستمینمباال گرفته 

ر ب آلنبه خواب رفته بودم صدای در زدن آرام  باًیتقردر حالی که 

بار رد باریکی از خون روی صورتش  نیا ب اتاقم را شنیدم.روی در

 اب فهمیدم اثر انگشتر سنگین آبری است. بعداًجاری شده بود که 

گریه در اغوشم افتاد و من او را به ارامی به تختم بردم و باقی شب 

که از  میدانستیم حاال نیاز به حرفی، بدون او را در آغوش گرفتم.

 هم هست. آلن اتاق ،این به بعد این اتاق

پذیرفت. سر  کردمیماز آن که فکر  ترسادهآبری اوضاع جدید را 

از آنجا خواهیم رفت و اگر دوباره  آلنصبحانه به او گفتم که من و 

یمن دستی بر او بلند کند از به دنیا آمدنش پشیمان خواهد شد.

که چه کار خواهم کرد چون هیچوقت به کسی آسیبی  دانستم

بود و او هم تهدید من را  تربزرگدم ولی جثه من از آبری نزده بو

 به آزمایش نگذاشت.

باز هم  آلنو  من چیز زیادی عوض نشده بود. از نظر افراد دیگر،

اما اینبار دستهایمان در دست  میزدیمپیاده تا دانشگاه با هم قدم 

و در همان  رفتیمهم بود. آبری هنوز هم با همان قطار صبح 

نامنظم به خانه برمیگشد. اما در داخل خانه، روابط به  یهازمان

 طرز عجیبی تغییر کرده بود.

دوست و در  آلناخالق من و اخالق آبری عوض شده بود. حاال که 

، نمره مقاالتم کردمیمکنار آن عشق من شده بود احساس بزرگی 

هم تغییر کرده. از  امافهیقکه  کردمیمباال رفته بود و حتی فکر 

آبری در پس زمینه محو شده و مثل یک  آمدیمرف دیگر بنظر ط

 .چرخدیمموش در انبار غذا بدون مزاحمت 

بیشتر به امتحانات و تعطیالت طوالنی تابستانی  یاهفتهچند 

شروع به برنامه ریزی برای تعطیالت کردیم.  آلننمانده بود. من و 

وزیلندیهایی موتوری که استرالیایها و نی یهاکاروانمن یکی از 

و با آن به  دمیخریمخانه نشین در جاده ارلز می فروختند را 

. بعد از آن به سمت شرق برای سوار میرفتیمدر ولز  آلندهکده 

شدن در کشتی ماشین بر به مقصد فرانسه و بعد به سمت جنوب 

چینی یا هر راه  -تا دریای مدیترانه. در طول این مسیر با انگور

 .میکردیمش دیگری امرار معا

وسیله نقلیه را خریدم و امتحاناتم را به خوبی پشت سر گذاشتم. 

 چکسیه .کردمیمبهتر شده است، افتخار  امیزندگبه اینکه چقدر 

 توانستمیمپیدا کند و من  توانستینم آلندوست دختری بهتر از 

 تمام تابستانم را با او بگذرانم!

که روی یک آپارتمان در اعالم کرد  یآبر روز موعود نزدیک شد.

منطقه بهتری از لندن سرمایه گذاری کرده و به آنجا نقل مکان 

 زیادی ندادم. تیاهم .کندیم

ان امتحانم نیآخرو من تصمیم گرفتیم تا بالفاصله بعد از  آلن

ر رفتن، همدیگ آماده بر این بود که بیرون خانه، قرار حرکت کنیم.

 را مالقات کنیم.

اما من آن را  دیرسیمکمی پریشان بنظر  آلن صبح آن روز بزرگ،

ق اخال"به حساب استرس امتحان گذاشتم. با سرعت تمام امتحان 

را دادم و قبل از اینکه وقت به اتمام برسد از سالن امتحانات  "1

 بیرون امدم.

وقتی به خانه برگشتم متوجه شدم که ماشین آبری رفته و در 

، آلنشک توسط  یب ل ماشین،داخ امیپشت کوله ورودی قفل است.

ینمبه چشم  اشیپشتاثری از خودش و یا کوله  اما بار شده بود.

 .خورد

 آن موقع بود که یادداشت را زیر برف پاک کن ماشین پیدا کردم.

 .امداشتهشده داخل جلد آن کتاب، نگه  تا هم آن یادداشت را، هنوز

 دیوید عزیزم،
ری داشتی که هیچکس قبل از تو بسیار مهربان بودی و با من رفتا

 تو اما آن با من نداشته بود و من تو را هرگز فراموش نخواهم کرد.
قوی هستی و آبری  تو عاشق من نیستی و به من نیازی نداری.

 او را به حال خودش رها کنم. توانمینم من ضعیف.
یم خواهش .شودیممن هم خوب  حال آبری تغییر خواهد کرد.

ن از همی من ا کن که لیاقت تو را داشته باشد.دختری را پید کنم
 کسی که باشد. هر .کنمیمحاال به آن دختر حسودی 

 دیوید من را ببخش و سعی کن که درک کنی.
 خدانگهدار.

 آلن
 من دیگر هیچیک از آنها را ندیدم.

را ندیدم و  آلن. هیچگاه دهکده امشدهحاال من خیلی پیرتر 

وب فرانسه نرفتم. ولی در هیچوقت برای انگورچینی به جن

 ■رویاهایم، هر دو این کارها را بارها و بارها انجام دادم...
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 «پیچانه» داستان ترجمه 
 «سینا صالحی»؛ مترجم «ایمی همپل»نویسنده  

 

 15پیچانه

آغاز  16وقتی که نمایش فیلم بازیگر فرانسوی در منطقه والی

 نتیکشد، به دیدن دومین نمایش شب رفتم. یک کمدی رما

هب بودکردههیپی بود، اما مثل اولین فیلمی که در آن بازی 

 کرد. وپادستنبود، تصویر شنیعی که نامی برای او  یادماندنی

لورین استخدام شده بود تا او را  امعمهبیش از سی سال پیش، 

برای او  شیهامصاحبههمراهی کند و به عنوان مترجم شفاهی 

د فرصت مطالعاتی تحصیل یک . او در دانشگاه مادریکارکند

ساله در خارج از کشور را دور از زادگاهش در آمریکن میدوست 

 .کردیمغرب میانه آمریکا( سپری  یهاالتیا)

لورین سرزنده و بانمک بود، دختری احساسی با پوستی که به 

. آقای بازیگر هنوز هم در نقشش بودشدهصورتی یکنواخت برنزه 

بعد لورین به او نامه نوشت تا او را از بود و زمانی که یک ماه 

 اشچهب. روزی که نکردافتیدر، پاسخی کندمطلعدیر رسیدنش 

را سقط کرد، بهترین دوستش، از هزاران کیلومتر دورتر، 

داشت و به سرایدار ساختمان لورین در مادرید « احساس بدی»

زنگ زد؛ که در غیر این صورت، لورین از اوردوز جان سالم به 

 .بردینم در

هر شب با مادرش، که در  مدتیطوالنبا کمک مکالمات  

. یک سال بعد، فردی را گرفتیم یاتازهشیکاگو بود، جان 

ین تا هم آخر بودرفتهمالقات کرد که عاشقش بود. به لیسبون 

پزشکی  یهامتنکالجش را تمام کند و هم  یهادرس

 . حال نوبت ارتباط با ماکاریو بود.کندترجمه

ر پشت د بازشدس ساعت نه أماکاریو وقتی که بانک پرتغال ر

در صف ایستاده بود. داخل بانک، روی یک صندلی در دفتر کار 

نشست تا بانکدار کلید یک  18یک بانکدارشخصی 17پارتیشنی

گاوصندوق را بیاورد. بانکدار شخصی ماکاریو را تا اتاق 

ا ماکاریو و دو نفری با هم ایستادند ت کردیهمراهگاوصندوق 

صندوق را باز کرد و یک نوار کاست را که در یک کیف نمدی 

آبی تیره بود به محتویات صندوق اضافه کرد. سپس در صندوق 

 و به سمت در رفت. هاپلهرا بست و به همراه بانکدار به باالی 

بانک در لیسبون بود، و سفر به این شهر از استرویل سه ساعت 

 یگری همین سفر را در چهار ساعت د ٔ  راننده. بوددهیکشطول 

                                                             
 ر پیچ عمدی برای کنترل سرعتقوس تند یا راه پیچ د 15
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 قرار دارد. آنجلسلس
ی کاذب از جنس ام دی اف یا هاجداکنندهدفترهای کاری که با  1۷

 .شوندیمشیشه هم جدا 

 
، اما ماکاریو با وجود اینکه از جریان مسابقات تا حد دادیمانجام

برای امرار معاش  هاسال، بودشدهبازنشسته  یامهیوننصفه

یم، و هنوز هم با سرعت و خشونت رانندگی بوددادهمسابقه 

ین ار لورراهی بود که از طریق آن برای اولین ب دادنمسابقه. کرد

 خواندیم، دختری آمریکایی که خارج از کشور زبان بوددهیدرا 

تا به مسابقه برود. ظاهرش مثل دختران  چاندیپیمرا  هاکالسو 

غرب میانه آمریکا و  یهاالتیاالتین بود و نه شکل دختران 

وقتی که ماکاریو او را در خط پایان دید، خوشحال بود که 

 .کندیملی را روان صحبت که او پرتغا بوددهیفهم

وقتی لورین چند ماه بعد او را به خانه برد تا مادرش را مالقات 

. کردیمکند، هیلیس آرزو کرد که همسرش زنده بود و کمکش 

از نبود همسرش از یک سال پیش خسته بود و تصمیم گرفت 

تا حداقل برای دخترش آرزوی خوشبختی کند حتی اگر به 

خاب همسر اعتماد نداشت. عروسی در قضاوت او در مورد انت

تز کوتاه به ری عسلماهلیسبون برگزار شد، و سپس برای یک 

 یاهیهدرفتند. هیلیس نتوانست به این مسافرت برود ولی 

 سخاوتمندانه برایشان فرستاد.

سمت  به بودکردهکه ماکاریو در استرویل برایشان کرایه  یاخانه

، از بودشدهن شانزدهم ساخته در قر 19دریا بود. چالت اسپرانزا

به روی زمین ریخته  ایلیوبوگنینی ئتز یهاگلآن  یهاتراس

که به  خواباتاق. تازه عروس و داماد صبحگاه در تراس بودشده

دریایی را در  ٔ  ستارهاز آن  شدیمحدی به دریا نزدیک بود که 

حد جذر آب دید، قهوه خوردند. ماکاریو برای  نیترنییپا

که البته کامالً هم شبیه  —آورد 20پودل کوچکیک عروسش 

و برای چند روزی هم اطراف پیست ول گشته  —پودل ها نبود

ها به او غذا داده بودند، اما هیچ سازی اتومبیلبود. مأموران آماده

. لورین اسم سگ را اسپ بودامدهینکس برای پیدا کردنش 

ماکاریو  گذاشت؛ حمامش کرد و یک قفسه قالده برایش آورد.

 .کرداستفادهاز آن تابستان برای شناخت عروسش 

لورین برای هیلیس در مورد روزهای خوشی که چشم خود را 

کردند نوشت. به مادرش گفت که زودتر از ها باز میبه آن

گفت که از زمان ازدواج با رود، و میها به بازار میتوریست

که از شر گفت شود. میماکاریو دیگر توریست محسوب نمی

فردی در بانک که مشتریان را در کارهایی از قبیل باز و  1۸

 .کندیمو حل مشکالت حسابشان یاری  شانیهاحساب کردنبسته

را  خود عسلماهنام عمارت ویالیی که زوج در لیسبون در آن  ۵

 گذراندند.
 نوعی سگ پشمالو و باهوش 6
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چند باری — استیکنواخت شیکاگویی خالص شده «آ»تلفظ 

متوجه این موضوع  بودکردهکه به زبان مادریش صحبت 

نا اش معگفت جایی است که باید باشد، و زندگیبود. میشده

 .استافتهی

، دیدار از لورین مشغول یادگیری تاریخ شهرهای ساحلی 

شرجی ایلینویز داشت  کلیساهای برجسته بود، و به جای هوای

د شد. گفت که دوست داردر تابستان مالیم استرویل شکوفا می

گفتند ید داخل آبش برای ، ساحل کوچکی که می21در پرید

بزند؛ دو بیمارستان ارتوپدی هم در استخوان خوب است پرسه

ممکن  کندیمبه مادرش گفت که فکر  نیلور .شهر وجود داشت

 انبخش کودک مارانیب برایو  کنددنید هاآناز یکی از است 

ساحل کنار  بهرفت و یز او به تامار بعد چند روزقصه بخواند. 

 ی دیدار ازبرا 22رانیگیماهساحل  ای استوریل گاردن نویکاز

دعا  نویگیترز رفت تاباروک  یسایبه کل سپسو  ی رفتبازار ماه

 .ا به مسابقه نهاو بازگردد، ام پیش شهیهم ماکاریوکه کند که 

 قهمسیر مسابدر یک دور دشوار  سرکویتو استوریل در آوتودرومو

 یهاگوشه ،که دارای مسیرهای مستقیم ناهموار است 1فرمول 

 و ی با احتیاج به ترمزگیری شدید، مناطقسرهمپشتشعاعی 

 کلبه را داشتند، جوالی، هاآنی که بود. ماه دشوار ٔ  چانهیپ کی

مگر  .شدیمواری برگزار موتورس ٔ  مسابقهبود که تنها  یزمان

وگرنه ، کردندیمتمدید اقامتشان را ماکاریو و لورین ه کاین

خبری از دوستان ماکاریو نبود تا او را نسبت به بازگشت به 

که  کردندیم. هر کدام احساس کنندوسوسهپیست مسابقه 

دیگری یک جایزه است، پس دیگر چه نیازی به رقابت کردن 

 بود؟

از و  بودندگفتهبه مادرش این طور ، کردیمر فک این طور نیلور

که ماکاریو قباٌل  گفتیملورین من منتقل شد. طریق او هم به 

که زن داشت و اکنون  ای. آاستکردهجمعیک سبد پر از جوایز 

را به خطر  اشیزندگنیاز بود که  شدیم داربچهبه زودی هم 

ولی  ،بودم الهسهفدهساله بود و من  کیوستیب لورین؟ بیندازد

مثل  بلکه ،،کردینمرفتار  ترشبزرگخواهر  ٔ  بچهاو با من مثل 

سود ببرد.  بودآموختهاز هر آنچه که او  توانستیمکسی که 

زبان یاد  گرفتیمتوانستم آنطور که او زبان یاد اگرچه من نمی

 لورین. در همان تابستان، گرفتمیم دیگر را یاد یهادرس، بگیرم

پیراهنش را  گری. او دگشاد کرد یهاراهنیپشیدن پوشروع به 

 بودکردهپیدا  زدنچرتدیگر عادت به . گذاشتینمدر شلوارش 

هوس ایجاد  کمکمو خشن بود. او  ضیو به طور متناوب مر و
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8. Paria dos Pescadores 

عبارتی که البته لورین با طعنه به  ،کردیمیک خاندان را القا 

 دی بود.آن ج ٔ  درباره ، اما ماکاریو کامالًبردیمکار 

سپس او همان اشتباه قدیمی تالش برای تغییر اصالت فرد 

 هکرا به خانه برد و او را به آنچه  شاو شوهربیگانه را انجام داد. 

یز هم پیدا کند نویلیا ترکبدون  توانستیم یبه راحت

 نی، اما لوریو این کارش را به رویش نیاوردراماک. کردلیتبد

زهایی کرد که برای اولین بار شروع به سرزنش او به خاطر چی

 .بودکردهاو را به سمتش جذب 

ه را ب ویکارادوباره م نیلور ل،یدر استور گذراندن آن ماهپس از 

یمداشته باشد، او  ییکایدکتر آمر کی خواستیمخانه آورد. او 

یماو  ،کندکمککودک از  یدارنگهدر را  او مادرش خواست

یمادارهدر گذشته آن را  شکه پدر یشرکت در ویماکار خواست

شوهر او یک  ،هانیا ٔ  همهگذشته از . مشغول به کار شود ،کرد

متولد شد،  مزیج شانکه پسر ی. زمانخواستیم ییکایآمر

ن که با آبود  یزبان ی. پرتغالتلفظ کرد «23ژیمه»آن را  ویراماک

 .کردندیمباهم دعوا 

باداری، دو سال اول مادری برای لورین مرهم بود. در طول 

، و بعد بودکردهرا متوقف  اشیروحاستعمال دارو برای تقویت 

از تولد نوزاد نیز به این کار دست نزد. او تغییرات حالش را به 

جدید، به هوشیاری الزم برای محافظت از  یهاتیمسئول

یمربط  اشییشکوفاکودکش و تالش برای حصول اطمینان از 

. دیدیمهر روز او را  ای کردیمصحبت  شمادر با با تلفن. داد

یزمینویلیایا به فرنیاز کال با پرواز کهوقتی بار  کیهر چند ماه 

، او من آغاز نشده بود دور شدم یکه هنوز برا یاز زندگ تا آمدم

که از که  یایزندگ، دادمیم حیاو را ترج یزندگ. دمیدیمرا 

 .بودزدهحرف اشدربارهقبل از تولد فرزندش 

مراقبت از کودک در  گشتیبرموقتی که عصر از دفتر  ویراماک

 ٔ  همهنیاز دارد تا از گفت که  نیروحال، ل نی. با اکردیمکمک 

چیز این زندگی، پس یک پرواز به  ٔ  همه، از دورشود هانیا

 .رزروکرد اشیسالگ وسهستیبلیسبون در تاریخ تولد 

ر به او راجع به نوبود ن ی ماکاریومیدوست قد سیپل سیاگر رئ

افراد از  ی. به طور کلشدینم، او از وجود آن مطلع گفتینماو 

بین المللی از داخل پایتخت را ضبط  یهاتماساینکه پلیس 

شب  آخریندر  لورینکه  یزمان نی. بنابراآگاهی نداشتند کندیم

 از اتاقی در هتل لیسبون ریتز به مادرش دردر  اشیزندگ

 سی. رئبودکردهضبط  سیپل ار مه، مکالبودزدهزنگ  کاگویش

نوار  ، بلکه یک نسخه ازبودگفتهاین را به ماکاریو  تنهانه سیپل

 .بوددادهرا هم به او 

 تلفظ پرتغالی جیمز 23



 

 1398 مردادماه |وکچماهنامه ادبیات داستانی |صدوهشتمشماره      98

ماکاریو یک بار به نوار گوش کرد و سپس آن را داخل 

گاوصندوقش در بانک گذاشت. او به هیلیس در مورد اینکه 

 ٔ  مسئله او و دخترش وجود دارد، یا ٔ  مکالمهنواری از آخرین 

ها بیشتر و های لورین که با خوردن قرصدادن او به حرفگوش

اما خب این  بود.است، چیزی نگفته شدهیمبیشتر احمقانه 

 مسئله را با من در میان گذاشت.

هجدهم  ٔ  طبقههیلیس و من روی تراس واحد او که در 

آپارتمان قرار داشت وبه قدری به لیک میشیگان نزدیک بود که 

ی وقت خوردیم.کرد قهوهسنگ را استشمامز آن بوی زغالشد امی

 ون، چقریباً مصرف کافئین را کنار گذاشتو تکه لورین مرد، ا

کرد باعث از بین رفتن اثر داروهای مسکنی که مصرف می

کرد، او مثل یک دفعه تمامشد همه چیز را اما خب نمیشد. می

بود. فظ کردهنوشید و عادت خود را حها قهوه میگذشته صبح

ای که از تراسش قابل های پس از مرگ لورین، منظرهدر سال

قابل رؤیت نبود. ساختمان جان هانکوک، که  گریدمشاهده بود 

روی دفتر و برج مسکونی باالرفتنش را از اتاق نشیمنش، روبه

بود بخش زیادی از منظره را دید خارج ساختمان، تماشا کرده

 بود.کرده

لورین حرف بزند، اما به نظر  ٔ  دربارهست خواهیلیس نمی

م، از بودآمد که از زمانی که من از ساحل به شیکاگو برگشتهمی

دادم برد. با اینکه کاری که انجام میهایم لذت میمالقات

جذابیت خاصی نداشت، اما مادربزرگ از من جزئیات مرگ 

 خواست. در تصادفی نه چندان خوشایند، من در آنلورین را می

زمان مشغول ویرایش مقاالت برای نشریات پزشکی بودم. شغلی 

گیر بیاورم، آن را  یبهتردانستم به محض اینکه شغل که می

 رها خواهم کرد.

خواست تا پزشکی باالی سرش بیاید و با مطمئنم اگر لورین می

دهد، به پذیرش هتل ریتز زنگ  وشوشسترا  اشمعدهپمپ 

ال با ٔ  طبقهیک دکتر به اتاقش در  گفت تاها میزد و به آنمی

خواست با مادرش حرف بزند، تا به او از هزاران بفرستند. می

خوابش در اتاق مهمانان مایل دورتر بگوید که جیمز در تخت

تواند و آیا می —است، و اینکه صدایش نامفهوم است خوابیده

و اینکه وقتی صبح از خواب بیدار  —بلندتر صحبت کند یا نه؟ 

 بود. سپس از مادرش خواست تا زمانی بهترخواهدد حالش شو

 کند پشت خط بماند.با الالیی خودش را خواب می که

بدهم؛ مجبور بودم زمانی که ماکاریو نگذاشت من به نوار گوش

 ،زشت را به من داد ٔ  هیهددر تولد جیمز کنارم کشید و این 

ی از او های او را در مورد محتویات داخلش قبول کنم. وقتحرف

پرسیدم چرا محتویات نوار را برای من تعریف کرده، جوابی 

 نداشت که بدهد.

امروز صبح تصمیم گرفتم تا صدای خودم را ضبط کنم. 

ام در مورد مهمانی دیشب مالیبو بگویم. خواستم به خالهمی

شخصی که در را باز کرد نه میزبان بلکه همان بازیگر فرانسوی 

ها را بازی کرد، کسی از فیلمش نقش هرزهکه در آغ یاهرزهبود، 

بود. افزایش زیاد ام را اغفال کردهها پیش در مادرید خالهکه سال

 هنوز هم جذابیت کهسن اثری رویش نگذاشته یود و فکر کردم 

 خودش را دارد.

خواستم تا کمی نقش بازی کنم پس در داخل خانه از پشت می

آید تا آسمان شب ون میسرش رفتم و از او پرسیدم که آیا بیر

را به من نشان بدهد یا نه. خودم را لورین معرفی کردم و دقیقًا 

جایگزین شده بود برایش هجی کردم. انتظار ای با اِ جایی را که 

هایم گذاشت و داشتم که جا بخورد. اما دستانش را روی شانه

بدانم که  توانستمینم. کرددید برایم توصیف آنچه در باال می

گوید درست است یا نه. های فلکی میزی که راجع به صورتچی

بود. اما وقتی از اش تا حد زیادی روی من اثر گذاشتهلهجه

صحبت کردن دست برداشت و خواست در آغوشم بکشد، 

 ماه که یدختر عنوان به رو من یتونیم»جاخالی دادم و گفتم: 

اما » او گفت:.« یباش داشته خاطر به یداد نشون اون به رو

 .«عزیزم هر ماه تو آسمون یه ماه تازست

اش بگویم. ام دربارهبه خاله خواستمیمبا این وجود هنوز هم 

شد تجهیزاتش را دوران نوارهای کاست سرآمده بود، اما باید می

ام را کردم، نباید قصهاز جایی گیر آورد، و وقتی که پیدایش می

را در یک کیف  کردم؟ نباید آنروی نواری برایش ضبط می

توانست آن را تا می کردمیمنمدی مناسب برای ماکاریو پست 

به بانک لیسبون ببرد و گاوصندوق را باز کند و آن را کنار نوار 

 ■؟دهدکند قرار زنش که در صندوق امانات بانک تلق تلق می
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 «آن زن دیگر»داستان ترجمه  
 «ی فارسانیمریم سلیمان»؛ Emma Franieczek«نویسنده 

 

زن، بتواند فراموشش  مرگاناز  امیدوار بودم که این مرد پس

 و البته اینچنین کند اگر چه که میدانم امیدی خودخواهانه بود.

 هم نشد.

. نمینشیمبروی نیمکت چوبی در نزدیکی لندزاند کنارش 

رنگ و صیقلی است، پوست روی آن خیلی وقت  یاقهوهنیمکت 

صافی را از خود به جا گذاشته است. با پیش کنده شده و سطح 

شروع طوفان موجهای دریا تا سطح نیمکت باال آمدند، 

برق  هاموجخیس شود،  توانستیماستراحتگاه ما به راحتی 

 زینتی برجای گذاشت. ٔ  شدهجابجا  یهاماسهدرخشانی از 

آن زن مانند دریا رام ناشدنی و دست نایافتنی بود. درست زمانی 

یماز دستانت  یاافتهیبه گوهر وجود اودست  یکردیمکه فکر 

و تو را در عطش  زدیملبخند  رفتیمو همانطور که  ختیگر

اینها باخبر بودم چرا که پیش  ٔ  همه. از کردیمخواستنش رها 

 دوست من بود. نیتریمیقداز آنکه معشوق این مرد شود 

 کردیم، خالها را پر شدیممانند ماسه میان انگشتان پا ظاهر 

که بیشتر پیش بروی. اگر او اینجا بود  کردیمو تو را ترغیب 

. طنین زدیمو از درون آنها تو را صدا  کردیمغارها را پیدا 

صدایش به تو که بر لبه ایستاده بودی و جرات کافی برای وارد 

تا اینکه صدایش بقدری آرام  دیرسیمشدن به آنجا را نداشتی 

وجودت را در برمیگرفت،  ٔ  همهسی که تر شدیمو نامفهوم 

ترس گم کردن اون برای همیشه. همینکه به داخل غار با 

ر تیز د یهاپنجهخفاشهای ترسناک و ناشناخته با دندانهای و 

، او ینهادیمقدم  باالی سر و جانوران موذی دریایی در زیر پا

 .شدیمدر مقابلت ظاهر 

که تنها  کردیمپیشکش  ییهاپاستلبه تو صدفهای رنگین و 

و تو را به این  اندبودهپریان دریایی قادر به درست کردن آنها 

که زیباترین چیزی که تا بحال، البته جدای از  رساندیمباور 

 ٔ  هکودکانرا به تو بخشیده است. هیجان  یادهیدزیبایی خود او، 

و جای آن را گرمای  بردیمدختر تمام وحشت درونت را از بین 

 .گرفتیمطالییش را روشن کرده بود  ٔ  چهرهکه  نور خورشیدی

به  یتوانستینمولی هرگز  دیدویمو با تو  گرفتیمدستانت را 

تا نفس بگیری بار دیگر او رفته بود و  یستادیایماو برسی. اگر 

و ماسه و  یشدیمهمراهش نور زندگی تو نیز. تو تنها رها 

طاقت فرسا ، درخشش خورشید دادندیمسنگها پایت را آزار 

که زمان دست کشیدن از  کردیمو به تو گوشزد  گشتیم

 رویاها و باز گشتن به خانه فرارسیده.

یکبار یکی از کالههای حصیری او را با ربان کاربنی رنگی که 

بشکل منظمی پاپیون شده بود پیدا کردم. کاله کنار آبهای جمع 

ش بدی برای افتاده بود و ترس از اینکه اتفاق هاصخرهشده میان 

را گشتم و بلند صدایش  هاصخرهرخ داده مرا فرا گرفت. اطراف 

. وقتی در نهایت چرخیدم دختر پشت سرم ایستاده بود زدمیم

. مرد نیز کنارش ایستاده بود. دختر هیچ کردیمو به من نگاه 

نگفت فقط لبخند زد. مرد با شرم سمت دیگر را نگاه کرد انگار 

 یالحظهشرم آور مچش را گرفته باشند  که در حین انجام کاری

قبل از اینکه به راهش ادامه دهد درنگ کرد. دختر به من اجازه 

 داد کالهش را نگه دارم.

بقدری آشنا  مانیهاداستانحاال مرد در موردش حرف میزند. 

خصوصی هستند. انگار که  میکردینمبود که دیگر احساس 

را با  هاآن، دیدیمخواب دختر تمامی این لحظات فوق العاده را 

آزمود تا اینکه  توانستیمو بر هر کس که  ختیآمیمسحر 

شریکش را یافت. ابرها روی سر ما را پوشاندند انگار که حتی 

خورشید هم عزادار بود، هوا بطرز ناخوشایندی سرد بود، باد 

 خاطراتمان را خاموش کرد. ٔ  شعلهاطرافمان وزید و 

 کردیماشته باشد گویی درخودش نجوا مرد بی آنکه رو به من د

گفت آنها آرزوی فرار به جایی را داشتند که هیچ کس زن را به 

خوبی او نشناسد. اما حقیقت نداشت. من آن دخترک را با تمام 

. من سیرت جذاب و دلربای او شناختمیمزیبایی شکوهمندش 

تو  . بلندی موهایش که هنگام دویدن به سمتشناختمیمرا 

زندگی در  ٔ  درباره ییهاجواب، هنگامی که او بدنبال دآمیم

انگشتش تمام کثیفیها پنهان  میان گل و الی بود زیر ناخنهای

 .شدندیمو برگها در مقابل او پژمرده  گشتیم

زن را دیدم. فقط یک مرتبه او را گریه کنان دیدم  ٔ  هیسامن نیز 

 او روحش کم کم ناپدید شد. برای یک لحظه طبیعی بود ب

 چشمانی شبیه به آهوی در حال فرار. خوب می شناختمتش

، مثل اینکه به گفتیمآنچه را که مشتاق شنیدنش بودی به تو 

 کسی نیاز دارد تا از او مراقبت کند ولی دروغی بیش نبود.

این زن به او نیز کلک زده بود. به مرد گفته بود که از او بچه 

زندگی بود. همه چیز . دختر خواستار خلق زیبایی و خواهدیم

 .دادیمدست به دست هم 

مرد تمام تنش  گفتیماما خود زن آرزویش را برباد فنا داد. او 

کرده و هر کورسوی  را کبود به رنگ سیاهی آسمان در دل شب

 امیدی برای بچه دار شدن را از او گرفته است.
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در مورد این چیزها با من صحبت کرد. اینکه او چطور در  مرد

. زن شدیمریکی از یک فرشته به یک شیطان تبدیل دل تا

آشفته بود. درست همچون جزر و مد دریا که عصر هنگام همه 

آشفتگی او نیز هر چیز در اطرافش  بردیمچیز را درون خود فرو 

و همچون  دیکشیمجیغ  یاوانهید. او مانند کردیمرا احاطه 

. کردیمرف و نوشیدنیهای الکلی مص گفتیمقاچاقچیان ناسزا 

او را  دیکشیممرد دراز  کنار اما با فرارسیدن آرامش سپیده دم،

. دیکشیمدست محبت  اشیینامرو بر زخمهای  کردیمنوازش 

و خشم دختر  گرفتیمجزرومد راه خود را به سمت دریا پیش 

یم. سپس دختر به آرامی به خواب فرو بردیمرا همراه خود 

و  ماندیمو منتظر بیدار شدنش  کردیمو مرد او را نظاره  رفت

که چه ماجرایی در آن روز پیش رویشان قرار  دیشیاندیمبه این 

و  شدیمخواهد گرفت. توهمات او به دست فراموشی سپرده 

 باردیگر زیبایی به او بازمیگشت.

د زن بیش از ح به راحتی فراموش کنم. هنگامیکه توانستمینم

اول  بودم که هر روز تفریحی من برای مرد زنگ فرا رفته بود

. میدیخندیمو باهم صحبت کرده و  کردمیمصبح او را همراهی 

 در این باره چیزی بر زبان نیاورد اما از قضیه باخبربود. زن هرگز

صدایش از حد  زدیمهنگامیکه مرد با من در مورد زن حرف 

گویی  کردیماینگونه از خود محافظت  شدینمپچ پچ بلندتر 

از میان دیوارهای سنگی صدایش را بشنود.  توانستیم که زن

. من زنی دیگر میکردینماما ما فقط در مورد آن زن صحبت 

شب  هر شدم. شهامت گفتن اینکه دوستش داشتم را پیدا کردم.

تاریک  ٔ  چهره. دادیممنتظر صدای در بودم که خبر آمدنش را 

 .شدیماو در راهروی در با نور بیرون روشن 

تا آنها را کنار  آوردیمو لباسهای خیسش را در  شدیم داخل

آتش خشک کنم. لباس بلند خاکستری رنگ مرا دور خود 

 شهیشو به صدای رقص باران بر روی  مینشستیممییچید، 

 .میدادیمپنجره گوش 

این چنین شود در حقیقت سخت تالش کردم تا  خواستمینم

ه او عاشق آن زن شده این اتفاق نیفتد اما درست همان زمانی ک

بود من نیز عاشق او شدم. بدون هیچ منطقی، جریان آب مرا 

امن  ٔ  نقطههمراه خود برد و من قادر به شنا کردن به سمت 

مرا بلعید و با خود به اعماق برد تا اینکه تنها  آبنبودم. جریان 

تسلیم شدن بود. اجازه دادم مرا با  آمدکاری که از دستم برمی 

 خود ببرد.

و به  چرخندیمحاال در سپیده دم مرغان دریایی اطرافمان 

دنبال جایی برای فرود آمدن هستند. صدای مرغان دریایی در 

 میانشسته. از جایی که ما اندازدیمباد مهیب و سهمگین طنین 

 ٔ  حوضچه توانمیمراه خود را تا ساحل پیش گرفته است.  پرتگاه

تیزش نمایان است.  یهالبه هنوز را ببینم. هاصخرهآب میان 

در آن قدم نهاد و در عین  توانیمآب انقدر کم عمق است که 

 درونش غرق شد. توانیمحال بقدری ژرف که 

قرار داد و من نیز دستم را روی  مرد دستش را روی نیمکت

برای  میتوانستیمبه هم رسید.  مانیهاشانهدستان او گذاشتم. 

او جای دیگری دور از من  گرم شدن بهم نزدیک شویم اما فکر

بود. با بارش اولین قطره باران ما همچنان بی حرکت نشستیم. 

مرد به یاد زن آهی کشید، برای زندگی که محکوم به ادامه 

ی باران برو ٔ  قطرهدادنش بود. با پیچش درد در قلبش ناله کرد. 

چکید یا اینکه اشک چشمانش بود؟ او هنوز هم عاشق  اشگونه

 است. فردی اشتباه

دستم را از روی دستش بردارم و برروی  توانستمیمیه راحتی 

قسمتی از کمرش بگذارم. لرزشی که در انگشتانم جاری شد را 

تعادل  توانستمیمخیلی سریع و با خشونت  ،کردمیماحساس 

او را بر هم زنم و او را از روی لبه هل دهم و پرت شدنش را تا 

که چه چیزی در  کردمیمن فکر به تماشا بنشینم. به ای آخربه 

چشمانش خواهم دید. آیا از سر تعجب فریاد خواهد کشید؟ یا 

 پرندگان و باد گم خواهد شد. اینکه صدایش در صدای

زن جیغ نکشید، اجازه داد آبشار او را همراه خود ببرد. اینگونه 

چنین خواهد  دانستیمکه در تمام مدت  دیرسیمبه نظر 

.■شد
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 «عدالت کور»جمه داستان تر 
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بود، مگه نه،  1962اونی که همین االن رد شد، ولسواگن مدل »

 مرد کور گفت.« ژدیائو؟

 «نه، اون یه سیمکا توفائو بود.»

یه سیمکا توفائو؟...آه، بله، درسته. یه سیمکای پرقدرت و خیلی »

یم. من دمیمدوری تشخیص  فاصلهکم مصرف. من سیمکا رو 

برند هر ماشینی رو از صدای موتورش بگم، اینی که همین  تونم

 «االن رد شد، فورد نبود؟

 «نه، یه مرسدس کامیون بود.»

! خیلی وقت کردیمکی فکرش رو « یه مرسدس کامیون!»

. یه کامیون اومدیمگذشته بود که یه مرسدس کامیون این ورا 

. از مسافت طوالنی دارهیمنگه  یخوببه هاروچیپبزرگ. تنومند. 

 هر ماشینی رو بگم. تونمیممرسدس رو تشخیص بدم... تونمیم

 ورهاموتچه مدته من اینجا در این بزرگراه نشستم و به  یدونیم

، دوست من ژدیائو؟ دوازده ساله، دوست من. دوازده دمیمگوش 

 سال.

کافی زیاد تا یه  ٔ  اندازهخیلی وقته، مگه نه، دوست من؟ به »

، منظورمه. اون یه گوردینی هانیماشکم چیز یاد بگیری. درباره 

 «تیموسو نبود که همین االن رد شد؟

 «نه، یه اسکوتر بود.»

 مخصوصاً، اسکوترهایه اسکوتر... سرت کاله میزارن، اون »

 وقتیکه اگزوزشون رو روشن میزارن.

ز باشه که من یه چی آگه، گفتمیماما همونطور که داشتم »

 با صدای موتورشونه. هالیاتومببتونم انجام بدم اون تشخیص 

 «سال گوش دادنه! یهاسالهرچه باشه، باید بگم: 

...اونی کنهیمخاصی خیلی کمک  یهاتیموقعاین توانایی در »

 «که همین االن رد شد، یه مرسدس کوچیک نبود؟

 «نه، یه اتوبوس بود.»

 سرهم هیچوقت این ورا نمیان. : دو مرسدس پشتدونستمیم»

 «. اما من کجا بودم؟ آه، بله.کردمیمداشتم شوخی  فقط

تواناییم یه بار خیلی کمکم کرد. میخای دربارش بهت بگم، »

وقتکشی کنم، مگه  کنهیم. بهم کمک گمیمژدیائو؟ پس بهت 

. من از شب بیشتر شهیمسپری  ترعیسرنه؟ با این شیوه روز 

یمموقع سال خنکه. اما همانطور که داشتم خوشم میاد: این 

مایلی از اینجا دورتر  120 باًیتقر: چند سال پیش یه مرد گفتم

تا گلوله کشته  15کشته شد، یه گاوچران خیلی ثروتمند. با 

 «شد. اون گلکسی نبود؟

 «بود. 64نه، یه ولسواگن مدل »

 
ماشین خوب. خیلی کم مصرف. یه  هی اااه، یه ولسواگن....»

یربکس خیلی خوب. اما، به هرحال، گاوچران کشته شد. گ

دربارش چیزی نشنیدی؟ یه پرونده پر حرف و حدیثی بود. 

پونزده گلوله! و اونا کل پوالی گاوچرون رو بردند. در اون زمان، 

جاده و من درباره جنایت  طرف من عادت داشتم اینجا بشینم،

 جمعه رادیو گفتشنیدم که در روز یکشنبه رخ داده بود. در روز 

نمیدونن از کجا شروع کنند. اونی که همین االن  هاسیپلکه 

 «رد شد کاندانگو نبود؟

 «نه، کاندانگو نبود.»

، تا گفتمیممطمئن بودم اون یه کاندانگو بود...همونطور که »

 از کجا شروع کنند. دونستندینمروز جمعه اونا 

و فکر  کردمیمهمین صندلی، فکر  من اینجا نشسته بودم، در»

...من خیلی فکر کردم. پس یه خط فکری رو ترسیم کردمیم

 امهیاهمسکمک کنم. من از  هاسیپلکردم. فکر کردم که باید به 

درخواست کردم تا به کارآگاه پلیس اطالع بده که من اطالعاتی 

 درباره اونا دارم. این یکی باید کانداگو باشه!

 «نه، اون گوردینی تیموسو بود.»

 کارآگاه خیلی« قسم بخورم که اون کانداگو بود. تونستمیم»

وقت چشم به راه بود تا بیاید با من صحبت کند. باید پیش 

یه مرد کور؟ یه مرد کور چه چیزی »خودش فکر کرده باشه: 

، تو میدونی چگونه هاحماقتاز اون نوع « میتونه دیده باشه؟

چونکه  است، دوست من. در هر صورت، سروکلش پیدا شد،

با یه سنگ حرف بزنند.  رفتنیماونقدر گیج شده بودند که حتی 

جاییکه االن تو هستی، نشست، ژدیائو. اون  قاً یدقکارآگاه اومد و 

 «یه اتوبوسه؟

 «استیشن باری بود.شورولت نه، یه »

یه استیشن باری قدیمی، اما از اون خوباش. کجا بودم؟ آها، »

 «بله. کارآگاه اومد، من پرسیدم:

 «کارآگاه، در چه زمانی جنایت رخ داده؟»

بعد، من گفتم، باید دنبال »پاسخ داد.  «دور و بر سه بعدازظهر،»

ماشین در لوله اگزوزش یه سوراخ داره.  یه اولدزموبیلی بگردی.

احتراق ناقض داره. در صندلی جلویی یه مرد  هاششمعیکی از 

سه نفر  خیلی چاق نشسته بود. درعقب، من مطمئنم، دو یا

 «چطور همه اینا رو میدونی؟« »بود. زدهشگفتکارآگاه »بودند. 

د .دبیلو ریک تمام چیزی بود که ازم پرسید. همین االن یه دی.

 «نشد؟

 «نه، اون یه ولسواگن بود.»
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چطور همه اینا رو « »صحیح. کارآگاه شگفت زده بود.»

 «میدونی؟

که من اینجا سال  یهاسال»من جواب دادم، « ببین، کارآگاه،»

که رد میشم گوش میدم.  ییهانیماشکنار جاده میشینم و به 

یدونم. حتی بیشتر از اونم م هارونیماش یبرندهامن همه 

وقتیکه موتورخرابه، وقتیکه خیلی وزن در طرف جلوه، میدونم. 

 3وقتیکه افرادی در عقب ماشین هستند. ماشین یه ربع به 

 « هر برگشت.به ش 3:15اینجا اومد و در ساعت 

 کارآگاه پرسید. « از کجا میدونی که زمانش این بود؟»

اینجا رو ببین، اگر تنها یه چیزی باشه که بلد »جواب دادم: 

 هنیآ -با صدای موتورهایش هانیماشدر کنار تشخیص -باشم

 با تمام شک« که چطور زمان رو با ارتفاع آفتاب تشخیص بدم.

 ، کارآگاه پذیرفت.دهاشیتردو 

 «ویلیس آیرو همین االن رد شد؟ هی .» ..

 «نه، اون یه شورلت بود.»

رو با تمام دارودسته داخلش  1927کارآگاه اولدزموبیل مدل »

پیدا کرد. اونقدر شگفت زده بودند که بدون مقاومت تسلیم 

شدند. کارآگاه کل پوالی گاوچرون رو دوباره به دست آورد و 

ش به من دادند. اون یه خانواده سهم بزرگی رو به عنوان پادا

 «تویوتا بود که همین االن رد شد؟

 ■ «بود. 56نه، اون فورد مدل »
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 «تریستان و ایزولده» داستان ترجمه 
 «(رضویج. ایرانپور )م. »مترجم  

 
 ـ مرگ و پایان سوگنامه  16

ان جنگی می "کارهایکس"چندی پس از باز گشت تریستان به 

گرفت و کاهردین، دوست تریستان، به دو سرزمین همسایه در 

سپهبد سپاه دشمن با هفت برادرش  "بدالیس"او نیازمند بود. 

که میدانستد با بودن تریستان رنگ پیروزی را نخواهند دید با 

شمشیر زهرآلودی از پشت به او یورش برده و چندین کوبه ای 

ر دبه او میزنند، در این نبرد ناجوانمردانه تریستان هر هفت برا

را میکشد و خود را با هزاران زخم و درد به کاخ میرساند. 

دشمنان میگریزند و تریستان به بستر بیماری میافتد. تالش 

همه پزشکان کشور سودی ندارد و تریستان در می یابد که 

 مرگش فرا رسیده و هنگام رفتن است.

پنهانی کاهردین را فرا خوانده و همه چیز را برایش بازگو      

کند، که در پاره زمانی که نبود، کجا بوده و میان او و ایزولده می

 زرین مو چه گذشته است. و در پایان آهسته میگوید:

برادر، در این سرزمین جز تو کسی را ندارم، مرگ مرا  "

نمیترساند، از این میترسم که دیگر ایزولده زرین مو را هرگز 

گام مرگم در نبینم، واپسین آرزوی من این است که اودر هن

کنارم باشد. و واپسین درخواست من از تواین است که این 

انگشتری را بگیری و به کورنوال بروی و واپسین پیام و آرزوی 

 "مرا به گوش او برسانی.

تریستان اندکی از ناتوانی بیهوش میشود و هنگامی که      

دوباره چشمان خود را باز میکند کاهردین را کنار بسترش 

 . با چشمان نیمه باز و آوای نزار و بی زور میگوید:میبیند

برادرچون بازرگانی به کورنوال شو و پارچه های خود را  "     

به ایزولده زرین مو برای فروش نشان بده! و آن چنان کن که او 

این انگشتر را دردست تو ببیند. استیگان داشته باش که بادیدن 

هد یافت و هر آنچه تو بگوئی این انگشتر راهی برای دیدار تو خوا

  "او همان کند.

تریستان خاموش شد، با چشمان اشکبار و بسته با مرگ      

میجنگید وچشم براه دلداده اش بود، دیگر شمارش زمان را از 

دست داده بود، نمیدانست کی روز است وکی شب. ایزولده 

سفید دست که همه چیز را پنهانی شنیده بود از همسرش با 

انی نگهداری میکرد، ولی هر گاه که به تریستان نگاه میکرد، مهرب

اشک در چشمانش گرد میآمد و در گوشه دلش به ایزولده زرین 

 مو رشک میبرد.

*** 

 

کاهردین چنان کرد که تریستان به او گفته بود. به کورنوال شد 

و برای فروش پرنیان و پارچه های رنگارنگ با چند تن از 

یزولده زرین مو رفت. شهبانوبا دیدن پارچه همراهانش به پیش ا

ها وانگشتری به او نزدیکتر شده و کاهردین با آوای آهسته  در 

گوشی به او چگونگیِ تریستان را میگوید. شهبانو بیدرنگ با 

 آوای بلند از او پرسید:

ای بازرگانِ نیک نژادِ نیک گوهر! در کجا لنگر انداخته اید ؟  "

گر پارچه های شمابه کشتی شما خواهم من فردا برای دیدن دی

 "آمد.

کاهردین پس از چندبار کرنش کردنِ پیش ایزولده زرین مو و 

گفتن جای لنگرگاهشان به کشتی باز میگردد و همه چیز را 

 برای لنگر کشیدن آماده میکند.

در پگاه فردای آن روز، خورشید تازه سر زده بود که شهبانوبه 

همدَمانش برای دیدن پارچه خود را  همراه برانجین وچند تن از

به کشتی میرسانند.ولی ولی آه از این تنگ چشمی و کنجکاوی! 

آندره که گویا به چیزی بدگمان شده بود به هزار انگیزه برای 

 دیدن پارچه سربار ایزولده زرین مو شده و او را همراهی میکند. 

ه درونِ  ب میان کشتی و لنگرگاه پلِ چوبیِ باریکی برای رفتنِ     

کشتی گذاشته بودند. همراهان شهبانودر کنار لنگرگاه ایستادند 

و نخست شهبانو و برانجین از پل گذشتند و به دنبالشان آندره 

بد سرشت پا بروی پل گذاشت.هنگامی که شهبانو و برانجین 

خود را بدرون کشتی رسانیدند و آندره نزدیک کشتی بود چند 

اهردین سر پل را برداشته و به درون تااز ملوانان به دستور ک

دریا پرتاب کردند. آندره که تالش کرد خود را به لبه کشتی 

آویزان کند به کوبه شمشیر کاهردین با دریا افتاد و سزای 

کارهای پلیدش را گرفت ودر آن هنگام کاهردین بیاد تریستان 

 بود و فریاد زد:

ار بد اندیشی کبمیر ای پست نهاِد بیشرم، که جز بدگوئی و  "

دیگری در این جهان نداشتی و نکردی! بمیر که سزای تو این 

 "است.

لنگر برداشته شد، بادبانها کشیده شدند و بادی سازگارو به اندازه 

 کشتی را بسوی بریتاگنی به راه انداخت. 

***** 

در کارهایکس تریستان با ناتوانی با مرگ دست و پنجه نرم      

ایزولده زرین مو بود که او را زنده نگه داشته  میکرد، تنها اندیشهِ

بود. هر روز چاکری را به کرانه میفرستاد تا ببیند که آیا کشتی 
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کاهردین به همراه شهبانو میاید؟ و اگر میاید پرچمی که بر 

دکل آن است چه رنگی است. و سپس هرروز تخت  او را چند 

جا د و اواز آنکس برده و بر نزدیک پنجره رو به دریا میگذاشتن

میتوانست کشتی ها را ببیند. تا هنگامیکه هوا روشن بود او آنجا 

 چشم براه کشتی ایزولده زرین مو بود.

کشتی کاهردین به کارهایکس نزدیک میشد، ولی گویا دریا      

هم با این دو دلداده سر جنگ داشت. توفان سهمگینی کشتی 

و ناخدا از روی ناچاری را چون پرِ کاهی به اینور و آنور میکشید 

بسوی شاخابی راند و کشتی را به جای آرام تری دورتر از 

آبخیزهای دهشتناک نگه داشت تا توفان آرام بگیرد. پس از پنج 

روزو پنج شب توفان آرام گرفت و کشتی دوباره براه افتاد. هنوز 

چندی نرفته بودند که باد چنان آرام گرفت که بادبانها لَخت 

راندن کشتی نشدنی بود و پارو زدن سود چندانی افتادند و 

 نداشت.  

ایزولده زرین مو ناالن وگریان با پروردگارش راز و نیاز      

آیا تو ای آفریدگار دریاها و کوه ها، تو هم آهنگ نابودی  "میکرد:

ما را داری؟ آیا بدبختی و بیچارگی  مرزی باالتر از این دارد؟ آه 

نم ر دیگر، یک بار دیگر بتوانم تو را ببیتریستان اگر تنها یک با

و با تو سخن بگویم دیگر هرگز به مرگ نمی اندیشم، چه زندگی 

برایم ارزشی ندارد. امیدوارم که پروردگار ما را ببخشد و بگذارد 

که یا تو تندرستی خود را باز یابی و یا من بتو برسم و در کنار 

   "تو و با هم بمیریم.

ترین دکل کشتی، کاهردین پرچم سفیدی زده بر باالی بلند     

بود به این چم که ایزولده زرین مو همراه ما است و برای دیدار 

تو میآید. و امیدوار بود که تریستان این پرچم را ببیند. وشهبانو 

همچنان مینالید و میگرئید. آن شب او در خواب بختکی دید 

ه داشته، سراسیمکه او کله پُر خون گرازی را بر روی دامنش نگه 

از خواب میپرد و میسُهد که دیگر برای دیدن یارش ،تریستان، 

 دیر شده است.

کشتی به کارهایکس نزدیک میشود ولی تریستان آن اندازه      

ناتوان است که دیگر هیچ چیز نمی بینید و نمی گیرد. از این 

رو با همان ناتوانیش به ایزولده سفید دست،همسرش، اشاره 

 ه برود و ببیند آیا کشتی آمده است.میکند ک

اوخود را به بستر تریستان میرساند، در کنارش مینشیند و      

دوست من، کاهردین در راه است، کشتی اش را دیدم،  "میگوید:

 "امیدوارم با خودش دارو را برای بهبودی تو آورده باشد.

دوست من! تنها به من بگو که پرچم باالی کشتی چه رنگی  "

 "؟است

من آنرا دیده ام، و آنها پرچم را بر بلندترین دکل باال برده اند  "

 "و رنگش سیاهِ سیاه است.

و این واپسین واژه ای بود که تریستان شنید، سیاِه سیاه. سه 

بار نام ایزولده زرین مو را بزبان میاورد و در چهارمین بار 

 چشمانش برای همیشه بسته میشود. 

ه ایزولده زرین مو پایش را بر روی کرانه سرانجام هنگامیک     

کارهایکس میگذارد، آوای زنگهای کلیسا که مرگ را آگهی 

میکردند و آوای ناله و مویه مردم را میشنود و باز هم باورش 

نمیشود که چه پیش آمده است.از مردم میپرسد که این زنگها 

 "و این گریه ها برای چیست؟ . پیرمردی جلو آمده و میگوید:

بانو، امروز رخداد ناگواری بر ما وارد شده، واالگهرتریستان نیکو 

 "منش، نیکو کار و نیکو گفتار و کردار از میان ما رفته.

و مردم با خود میگویند این زن به این زیبائی کیست، از کجا 

 آمده و برای چه آمده است؟

ایزولده زرین مو زبانش بند آمده بود و با اندوه در همه جان و 

نش خود را به سراچه تریستان میرساند. ایزولده سفید دست ت

باالی سر او بود وگریه میکرد. برروی پیکر تریستان مرگ جامه 

 ای آبی رنگ انداخته بودند.

دوستم! بگذارید من به  "ایزولده زرین مو جلو میرود و میگوید 

تریستان نزدیک شوم، او بیشتر آز آنِ من بود تا از آنِ دیگری و 

  "سوگوار تر از شما هستم! من

ایزولده زرین مو روبه خاور میکند پروردگار را ستایش ونیایش 

میکند و سپس در کنار تریستان دراز میکشد، لبان او را میبوسد 

 و او را تنگ در بر میگیرد و چشمانش را برای همیشه میبندد.

***** 
بِ "،  "فِرِدگات "،  "آیل هارت"  "بِرواِل"داستان سرایانی چون      

در این باره بسیاری چیزها نوشته   "توماسِ بِرتاگینی"و  "دی یِر

،سروده اند و گفته اند. میگویند هنگامی که مارک شاه کورنوال پایان 

سرنوشت تریستان و ایزولده راشنید به بریتاگنی میرود ، برای دو 

ی دلداده دستور ساختن دو گاهوک از مرمررا میدهد، مرمر سفید برا

ایزولده زرین مو و مرمر آبی برای تریستان.  پیکر دو دلداده را به تین 

تاگل میبرد و آنها را در دو گور کنار یکدیگر به خاک میسپارد. گلهای 

خودرویِ  زیبائی در گرداگرد آرامگاه آن دو دلداده سبز میشود ولی 

بوته تمشک سیاهی از گور تریستان میروید که شاخه های آن گور 

ولده را میپوشاند. باغبانان هر روز این شاخه ها را کوتاه میکنند ایز

ولی روز دیگر پیش از سر زدن آفتاب باز هم شاخه ها گور ایزولده 

زرین مو را تنگ در بر میگیرند. هنگامیکه این را به شاه میگویند، 

مارک، پادشاه مهربان، دستور میدهد که دیگر آن شاخه ها را کوتاه 

 نکنند.

***** 

خواننده خوب من، نویسندگان و سرایندگان کهن این داستان زیبا را 

که دل هر دلداده ای را بدرد میاورد، هر یک به گونه ای بازگو کرده 

اند و گویا هر یک داستان دلدادگی و شیفتگی خود به دلدارشان را 

 در دل این داستان جای داده است. من هم چنین کردم.
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 «است بمیرمبهتر » داستان ترجمه 
 «غالمرضا آذرهوشنگ»؛ مترجم «جیمز. آر. آسول»مترجم  

 
زد و در ها شالق میهوا طوفانی بود و باران با شدت به پنجره

غرید. داخل واگنی که دوری از آسمان رعد بشدت می یگوشه

ای شده بود، بوی آبجو، غذای سرخ شده و حاال تبدیل به کافه

 بود. کردهنگین سرا سیگار هوا  یدود مانده

داشت، آبجویش را  یهای پهنتیره و شانه یمرد جوان که صورت

توانیم به صحبتمان ادامه که میمثل این"سرکشید و گفت: 

جا زندانی خواهد دهیم؛ این جور که پیداست باران مدتی مرا این

ام یک مایل دورتر از آخرین ایستگاه اتوبوس است. کرد. خانه

شوم. یرون بروم، تا به خانه برسم خیس آب میاگر در این باران ب

از موهای مجعدش آب ”ام.حاال هم به قدر کافی خیس شده

های باران اش اثر قطرهچکید و روی لباس کار خاکستریمی

 شد.دیده می

باالی پیشخان، جایی که گاس  یاز رادیوی رنگ و رو رفته

ی ، صداجویدصاحب کافه تکیه داده بود و چوب کبریتی را می

سیاه پوست از ال به الی سروصدای گوش ییک خواننده یناله

 شد.خراش ارکستر شنیده می

مرد جوان از کنار میز بلند شد و به طرف گاس رفت  

تو را به خدا "و بطری خالی را روی پیشخان گذاشت و گفت: 

و رادیو ”جیمی. حتماً "گاس جواب داد: ” این رادیو را خفه کن.

 . را خاموش کرد

د، غیر از نشوتر میخراشها روز به روز گوشاین آهنگ“ -

دارد. ی ندیگر خوب یرقص یکشنبه شب، رادیو برنامه یبرنامه

بگذارم ولی حاال به شهمیشه روشنمجبورم ها خاطر مشتریهب

 ".اش کنمخفهتر است 

گاس بطری خالی را برداشت و داخل صندوق انداخت و به  

های شام را عقب پیشخان رفت تا ظرف پشت دیوار چوبی، در

 بشوید. 

 "صدام بزنید. اگر چیزی خواستید حتماً" -

تر کف نمک پاشید تا بیشروی کف آبجوی خنکش کمی جیمی

 کند.     

گفتم که چند هفته بعد از مرگ خب، داشتم برایتان می"  -

تم. رف ”تراویس و پسر“ یپدرم برای پیدا کردن کار به کارخانه

شما آن را  کارخانه کارش تولید لباس کار است، حتماً این

د، حاال دیگر معنایی ندار ”تراویس و پسر“شناسید. البته نام می

ها مردند و حاال این کارخانه توسط ها پیش تراویسچون مدت

شود، در خواب هم دیوید مک گوتیکال و پسرانش اداره می

 .رخانه کار کنمدیدم که یک روز مجبور بشوم توی این کانمی

تر از چهل سال برای دیو پیر البته پدرم یک طراح بود و بیش

آمد من هرگز کار کرده بود، ولی اگر آن حوادث پیش نمی

هایی را برای گذران زندگی ما فهمیدم که پدرم چه مشقتنمی

تحمل کرده بود. بعد از مرگ پدرم وقتی خانواده مان به فالکت 

از دیوید مک گوتیکال پیر تقاضای کار  افتاد، من ناچار شدم که

کنم چون تا آن زمان نتوانسته بودم در هیچ جای دیگر کاری 

 "پیدا کنم.

خشن با پشتی خمیده و دیدم. آدمیاولین بار بود که او را می

 پرخاشگرنظر بسیار بداخالق و هبینی دراز و سری طاس؛  ب

اطاقش زد. به محض ورود به حرف می عصبیآمد. تند و می

 توانیفقط به شرطی که حسابی زحمت بکشی، می“گفت: 

سعی “جواب دادم: من هم خیلی رسمی “کار بشی. همشغول ب

نباید فکر کنی چون دیپلمت را “بعد گفت:  “کنم.خودم را می

جا بنشینی و فقط حرف بزنی. پسر جان،  توانی یکای میگرفته

پوشم و باس کار میکنیم. من خودم هم لجا فقط کار میما این

کنم. اگر از زیر کار در بری، بالفاصله پای بقیه کار میهپا ب

طور من هم همین “کنم. خوب متوجه شدی؟بیرونت می

کردم با این هایش نگاه کردم؛ احساس میایستادم و به چشم

 توانیدمی“دهم که شخصیت دارم. گفتم: کارم به او نشان می

خیلی خب، روز دوشنبه “و گفت: ا “آقا  روی من حساب کنید

کنی، ساعت هفت صبح خودت را به قسمت انبار معرفی می

درست سر وقت. البته الزمه بگم که من در واقع به تو نیازی 

  کنم. حاال برو که کارخاطر باب این کار را میبه ندارم ولی

در آن لحظه آنقدر خوشحال و راضی  “زیادی ریخته رو سرم.

خواهد چقدر به من پیرمرد نپرسیدم که می بودم که حتی از

دستمزد بدهد. تا آنجا که در توان داشتم، دویدم تا این خبر را 

 به مادرم بدهم. مادرم گفت:

اگر آقای مک گوتیکال کارت را  پسرم سخت کار کن، حتماً“ -

ی کنی. پدرت مرد با ارزشبپسندد  و تأییدت کند، پیشرفت می

کنند. مطمئن باش. شم به تو نگاه میبود و آنها هم با همان چ
" 

ام را بکنم؛ آن وقت به مادرم قول دادم که سعی 

 یکردم، ولی درست در پایان اولین هفتهاحساس سعادت می

کارم، احساسم عوض شد. در مقابل آن همه کار سخت و طاقت 

فرسایی که کرده بودم فقط شش دالر و نیم به من دادند. 

بچه بودم، هیچ وقت احساس عدم امنیت  دانید، من وقتی کهمی
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 کردو فقر نکرده بودم. پدرم در آن روزها با کار سختی که می

دانید دالر در هفته. می 60یا  50آورد، حدود پول خوبی در می

که طراحی لباس تو یک کارخانه پوشاک، کار مهم و حساسی 

متر کند یک یا دو سانتیاست؛ اگر الگویی که طراح تهیه می

اشتباه باشد، برشکارها مقدار زیادی از مواد را بدون آن که 

از طراحی کنند. بخش مهمیخودشان مقصر باشند، خراب می

دقیق و پیچیده، و طراح  یبا محاسبه سر و کار دارد، محاسبه

ترین اشتباهی بکند. پدرم هیچ وقت ریاضیات یاد نباید کوچک

ا روش ان برود، ولی بنگرفته بود، چون نتوانسته بود به دبیرست

های کوچک و عجیبی ها و نشانهمخصوص به خودش با عالمت

 یآورد. او کار محاسبهکرد که هیچ کس از آن سر در نمیکار می

داد، در صورتی که بعضی مواد را در عرض یک دقیقه انجام می

از کارشناسان ورزیده دیو پیر همین محاسبه را در یک ساعت 

تر از بقیه پدرم دقیق یبا وجود این، محاسبهدادند؛  انجام می

شد. تمام این اطالعات را تری دور ریخته میکم یبود و پارچه

دست آوردم. همکاران پدرم که تو هزمانی که رفتم سر کار ب

 تند:گفکردند، برایم تعریف کردند. آنها میقسمت برش کار می

دادند، هر به همین دلیل بود که حقوق خوبی به پدرم می“ -

 "ارزش کارش نبود. یچند این حقوق به اندازه

از  کمیکخواهد که به حرفم ادامه بدهم، دلم میقبل از این

ما بد نبود.  وضع راستشخودمان، برایتان تعریف کنم.  یگذشته

ای باید گفت، خیلی هم خوب بود. ما از خودمان خانه در واقع

مبیل. خواهر و دو برادر در شمال چاتانوگا داشتیم با یک اتو

ترم بعد از ترم دبیرستان را تمام کرده بودند. برادر بزرگبزرگ

کرد، باالخره ها در شرکت کفش رادبائو فروشندگی که سالاین

موفق شد به دانشگاه کلمبیا برود و به تحصیالتش ادامه بدهد. 

های زیادی را به دنبال تحصیل در دانشگاه، برای او موفقیت

تحقیقاتی از دانشگاه گرفت و  یساله. بعد یک بورس یکداشت

 به اروپا رفت. وقتی که برگشت در شیکاگو وارد کار تجارت شد. 

برادر دومم بعد از گرفتن دیپلم، در یک روزنامه مشغول به کار 

به این خواست او وکیل شود ولی خودش شد. مادرم دلش می

رد و از پیش ما رفت. ای نداشت. خواهرم هم ازدواج کعالقهکار 

، 1933سخت زندگی ما، در سال  یهخاطر دارم که اولین دورهب

 یدرست وقتی که کالس هشتم بودم شروع شد. کارخانه

ماه، حتی یک  6بسته شد و پدرم در مدت  “تراویس و پسر“

سنت هم درآمد نداشت. البته از دو سه سال قبل از آن هم 

طور بشود؛ یعنی از وقتی که بینی کرد که وضع اینشد پیشمی

امان را به گرو بگذاریم و پولش را خرج زندگی مجبور شدیم خانه

 توانستدر هر صورت، برادرم که در شیکاگو بود، نمی کنیم.

کمک زیادی به ما بکند؛ چون خودش به سختی کارش را در 

تجاری حفظ کرده بود. برادر دیگرم هم که در  یهآن موسس

اش درآمد نیاز شخصی یکرد، فقط به اندازهروزنامه کار می

ای را اخراج داشت. تازه، بعد هم صاحب روزنامه، مجبور شد عده

ها بود. خب، معلوم است که دیگر کند که برادرم هم یکی از آن

زمینی چیزی فقیر شده بودیم، یک هفته جز سیب کامالً 

آن زنداشتیم بخوریم. یک بار برادرم به چند قصابی سر زد و ا

ها درخواست آشغال گوشت و استخوان برای سگ کرد، ولی در 

ها را با واقع سگی در کار نبود، این ما بودیم که آشغال گوشت

خوردیم. من همیشه گرسنه به مدرسه سیب زمینی می

 گشتم، آتشی نبود که با آنرفتم، و وقتی که به خانه بر میمی

کردند، ولی طع میخودم را گرم کنم. آب و برقمان را مرتب ق

رفتند، برادرم دوباره آنبه محض اینکه ماموران آب و برق می

 کرد. ها را با آچار وصل می

آید، یک شب همان طور که دراز کشیده بودم و فکر یادم می

کردم یک مرتبه انگار که چیزی را کشف کرده باشم، گفتم: می

مرتکب کردم گناه بزرگی احساس می “خدای من! ما فقیریم.“

که با کسی حرف بزنم یا به کسی نگاه کنم، ام. از اینشده

 کردم.می  احساس شرم

آور است. دلم دانید، یادآوری آن روزهای سخت برایم عذابمی

های آن روزگار برایتان حرف تمام سختی یخواهد دربارهنمی

ها فکر کنم، نفرت دارم. خانه و که حتی به آنبزنم، چون از این

ی را که داشتیم خیلی زود از دست دادیم و مجبور شدیم ماشین

مرتب از این خانه به آن خانه کوچ  کنیم. مامورین آب و برق و 

مان بودند. گاهی پدرم یا برادرم یک مالیات هم همه جا دنبال

یا برادرم از  ،آورندکردند و پولی در میکار موقتی پیدا می

این جور مواقع، با دیدن  فرستاد. درمان میشیکاگو چیزی برای

پرید. آنقدر گرسنگی کشیده بودیم که امان میپول، عقل از کله

توانستیم توانستیم جلوی خودمان را بگیریم. تا مینمی

خوردیم تا مریض بشویم. بعد، چند روز خوردیم و میمی

. شدکشید و جیره بندی شروع میمی مان تهنگذشته، پول

شد. البته مان زیاد و زیادتر میذاهایبین غ یو فاصله وقتآن

نستیم تواکنیم، ولی نمیدانستیم که داریم کار اشتباهی میمی

جلوی خودمان را بگیریم. بعد از آن همه گرسنگی و بی غذایی، 

 کرد.منظره و بوی غذا ما را دیوانه می

مان بود. پدرم زندگی یترین دورهسخت 1934زمستان سال 

مشغول به کار شد ولی “ تراویس و پسران“ یهدوباره در کارخان

 کرد. برادرم مستقالً دیگر بیش از ده دالر در هفته دریافت نمی

ی هاکرد، ولی به سختی هزینهکوچکی را منتشر می یروزنامه

قدر زیاد مان هم آنپرداخت. قرضهایکاغذ چاپ و پست را می

. یک گیریمتوانستیم نسیه بشده بود که دیگر از هیچ جا نمی



 

 1398 مردادماه |وکچماهنامه ادبیات داستانی |صدوهشتمشماره      107

کردیم، هوا خیلی سرد بار، زمانی که در بیرون شهر زندگی می

 .شده بود، و ما دیگر زغالی نداشتیم تا خانه را با آن گرم کنیم

تن کردیم و از خانه بیرون زدیم تا به من و برادرم لباس گرمی

مان دور نشده متر از خانه 500پیدا کنیم. هنوز  شاید هیزمی

تنسی رسیدیم.  یک بزرگی در کنار رودخانهبودیم که به مل

ای که جا به داخل محوطهای کندیم و از آنها، چالهکنار نرده

هیزم دزدیم جا انبار شده بود، رفتیم و کمیمقداری هیزم در آن

و برگشتیم. این کار را چندین شب دیگر هم تکرار کردیم. هیزم

بردیم و ها میهریختیم و به کنار نردها را توی یک فرغون می

شدیم بردیم. تا صبح شاید مجبور میجا به خانه میبعد از آن

ها را به خانه منتقل کنیم. آن گردیم تا چوبرده بار برویم و ب

وقت برای مدتی از شر سوز و سرمای خانه در امان بودیم. مادرم 

آوریم. او ها را از کجا میپرسید که این چوبوقت نمیهیچ

ها، قبل از آن که دانست و شبنجام این کار را میهمیشه وقت ا

رفت و خود را به خواب ما دست به کار شویم به رختخواب می

زد. من در آن وقت سیزده سال بیشتر نداشتم و این کار تا می

ترسیدم که گیر ها میانگیز بود. بعضی وقتحدی برایم هیجان

انم چرا؟ البته دوقت این اتفاق نیفتاد. نمیم، ولی هیچیبیفت

 گذاشتبرادرم همیشه یک چوب کلفت در جیب پالتویش می

مان را بگیرد از خودش تا اگر کسی ما را دید و خواست جلوی

 دفاع کند.

یک بار، وقتی که دیگر هیچ چیز برای خوردن نداشتیم و سخت 

زد، بود و مرتب در اتاق قدم میعصبی گرسنه بودیم، برادرم که 

سانتی برداشت و  30آهنی  یشب یک میله یهاناگهان، نیمه

خواهد با آن از خانه بیرون رفت. بالفاصله حدس زدم که می

ر دپولی  و احتماالً پیدا شودمیله به سر هر کس که سر راهش 

به چنگ بیاورد. آنقدر  را پول و آن داشته باشد، بکوبدجیب 

ا بخوابم نبرد. وقتی برگشت، پولی  وحشت کرده بودم که اصالً

که کسی را پیدا نکرده بود که پولی در خودش نداشت. مثل این

وقت، کاری را که آن شب بساط داشته باشد. من هیچ

 خواست انجام بدهد، به رویش نیاوردم.می

چیز برای فروش نداشتیم تا کار به جایی رسید که ما دیگر هیچ

 . فقط یک پیانوآن بتوانیم چیزی برای خوردن بخریم پولبا 

داد آن را بفروشیم. این پیانو یادگار شتیم که مادرم اجازه نمیدا

 ما، بخصوص خواهری که در زمان کودکیِ  یهعزیزی بود. هم

من مرده بود، موسیقی را با آن یاد گرفته بودیم. علت اصلی 

مخالفت مادرم هم بیش از همه، این  بود که آن را  یادآور آن 

تر شد؛ درآمد به ضاع کمیدانست. بعد از مدتی، اوخواهرم می

قدر شده بود که بتواند پولی برای برادر بزرگترم در شیکاگو آن

ای کار پیدا کرده بود. پدرم ما بفرستد. برادر دیگرم، در روزنامه

فتهه. حقوقش برگشت “تراویس و پسر“ یهم دوباره به کارخانه

به هایی که داشتیم، باز هم ، ولی به علت قرضبوددالر  20ای 

ها، هر حال، در مقایسه با آن سال هکردیم. بسختی زندگی می

 تری داشتیم.ما زندگی به

ام  خوب بود. در سال رفتم و نمرات درسیمن به دبیرستان می

، ممتازترین شاگرد دبیرستان 98آخر دبیرستان هم با معدل 

 دانستم کهخوب می .شدم. قرار بود در پائیز وارد دانشگاه شوم

آمد که باید راهی برای این کار نداریم، ولی به نظرم میپولی 

 اگر“گفت: برایش پیدا کنیم. مادرم هم احساس مرا داشت. می

شوی. موفق می دلت بخواهد وارد دانشگاه بشوی، حتماً واقعاً

تو  سپخواستن، توانستن است! برادرت به دانشگاه کلمبیا رفت 

های انسان یهکنی. هم توانی به دانشگاه تنسی راه پیداهم می

با مطالعاتی  “اند.شان مجبور به مبارزه بودهبزرگ هم در زندگی

آمد ی زندگی لینکلن و دیگران داشتم، به نظرم میکه درباره

کردم خصوص که فکر میهکه من هم بتوانم به آرزوهایم برسم، ب

 آدم بزرگی خواهم شد.

یز کوبید. جیمی، لیوان آبجویش را سرکشید و محکم روی م

هکوبید. صدای ببارید و بر سقف واگن میوقفه میباران هم بی

، آمد. جیمیها  از پشت پیشخان میهم خوردن کاسه بشقاب

هایش را در جیبش گذاشت و پاهایش را دراز کرد و در دست

آدم  خواستممی“صندلی فرو رفت. بعد لبخند تلخی زد و گفت: 

دانستم چه جور آدم بزرگی، بزرگی بشوم، ولی خودم هم نمی

 "خواستم که دنیا را تکان بدهم.فقط می

که دبیرستان را تمام کردم، در خانه اول تابستان، پس از آن

دبیرستان  یهای دورهی کتابماندم و دوباره شروع به مطالعه

زیادی داشت که من درس بخوانم تا برای  یکردم. مادرم عالقه

 کرد که برادرم حتماًکنم. فکر  میدانشگاه آمادگی کامل پیدا 

از شیکاگو برای اولین سال تحصیلم، در دانشگاه تنسی، پولی 

توانستم از خودم می بعد از سال اول هم، قطعاً .فرستدمی

تحصیلی بگیرم. البته، امیدوار بودم  یدانشگاه کمک هزینه

عضویت در تیم فوتبال دانشگاه نیز بتواند از نظر مالی کمکی به 

دانید، من در دبیرستان فوتبالیست خوبی ن بکند. آخر میم

جا که در زمان کردم و از آنبودم و در خط حمله بازی می

شد، مسابقات فوتبال، از لحاظ غذا رسیدگی زیادی به ما می

 بازی خوبی ارائه دهم.        کردم تا بتوانم حتماًبیشتر تمرین می

تراویس و “ یتاد. در کارخانهمان افتابستان اتفاق ناگواری برای

، اعتصاب بزرگی به راه افتاد. دیو پیر، دستمزد دختران "پسر

قدری ناچیز داد و مبلغ آن هم بهدوزنده را به صورت کارمزد می

شد. دختران شان میبود که به زور پول نان بخور و نمیری برای

ی رهم به این موضوع اعتراض  کرده بودند، ولی اث دوزنده قبالً
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ها هم وقتی دیدند که دیو پیر گوشش به این حرفنداشت. آن

ه کارگران، دست ب یها بدهکار نیست، بنا به پیشنهاد اتحادیه

اعتصاب زدند. کارگران مرد هم به حمایت از زنان دست از کار 

کشیدند و همگی جلوی در ورودی کارخانه جمع شدند و راه 

 قسمتی از خیابان را سد کردند.

زد و کار کند؟ مرتب در خانه قدم میهدانست چمیپدرم ن

نند تواگفت، دخترها حق دارند؛ ولی معتقد بود که کاری نمیمی

از پیش ببرند، چون شهردار اعالم کرده بود تا آخر از دیو پیر 

باب، “حمایت خواهد کرد. به خاطر دارم که مادرم به پدرم گفت: 

دوران سختی را پشت کنم کار احمقانه ای نکن. ما خواهش می

ایم، کاری نکن که دوباره با آن وضع روبرو شویم. سر گذاشته

 “   من دیگر طاقتش را ندارم.

پدر صبح روز بعد به کارخانه رفت و من چون باید برای مادر 

خریدم به شهر رفتم. دیو پیر با پدر صحبت کرده چیزهایی می

ن کارگران و گفته بود که از پلیس خواسته که او را از میا

 اعتصابی عبور دهد تا مبادا آسیبی به او برسد. 

ها هم آنجا بودند. آنوقتی که به جلوی کارخانه رسیدم، پلیس

ها به پدرم گفته بودند که باید مراقبش باشند، چون کارگران 

به او حمله خواهند کرد. پدرم به طرف کارخانه  اعتصابی احتماالً

لش. اما او، از من خواست که به آن راه افتاد و من هم به دنبابه

 طرف خیابان بروم و خودش به راه افتاد.

 زد و نه تکانیجلوی در کارخانه غلغله بود، نه کسی حرفی می

کردند. پدرم را دیدم خورد. زن و مرد ایستاده بودند و نگاه میمی

که دوباره ایستاد؛ با پلیس حرفش شده بود،  بعد با صدای بلند 

 دو سه “روم. ولم کنید.نمی روم، یا اصالً یا تنها مینه، “گفت: 

ها عصبانی شده بودند. باالخره بار حرفش را تکرار کرد. پلیس

ها به خاطر خیلی خب، آقا! این مواظبت“ها گفت: یکی از آن

ها به طرف کارخانه پلیسحمایت و پدر بدون  “خودته، نه ما.

دند تا در صورت ای دنبالش بوها با فاصلهرفت. ولی پلیس

کارگران، از او محافظت کنند. ناگهان، کارگران اعتصابی  یحمله

داد و فریاد به راه انداختند. ولی پدر به روی خودش نیاورد و 

شان رسید، ده دوازده نفر به او جلو رفت. وقتی درست روبروی

حمله کردند و کت و شلوارش را پاره کردند. من به طرفش 

طور. ولی در همان لحظه بین خود همین ها همدویدم؛ پلیس

کارگران اعتصابی مشاجره شروع شد. عده ای از دوستان 

کنندگان اعتراض کردند و در حالی که پدرم  به حمله صمیمی

کشاندند، به پدرم اجازه دادند که جلو برود. ها را کنار میآن

پدرم وارد کارخانه شد. دیگر کسی جلوی او را نگرفت. پلیس از 

ها را به کرد و آندیو پیر و کارگران دیگر به سختی مراقبت می

برد، ولی پدرم خودش رفت و آمد داخل و خارج کارخانه می

شد. به این ترتیب اعتصاب شکست کرد و کسی مانعش نمیمی

ها نزد پدرم نکار شدند. بعضی از آکنندگان بیخورد و اعتصاب

شتن به کار، وساطت کند، آمدند و از او تقاضا کردند برای برگ

 ولی دیو پیر هیچ یک از آنها را دیگر نپذیرفت.

یک شب در اواخر جوالی، پدر مطابق معمول هر شب، به خانه 

هها گذشت و هیچ خبری از او نشد. من و مادر بنیامد. ساعت

شدت نگران شده بودیم. تلفن هم نداشتیم تا خبری بگیریم. 

 ی همسایها شرمندگی به خانهباالخره ساعت هفت شب، مادرم ب

ولی او گفت، پدر مثل همیشه  .رفت و به دیو پیر تلفن کرد

جا خارج شده است. مادر از زمانی که کارخانه تعطیل شد، از آن

من خواست به ایستگاه اتوبوس بروم و اگر خبری نبود به شهر 

زد. از خانه بیرون آمدم. تا ایستگاه بروم. دلم خیلی شور می

یک کیلومتر راه بود. از وسط جنگل، میان بر زدم و  اتوبوس

ی تری رسیدم، مردی را دیدم که از آخرین وقتی به آخر جاده

های ناجوری بر خورد و قدمآمد؛ تلو تلو میتپه پایین می

افتاد. از کت و شلوار داشت و بعد از هر سه چهار قدم میمی

یک لحظه  ایش فهمیدم که پدرم است. بله، پدرم بود.قهوه

های آدم افتد. من قبالًاحساس کردم که قلبم دارد از کار می

خوردند و این طوری راه تلو میزیادی را دیده بودم که تلو

دانستم. به طرفش دویدم و وقتی به رفتند و مفهومش را میمی

او رسیدم، دیدم که رنگش مثل گچ سفید شده است. پدرم 

تر از یک ساعت طول بیش “جیمی!“نگاهی به من کرد و گفت: 

کشید تا به خانه رسیدیم؛ چون پدر بارها ایستاد تا نفس تازه 

راه را پیدا کند. پدر در راه گفت که در  یکند و توان ادامه

ایستگاه اتوبوس منتظر بوده که ناگهان سرش گیج رفته و مجبور 

کرده شده روی جدول پیاده رو بنشیند و هر بار که سعی می

رفتن رفته که توانایی راهقدر گیج میدوباره سرش آن بلند شود،

کردند و مردم به من نگاه می“گرفته است. او گفت: را از او می

کردند که من مست کرده ام. سعی خندیدند. چون فکر میمی

شان توضیح بدهم، ولی حتی یک کلمه هم کردم برایمی

جا یالم کمتوانستم حرف بزنم. مدتی در آن جا نشستم تا حنمی

چه توانی بفهمیآمد. تا حاال چنین حالی پیدا نکرده بودم؛ می

 “   گویم؟می

توانست آمد. هر کسی میاین مرگ بود که به سراغ پدرم می

توانستیم این را بفهمد، حتی خود پدرم. فقط من و مادر نمی

تصورش را هم بکنیم، حتی وقتی که او را به بیمارستان بردیم 

که پدر مرد. در آن لحظه احساس کردم دیم. تا اینو بستری کر

دویدم قدر میخواست آنکوبد، دلم میکسی با پتک به مغزم می

خواستم با چیزی بجنگم و با تا به جایی برخورد کنم.  می

 اش کنم.تکههایم تکهمشتهایم آن را بکوبم و با دست
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و  مرگ پدرم به من لطمه نزده است یهرگز چیزی به اندازه

نخواهد زد. دکترها نتوانستند علت مرگ او را بفهمند چون 

بیماری او سرطان یا سل نبود. فقط یک دکتر بود که در 

ت درس “پدرت حسابی فرسوده شده.“بیمارستان به من گفت: 

 گفت. من هم همین نظر را داشتم.می

داگالس، دومین بطری آبجو را سفارش داد و روی میز جیمی

ظر آوردن آبجو شد. این بار آبجو را در لیوان ضرب گرفت و منت

نریخت. آن را یک نفس سر کشید. وقتی آبجویش را تمام کرد، 

های سختی که داشتیم، پدرم در سال یحق بیمه“ادامه داد: 

پزشکان،  یقطع شده بود، ما مجبور بودیم که هزینه کامالً

ا که چرفهمم بیمارستان و تدفین را خودمان بپردازیم. حاال می

شد، چون پدر هم همین را مراسم تدفین باید ساده برگزار می

گفت، کردم. مادرم هم میخواست، ولی آن موقع درک نمیمی

ول کفن و دفن ئترین وجهی انجام شود. مسمراسم باید به به

کرد و هم مرد چرب زبانی بود و هر بار به تابوتی اشاره می

وقتی مادرم یک تابوت  .“تر از آن یکی استاین به“گفت: می

چهارصد دالری را انتخاب کرد، خیلی خوشحال شدم . مادرم 

د توانکند میپدر استفاده می یها گفت، چون از حق بیمهبه آن

 این تابوت را بخرد. 

گفتم که به دنبال کار همه جا سرگردان بودم، ولی هیچ قبالً

 یدر کارخانه شد تا آن که به عنوان کارگر انبارکاری پیدا نمی

خیلی سختی است چون به  مشغول شدم. کارِ “ تراویس و پسر“

شود. انبار در زیر زمین قرار کمر و پاهایم فشار زیادی وارد می

مواد مورد نیاز تولید لباس کار  یدارد و من باید پارچه و بقیه

را، در یک چرخ دستی بار کنم و به طرف آسانسور ببرم و از آن

ها را به ها را برش زدند، آنکه پارچههم رش. بعد ب جا به اتاقِ

دوزند. من باید ها را میجا لباساتاق دوخت ببرم. دخترها در آن

ها را از اتاق دوخت جمع ها دوخته شد، آنکه لباسبعد از این

های کنم و به قسمت فروش ببرم. عالوه بر آن، باید کامیون

موقع  باید به انبار ببرم.  ضمناًحامل مواد را تخلیه کنم و بارها را 

جا باشم، به این ترتیب من کار آن های لباسِبار زدن کارتن

 حتی یک دقیقه هم فرصت استراحت ندارم.

کارها و دخترها کارمزد هستند و به خاطر همین، برای آن برش

: زنندکه مواد بیشتری برای کار داشته باشند، مرتب فریاد می

شوم . کالفه می وقت است که من واقعاً . و آن"، جیمیجیمی"

ن ی ایکردم ادامهتحملش را نداشتم و فکر می اول، اصالً یهفته

دیگر انبار،  کار از من ساخته نیست. مدتی بعد، فِِِرِد, کارگرِ

تر کارهایش را روی دوش من انداخت. من هم که از اول بیش

که آنتصمیم گرفتم برای  ،دانستم او چه وظایفی داردنمی

ای برای خودم تنظیم کنم. کارهایم خوب پیش برود , برنامه

مثال در کنار کار کردن، درس هم بخوانم  که اگر برادرم از 

شیکاگو  پولی فرستاد، آمادگی داشته باشم که به دانشگاه بروم 

 ،کردتوانست به ما کمک می. برادر دیگرم هم تا جایی که می

پدرم ازدواج کرد و مجبور شد  ولی او هم شش ماه قبل از مرگ

ی خودش را هم تامین کند. برای درس خواندن مخارج خانواده

ها بعد از کار طاقت فرسای مصمم بودم. ولی وقتی شب کامالً

قدر خسته و بی رمق بودم که گشتم, آنروزانه به خانه بر می

 هم رفتم. خواب آرامیبالفاصله بعد از خوردن شام به خواب می

م دیداجناس را میهای هایی کامیوناشتم. هر شب کابوسندکه 

از یک جای شیب داری باال ها را هل بدهم و که مجبورم آن

ها هم به بلندی خانه، و سر باالیی به بزرگیِ ییهاببرم. کامیون

اش! زود ب“زدند: کوه بودند و دیو پیر و بقیه هم مرتب فریاد می

ها و ر گذاشتم که شنبهبرای همین با خودم قرا “زود باش!

ها بود که ها. ما سالها درس بخوانم. حداقل یکشنبهیکشنبه

ایمان آزاد هرفتیم و به همین دلیل یکشنبهدیگر به کلیسا نمی

بود. ولی این هم عملی نشد. چون روزهای یکشنبه هم باید به 

ها، بعد از ظهر، در حالی که روی رسیدم. شنبهکارهای خانه می

خواندم، از خستگی مفرط به دراز کشیده و روزنامه میکاناپه 

توانستم از رختخواب رفتم و تا یکشنبه ظهر هم نمیخواب می

بلند شوم. خالصه فهمیدم درس خواندن را باید کنار بگذارم، 

هیچ  ،ی زیاد به مطالعه و کتاب خواندنچرا که با وجود عالقه

ه و هالک بودم که قدر خستفهمیدم. دیگر آنها نمیچیز از آن

خواستم شد و همین که میهیچ چیز از کتاب دستگیرم نمی

 برد.چیزی بخوانم، خوابم می

زمستان و تابستان سال بعد را هم سخت کار کردم و با تمامی

آشنا شدم و با بعضی  کردند،همه کسانی که در کارخانه کار می

ین به چنها دوست شدم. باید بگویم که پیش از این هرگز از آن

ها از جاهای خیلی تر آنها نرسیده بودم. بیششناختی از آدم

های متفاوت داشتند که در اکثر قدر لهجهدور آمده بودند و آن

 فهمیدم. هایشان نمیمواقع چیزی از حرف

دخترها غالبا یا بیش از حد چاق، یا الغر و تکیده بودند. 

ها  ن بود. آنکردند و آب دماغشان آویزابیشترشان سرفه می

ها  تنشان بود، با جورابترین لباسپاره پورههمیشه بدترین و 

خورده و پر از سوراخ بود. در حین هایی که دور پایشان چین

کردند و ها را برای هم تعریف میترین لطیفهکار کردن کثیف

زد.  گاهی با هم زدند که حال آدم را به هم میهایی میحرف

کشیدند و دیگر را میکردند . موی یکدعواهای سختی می

گرفتند. حقوق این دخترها بسیار کم بود. همدیگر را گاز می

ای پنجاه سنت ها فقط هفتهشاید باور نکنید که بعضی از آن

گرفتند. بله فقط پنجاه سنت در هفته. من خودم فیش می
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ام. چون کارمزد بودند انتظار داشتند که با حقوقشان را دیده

بعضی از  .گیرشان بیایدحقوق بیشتری ، بیشتر یتجربهکسب 

دالر مزد  18تا  16ها، چون کارگران ماهری بودند آن

 شد.ها تعیین میگرفتند و سرعت کار دیگران با کار آنمی

اتاق دوخت درست زیر پشت بام قرار داشت. من خوشحال بودم 

 یدرجهدهم , چون که قسمتی از کارم را در زیر زمین انجام می

درجه  40هوای اتاق دوخت، در روزهای گرم تابستان، به 

ند. افتادرسید و دخترها در بعضی مواقع بی حال کف اتاق میمی

شد که دیو پیر روزها کارخانه قدر هوا گرم میدر جوالی هم، آن

ها کار کرد که  به جای آن  شببست و ما را مجبور میرا می

 کنیم. 

های سرو کار داشتم. کارگران مرد هم آدمتر با مردها من بیش

که این ،شان مفهوم داشتعجیبی بودند و تنها یک چیز برای

کنند. من هم زمانی که این مسئله ات میتکهتکه اشیاگر قوی نب

 ،بینید که من درشت هیکل هستمبلوف زدم. می ،را فهمیدم

 ها گفتم که قبالتوانم صدایم را کلفت کنم. به آنحتی می

های زیادی را هم لت و پار کرده ام. کردم و آدمبوکس کار می

هایی که زمانی زندان بودند و حتی آن شان شده بود.ها باورآن

همیشه توی جیبشان چاقو داشتند, با من دوست شدند. اکثر 

های وحشتناک و خشنی داشتند و همیشه این مردها چهره

 ”ونت دیلونف"شنبه شبها در چاقوکشی بیرون عرق فروشی 

افتادند . بلوف به زندان میهم تر مواقع کردند و بیششرکت می

و با من همیشه  کاری به کار من نداشتندها آن ،من کارگر شد

 مهربان بودند. 

ترسند و از او نفرت کارگران بدون استثنا از دیو پیر می یهمه

 از نوع ،شوند تا غذا بخورنددارند. زمانی که دور هم جمع می

زنند. ولی بالیی که دوست دارند  بر سر او بیاورند، حرف می

 !لهب !ها، بله قربانرسد, مثل کاکا سیاهوقتی دیو پیر سر می

پوشد کار میدهند. دیو پیر مثل بقیه لباسمیاو قربان تحویل 

بعد  ،رود. اول به اتاق دوختو در کارخانه این ور و آن ور می

زمین , و همیشه هم مترصد  اتاق برش و گاهی هم به زیر

کار پیدا کند و با جنجال از کارخانه فرصتی است تا کسی را بی

ای به خوب و خوشحال کننده یوقت کلمهاخراجش کند. هیچ

جمالتش مثل پتک بر  ،آمدآید. وقتی به انبار میزبانش نمی

نبل ت یهی پسر کامیون را راه بنداز! پسره"شد: سرم کوبیده می

و از این  “هان! ؟یبابا مگه نون نخوردهها رو بار کن! توناین کار

ترین تشویقی هم تو کارش نیست. تا ها! کمجور حرف

بینی که باالی سرت ایستاده و می ،خواهی نفسی تازه کنیمی

گویند علت بدرفتاری او نگرانیش ها میکند. بعضیبهت نگاه می

ها،  من این حرفاز اوضاع و احوال بازار است. ولی به نظر 

جا است . پدرم صدها برابر بیشتر از دیو پیر نگران های بیبهانه

با ما  ،شدتر مضطرب میولی هرچه بیش ،وضعیت خانواده بود

شد. تازه دیو پیر در کلیسا هم آدم تر میتر و مودبمهربان

شود. ها چاپ میاست. عکسش هر از گاهی در روزنامهمهمی

 در کارخانه خبری نیست.  هاولی از این حرف

باید  اکنند. یعنی ظاهرًپنج پسر مک گوتیکال در دفتر کار می

را ندیده شانکدامهیچ ،غیر از جان ،در دفتر کارکنند. ولی من

دهند. جان، پسر خوبی است و بترین کاری انجام ام که کم

نشینند و روزنامه و کند. چهار پسر دیگر فقط میسخت کار می

آیند و زود هم برای ها دیر به سر کار میخوانند. آنمجله می

اند و با روند. بعد از ظهرها هم مرتب به تلفن چسبیدهناهار می

زنند. قبل از ساعت پایان کار،  کارخانه را ترک می السها دختر

ها کاری انجام   کنند. البته دیو پیر به خاطر این که آنمی

ی  ها توجهاندازد ولی آنمیجار و جنجال به راه  ،دهندنمی

های خوبی هم حقوق این کنند. با وجودزیادی به او نمی

 گیرند. می

وز کند. یک رطور که گفتم دیو پیر کسی را تشویق نمیهمان

شدم. در یک قدر سر من داد کشید که داشتم دیوانه میآن

لحظه تصمیم گرفتم که به او حمله کنم و بعد به طبقه باال بروم 

با پسرهایش تسویه حساب کنم، یا کارم را ول کنم. ولی کار  و

م. دهخیلی خوب. به او نشان می“دیگری کردم. به خودم گفتم 

قدر آن“کنم که مجبور شود چیزی بگوید. قدر سخت کار میآن

کارگر دیگر انبار  ،افتادم. فِرِدکردم که از رمق میسخت کار می

ه دیو پیر مرا صدا زد و به من گفت که خیلی بیشعورم. شنب

دالر اضافی  2کند. در پاکت من فقط گفت حقوقم را زیاد می

 گذاشته بود. 

قدر خندید که بدنش به لرزه افتاد. بله دو دالر اضافی، آنجیمی

و فرد هم اخراج شد. من باید همه کارهای او را هم انجام 

قدر دادم. عجب پسر زرنگی بودم! به هر حال آن شب آنمی

خواست دیو پیر را الفه و عصبانی بودم که خوابم نبرد. دلم میک

خواستم تمام کارخانه را آتش کردم. میزیر مشت و لگد خرد می

بزنم و او را قطعه قطعه کنم. منتظر فرصتی بودم تا یک جوری 

های زیادی به کارخانه حالش را جا بیاورم. یک ماه بعد سفارش

کارها موقع مواد الزم را به برش داده شد. از من خواستند که به

برسانم. درست در همین موقع جلوی دیو پیر را در سالن  گرفتم 

 !”خواهم آقای مک گوتیکال من اضافه حقوق می“و گفتم: 

 خواست سرم را بشکند. دلش می شد. حتماًباورش نمی

  "کنم.گرنه اخراجت می و پسر، برو سر کارت" 

و شروع به  ”روم.ن حاال میخودم همی ،الزم نیست"گفتم: 

بازکردن پیشبندم کردم. دستم را گرفت. درست سر بزن گاه 
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ها دانست در حال حاضر که سفارشگیرش انداخته بودم. او می

به اوج خودش رسیده, استخدام یک کارگر تازه غیر ممکن است. 

تواند کسی را پیدا کند که دانست که نمیخصوص، خوب می به

 ن کار کند.م یبه اندازه

ر من کا“با عصبانیت گفتم:  ”دو دالر.“دستم را گرفت و گفت: 

.  این حقوق تقریبا دو برابر چیزی بود "چهارده دالر ارزش دارد

تر از حقوقی نبود که به من و فرد ولی بیش ،گرفتمکه می

 ،داد. به طرف در راه افتادم . چون هنوز دستم را گرفته بودمی

دوازده “شیدم. ناگهان دستش را شل کرد: کاو را با خودم می

گفت. دوازده دالر را قبول کردم جدی می ”یا بگیر یا برو! ،دالر

 گیرم. و این مزدی است که حاال هم می

 برخاست و به طرف پنجره رفت. از شدت باران کاستهجیمی

هایی که به سرعت از شده بود. صدای برخورد الستیک ماشین 

شد. خوبی شنیده میبه گذشتندمی  آسفالت خیس بزرگراه

توانم بروم. ولی بگذار موضوع دیگری حاال دیگر می“گفت: جیمی

ا آینده استعف یتان بگویم . من شنبهرا که در فکرش هستم برای

ام از مادرم خواسته که برود و با او زندگی چون دایی ؛دهممی

ی را در آنکه بتوانم مدت امکردهانداز قدر پسکند. من هم آن

کند. این بار جا سر کنم و بعد هم خودش برایم کاری پیدا می

 یای مثل کارخانهدهم که بمیرم تا در کارخانهدیگر ترجیح می

یم که گوکنی بعد از استعفا به او میدیو پیر کار کنم. فکر می

ای دارد ؟ کنم. چه فایدهاو چیست؟ نه! فکر نمی ینظرم در باره

که خودم را  فکرش هم برایم جالب است . فعالً  ولی به هرحال

 "ام.به موش مردگی زده
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 «سه پرسش» ترجمهداستان  
 «کرمیازهرا »مترجم ؛ «لئو تولستوی»نویسنده  

 

روزی برای پادشاهی سوالی پیش آمد که اگر همیشه زمان 

دانست به چه دانست، اگر میدرست برای شروع هر چیز را می

از  ترمهموش دهد و از چه افرادی دوری کند، افرادی باید گ

ترین کار برای انجام چیست، دانست مهمهمه، اگر همیشه می

 خورد؟دار بود، هرگز شکست نمیدر کارهایی که عهده

 اش اعالم کردبرای یافتن پاسخ، در سرتاسر قلمروی پادشاهی

که به هرکس که به او آموزش دهد برای هر کار چه زمانی 

ترین مردم چه کسانی هستند، و چگونه است، و مهممناسب 

 ترین کار برای انجام چیست، پاداش بزرگی خواهدبداند مهم

 داد.

 ٔ  همهو مردان دانایی نزد پادشاه آمدند، اما 

 های متفاوتی عرضه کردند.ها پاسخآن

، برخی گفتند برای سؤالدر پاسخ به اولین 

تر دانستن زمان مناسب هر کار، بایستی پیش

ها، و بر طبق آن ها و سوالای تهیه کرد از روزها، ماهبرنامه

شود. چیز در زمان مناسب انجام میزیست. تنها این چنین همه

دیگران گفتند ممکن نیست پیشتر زمان مناسب هر کار را 

 ٔ  شهیاندمشخص کرد؛ اما اینکه به خود اجازه ندهی در 

دها هستی و آنچه باطل فرو روی، همیشه متوجه رویدا ٔ  گذشته

دهی. دوباره، دیگران گفتند، هرقدر ضروری است را انجام می

هم پادشاه متوجه رویدادها باشد، ممکن نیست آدمی بر زمان 

درست هر کاری تصمیم بگیرد، اما نیکوست که شورایی از 

دانایان تشکیل دهد، کسانی که به او کمک کنند تا زمان مناسب 

 چیز را معین کند.همه

دوباره برخی گفتند اموری هستند که منتظر مشورت  اما

جام ها را انمانند، بایستی یکباره تصمیم گرفت که آیا آننمی

گیری در آن باب، بایستی پیشتر داد یا خیر. اما برای تصمیم

دانند؛ و بدانی چه پیش خواهد آمد. تنها پیشگویان آن را می

بایست با می بنابراین، برای دانستن زمان مناسب هر کار،

 پیشگویان مشورت کرد.

های متفاوتی ارائه هم به همین منوال پاسخ سؤالبرای دومین 

ترین مردم برای پادشاه، مشاوران او شد. برخی گفتند، ضروری

هستند؛ دیگران، گفتند کشیشان، پزشکان، بعضی نیز گفتند 

 ، کهسؤالدر پاسخ به سومین  هستند. نیتریضرورجنگاوران 

ن کار بود، برخی گفتند که مهترین چیز در دنیا علم مهمتری

 ای، گفتند است. دیگران گفتند مهارت در جنگاوریست، عده

 

 

ها متفاوت بود. پادشاه با هیچکدام موافق تمام پاسخ پرستش.

 نبود و به هیچکدام پاداشی نداد. اما هنوز طالب پاسخ صحیح

د که در خر سواالتش بود، تصمیم گرفت با زاهدی مشورت کند

 عام و خاص بود. ٔ  شهره

کرد که هیچگاه از آن بیرون نیامده زاهد در جنگلی زندگی می

پذیرفت. بود، و هیچکس جز مردم معمولی را به حضور نمی

تکلف بر تن کرد و پیش از رسیدن ای بیبنابراین پادشاه جامه

زاهد از اسبش پیاده شد و محافظان را ترک کرد و  ٔ  کلبهبه 

 رفت.تنها 

زمانیکه پادشاه نزدیک شد، زاهد مقابل 

زد. با دیدن اش را بیل میاش باغچهکلبه

پادشاه، به او سالم کرد و به کارش ادامه داد. 

زاهد ضعیف و نحیف بود، و هربار که بیلش را 

کند، زد و کمی از زمین را میبه زمین می

 کشید.نفس سنگینی می

 » پادشاه جلو رفت و گفت:

بپرسم. چگونه بدانم  سؤالام تا سه نا، من نزد تو آمدهزاهد دا 

کار درست را در زمان مناسب انجام دهم؟ به چه کسانی بیش 

از هرکس نیاز دارم، و به چه کسی بایستی بیشتر از دیگران 

توجه کنم؟ و کدام امور از همه مهمتر است، و بایستی در اولویتم 

 «قرار گیرد؟

د اما پاسخی نداد. تنها روی زاهد به سخن پادشاه گوش دا

 دستش تف کرد و دوباره شروع به بیل زدن کرد.

 پادشاه گفت:

 «ای، بیل را به من بده تا کمی برایت بیل بزنم.تو خسته»

 زاهد گفت:

 «متشکرم.»

 بیل را به پادشاه داد و روی زمین نشست. 

 زمانیکه دو باغچه را بیل زد، ایستاد و سواالتش را تکرار کرد. باز

هم زاهد پاسخی نداد، اما ایستاد، دستش را برای گرفتن بیل 

 دراز کرد و گفت:

 «حاال کمی استراحت کن و اجازه بده من کمی کار کنم.»

اما پادشاه بیل را به او نداد و به کندن ادامه داد. ساعتی گذشت، 

رفت، و در و ساعتی دیگر. خورشید آرام آرام پشت درختان می

 به زمین زد و گفت: آخر پادشاه بیل را

 مرد دانا. اگر پاسخی یا ام،من برای پاسخ سواالتم نزد تو آمده»

 

و مردان دانایی نزد پادشاه آمدند، 

های متفاوتی ها پاسخآن همهاما 

 عرضه کردند.
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 «نداری به من بگو تا به خانه برگردم. 

 «دود، بگذار ببینیم کیست.کسی به این سمت می» زاهد گفت:

. دودپادشاه برگشت و مردی را دید که از جنگل به بیرون می

اد و خون از زیر دستش دمرد دستش را به شکمش فشار می

یف ای ضعجاری بود. وقتی به پادشاه رسید، از حال رفت، و با ناله

روی زمین افتاد. پادشاه و زاهد لباس مرد را درآوردند. شکمش 

به شدت زخمی شده بود. پادشاه به بهترین شکلی که 

توانست زخمش را شست و آن را با می

زاهد بست. اما خون بند  ٔ  حولهدستمالش و 

آمد، و پادشاه دوباره و دوباره دستمال غرق نمی

در خون را برداشت، آن را شست و دوباره زخم 

را بست. در آخر وقتی خون بند آمد، مرد به 

هوش آمده و تقاضای آب کرد. پادشاه برای او 

آب گوارا آورد. در همین زمان خورشید غروب 

د زخمی کرد و هوا خنک شد. بنابراین پادشاه با کمک زاهد، مر

را داخل کلبه برد و او را روی تخت خواباند. مرد با چشمان بسته 

روی تخت دراز کشیده بود و ساکت بود؛ اما پادشاه به خاطر 

پیاده روی و کارهایی که انجام داده بود بسیار خسته بود، پس 

در آستان در نشسته خوابش برد. آنقدر آرام که تمام شب کوتاه 

قتی صبح بیدار شد، زمانی گذشت تا یادش تابستانی را خوابید. و

بیاید کجاست یا مرد روی تخت کیست که با چشمان درخشان 

 به او خیره شده است.

زمانی که مرد متوجه هوشیاری و نگاه پادشاه به خودش شد، با 

 «مرا ببخش!» صدایی ضعیف گفت:

 پادشاه گفت:

 «شناسم و چیزی برای بخشیدن وجود ندارد.من تو را نمی»

شناسم. من دشمن تو هستم شناسی اما من تو را میتو مرا نمی»

که قسم خوردم از تو انتقام بگیرم، چراکه تو برادر مرا اعدام 

دانستم تنها به دیدن کردی و مال و اموالش را غصب. من می

 آیی، و مصمم بودم در راه برگشت تورا بکشم. اما یک زاهد می

از کمین درآمدم تا تو را  روز گذشت و تو بازنگشتی. پس من

پیدا کنم، به محافظانت 

ها مرا برخوردم، آن

شناختند و زخمی 

ها فرار کردند. از آن

کردم، اما اگر تو زخم مرا 

بستی تا حد مرگ نمی

کردم. من خونریزی می

کمر به قتل تو بسته 

بودم و تو زندگی مرا نجات دادی. حال اگر زنده بمانم و تو 

 بخواهی،

 

 

وان وفادارترین بنده به تو خدمت خواهم کرد، و از پسرانم عنبه 

 «کنم چنین کنند. مرا ببخش!نیز دعوت می

پادشاه بسیار خرسند شد که چنین آسان با دشمنش صلح کرده 

عنوان دوست و همراه در کنار خود و او را به

خواهد داشت، و نه تنها او را بخشید بلکه گفت 

فرستد و و میخدمتکاران و پزشکش را نزد ا

 قول داد مال و اموالش را به او برگرداند.

پادشاه مرد زخمی را تنها گذاشت، به روی 

خواست ایوان رفت و به دنبال زاهد گشت. می

پیش از رفتن بار دیگر از او تقاضا کند پاسخ 

را بدهد. زاهد بیرون بود، روی زانو نشسته و در  شیهاسؤال

 کاشت.، بذر میای که روز قبل کنده بودباغچه

 پادشاه به او نزدیک شد و گفت:

مرا بدهی  سؤاالتکنم پاسخ برای آخرین بار، از تو خواهش می»

 «مرد دانا.

زاهد همچنان روی زانوان نحیفش خم شده بود، سر بلند کرد 

 و به پادشاه که در به رویش ایستاده بود نگاهی انداخت و گفت:

 «ای.پاسخ خود را گرفته قبالًتو »

 پادشاه گفت:

 «چه پاسخی؟ منظورت چیست؟»

 زاهد پاسخ داد:

و  کردیاگر تو دیروز برای ضعف من دلسوزی نمی بینی؟نمی»

رفتی، آن مرد به زدی و راه خودت را میبرایم باغچه را بیل نمی

خوردی که چرا با من نماندی. کرد، و تو حسرت میتو حمله می

باغچه را بیل زدی؛ و من پس مهمترین زمان، زمانی بود که تو 

مهمترین کس بودم؛ نیکی کردن به من هم مهمترین کار تو 

کار  نیترمهمبود. پس از این، زمانیکه مرد به سمت ما دوید، 

آن بود که تو به او رسیدگی کنی، چرا که اگر زخم او را 

 مرد. بنابراین او مهمترین فردبستی، او بدون صلح با تو مینمی

تو برایش انجام دادی مهمترین کار. به یاد داشته  بود و کاری که

زمان است،  نیترمهمباش: تنها یک زمان مهم است ــ حال! 

کس آن  نیتریضرورچراکه تنها زمانی ست که تو قدرت داری. 

داند آیا با کس است که کنار تو است، چراکه هیچکس نمی

که چرادیگری خواهد بود یا نه. و مهمترین کار نیکی به اوست، 

 ■ «انسان با همین مقصود پا به این دنیا گذاشته است.

 

مرد با چشمان بسته روی تخت 
دراز کشیده بود و ساکت بود؛ اما 
پادشاه به خاطر پیاده روی و 
کارهایی که انجام داده بود بسیار 

 .خسته بود
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 «عاشق» داستان ترجمه 
 «کرمیازهرا »؛ مترجم «اسکار وایلد»نویسنده  

 

های کوهستان با عیشش از جام آب شیرین تبدیل به جامی از اشک شور شد، و پری ٔ  برکهزمانی که نارسیس جانش را از دست داد، 

 آمدند تا برای برکه آواز بخوانند و او را آرام کنند.زاری از میان جنگل 

 وقتی دیدند برکه از جام آب شیرین به جامی از اشک شور تبدیل شده، گیسوان سبزشان را باز کردند و با زاری به برکه گفتند:

 «کنی، او بسیار زیبا بود.عجیب نیست که تو برای نارسیس اینگونه سوگواری می»

 برکه پرسید:

 «س زیبا بود؟نارسی»

 ها جواب دادند:پری

 ٔ  نهیآکرد، اما تو آنی بودی که در طلبت آمد، و بر لب تو آرمید و به تو نگریست، و در داند؟ از ما فقط گذر میچه کسی بهتر از تو می»

 «های تو، زیبایی خودش را دید.آب

 و برکه جواب داد:

چشمانش، من زیبایی خودم را برای نخستین  ٔ  نهیآرمید و به من نگریست، در اما من عاشق نارسیس بودم چراکه، چنانکه بر لب من آ»

 «بار دیدم.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

عنوان یکی از برترین تاه ایرلندی بود. از او همواره بههای کونامه نویس و نویسنده داستاناسکار وایلد شاعر، داستان نویس، نمایش

 شود.نامه نویسان تاریخ ادبیات یاد مینمایش

سرانجام یکی . دادیمهای یونان است. او مرد جوان بسیار زیبایی بود و دلبستگان فراوانی داشت. اما به همه پاسخ رد نارسیس از اسطوره

شکایت کرد و نمسیس، نارسیس را محکوم کرد که عاشق تصویر خود شود.  (مبد، عدالت وانتقانیکو و  الهه) سینمسبه از عاشقان وی 

بر  کنند تا هموارهتبدیل می نرگس خدایان به خاطر این ناکامی وی را به گل. به تصویر خود نگریست تا جان داد برکه قدر در آباو آن

 ■.لب آب بروید و خود را نظاره کند

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3
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 «تک شاخ درباغ» داستان ترجمه 
 «میالد میره کی»؛ مترجم «جیمز ثوبر»نویسنده  

 

برداشت و اسبی سفید  اشنهیخاگدنجی مشغول صرف صبحانه بود، نگاهش را از  گوشهروزی روزگاری در صبحی آفتابی مردی که در 

رز درون باغ بود. مرد به اتاق خواب طبقه باال که همسرش هنوز در آن  یهاگلشاخ طالیی را دید که به آهستگی در حال چیدن با 

همسرش یک چشمش را با میلی باز کرد و به « یک تک شاخ توی باغ داره رزها رو میخوره.»خواب بود، رفت و او را بیدار کرد و گفت: 

 و به همسرش پشت کرد. مرد به آرامی پایین آمد و وارد باغ شد.« ک شاخ موجود خیالیهت»او نگاهی انداخت و گفت: 

و سپس سوسن سفیدی را چید و به او داد. « بیا اینجا حیوون». مرد گفت: دیچریم هااللهتک شاخ هنوز همان جا بود؛ حاال او در میان 

در باغش دیده بود شادمان و سرخوش به طبقه باال رفت و دوباره  تک شاخ سوسن را با ولع خورد. مرد به خاطر اینکه تک شاخی را

به مرد انداخت  زیرآمیتحقهمسرش روی تخت نشست و نگاهی « تک شاخ سوسن سفیدی را خورد.»همسرش را بیدار کرد. مرد گفت: 

 «تو دیوونه ای و خیال دارم بندازمت دیوونه خونه.»و گفت: 

خوشش نیامده بود. این حس تنفر با دیدن تک   خانهانهویدمرد هیچگاه از کلمات دیوانه و 

به فکر فرو رفت و گفت:  یالحظه. مرد شدیمهم  شاخ در باغ در صبحی آفتابی حتی بیشتر 

او یک شاخ طالیی » به همسرش گفت: رفت یمدرحالیکه به سمت در « مینیبیمحاال »

اما تک شاخ رفته بود. مرد  تک شاخ را را ببیند، ا سپس به باغ برگشت ت« وسط پیشونیشه.

 نشست و به خواب رفت. رزهادر میان 

را پوشید. بیسار  شیهالباسزن بلند شد و سریع  به محض اینکه شوهر از خانه بیرون رفت، 

بود. با پلیس تماس و روانکاو تماس گرفت و به  بود و کینه در چشمانش آشکار  زدهجانیه

را هم با خود بیاوردند. هنگامیکه پلیس  یبندکت سانند و به خانه او بر فوراًگفت خود را  هاآن

 نشستند و زن را با اشتیاق نگریستند. شانیهایصندلو روانکاو رسیدند روی 

 شوهرم به من گفت که تک»پلیس روانکاو را نگاه کرد و روانکاو پلیس را. زن گفت: « شوهرم امروز صبح یک تک شاخ دیده.»زن گفت: 

ی شوهرم به من گفت که حیوون شاخ طالی»گفت:  او روانکاو به پلیس نگاه کرد و پلیس به روانکاو.« خورده است.شاخ یک سوسن سفید 

از جایشان برخاستند و زن را محکم گرفتند. مهار زن کار دشواری بود، چراکه او به  هاسیپلروانکاو،  ٔ  اشارهبا « وسط پیشونیش داره.

 تنش کردند، شوهر به داخل خانه بازگشت. را بندکتق شدند. به محض اینکه . اما در نهایت موفکردیمسختی تقال 

البته که نه. تک شاخ یه موجود »شوهر پاسخ داد: « آیا شما به همسرتون گفتین توی باغ یک تک شاخ دیدین؟»پلیس از او پرسید: 

 «ن، ولی همسرتون پاک عقلشو از دست داده.قربا خامیمبدونم. ببریدش. عذر  خواستمیمفقط همینو »روانکاو گفت: « خیالیه.

، بردند و او را در بیمارستانی حبس کردند. و پس از این کردیمو لعن و نفرین  زدیمزن را حالیکه جیغ و داد  هاآنو اینگونه بود که 

 ■ مرد سالیان سال شادمانه زندگی کرد.

 

مات دیوانه و مرد هیچگاه از کل
خوشش نیامده بود.  خانهوانهید

این حس تنفر با دیدن تک شاخ 
در باغ در صبحی آفتابی حتی 

به  یالحظه. مرد شدیمبیشتر هم 
 .فکر فرو رفت



 

 1397 فماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی |صدوچهارمشماره      116

  

  

 

 هنرمندان، دوستان و همراهان عزیز

 هامنتظرآثار، مطالب، مقاالت، یادداشت
 یم.هستشما  منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات و همچنین

 تریبون همه هنرمندان است.« چوک»

http://www.chouk.ir/

