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 داستان ایرانی 

 سیر تحول نثر پارسی  

 و عکس ینقاش داستان 

 و خارجی داستان ایرانی 

 هایی که فیلم شدندکتاب 

 جایگاه زن در رمان کلیدر  

 سینما بر افکار عمومی ریتأث 

 «بادیگارد»فیلم  یادداشتی بر 

 «دختر پرتقالی»درباره رمان  

 «دفترچه ممنوع»خوانش رمان  

 بررسی شخصیت در رمان کوری 

 «حباب شیشه»یادداشتی بر رمان   

 «ابد و یک روز»نقد و معرفی فیلم  

 تحلیل و بررسی آثار صمد بهرنگی  

 موسیقی فیلم هنری، فراتر از موسیقی  

 نویسیگویی تا داستانی قصهتاریخچه 

 «شوداژدها وارد می»یادداشتی بر فیلم   

 ی ادبیات داستانی ایران و جهانتاریخچه 

 مشتاقی و مهجوری ادبیات آلمانی در ایران 

 درباره طالقگانه اصغر فرهادی تحلیلی بر سه 

 برنده جایزه نوبل« الفریده یلینک» با مصاحبه 

 «ایچگونه» شعر در مجموعه روایی عناصر بررسی 

 «خدا عاقبت آمریکا را بخیر کند»یادداشتی بر فیلم  

 «توانیم ببینیمتمام نورهایی که نمی» رماننگاهی به  

 «الفریده یلینک» ادبیات نوبل جایزه برندگان با آشنایی  

 

 

 

 

 

کیا، مانی حقیقی، اصغر فرهادی، سعید روستایی، جالل سامان پارسی، حانیه رضوی، ابراهیم حاتمیمحمدرضا گوردزی،  :با همراه شماره این

اله زاده، هدایت، علیرضا همایون، فرزاد پارسایی، رامین رجبی، مجید مهرابی، سارا بهمنی، مریم منشیصابری، میالد خسروی، سهند درویشی

پور، نژاد، مهدی حسینآبادی، آصف بارزی، شایان شکروی، ناصر رفیعی، ن.یوسفی، سعیده پاکزاده، محمود دولتند، سارا آقابزرگیونجف

زاده، صمد بهرنگی، شمس لنگرودی، محمدامین پورحسینقلی آرتوش بوداقیان مهران امیر خوش سرور، سیده سمیه سیدیان، فرزانه ولی

اصفهانی، هادی ترابی، زهرا دستاویز، آلبادسس پدس، سوتالنا الکسویچ انتونی دوئر، هایاما ی، ساناز سیدنظری، معصومه دهقان شیر

 ، سیلویا پالت باب کات گلدویت، ای. ام. فورستر، فرانسیس آلگود، توریل موی، الفریده یلینکیوشیکی،  



 

 

 سخن سردبیر
 شود. ماهناهم ادبیات داستانی چوک هب شما تقدیم می و یکمین هفتادبا افتخار 

توادنتسن توجهی ادبیات داستانی، هک هن توادنتسن ارثی خلق کنند و هن رعهص ربخالف بعضی از شکست خوردگان 
هب سوی خود جلب کنند، و لباس دقتنم هب تن کرده و ادای داانیان هب خود گردنتف و چیه قلم هب دستی را نویسنده 

دارای نویسندگان زبرگی است.  ،نوجوان گرفته ات پیشکسوت ، ازرده سنی ره رد دانند، معتقدم هک کشور مانمی
هم نیازمند دیده شدن. اما آنچه هک بعضی از نویسندگان را از مسیر اصلی نویسندگانی هک هم نیازمند حمایت هستند و 

جا کردن است و یکی هب دنبال میانبر بودن ربای رسیدن هب آنچه  دور کرده، دو مسله است. یکی جدل بی
 خواهند.می

اش را ات بپرند پاهچدایم هب دنبال این هستند هک دنیبب هچ کسی هچ می گوید  ،دسته اول هک جدل کنندگان انم دارند
ام خیلی رتشیب از تو بگیرد هک تو فالن مبحث را ردست نگفتی و هیچی بلد نیستی و همین هک من این را فهمیده

اه افصله  بگیرند و هب کار نوشتن بپردازند آاثر خیلی خوبی اراهئ رد حالی هک اگر این  دسته از این جدلفهمم.  می
 دهند. هچ ارنژی و توان دارند رد مجادهل از دست می خواهند کرد. اما  متاسفاهن ره

اما دسته دوم هک شاید دسته نوظهوری رد ادبیات داستانی اریان است، آن دسته است هک ربای جلب توهج 
اهی ادبی  اقدام می کنند. بازاهی خود رد جلسات و مراسمکردن، هن توسط قلم تواانی خود هک توسط شومن

هک هن رد شان انم  یک نویسنده است و حرف اهیی هک رتشیب هب داهن یک آدم کوهچ حرکاتی عجیب و رغیب 
 بازاری می دنیشن ات یک  اهل ادبیات. 

همه ما امکشیب لفاظی و الفاظ زشت را بلد هستیم اما آنچه هک ما را از عموم مردم جدا می کند آن است هک این 
می کنیم هک اتثیرگزاری مثبت داشته باشد هن منفی. رد  الفاظ زشت را رد اقلب ادبیات با الفاظ دیگر بیان

اهی کوهچ بازاری داشته باشد، آدمهک اگر اهل ادبیات نخواهد از لحاظ گفتار و کردار و پندار تفاوتی با آخر آن
 دهد؟پس دیگر اهل ادبیات بودن هچ معنی ای می

 
 

 

 چوکادبیاتداستانیماهنامه 

ای است شبیه جغد که از نام پرنده «چوک»

 کشد.می درپی فریادشود و پیدرخت آویزان می

 سردبیر: مهدی رضایی

 مشاور: حسین برکتی
 

 هیئت تحریریه

 تحریریه بخش داستان

دبیر بخش نقد، مقاله، گفتگو( ) مائده مرتضوی

ریتا محمدی،  مصطفی سلیمی )دبیر بخش داستان(

اکمل، ندا امین، مرضیه غزال مرادی، شهناز عرش

اسدی، امیر کالگر، علی پاینده، محمود خلیلی، 

آرای، مصطفی بیان، مریم ایلخان، ناهید علی رزم

پور، مریم گرامیان، ابوذر آهنگر، بابک ابراهیم

روح  غفاری جاهد، گیتا بختیاری، رامین جعفری،

 اهلل سیف

 جمهتحریریه بخش تر

شادی شریفیان )دبیر بخش ترجمه(، زهرا تدین، 

اسماعیل پورکاظم، حسین کارگر بهبهانی، فاطمه 

پور، سینا عباسی همدانیان، محدثه محمدعلی

 هوالسو

 تحریریه بخش سینما و تئاتر

حامد  )دبیر بخش سینما و تئاتر(، مسعود ریاحی

 مختاری، مرضیه فروزنده، زهرا خسروی

www.chouk.ir 
info@chouk.ir 

chookstory@gmail.com 

http://telegram.me/chookasosiation 
.com/kanonefarhangiechookinstagramhttp:// 

 

 09352156692:آگهی

های پیشین ماهنامه ادبیات داستانی چوک تمامی شماره

و فصلنامه شعر چوک، در سایت کانون فرهنگی چوک 

دسترسی است. نشر این ماهنامه از سوی شما، قابل

کاغذی و... دی، پرینتهرطریقی اعم از ایمیل، سیبه

شود. همیشه کانون تلقی مینیت شما نسبت به این حسن

های شما بزرگواران منتظر آثار، نقد، نظرات و راهنمایی

 هستیم.
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 هنرمندان همه تریبون «کچو»

هایکانونفرهنگیچوکفعالیتآشناییبا  

 

 

دربخشمقالهنقد.«مقاله، نقد، گفتگو»وانتشاریکیاچندپستدربخش«خبرگزاری چوک»خبردربخشهادهانتشار:فعالیت روزانه

همزمانبادهمینسالفعالیتکانونفرهنگیچوک،بانک49شهریورماهسال.یاچندمطلبجدیدبخوانیدکتوانیدیگفتگویاینسایتهرروزمیو

مقاالتادبی،فرهنگیوهنریهمراهاندازیشدهاستودراختیارهمهعالقمندانقراردارد.



وهمچنینجلساتشودمیروزهایمختلفومتنوعبهآثاریازشماعزیزاندربخشهرهفتهروزهایشنبهسایتبا:فعالیت هفتگی ؛

باشدورودبهاینجلساتفقطوفقطمخصوصاعضایکانونوآکادمیکانونفرهنگیچوکمیشودکهمیهفتگیبرگزارصورتبهکارگاهینیز این.

زمانبادهمینسالفعالیتکانونفرهنگیچوک،فعالیتنمایشهم49ازشهریورماهسالامروزبیشازصدجلسهکارگاهیبرگزارکردهاست.بهکانونتا

گیرد.اننمایشیرویسایتقرارمیرادیوییداستانهمآغازشدوهرهفتهیکداست



011اینماهنامهبهبیشازکند.میادبیایرانتقدیمبهجامعهافدیصورتپیهبیاماهنامهکانونفرهنگیچوکهرماه،فعالیت ماهیانه: 

ارسال نفردرسراسردنیا نیزمیشودمیهزار بفرماییدتوانیدماهنامهوهمچنینشما سایتدانلود از هایقبلیرا طولسال. درضمناینکانوندر

،شرکتدراینجلساتآزاداستمندانعالقهوبرایهمهشودمیرسانیقسایتاطالعوازطریکندمیتفریحیبرگزارصورتبهجلساتی اینکانون.

تفریحیبرگزارکردهاست.-بیشازهفتادجلسهادبیحالتابه



آنالینو)یرحضوریغحضوریو»طریقدونویسیبهکانونفرهنگیچوکدرسالسهدورهآموزشیتخصصیداستانفعالیت فصلی: 

«نامه شعر چوک فصل».درضمننیدکتوانیدبهسایتمراجعهمی« آکادمی کانون فرهنگی چوک»کهجهتآشناییبادورهکندمیبرگزار«ای(مکاتبه

نیزآخرهرفصلمنتشرشدهودرسایتکانونفرهنگیچوکقابلدسترسیاست.



هاییهمسالیانهباشد،همایشمیمخصوص اعضای کانون کانونفرهنگیچوکعالوهبربرگزاریجلساتهفتگیکهفقطفعالیت سالیانه: 

؛ودرمواردیدیگراگراعضااثریمنتشرکنند،مراسمرونمایینیزشودمیدرشهریورماههرسالههمایشیبانامجشنسالچوکبرگزارکند.میبرگزار

هایاینمراسمرادرسایتتوانیدعکسکهمیبرگزارکردکوتاهرادرایرانداستاننیزهمایشروزجهانی49و49و41درسالچوک.برگزارخواهدشد

مالحظهبفرمایید.

 



است.شدهاندازیهتمعرفیهرچهبهتروبیشترشماهنرمندانعزیزراهج«کچوهنرمندان  کبان»

جوایزادبیوهمههنرمندانها،ها،جشنوارهانونکها،حامیانجمنکانونفرهنگیچوک



 

 



 

 



 

 

 

 مرضیه اسدی پدر نامرئی، :عکس، داستان

 مریم ایلخانایران و جهان:  داستانی ادبیات ی خچهیتار

 ؛ ریتا محمدیمحمدرضا گودرزی ؛اشکبررسی داستان:

 امیر کالگردانیال و کوروش کبیر،  :نقاشی، داستان

 صمد بهرنگی، سیدساناز اصفهانی:تحلیل و بررسی آثار 

 الفریده یلینک؛ مائده مرتضوی :نوبلمعرفی برنده جایزه 

 پرتقالی؛ یوستین گردر، مصطفی بیاندختر درباره رمان:

 صداهایی از چرنوبیل؛ سوتالنا الکسیویچمعرفی کتاب: 

 دفترچه ممنوع؛ آلبادسس پدس؛ محمود خلیلیخوانش رمان: 

 حباب شیشه؛ سیلویا پالت؛ زهرا دستاویزیادداشتی بر رمان: 

 ابوذر آهنگر: (6) رانیامشتاقی و مهجوری ادبیات آلمانی در 

 نویسی؛ معصومه دهقان شیریگویی تا داستانقصهتاریخچه: 

 آسو؛ محمد امین پورحسینقلی؛ گیتا بخیتارییادداشتی بر رمان: 

 غزال مرادی ؛هادی ترابی ؛«ایچگونه»مجموعه شعر  :شعر، داستان

 آبادی، مریم غفاری جاهدمحمود دولت بررسی جایگاه زن در رمان کلیدر:

 ؛ ناهید گرامیانشمس لنگرودی ؛آمدندها که به خانه آن گزارش جلسه نقد:

 توانیم ببینیم؛ آنتونی دوئر؛ رامین جعفریتمام نورهایی که نمییادداشتی بر رمان: 

 اهلل سیفای در بشکه سیمان؛ هایاما یوشیکی؛ آرتوش بوداقیان؛ روحنامهبررسی داستان: 
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 (ست و یکمبی )قسمت سال یزه نوبل ادبیاتان جاآشنایی با برندگ  
 «مائدهمرتضوی»؛«الفریدهیلینک»

 
سی،نویسنده،شاعرودرامنو6491الفریدهیلینکمتولد

یاتر همتای همچون ازاشدرگذشتهشی برنهارد، توماس

مرزهای از خارج خصوصدر به نویسندگانتحسینبرانگیز

 است. سیاستیلبهاتریش متوجه یلینک جدید آثار تیز

آمریکادرخاورمیانهوبهویژهدرعراقاست.

نویسرمانالفریده، نویسنمایشنامه، اتریشیفمینیستو

شد.اوجایزهنوبلادبیاتمیالدیبرنده۴۰۰9استکهسال

کند.زندگیمیمونیخوویندردوشهر

 یلینکسال 6491الفریده اهل پدری مادریچکاز و

پدرشیکاتریشدررومانیایی یهودیشیمیدانمتولدشد.

 گذراند.وینبود.اودورانکودکیخودرادر

نوتردام نام به مذهبی موسسه یک در

دوسیونتحصیالتابتداییرافراگرفتودر

زبانفرانسهکالسیکورقصهمانمؤسسه

همانسال در نزدآموخت. را مادرشاو ها

 تا برد ویولنمعلمی ارگ، اوپیانوو به

بیاموزد.

 در هنرستان61یلینک به سالگی

اینزمینه در که فهمید موسیقیوینرفتولیخیلیزود

گفتنکرد شعر به دوراندانشجوییشروع استعدادیندارد.

شد.کهدرمجلهاتریشیپروتکلمنتشرمی

جنونکشیدهسوسیالیستپدرشیک کارشبه که بود

 سال در و درگذشت.641۱شد روانی آسایشگاه یک در

64۹۰رماننخستاوسالومستبدبود.کاتولیکمادرشنیز

هاینامهونمایشهاداستاندریکنگاهصمیمانهمنتشرشد.

الفریدهجنجالبرانگیزند.باوجودایناویکیازتاثیرگذارترین

است. معاصر هایعنواننویسندگان آثار در وغالب منثور

جنسیودرمجموعهایبدرفتاریدراماتیکاوجنسیتزنانه،

 بین هازنجنگ آثاری در او مردهاست. ما»نظیرو عزیز

نظراتخودرابه«معلمپیانو»و«هامعشوقه»،«طعمههستیم

 تصویر به مانتالکشدمیزیبایی غیرسانتی توصیف با و،

،شوکخوانندگانبه،هاانسانخشونتوبازیقدرتدرروابط

.کندمیوارد

مناسبات کارساز، نیروهای خشونت و قدرت یلینک نزد

.هاستآدم

اوتوصیفیپورنوگرافیکازجنسیت،تجاوز"شهوت"رمان

چندان را منتقدین توجه اثر این است. جنسی بدرفتاری و

پی خود جای به اثر، این در نکرد. توصیفجلب این رنگ،

اخالقیاستکهآدمیراآزاروتسخیرهایشکستخشکاز

.کندمی

رداشتهالفریدهدرکارهایاخیرشدستازمقوالتزنانهب

 است.تربیشو شده متمرکز اجتماعی نقد بر

 اجراهایهایشنامهنماش این وجود با هستند، حرف کم

 که است کرئوگرافی بر تاکید با بازانه دل و یمقولهدست

.کنندمیخشونتوفاشیسمدرورزشرابرمال

پیانو»رمان معلم کارگردان« هانکه یلینکتوسطمایکل

بازیتحسینبرانگیزایزابلهوپردرنقشیکبناماتریشیوبا

است. آمده در فیلم به شده سرکوب رغمپیانست علی

هایادبییلینکدراتریشوخارجموفقیت

کتاب آن، ازاز برخی در او های

شدهکتابخانه اتریشتحریم برخیهای اند.

فاشیستچپیازروزنامه هایاتریشیاورا

اند.خوانده

 ادبیات۴۰۰9سال نوبل اعالمکمیته

ب را خود یلینکاعطاءکردجایزه هالفریده

بیانمی برای خاص زبانی از آثارش در او که چرا کند،

 کند.هایجذابجامعهاستفادهمیکلیشه

راازآنخودجایزهنوبلادبیاتیلینکدهمینزنیبودکه

شدنشگفتنمی برنده خبر اعالم هنگام او برایکرد. تواند

گرفتناینجایزهبهسوئدبرود.

هنگفتنوبلدچاریجایزهالفریدهباشنیدنخبردریافت

ا شد! یوحشت و فمنیست زن جالبِ"ینویسندهن عصر

"جالب از ترس داشتن خاطر فوبیا(یسوس)جمعیتبه ال

 داشت؛ استکهلماحتماالًاعالن به جایزه این گرفتن برای

یک در آکادمی دبیر انگدال هوراس اگرچه آمد! نخواهد

تالششراخواهدکردتایهمهمیزگردتلویزیونیقولدادکه

تکهلمترغیبکند.یلینکرابرایگرفتنجایزهوآمدنبهاس

 که افزود بهترپیشاو ایندستحاضر گانیاز همنویسند

،ولیدستآخراندنبودهزهنوبلیشرکتدرمراسماهدایجا

عوضتصمیمشان هکنیستاینویسنده،یلینک.اندکردهرا

اینویسندهادمیسوئدمطرحشدهباشد،اوکشبهتوسطآکی

 با هایویژگیاست شایکخاص ه ایجادترینمهمد آن

متضاددربینخوانندگانومنتقدانباشد.گروهیهایواکنش

به را جایزه این اهدای و تاختند نوبل داوران به شدت به

 در به61یلینک سالگی

رفت وین موسیقی هنرستان

در که فهمید ولیخیلیزود

 اینزمینهاستعدادیندارد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D8%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
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سالهاتریشیبهمعنایزوالوافولاعتبارنوبل۷۹نویسنده

اقدامیشجاعانهازطرفنوبلدربه دانستندوگروهیآنرا

هشایدکرسمیتشناختنصداییدرجهانادبیاتدانستند

بود.کتا مسلمایناستقدرنونچندانبهآنتوجهینشده

یلینک که شناخته بسیار چهره هم جهانایشدههنوز در

نیس جایزه با نوبل شدن برنده درکت. تغییری هیچ النش

ن ایجاد او مصاحبهکوضعیت از است. رده

مجامع در حضور از و است گریزان

 کندمیخودداری برندهکامجی. وتسیئو

اما بود، او شبیه ابتدا در نوبلادبیاتهم

نشریاتبعدها با داد، تغییر را خود رویه

برایآنهامقاالکگفتوگو تینوشتورد،

 همه دانشترمهماز چند ادبیکدر ده

کهیلینکرسدنمیرد.امابهنظرکتدریس

اریبزند.کدستبهچنینهرگز

اینترنتیازاوبهعنواننویسندهونمایشنامههایسایتدر

درجهان آثارادبیاوعموماً نویسفمینیستیادشدهاست.

جنجالیایچهرهشورشکغیرآلمانیزبانناشناختهاست.در

 شمرده برانگیز بحث شودمیو طی 644۰هایسال.

رهبرحزبراستگرای «آزادی»سرسختانهعلیهیورگهایدر

منتقدانشمی چندانیاتریشایستاد. ادبی بار او آثار گویند

همنتقدانجدیداوکندارندوضعیفهستند.جالباینجاست

آمری گروهیهستندکعموماً از کاییو نومحافظه به ارانکه

لینمنتقدادبینشریهجمهورینو،کوابستههستند.روثفران

»گویدمیچنینکدربارهیلین از: جوایزنوبلهمیشهسرشار

اماجوایزادبیاتآنهمیشهبحثبرانگیز جنجالبودهاست،

تربودهاستوبرخیمواقعبرندگاناینجایزهآنقدرنامتعارف

برایمدتهفردکهستند وتاهیازشهرتخودکبرندهتنها

فراموشبردمیلذت .اماانتخابالفریدهشودمیوبعدسریعاً

ککیلین نشانکارهایه فمینیسماو خصمانه نوع دهنده

هبهبودکردکافراطیاست،ضربهشدیدیبهاعتبارنوبلوارد

 همین به نیست.کامهازودیآن پذیر ان ادبیاین« منتقد

با64۱۱هدرسالک«معلمپیانو»گاهباپرداختنبهداستانآن

تابدردوکاین:»گویدمیمنتشرشد،«پیانیستزن»عنوان

هتنهاقادربهارتباطباک،زنیکشدمیارابهتصویرکرنجاری

مادرخودرابطه اینزنبا دیگرانازطرقآزاردهندهاست.

 دارد کنامتعارفی واقع در این واقعیه زندگی به نوعی به

است.کیلین شبیه کفران« این از خود نقد در بهکلین تاب

ی کعنوان یاد کندمیداستانمبتذل بهگویدمیو او آثار :

 توجه جلبکرغمپرداختنبهمسائلزناننتوانسته سانیرا

ک آمریکند و اروپا در زنان مطالعات و مسائل به اکه

آثارالفریده،ینیزدراشپیگلکانیرایشرمارسل.پردازندمی

کیلین افتاده پیشپا و معمولی وخواندمیرا شهامت اما

تحسینکرادی را آمریکاییمنتقدان.کندمیالیسماو کیلین،

آمری ضد و سیاسی را او کآثار اودانندمیایی گویند می و

یخواهدمی ناراضینشاندهد.کخودرا

آمری ضد از آنها یلینکمنظور کاییبودن

 داستان لند»به بامبی » سرزمین»یا

بامبی جنگ« درباره داستان برمیگردد.

هارتشبازورراهخودکعراقاست،جایی

پیش تشنه و گرسنه مردم میان از را

ازبردمی برخی نمایشنامه این در .

نقشکهاییشخصیت ایفای جنگ در ه

اندکرده دارند جملهکحضور آن از ه

دیتوانمی کبه اشاره بوش معاون اینکچنی متن رد.

نیزقراردارد)اوکهدروبسایتشخصییلینکنمایشنامه

هوبسایتدارد(سرشاراستکاولینبرندهجایزهنوبلاست

 از تصاویری موشهایشکنجهاز و ابوغریب برخی.کزندان

سیعقایداودربارهزناننیزدرمیانمحافلسیاسیوغیرسیا

یلینهاییبحث ایموزهبهارامسالدرکبهراهانداختهاست.

هزنانقربانیانجامعهمردانهستندوزنانراکدروینگفت

ی مانند استفاده از کپس کدستمال دور .اندازندمیثیف

چنیناظهاراتیحتیبهمذاقبرخیزناننیزخوشایندنیست.

کنندمییادواثراوتوجهکیمعموالًتنهابهکیلینمخالفان

 توجهی بی او آثار سایر به منتقداناندکردهو مورد در .

کآمری کاهاآنایی، اییکسیاسیوضدآمریهاینمایشنامهثراً

 قرار مدنظر را انددادهاو عنوان به آنها از برایایبهانهو

ک استفاده او اندکردهوبیدن اعتبار بی یلینک. درکردن

 نومحافظه به متعلق آمریکنشریات پیشکاران آنجا تا ایی

هآنهاحتیاعطایجایزهبهتونیموریسون،داریوفو،کرودمی

 سئوال زیر را نایپل و ساراماگو گویندبرندمیژوزه می و

یلینام الفریده انتخاب هککا

نشانکارهای نوعاو دهنده

خصمانهفمینیسمافراطیاست،

نوبل اعتبار به شدیدی ضربه

هبهبودآنبههمینکردکوارد

 .انپذیرنیستکامهازودی
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ردهاست.کاعطایجایزهبهاینافراداعتبارنوبلرامخدوش

راکمتریلینکخوانندگانخارجازجهانآلمانیزباناینکه

دانستنیلشناسندمی دلیلیبرایبیاعتبار اوکین، نیست.

آلمانیزباناست.آثاراوبهکشورهایپرفروشدراینویسنده

6۱ ترجمه بهکاندشدهزبان عالقه دهنده نشان خود ه

است. او معتبراوخواندنآثار جوایز نوبلادبیات، از غیر به

 آنخود از هم استکادبیدیگریرا کرده جملهه آنهااز

 ادبی چکافکجایزه در جایزهاست.کا پیشین برندگان از

کافک توانمیا ایوان فیلیپراث، اشارهکبه نادا پیتر و لیما

یلینک منتقدان از بسیاری بل،کرد. او آثار عقایدکنه ه

مهکودراینراهدالیلخوبومحکنندمیرانقداشسیاسی

عضو سال سالیان برای است، فمینیست او دارند. پسندی

کحزب همه از و اوترمهممونیستاتریشبوده آثار برخی

ضدآمری کلحنی دارند بوشکایی طرفداران مذاق به این ه

وموکافیبرایمحکوشواهدکمدارهااینخوشایندنیست.

هنگامیکردنیلینکاعتباروحتیمسخرهبی 6۱هکاست.

هاهدرمیانآنهاتنکسالهنوبل۴6۱ادمیکعضومادامالعمرآ

 دیده زن یلینشودمیچهار نوبلک، ادبیات جایزه برای را

هاوباهجوممنتقدانیککردندنمیردندشایدتصورکانتخاب

شندوکاوراازجهانخودبیرونبخواهندمیهکروبهروشود

وظیفهآنهااندکردههبهنظرفراموشکنند.منتقدانیکویران

نویسندهوعقیدهونگاهش.نویسندهاستنهخودکنقداثری

یلین با برخوردی ایندستهیچکچنین از نویسندگانی و

 نصیبادبیاتنخواهد درکسودیرا را افراد این تنها و رد

کخودباقیخواهدگذاشت.شایدالفریدهیلینکوچکجهان

نویسندهارزشمندیاستوکشنویسندهبزرگینباشد،امابی

قدردانیازنویسندگانوشاعرانیکشایداهداینوبلبهیلین

کچونریل هوفمناشتال، راثباشدکارلکه، جیمز راوسو

.نندکههیچگاهنتوانستندبهاینجایزهادبیدستپیداک

دیگری ادبیاتجوایز نوبل دریافتجایزه یلینکپیشاز

 عبارتنداز:هاآنترینمهمکهنیزبهدستآوردهبود

 64۱1،جایزههاینریشبل

 644۱،جایزهگئورگبوشنر

 ۴۰۰۴،جایزههاینریشهاینه

 ۴۰۰9،جایزهفرانتسکافکا

الفریدههایکتابهاینسخهجالباستکهبدانید،آخرین

دوازدهسالپیشدراستکهلمفروختهشدندودرحالحاضر

براینمونهیکنسخههمازآثاراوبرایفروشوجودندارد!

بتواندر یکتابخانهشایدتعدادبسیاراندکیازکارهایاورا

 ■ داکرد!یمرکزیشهرپ

 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%DA%AF%D8%A6%D9%88%D8%B1%DA%AF_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%DA%AF%D8%A6%D9%88%D8%B1%DA%AF_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B4_%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B4_%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3_%DA%A9%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3_%DA%A9%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7
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 «ببینیم میتوان ینمتمام نورهایی که » رمان یادداشتی بر 
«رامینجعفری»؛«آنتونیدوئر»نویسنده 



(یپشتکولهببینیم)نشرمیتوانینمرمانتمامنورهاییکه

بهچاپ۴۰69آمریکاییدرسالیسندهینواثرآنتونیدوئر

رامدالاندروکارنگیپولیتزرویزهیجارسیدودرسالبعد

کتابملییزهیجا،نامزدوفینالیستطورنیهمدریافتکرد.

اوهایونانیزیکتابخانهانجمنیزهیجاآمریکاوموفقبهکسب

کهنگارشونوشتنشباشدیمشد.اینکتابدومینرماناو

زمانجنگجهانی وقایعآندر و انجامید طول سالبه ده

.دهدیماشغالیروییفرانسهدوم،در

-ماری نزدیکی در پدرش با طبیعییموزهلور تاریخ

 زندگی وکنندیمپاریس کلیدها نگهداری مسئول پدرش .

ماری آنجاست. سنشش-نگهبانی در لور

 پدرشبرایآموزششودیمسالگیکور و

کهیامحلهمینیاتوریازینمومنهاو،یک

 زندگی آن کنندیمدر تاسازدیمرا

مسیرهای آشناجاآندخترشبهخوبیبا

،پاریسشودیمشود.وقتیکهدوازدهساله

واوهمراهپدرشبهشودیمهایناراشغال

سن -شهر فرار کنندیمملو به یخانه،

اووپدرشبا عمویبزرگشکهدرنزدیکیدریااقامتدارد.

 نیترمهمخود نیترباارزش، رانیترخطرناکو موزه جواهر

کنندیمحمل ازدستگروهبانحریصو آنرا کارطمعتا

دریکیازشهرهایدراماننگهدارند.رومپولوننامبهآلمانی

 یتیمی آلمان، ازنامبهمعدنی یکی در خواهرش با ورنر

کودکانیهاگاهاقامت یافتنیککنندیمیزندگکار بعداز .

ینهیزمرادیو،بهمرورزمان،ورنرتبدیلبهیککارشناسدر

 ابزارآالتی و وسایل چنین تعمیر و طولیشودیمساخت .

کهاستعدادباالیاوجایگاهیرادرسازمانجوانانکشدینم

 ارمغان به وآوردیمهیتلری ردیابی مسئول را او سپس .

 مقر جنگکنندیمقاومتمگروهشناساییامواج قعر به او .

سنرودیم سپساز -و در سر جاییکهدستآوردیمملو ،

.زندیملوررابههمگره-تقدیرمسیراووماری

و تند و جالتکوتاه نثریبا از نویسنده

 استفاده سبکاستکردهتیز یادآور که

هیچاسمیرویصفحه است. ایستایرادیو

سهصفتودیشنینم یا همراهیدو مگربا

 به کتاب تقسیم6۹۱بیشتر. کوتاه فصل

کتابشودیم بزرگ محاسن از یکی که

بهشودیممحسوب نوین دیدگاهی نمود و

 ادبیاتتاریخییاجنگاست.

اینکتابدوئرهمچویکدانشمند اختراعاتیدربارهدر

ازکندیممکانیکی،تکنیکیوطبیعیدنیاصحبت هاحلزون:

 تناننرمو هاگلو خصوصیات تا قیمتی،یهاسنگگرفته

مناب توسطزغالو ابزاآالتیکه هاینازعو ؛شودیماستفاده

 رادیوییکه هادادهامواج انتقال دهدیمرا همیاوهیش، که

 خود مطیع را بهکندیمعلم را انسان پاک سرشت هم و

 در آوردیمسلطه از یکی رادیو داستاننیترمهم. نمادهای

به خود هوشسرشار علتشوقو به ورنر نهایت، در است.

.شودیمسمتعلمورادیوکشیده

 یکیاز نیترمهمرادیو ارتباطییهاراهابزارهایقدرتو

بینیاگستردهکهتوانستروابطباشدیمجنگجهانیدوم

 کند، ایجاد دنیا مختلف نقاط در نیروهایخصوصبهافراد

کهچطورازعلمورادیوشودیمنظامی.رفتهرفتهورنرمتوجه

وهمینشودیمدرمنافعجنگوکشتاروقتلعاماستفاده

علمتغییر نسبتبه را او تاشودیموسببدهدیمدیدگاه

رادرپیشگیرد.یاتازهمسیر

نامبهیکیدیگرازنمادهایداستانسنگقیمتیوباارزشی

ویسندهآنرابادریاینور)الماسمعروفنادرشاه(است.کهن

پیوند اسطوره شخصیکهزندیمدلافسانهو اینیدارنده؛

آنتونیدوئردنیایرئال،دردناکو

تخیلی دنیای با را رمان موهوم

داستانیزندیمژولورنپیوند تا

 درییهاناگفتهاز همیشه که

شوندیمازتاریخپایمالییهابرهه

 .نمایانکندیخوببهرا
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،اماشودیمالماساستشانسوبختواقبالخوبینصیبش

رومپلون.گروهباندهدیمبرایاطرافیانشوقایعشومیرخ

گذاردیمبهعلتابتالبهبیماریسرطانتمامفرانسهرازیرپا

 دست الماس این به تا آخرین در او یهاقطرهیابد.

بهدوقدمیآنیماندهیباق عمرخویشوقتیکه سالمتیو

ناگهانرسدیملور-عمویبزرگمارییخانهدر یسروکله،

 پیدا شودیمورنر راه سر از را او ماریداردیبرمو را-و لور

بههمراهدهدیمنجات ورنرهنگامیکهالماسرا سرانجام، .

واینمهرباطلیاستبرتمامردیمیمدارد،درمیدانمین

تاریکجنگومهرتاییدیبریهیسادرزیرهاارزشعقایدو

فانیبودنانسان.

هزار-ماری بیست کتاب خواندن به رمان طول در لور

 مشغول ورن ژول اثر دریا باشودیمفرسنگزیر نویسنده .

پیشکشیدنایناثر،یکدنیاییموازیرابادنیایواقعیو

داستانیهاتیشخص،جاییکهدهدیمرنجآورکتابشکل

باپروفسورآروناکسیهماننیالوروورنررابه-ازجملهماری

 کاپیتاننمو کشاندیمو یکیاز مهماینکتابیهاقسمت.

 با هاستداجیسپنبرد به نمادین بطور پ یهاجنبشکه

بهکتابرنجبرانطورنیهم)فرانسهواروپااشارهدارد6۱9۱

نبردبایمنزلهدریااثرویکتورهوگوکهمبارزهبااختاپوسبه

ستم قهرمان عنوان به نمو کاپیتان است(. صنعتی انقالب

یهایشورشکهبهطورهمان)کندیمومظلومانجلوههادهید

(.اوازرساندیمبرایمقابلهباامپراطوریعثمانیکمکیونانی

علیه که است میسور مسلمان حاکم سلطان تیپو نوادگان

پرداخت. مبارزه بهمقاومتو کمپانیشرقیبریتانیا استعمار

 برای نمو کاپتان نمادیهاتیشخصباالخره، به داستان

.شودیممقاومتوپایداریبدل

نیایرئال،دردناکوموهومرمانرابادنیایآنتونیدوئرد

 پیوند زندیمتخیلیژولورن داستانیاز کهییهاناگفتهتا

 در ییهابرهههمیشه پایمال تاریخ شوندیماز یخوببهرا

 کند، طورنیهمنمایان و وقایع زندگی، دریهاآدم، حاضر

 لحاظزیباشناسانه از )نرمالیزتربرجستهکتابرا یشن(؛کند

خشونت، و یعدالتیبفساد طرفانهیبرا در یجبههچه

 یکسان متحدین، چه جلوهطورهمانمتفقین، هست که

دهدیم حواس بر او یگانهپنج. و شیهاتیشخصخواننده

حولمحوراینحسوحالشیهافیتوصوشودیممتمرکز

هنرمندانهیطرزبهتااستدرونیوفیزیکیاست.اوکوشیده

کندیمودرکمالاستادیچشمانیبدیعودقیقبهمااعطا

 نورهاییکه تمام ومیتوانینمتا ببینیم خوبی به را ببینیم

 هایزندگاحساسکنیمو باریهاداستانو را فراموششده

■ دیگرازنظربگذرانیم.
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 «اشک» کوتاه داستانبررسی   

«ریتامحمدی»؛«محمدرضاگودرزی»نویسنده


راکیهانواطالعاتجم،جامهمشهری،ایران،یهاروزنامه

کردممروررااستخدامیهایآگهوزدمورق مهندس.

متأهلموتورسوار،منشی،انباردار،بازاریاب،مکانیک، بازهم...

.نبودخبری

بایدحاال.کردمروشنسیگاریواتاقوسطکردمپرتشان

وپارکرفتمیموداشتمبرمیراجدولمیمجلهشدمیمبلند

آوردمیمراهاجدولیهمهدخل یفصلنامهجدیدیشماره.

برداشتمهمراعتیقهنرعهد درخوردنغوطهمرضهنوز.

بودنکردهرهامدوریهاگذشته برسد،فیلتربهسیگارمتا.

استخدامیآگهیبهچشممآخریصفحه.زدمورقرافصلنامه

خورد شناسیباستانیرشتهدرارشدکارشناسیکبه":

.نیازمندیمکهنمفاخرموزهدرکارجهت

.هستنداولویتدردکترامدرکدارندگان

توانندیمترشیبآگاهیکسببرایمتقاضیان

اقدسیهتقاطع:فرمانیهراهیسهموزهدفتربه

".کنندمراجعهکاوسیخانمبه

آنبودند،شدهکاربهباالخرهکائناتانگار

.کردمینمهمرافکرشاصالًکهجاییوزمانیدرستهم

زدمراکتمیابرداشتم،راکتموبغلزیرزدمراکیفمدانمینم

.آمدمبیرونخانهازوبرداشتمراکیفموبغلزیر

دفتربهبرسانمراخودمتاکسیوبوسمینیواتوبوسباتا

در،پشت.بودخاراسنگازدفتریهاپله.بودشدهظهرموزه،

بوداطالعاتیانگهبانیاتاقک نشستهجاآنهممسنیمرد.

بود گرفتمراکاوسیخانمسراغاواز. :گفتمزد،لبخند.

«ندارند؟تشریف»

.آرندنمیتشریفدیگرماهچهارتا_

مگر؟طورچه_

.زایمانبرایبرایبیمارستانرفتندزودصبحامروز_

»گفتمخودمبه بیاریبدیکبیاریخوشتوانگار:

.«آوردیمکوچک

.بیندازدراهمراکارکهدارندجانشینیحتماًخب_

زایمانش.همینیعنیکاوسیخانمکاربیایید،فردابرید_

.اندنکردهمعرفیجاشراکسیهنوزکهبودخبربیطوری

...باالخرهچه؟یعنیخبربی_

:دادمادامهوکشیدمشکممروبزرگییرهیدانیمدستبا

.«بودهمعلومکهخبر»



.بیاریدتشریففردابفرماییدبفرمایید،جانآقا_

زدغرلبزیرقدریو برگشتم. باگذاشتندهنبهدهن.

.نبودصالحبهکنمکارجاآنبودقرارکهنگهبانییادربان

بودمجاآندقیقهپنجاهوهفتساعتفردا بازرادرهنوز.

بودندنکرده بهآفتابهوجارودربانیانگهبانهشتساعت.

آمدبیروندست »گفتوکرداخمدیدمراتا. بعد!«پاشید:

سنگروراآبجاروبازمانهموکردکجراآفتابهیلوله

کشیدخارا شدجلبآفتابهبهتوجهم. .بودبرنجییامسی.

است،اشکانیانیاساسانیانیدورهمالدادیمنشانطرحش

»گفتمورفتمدنبالشتو،برگشتوقتی مشخصببخشید:

«شد؟

!زریکاکلپسریکبله_

.گویممیراکاوسیخانمجانشین_

.هستندصادقیخانم!آها_

آرند؟میتشریفکی_

!ظهرامروز_

بشینم؟جااینتوانمیم_

!نه_

ببینم؟رااداریاموریاکارگزینیمسئولشودیمپس_

.هستندکاوسیخانمهمانشانهمه_

صادقی؟خانمحاالیعنی_

!بله_

!کامالًچیزآفتابهاینیا،دیاکارهچهشمابگویمخواستم

ناپدیدراهروتهدستبهآفتابه.نکردمجرئتامااست،نایابی

شد »گفتوبرگشتخالیدستبعددقیقهچند. اصالً:

«کاردارید؟چهبفرمایید

...بودندزدهمجلهتویاطالعیهیک_

.ببینمرامدارکتانخب،دیاآمدهکاربرای!آها_

بله؟_

.ببینمرامدارکتان

حراستمأموریادرباننگهبان،اینباراتکلیفم

دانستمینم درآوردمرامدارکم. هاآنبهنگاهیسرسری.

«دارید؟هممعرفیاضامن:»گفتوانداخت

سلمانییافروش،روزنامهلبنیاتی،مثلمحلیهاکاسب_

.شهرستانندماآشناهاییهمهآخربشوند،معرفمتوانندیم

!دیاخوشمزهخیلی_

درخوردنغوطهمرضهنوز

نکردهرهامدوریهاگذشته

بود برسد،فیلتربهسیگارمتا.

 .زدمورقرافصلنامه
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طور؟چه_

.باشدمقاماتازبایدمعرف_

ازکهیاهیهمسایافامیلدوست،کردمفکرهرچه!مقامات

فکرکههمسادگیآنبهکارانگار.نداشتمسراغباشدمقامات

.نبودکردمیم

.آمدمینمجااین،شناختمیمراکسیمقاماتازاگر_

همبعدهستند،شماازغیرهمدیگرنفرششهرحالبه

.استحضوریمصاحبه

زدزنگپیشخانرویتلفن برومیابنشینمدانستمینم.

معرفکردنجوردنبال :پرسیدشدتمامکهحرفش.

«شهرستانند؟کدامآشناهات»

!کرمانشاه_

کرمانشاهی؟بچهیعنی_

!بله_

!یگفتیمزودترخب_

هستید؟کرمانشاهیهمشمامگر_

.بلهخب_

قدیمییهامحلهبهشدکشیدهگومانوگفتکمکم

فضاهایحسرتوهاآدموهاابانیختحولتغییروکرمانشاه

نیمبعد.آوردندچایبرامزدزنگ.بودرفتهبینازکهطبیعی

!«سلیمیعزیزمَشِی:»گفتواوردجلورادستشوشدخیز

کوتاهقدشد،واردمقنعهومشکیچادربازنیظهرنزدیک

.تپلو

:گفتمنبهاشارهباوکرداحوالپرسیشد،بلندسلیمی

!«آمدهاستخدامبرایاست،بستگانازنوذری»

.هستمخدمتشاندر_

.ماستازخدمت_

!باالبفرمایید_

شدمبلند زدچشمکسلیمی. حدسکهکسیدنبال.

افتادمراهبهباشدصادقیخانمزدمیم ورفتدومطبقهبه.

منشد،واردوکردبازاداریاموربودشدهنوشتهکهرادری

.شدماتاقواردسرشپشتهم

کاغذیوداشتقرارشدهجمعاگشتانبادستیمیزروی

بودکنارشهم مادهادورانشوشی،دهقاندست. خانم.

»نشستمیزپشتصادقی بنشینیدبفرمایید: مدرک.

«چیست؟تانیلیتحص

یهازبانگرایشباشناسیباستانارشدکارشناسی_

.مرده

!لطفاًمدارکتان_  دهقاندستبهبازودادمرامدارک

است؟دهقاندستبودندفهمیدهکجاازکردم،نگاهشوشی

احتیاجخارجییهاستیتوربرایراهنمایکبهماخب،_

دانیدمی.استاشکانیانیدورهکارتان،تاریخییدورهداریم،

انسانداشتنداعتقادباستانایرانمانوییهافرقهازبرخیکه

همانزمینبهرفتن،باالجایبهروحشبمیرد،کهکجاهر

دفنرااشجنازهمردهکهیانقطههماندرلذا.رودیمفروجا

.کردنیممومیاییبود،بزرگانازاگرو

»گفتوداددستمیاکتابچه کتابچهاینتوی:

یهالباسرسوم،وآدابدوران،آندربارهییهاادداشتی

همینیدربارههمریزینکاتودهقانانوجنگجویاناشراف،

استآمدهسردار .کنیدشروعراکارتاندیتوانیمفردااز.

تومنهزارهشتادصدوماهیفعالًشماحقوق

است اضافهترشیبیتجربهکسبباکه.

همراهاستیتوریهاانعاماگرالبته،شودیم

.نیستبدشروعبرایبگیرید،درنظر

خندید .پیوستهابروهایبابودسفیدرو.

همراکارلباسکنید،بلندراتانیموها:»گفت

بگیریدتحویلانباراز ظاهرتاناستالزم.

ینوادهیشدهبازسازیمکان!باشددورهآنیهاآدمبهشبیه

فردااست،ساختمانپشتیمحوطهدرهشتموچهلاشک

بگویمهمرااینفقط،دیشویمآشناترشیبکارجزئیاتبا

توریستکهزمانیواستاتاقکبیرونشمااستقرارمحل

.اتاقکداخلدیرویمبیاید

کردم،خداحافظیوبرداشتمراکتابچهشدم،بلندجایماز

.کردمحافظیخداسلیمیباهاپلهپایین

همبعدبکشد،شکمشجلویارهیدانیمدستباکهباراین

!«شیطانای:»گفتوخندیدبلند

بهدادفریبرزنامبهجوانیانباردار، وبلندایپارپهلباس.

وشدیممحکمدورکمرشالمثلچیزیباکهراگشادی

بعدودادمنبهببندمسرمدوربودقرارکهابریشمیبندی

وبودمنقوشچرمیبلندساقپوتینیاچکمهمثلچیزیهم

.کرداضافهآنبهداشتابریشمیبلندبندهای

کنارشدهکاریکندهیاهیپاچهارمقرم.کارممحلبهرفتم

شدهکوبیحاشیهمفرغبادورشتادورکهبودیایچوبدر

بود بدهمآبگوشیسروتورفتم. اشکانی،یدورهمستراح.

دوازدهدرنهحدوداًبوداتاقی یجنازهاتاقکراستسمت.

رویزانوبرآرنجکهداشتقراراشکانیسرداریشدهمومیایی

بلندبود،مغلومنشستهکهطورهمانسردار.بودنشستهپادو

آمدیمنظربهقد کردجلبراتوجهمکهیانکتهاولین.

اییقهوهرنگونبودپیچکهنهکخبودمومیاییصورت

.بودپیدااشیخاک

.زدزنگپیشخانرویتلفن

برومیابنشینمدانستمینم

.معرفکردنجوردنبال

:پرسیدشدتمامکهحرفش

«شهرستانند؟کدامآشناهات»
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.بودشدهمنجمدهاچشمبیرونیگوشهاشکقطرهدوو

!دیرسیمنظربهزندهخیلی

رادردمآنباسلیمیکهیایبرنجیامسییافتابههمان

بودچاهککنار،کردیمآبپاشی خطوطباچاهکسنگ.

بودشدهتزئینمیخی امابودشدهساییدهخطوطکهاینبا.

:شدیمخواندهبیشکما

شاماراوندا" یهاوهیمخوشبو،گیاهانعاقبتاستاین!

!«خوشگواریهاگوشتومعطر

نفهمیدمراشاماراوندامعنای یاشخصبرایاحتماالً.

بودشدهحکمستراحسنگرویبراشخاصی دویفاصله.

دوازترکماشکانیسردارقداگربود،زیادخیلیپاجایسنگ

توآنافتادیمحتماًبود،متر وبردوربه.

؟کردیمپرکجاراآفتابهسردار.کردمنگاه

زدمورقراکتابچه بهحرفینکتهایناز.

ازراآفتابهیابردهحتماًبود،نیامدهمیان

.آوردیمسرداربرایوکردیمپرقنات

.آمددرصدابهدر،کناراخبارزنگ

بوروبلندقدتوریستسهبرگشتمسریع

!«سالم:»گفتندصدایک!«هلو»گفتمک.بودنددردم

«بلدید؟فارسیشما!خوبچه:»گفتم

.«کمی:»گفتبودترقدکوتاهکهآن

دادنتوضیحبهکردمشروع رویوبودرفدیوارهامیان.

وعقیقوفیروزهوچخماقسنگوسفالییهاتنگهارف

بودچیدهکلفتییهاشهیشپشتزمرد نشانکهراهاتنگ.

کرد،سنگینسبکوبرداشتراآفتابههاآنازیکی،دادمیم

کهزبانیبهبود،پُرانگارچکید،اشلولهازآبقطرهچند

دورسههربعد.خندیدندوگفتندچیزیبودکجایینفهمیدم

یدربارهخواستمچرخیدند،مومیایی

ازیکیسراغرفتندونکردندتوجهیبزنمحرفهاروزهیف

وسبززرد،زرنگبهکوچکشیءچنداشگوشهکههارف

بودشدهچیدهیاقهوه حلقویمشخصشکلهاتکهازیکی.

شدهنوشتههارانیز.بودندشدهرهاوشکلبیبقیهوداشت

»بود هشتموچهلاشکینوادهبهمتعلق: وعفونیضد.

یسنهآلمانیاشمیتپروفسوریلهیوسبهشدهناپذیرتجزیه

641۷».

آمد؟کجاازهانیا_

.آمدهدستبهچاهکیهایحفاراز_

.شدهسازیهیشب....رایانه.نونو،_

نه_ طبیعی! دانشیمینیتربزرگاشمیت،پروفسور.

.کردهکارروشاناروپا،شناسباستان

!خب!خب!آهان_

خندیدندبازو نگاهمومیاییبهرفتنموقعوزدنددوری.

.خندیدندسومباربرایوکردند

«؟دیخندیمچیبه:»گفتم

نزدندحرفیودادندسرتکان رفتمبیرونهاآنبا. از.

.نشستمدردموبرگشتمرفتندپایینکهراهروانتهاییهاپله

.برگردماتاقکبهکردوادارمخاصحسگذشتکهمدتی

.زدخشکمبرگشتموقتی

نگاهمطوری.زدیمزوروبودنشستهچاهکرویمومیایی

پیشبرومراستیکخواستم.رفتمدرحرفیهیچبیکهکرد

رفتینمپیشپاهاماماصادقیخانم راهروتوساعتینیم.

چهاررویبرگشتملرزوترسبابعد.ماندم

نشستمامهیپا اتاقکازیاخفهصدای.

کردمبازرادرالیآرامشنیدم، مومیایی.

.بودنشستهوبودکردهدرازراپاهاش

رمقبیوخفهصداییبادیدکهمرا

.«بیارپُرکنراآفتابهبروبپر:»گفت

!«استالکیچیزهمهیعنی:»گفتم

«چی؟یعنیالکی:»گفت

.منمثلهستیآدمیهمتویعنی_

هنرهایلیسانسفوقهستم،نوروزیانبله،خب_

.دراماتیک

!استکردنبازینقشماجراکلپس_

.نههمتنهانقش_

!فهممینمرامنظورت_

یفهمیمکمکم_ جااینوقتیمنبگویم،رااینفقط.

ولملعنتیاسهالاینحاالامابودم،سرحالوسالمآمدم

کندینم سر،امرفتهمختلفدکترهایپیشباردهازترشیب.

.آورندینمدر

آورند؟نیمدرسرچهیعنی_

همینیعنی_ آورندینمدرسر. پرهیزودواوآزمایش.

.استکشکاشهمهغذایی

!نیستمنطقیکهاین_

.داردبستگیعادتبهچیزهمهاخوی؟منطقکدام_

چه؟بعدخب_

یاورند،مرادیگریکسشدمریقوقتیندارد،بعدی_

سیصدماهیبازوچهرصدماشکنوادگانازدیگرسرداری

تدریجیشدنریقبرایبازنشستگیوبیمهبدونتومنهزار

.او

وبودنشستهچاهکرویمومیایی

زدیمزور کهکردنگاهمطوری.

رفتمدرحرفیهیچبی خواستم.

صادقیخانمپیشبرومراستیک

 .رفتینمپیشپاهاماما
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نوشابهناشتاراستیببینمبفهمم،توانمینممن!چهیعنی_

.کندیممعجزهکن،امتحانخوردی؟

وپزشکیعلم!گویممیچهیفهمینمکهاینمثلاخوی_

یهاهیتوصوخانگییهانسخهاینیهمه

اندزدهترمنمریضیجلوسنتی، راههیچ.

بازیآخرتابایدرانقشتنیست،فراری

.کنی

زدندرااخبارزنگ .پریدیمجاازدوهر.

یاآلمانییاانگلیسیتوریستسهدوحتماً

بودندهلندییافرانسویدانمینم حالتسریعنوروزیان.

گرفت قطرهدووکردباداشیشانیپوشقیقهیهارگباز.

با.کردمبازرادر.شددیدههاشچشمبیرونییگوشهاشک

.«دارمازتخواهشییک:»گفتخفهصدایی

.«بکو:»گفتمسوخت،دلمکهگفتطوری

عوضمنباراجاتروزسهدوکن،بزرگواریوبیا:»گفت

پاصدای.«منباصادقیخانم.شدهخشکحسابیزانوممن،

»گفتمتندی،آمدیمراهرواززدنحرفو نیستحرفی: و.

.«رفتمبیرون


____________________________

داستانبررسی

نمایشیشخصاول:راوی

واطالعاتجم،جامهمشهری،ایران،یهاروزنامه:مثال

.کردممروررااستخدامیهایآگهوزدمورقراکیهان

موتورسوار،منشی،انباردار،بازاریاب،مکانیک،مهندس

.نبودخبریبازهم...متأهل

.کردمروشنسیگاریواتاقوسطکردمپرتشان

گراواقع:ژانر

یاافتاده،اتفاقهرکسیبرایاستممکنکهواقعیامر

.نیستذهنازدورباشدشنیده

حراستمأموریادرباننگهبان،اینباراتکلیفم:مثال

بهنگاهیسرسری.درآوردمرامدارکم.دانستمینم

«دارید؟هممعرفیاضامن:»گفتوانداختهاآن

سلمانییافروش،روزنامهلبنیاتی،مثلمحلیهاکاسب_

.شهرستانندماآشناهاییهمهآخربشوند،معرفمتوانندیم

!دیاخوشمزهخیلی_

طور؟چه_

.باشدمقاماتازبایدمعرف_

ازکهیاهیهمسایافامیلدوست،کردمفکرهرچه!مقامات

فکرکههمسادگیآنبهکارانگار.نداشتمسراغباشدمقامات

.نبودکردمیم

چیست؟داستانیمسئله

کاریبرقضادست،گرددیمهاروزنامهدرکاردنبالراوی

.کندیمپیدااشیلیتحصرشتهبامتناسب

فصلنامهبرسد،فیلتربهسیگارمتا:مثال

زدمورقرا آگهیبهچشممآخریصفحه.

خورداستخدامی ارشدکارشناسیکبه":

درکارجهتشناسیباستانیرشتهدر

نیازمندیمکهنمفاخرموزه دارندگان.

آگاهیکسببرایمتقاضیان.هستنداولویتدردکترامدرک

فرمانیهراهیسهموزهدفتربهتوانندیمترشیب تقاطع:

".کنندمراجعهکاوسیخانمبهاقدسیه

چیست؟داستانمعناییمحور

راجامعهسیاسیاجتماعی،اداری،سیستممعیوبیچرخه

.دهدیمنشاننویسنده

برسانمراخودمتاکسیوبوسمینیواتوبوسباتا:مثال

بودشدهظهرموزه،دفتربه .بودخاراسنگازدفتریهاپله.

جاآنهممسنیمرد.بوداطالعاتیانگهبانیاتاقکدر،پشت

بودنشسته گرفتمراکاوسیخانمسراغاواز. زد،لبخند.

«ندارند؟تشریف:»گفتم

.آرندنمیتشریفدیگرماهچهارتا_

مگر؟طورچه_

.زایمانبرایبرایبیمارستانرفتندزودصبحامروز_

»گفتمخودمبه بیاریبدیکبیاریخوشتوانگار:

.«آوردیمکوچک

.بیندازدراهمراکارکهدارندجانشینیحتماًخب_

زایمانش.همینیعنیکاوسیخانمکاربیایید،فردابرید_

.اندنکردهمعرفیجاشراکسیهنوزکهبودخبربیطوری

...باالخرهچه؟یعنیخبربی_

دوست،کردمفکرهرچه!قاماتم

مقاماتازکهیاهیهمسایافامیل

نداشتمسراغباشد آنبهکارانگار.

.نبودکردمیمفکرکههمسادگی
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:دادمادامهوکشیدمشکممروبزرگییرهیدانیمدستبا

.«بودهمعلومکهخبر»

.بیاریدتشریففردابفرماییدبفرمایید،جانآقا_

.استسطحیسهداستان

.استزبانیپیچیدگیعدمآشکار،وواضح:روایتاولسطح

»گفتوداددستمایکتابچه:مثال کتابچهاینتوی:

یهالباسرسوم،وآدابدوران،آندربارهییهاادداشتی

همینیدربارههمریزینکاتودهقانانوجنگجویاناشراف،

استآمدهسردار .کنیدشروعراکارتاندیتوانیمفردااز.

استتومنهزارهشتادصدوماهیفعالًشماحقوق باکه.

یهاانعاماگرالبته،شودیماضافهترشیبیتجربهکسب

.نیستبدشروعبرایبگیرید،درنظرهمراهاستیتور

«سیاسیاجتماعی،»استوجهیدو:دومسطح

اجتماعیوجه(الف

استاجتماعیفرهنگیمطالعاتبحث کهییهاستیتور.

واقعیتعدمبااندآمدهکشوریتمدنوفرهنگشناختبرای

خوبیبهاجتماعیساختاردرآنتأثیرغلطوشدهروروبه

.هویداست

وبودرفدیوارهامیان.دادنتوضیحبهکردمشروع:مثال

عقیقوفیروزهوچخماقسنگوسفالییهاتنگهارفروی

نشانکهراهاتنگ.بودچیدهکلفتییهاشهیشپشتزمردو

کرد،سنگینسبکوبرداشتراآفتابههاآنازیکی،دادمیم

کهزبانیبهبود،پُرانگارچکید،اشلولهازآبقطرهچند

دورسههربعد.خندیدندوگفتندچیزیبودکجایینفهمیدم

بزنمحرفهاهفیروزهیدربارهخواستمچرخیدند،مومیایی

چنداشگوشهکههارفازیکیسراغرفتندونکردندتوجهی

.بودشدهچیدهیاقهوهوسبززرد،زرنگبهکوچکشیء

وشکلبیبقیهوداشتحلقویمشخصشکلهاتکهازیکی

بودندشدهرها »بودشدهنوشتههارانیز. ینوادهبهمتعلق:

هشتموچهلاشک بهشدهناپذیرتجزیهوعفونیضد.

.«641۷یسنهآلمانیاشمیتپروفسوریلهیوس

آمد؟کجاازهانیا_

.آمدهدستبهچاهکیهایحفاراز_

.شدهسازیهیشب...رایانه.نونو،_

نه_ طبیعی! دانشیمینیتربزرگاشمیت،پروفسور.

.کردهکارروشاناروپا،شناسباستان

!خب!خب!آهان_

خندیدندبازو نگاهمومیاییبهرفتنموقعوزدنددوری.

.خندیدندسومباربرایوکردند

سیاسیوجه(ب

اداری،سیستمبردنزیرسؤالآثارباستانی،بهتوجهعدم

منطقوجودعدم،«صادقیخانم»داردسمتچندیننفریک

.استاداریمعیربیچرخهدر

کهاستطبیعیانسانبلکهنیستواقعیتنهانهمومیایی

همهنداردوجودمنطقی»دارد،اذعاناوهست،بیمارهم

داردعادتبهچیزبستگی توسط"منطقوعقل"عدم.«

واقعدر،اندکردهتعیینازپیشحاکمیهاقدرتکهخوراکی

خوآنباوراندیپذیمراچیزهمهعادترویازجامعهافراد

.کنندیمزندگیوگرفته

!نیستمنطقیکهاین_:مثال

.داردبستگیعادتبهچیزهمهاخوی؟منطقکدام_

چه؟بعدخب_

یاورند،مرادیگریکسشدمریقوقتیندارد،بعدی_

سیصدماهیبازوچهرصدماشکنوادگانازدیگرسرداری

تدریجیشدنریقبرایبازنشستگیوبیمهبدونتومنهزار

.او

"موقعیتطنزایجاد"گروتسک:سومسطح

گروتسکخلقآمیزبهطنزطعنهلحنازاستفادهباراوی

حاکمنظامواجتماعیشرایطازانتقادطریقایناز،پردازدیم

طرفازمعرفوعقل،منطقعدمفریب،راهازصرفاًبرجامعه

یچرخهتوریست،جذبجهتدروغیننقشیایفایمقامات،

کهموقعیتیبهتوجهبابلکهنداردخاصیهویتکهانسان

همانبهراخود،کندیمایجادبراجتماعحاکمشرایط

اشجانخطرافتادنبهقیمتبهحتیآورددرمیموقعیت

.باشد

اتاقکبهکردوادارمخاصحسگذشتکهمدتی:6مثال

.زدخشکمبرگشتموقتی.برگردم
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نگاهمطوری.زدیمزوروبودنشستهچاهکرویمومیایی

رفتمدرحرفیهیچبیکهکرد برومراستیکخواستم.

رفتینمپیشپاهاماماصادقیخانمپیش توساعتینیم.

ماندمراهرو امهیپاچهاررویبرگشتملرزوترسبابعد.

نشستم بازرادرالیآرامشنیدم،اتاقکازیاخفهصدای.

.بودنشستهوبودکردهدرازراپاهاشمومیایی.کردم

آفتابهبروبپر:»گفترمقبیوخفهصداییبادیدکهمرا

.«بیارپُرکنرا

!«استالکیچیزهمهیعنی:»گفتم

«چی؟یعنیالکی:»گفت

.منمثلهستیآدمیهمتویعنی_

هنرهایلیسانسفوقهستم،نوروزیانبله،خب_

.دراماتیک

!استکردنبازینقشماجراکلپس_

.نههمتنهانقش_

!فهممینمرامنظورت_

یفهمیمکمکم_ جااینوقتیمنبگویم،رااینفقط.

ولملعنتیاسهالاینحاالامابودم،سرحالوسالمآمدم

کندینم سر،امرفتهمختلفدکترهایپیشباردهازترشیب.

.آورندینمدر









































آورند؟نیمدرسرچهیعنی_

همینیعنی_ آورندینمدرسر. پرهیزودواوآزمایش.

.استکشکاشهمهغذایی

:۴مثال

وپزشکیعلم!گویممیچهیفهمینمکهاینمثلاخوی_

مریضیجلوسنتی،یهاهیتوصوخانگییهانسخهاینیهمه

اندزدهترمن آخرتابایدرانقشتنیست،فراریراههیچ.

.کنیبازی

زدندرااخبارزنگ پریدیمجاازدوهر. سهدوحتماً.

هلندییافرانسویدانمینمیاآلمانییاانگلیسیتوریست

بودند گرفتحالتسریعنوروزیان. وشقیقهیهارگباز.

چشمبیرونییگوشهاشکقطرهدووکردباداشیشانیپ

شددیدههاش کردمبازرادر. »گفتخفهصداییبا. یک:

.«دارمازتخواهشی

.«بکو:»گفتمسوخت،دلمکهگفتطوری

عوضمنباراجاتروزسهدوکن،بزرگواریوبیا:»گفت

پاصدای.«منباصادقیخانم.شدهخشکحسابیزانوممن،

»گفتمتندی،آمدیمراهرواززدنحرفو نیستحرفی: و.

■ .«رفتمبیرون
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 «دختر پرتقالی»رمان  درباره  

«مصطفیبیان»؛«یوستاینگردر»نویسنده
 

 رمان هوای و پرتقالی»حال دختر » رمان مرد»مانند

تشکیلشدهازیکداستانکلیبااشاست.«داستانفروش

هایییتروا محور حول فراوان.یهاپرسشگوناگون، فلسفی

خوبنسبتاًاثری برانگیزهاییالوگدبا خواننده.تاثیر انگار

 کندیمتصور رمانِ فروشِ»، داستان مرد را« یوستاینگردر

!خواندیممجدد

«یوستاینگردر» دوسالبعداز«دخترپرتقالی»رمانِ را

منتشرکردوسهسالبعد«مردداستانفروش»نگارشرمان

بهفارسیبرگرداندهوبیشازده«مهوشخرمیپور»توسط

بارتجدیدچاپشد.

گفتگویفلسفیوشاعرانهبینپدرو«یدخترپرتقال»رمان

مختلف زمان دو در ماجرایاندیستهزپسریاستکه پدر .

 به را دختری با اییوهشآشنایی دستجذاب طریق )به

پسرباخواندنودرنهایت،کندبرایپسرشبازگومینوشته(

پدرشیادداشت نس،های جدیدی پیدادید زندگی به بت

.کندمی

« همکتابیبنویسیم. با اولینهایناحاالقراراستهردو

آورمیمسطرهایاینکتابندکهمنبهتنهاییبهرویکاغذ

همراهی بهزودیپدرمنیزمرا کندیماما او زیرا یهاحرف.

کتاب(.۷)صفحه«بیشتریبرایگفتندارد

 روایت ساله پانزده پسری راوی، توسط .شودیمداستان

استوبههمراهمادرش،یورگن)ناپدری(«جرجرِد»اسمش

.جرجکنندیمومیریام)خواهرکوچکوهجدهماهه(زندگی

یابد.ازپدرشدستمییانوشتهدستبهطوراتفاقیبهرِد

دلیلسالپیشبهیازده)پزشکهمبوده(درحالیکهپدرش

یآستانهودرهبودالعالجیازدنیارفتصعبابتالبهبیماری

هدورودرازیبرایپسرشازخودبهجاگذاشتینامهمرگ،

ترینغمواندوهپدردرآستانهمرگش.بهگفتهمادرش،بیبود

بشناسدبودهاین پسرشرا بتواند که آن پیشاز باید،که

.بمیرد

پدرداستاندخترپرتقالیرانوشتکهوقتیجرجرِدبزرگ

یانامهدرواقعاو»شدآنرابخواندوبتواندآنرادرککند.

کتاب(.4)صفحه«بهآیندهنوشت

توسطراویطوریروایت شودیمداستان به یاگونهکه

احساس خالقکندیمخواننده نیز خود داستانی، شخصیت

پدرخلقشدهشخصیتپدرشویا توسطنویسندهدرنقشِ

است.داستانبرروییکخطصافومستقیمبایکحادثه

یاحادثهپدر(آغازوبدونهیچیهانوشته)وآنکشفدست

پایان به انسانی درونی فلسفیِ سواالت خلق با دار کشش

.درواقعخوانندهازنگاهراویبهسواالتمهیجوتکانرسدیم

درونینویسندهکهتوسطراویپرسیدهویهاپاسخدهندهو

روایت داستان مسیر در شودیمدر پاسخ»به نهایت،« )در

 فلسفی سواالت تمام به نویسنده خود که (دهدیمپاسخی

!رسدیم

ایندیگرچهبود؟» ازپدرم؟یانامهسرگیجهگرفتهبودم.

کتاب(.66)صفحه«اماآیاایننامهواقعیبود؟

لح است. پرسشگر راوی داستان،هاییتشخصیهمهن

انگارنویسنده پسرودخترپرتقالیکمرنگاست. جزءپدر،

 درگیر را خواننده نداشته سعی کتاب این هاییتشخصدر

فراوانداستانشکند.

جزئیاتیهاکشمکش روایت با که پسر و پدر درونی

پُراهیهاواکنشوهایالوگدتصویریو میتشخصیتنسبتاً

داده مغزشنشان درون پاسخ بی های سوال برابر در پدر

درشودیم داستان دادن ادامه برای رنگی کم نسبتاً تعلیق

 یخوانندهذهن ایجاد کندیمکنجکاو با خواننده یادامهو

کشفتواندیمپنهانشخصیتپدررابیشترهاییهالداستان،

کند.

 و است ساده و روان وتوانینمرمان، جذاب گفت

شعاری گاهی و سوالی صورت به جمالت است. خوشخوان

 مجبورگرددیممقابلچشمانخوانندههویدا خوانندهرا اما .

بهیکنفس،خواندنِداستانرابهپایانبرساند.کندینم

 داستان منفی نکات مثلتوانیماز فرعی حوادث به

پرتقالی،داستانپیشآمدهبرایصحبتبادختریهافرصت

 کنار گوشه در پرتقالی دختر فروگنر،یمحلهجستجوی

داستانبلیتبختآزماییو...اشارهکردکهتاثیرچندانیبر

توانستیمرویشکلگیریروایتداستانینداردونویسنده

ترخالصه کتاب حجم )تا بپردازد آنها وشدیمترکمبه )

کهسرسریردشود!کردینمخوانندهرامجبور

ازدیگرنکاتمنفیداستان،راویویابهتربگویمنویسنده

بگوید.«داستان»تادهدیمداستان،بیشترگزارشداستانرا

باعثهاییالوگد خوب نسبتاً سازی تصویری و پُرمایه

داستانشودیم در که داستانی عناصر سایر ضعف رقم به
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داستانبانویسندههمراهشود.وجوددارد،خوانندهتاانتهای

 که است آن پی در بهیهادغدغهنویسنده را خود درونی

منتقلکند. بهخواننده شکلروایتداستانی)زبانداستان(

بهسادگیبهجامعهتزریقتواندیمزبانی)زبانداستانی(که

شودتاقابلفهمباشد.

رمان، به مند عالقه خوانندگان برای کتاب این شاید

وتلنگرهایسوالهایالوگدجذابیتنداشتهباشدامابرخیاز

تاثیرمثبتیتواندیمبرانگیزورازهایدرونیدرذهننویسنده

درنگرشخوانندهداشتهباشد.

 را کتاب این بودن فروش پُر دالیل از بهتوانیمیکی

شارهکرد.خودِعنوانداستانگاهیبهفروشا«عنوانکتاب»

 کمک کندیمکتاب انتخاب داستانِ». عنوان و« جذاب

 بارسنگینفروشکتابراتواندیمخوانندهپسند، بخشیاز

کمکندوبهخوانندهالقاکندکهکتابِجذابیخریداریکرده

است.

عمرانی» پور مهدی اهلل روح » کتاب آموزش»در

نویسیداستان »نویسدیم« راهاییژگیو: خوب عنوان یک

وخوشآهنگیوخوشیتازگبهنووتوانیمبرایداستان

فریبنده نباید خوب داستان یک عنوان کرد. اشاره ترکیبی

«باشدوطرحداستانرالوندهد.

عنوانجذاب»خالقیتزیادیدرانتخاب«یوستاینگردر»

داستان » رمان مانند پرتقالید»دارد. «ختر داستان»، مرد

«.هاقورباغهقصر»،«فروش

بدیهیاستو» اینامر هستیمو اینسیاره متعلقبه ما

 از طبیعتاینسیاره، قسمتیاز وهایمونمبدونشکدر

کهزادوولدکرده،تعدادمانراافزایشیماگرفتهخزندگانیاد

خواهمینمبدهیمومنهیچاعتراضیبهاینموضوعندارمو

منظورمفقطایناستکهنباید زیرسوالببرم. همهچیزرا

«اینموضوعباعثشودکهنتوانیمجلوترازدماغمانراببینیم

کتاب(.۷4)صفحه

گردر» یوستین همانند« نویسنده است. فلسفه یکمعلم

کوشش، و سعی با باید است(، بوده )پزشک پدر شخصیت

 و عالیم هانشانهتفسیر با و خوببیاموزد یکیحوصلهرا

جامعهباشدوبااشتیاقهاییماریبکارآگاه،قادربهتشخیص

کمیاب)سوالهایبیپاسخ(راردیابیکند.هاییماریب

چه» انسان هر ارزش چیست؟ انسان است؟این «قدر

کتاب(.6۱1)صفحه

 از مواردیبسیار اینرماندر در «معما»یواژهنویسنده

برایدرکبهترجهان)معمایفکریواس است. کرده تفاده

 نویسنده »نویسدیمذهنی(. خودمان: درون معما حل شاید

باشد.ازآنجاکهمادراینجاهستیم.پسماخودجهانیم

اماشایدآفرینشمانتکمیلشدهباشد.بدیهیاستکهتکامل

پیشیگرفتههاانسانجسمانی روانیآنها تکاملفکریو از

و یعنیعاملیالزم روان، و ماهیتروح اصلو شاید است.

خارجی وجود جهان این در کائنات، شناخت برای ضروری

کتاب(.6۱۹)صفحه«داشتهباشد

« اینهاانسانبسیاریاز زندگیدر بزرگچنانیافسانه،

 فکر روزی به وقتی که اینکنندیمزیباست سرانجام که

.درشودیماشکدرچشمشانجمعرسدیمزندگیبهپایان

اینجاهمهچیزچنانخوباستکهفکرکردنبهزمانیکه

خیلیدردناک دید نخواهیم روزهایدیگریرا آندیگر در

کتاب(.6۷1)صفحه«است

اینرماننفوذبیشتریدرمیانخوانندگانِکنجکاووعالقه

تصویرفلسفیترسیمبهفلسفهد اردبخصوصاگراززندگی،

درذهنهرانسانیتواندیمکنند.تصوریکهدرهرجایدنیا

اتفاقبیفتد؛مانندافتادنسیببرسرنیوتن.

بهظاهربیاهمیت)مانندافتادنیهااتفاقزندگیمملواز

هستندمانندیوستینگردرییهاانسانسیبنیوتن(استاما

نیوتنبرسرشانمیافتدازآنسیببهکههر زمانسیبِ

باسوالهایفلسفیفراوانکنندیمظاهرسادهداستانیخلق

 که ساز( آدمیتواندیم)انسان هر برای مثبت تاثیری

)خوانندهداستان(داشتهباشد.

 پرتقالی»داستان دختر » کهتوانیمرا گفت طور این

فیلسوف)نیوتندختر)سیبنیوتن(دیهاپرتقال رذهنپدرِ

یانویسنده(تلنگریایجادکردوپاسخِسوالهایفلسفیخود

راازطریقدستنوشته)روایتداستانی(بهپسرش)خواننده(

 او واقع در داد. آیندهیانامهانتقال به داستان( زبان )به

■نوشت.
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 «ایچگونه»عناصر روایی در مجموعه شعر  بررسی  
 «غزالمرادی»؛«هادیترابی»سروده

 

 شعر سروده"ایچگونه"مجموعه سروده۹9در صفجه

و است سرودهشده این پیرویبیشتر روایی منطقی از ها

کهشعرحتیاگرازیادنبریمگویدمیویتگنشتاینکنندمی

بهزبانخبریهمنوشتهشدهباشددربازیزبانیدادناخبار

 بیشترآیدنمیبهکار بازیزبانیدر شعرهایهادیترابیاز

مجموعه این که شگردی است کرده بهتواندمیاستفاده

ازحضورایدرجهشکلییابیانجامدازوضعیتایگونهساخت

بهزبانشاعرانهیاریمیتاساختاریاینشگردبهووکشش.

شعریشکلبگیرد.

فکرازنوعازنوعکنیمیاعتصابوقتی»

بهاستخوانترساندمیوقتیکاردرا

وزبانتبههیچتصویریقدنمیدهد

 مبارزه زبان جریانهای–کنیمیدر به شباهت بی که

انقالبینیست

کنیبافعلوفاعلومفعولوضمیروصفتمبارزهمی

کنیوگاهیمذاکرهمی

کاردبرایمن

رایمفعولیبود»

 زبانفارسی)کشتمیکهداشتمرا شعرچندوچوندر

«(4صفحه

نوعیخطرکردناستبوِیژهاگرازفرمزبانیاستفادهشعر

چندوچوندر"آنتجربهشدهباشد.درشعرکهقبالًهمشود

فارسی که"زبان طور همان مشهودشاعر هم زیر نمونه در

هاییکیدیگرازتکنیکشاعربهنوعیخطرکردهاستاست

شاعردراینمجموعهاستفادهازکلماتخاصبامعنایخاص

تنداستیعنیشاعربااستفادهازکلماتخاصکهفارسینیس

انواعاداتاستفهامیاوازکهنمادیناست"چهگوارا"مانند

ودرنهایتادغامبازیزبانیخودراارائهدهدتاجویدمییاری

ظرفیتآن است توانسته شعری سطرهای میان در هایها

دهد تغییر را شعر دراینآنچهاماکالمیدر جالبکه شعر

زبانیکهدرنوشتهخودبهکارهایبازیعلیرغماستشاعر

هایروایتکندکهتمامویژگیروایتیرانیزبازگومیگیردمی

دارد زبانیپردازدکهبهبیانرمزگانروایتیمیاودرواقعرا

هایخاصاجتماعی،امانقبزدنشاعربهپدیدهدارد.شاعرانه

همین روایتو بازسازی روایتطور خالل از تاریخی های

.گیردماتشکلمیکل



انتخابباتو»

هنوزرویمیزاستگزینهخودکشی

چرا؟چگونه،چطور؟چهچیز؟چهچیز؟چهکس؟

درحرکتیانقالبیگواراکردتماماینچههاراشودمیآیا

مثالًضمهیاکسرهداد

یاتشنه؟سیرابشوی

یاتشنهیاتشنه

یاتشنه

استرهبرانقالبیاینشعریاتشنه

«(4چوندرزبانفارسیصفحهشعرچندو)

داستانیمخاطب عناصر درونی همچنینمناسبات و

زندوبویژهاگرشکلومحتوایساختارداستانیراحدسمی

کنند حفظ را خود درونی مناسبات بتوانند متن یا شعری

 درکهاستفادهکردهاستروایتسادهبرایهاییازگزارهشاعر

هایبازیرانیزدرخاللهمینیتصویرهایتوانستهحال عین

کهگاهیازشکستنساختارتصاویریبهتصویربکشد،زبانی

آیدبدستمییاکلماتهاگزارهنحوی

ردشدشودنمیازقیدزمان»

انگار

همیشهیادرحالحاضری

دیگریادرحالیکهگذشتهاست

یادرحالهوایآروزهایی

 برسرشانتهوعدانینمیکه )آوردمیچه صفحه۱شعر

۴9»)

اماممکناستدرقالببیانیمتفاوتارائهگرددهرروایت

همسان طریقی قابلیتبه شخصیتهایاز بازنمود هانظیر

مکان و صحنه و میرویدادها شعرنماینداستفاده در گرچه

صارایدرهمتنیدهودرنهایتایجازواختاینعناصربهگونه

شوندبهکارگرفتهمی

ومنپرت»

اسپانیاییپرت

رویصندلی

رقصیمیوقتیفالمنکو

پرتاینشعرباقیبمانمخواهممی

تاهمیشهبرقصیم

همیشهازرقصبرایمبگو
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(«۴۹شعررقصدرتاریکی،صفحه)شودمیکهرنجسکون

کهمناسبتیدرونیهاستویژهپیرنگتداوممنطقینقش

شودومستحکمدارنداینعناصردرواقعبهکنشمرتبطمی

ممکنهرروایتنمایدوبارتآنرابهمجازمرسلتعبیرمی

امابهطریقیهمساناستدرقالببیانیمتفاوتارائهگردد

قابلیت شخصیتهایاز بازنمود وهانظیر صحنه و رویدادها

میمکان دنمایناستفاده در کهینمونهبویژه حتیذیل

راوی بین دیالوگی شکل سیالموقعیتیگیردمیوخودش

موفقدراینمجموعهاست.هاینمونهذهنکهیکیاز

حتیاگرمحالنباشد-بازگردنیدمبهآنشب»

تختپیرشده؟گفتهبودم–کندمیتختراوسوسه

فلزیبیچارهای-اندازدوفنررابهالتماسمی

-امکهانگارزنده-ومندوبارهشودهواشرجیمی

-اسمش؟-شناسممیپریکوچکغمگینی

کهآمد-امدکهقراربودسونامی

-وآب-محکمبهتختسنگهایاتاقبچسبد

–وآب-تااسیرآبنشود

(«۱6صفحه"؟"شعر)–وآمد-کهشد

تکاملنمیشخصیت شعرهایاینمجموعه در ویابندها

معلولیبلکهتاکیدبرکنشاست استوتداومزمانیعلتو

تصو رشته مدد به روایشاعر عناصرکندمیتیرها از و

-اشارهبهشعرفروغ-"پریکوچکغمگین"بینامتنیچون

بهمارسلپروستاشاره-"رفتهدرجستجویزمانازدست"و

می– بهره دومینیز از سگیردکه با مناسی طرهمنشینی

پسینخوددارد.

بینصبحوظهرمیلکنمفاجعهراگذاشتم»

آیدنمیدیگرسرقرارمباسونامیکه

گفتندخشکشدهمی

باالیفنرهاوالتماس

هایمردهباشدمسکنماهیتوانستمیکه

اماحاالقرارمان

"؟"شعر)شوددرجستجویزمانازدسترفتهکنسلمی

(«۱6صفحه

متفاوتیبایانکهزبان"ایچگونه"شعرمجموعهدرپایان

 ساختار اما بیانهایهایشکنیدارد و نحوی ذهنانسیال

مجموعه آن از است درایتوانسته که مخاطبی که بسازد

جسنجویکشفوزبانیمتفاوتاستراباخودهمراهکند

:پانویس

فلسفیتگنشتایو دوم دوره در نظرین به قائل هیخود

ایگردیزبانهایبازی که اید به اشاره اصطالح مطلبین ن

یاستوکاربردهایمختلفیکاربردهایداردکههرلفظدارا

استکهلفظیمختلفزندگهاینحوهمختلفلفظباتوجهبه

آناستکهچراینجاسئوالاساسیدرا.درآنهاکاربرددارد

اصطالحبازیتگنشتایو استیناز کرده استفاده چیهدیشا.

ایاکلمه اندازه نمیبه انیتوانستنشاندهدکهمینکلمه

 بر حاکم زندگهاینحوهزبان هیمختلف اشتراکی، گونه چ

نداردیذات وجود باز. اقسام به دقت با دریبنگریاگر م

بازیابیممی دارایکه اشتراکیها یذاتیوجه بهیکدیبا گر

 .ستندیباشندنهادرآنمشترکیکههمهبازایگونه

:منبع هادی، مشهد،ایچگونهترابی، بوتیمار؟؛ انتشارات

 ■ 6۱4۱چاپاول
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 تحلیل و بررسی آثار صمد بهرنگی 
«سانازسیداصفهانی»



کچلِکفترباز

باز کفتر ِ )کچل ِ داستان ِ شروع از ازایمقدمه(پیش

هر خواندنِ یمقدمهنویسندهوجودداردکهخواندنش،مثلِ

ازانجاکهدیگریمه صمدبهرنگیهایقصهموواجباست.

عامیانههستندوهایقصهپریانویافسانهبهشدتنزدیکِ

خودرادارند،بهرنگیهاقصهاینافسانهو خاصِ نیزاهدافِ

دقیقاً کفترباز)یمقدمهدر اشاره(کچل اهداف همین به

ترینمهم.کندمی پریانآشناکردنِکودکانبایقصههدفِ

صرفاًحقیقتِزندگیاست.ادبیاتِکودک

حقندارند،داستگوییباشدبرایسرگرمی

روانشناسی دیگر ِ وجه باید بلکه صرف،

وجه، این بگیرد. نظر در نیز را کودک

اینکه بی است. کودک به دادن آگاهی

بامستقیماً را کودک شود. اشاره آن به

 و آشناهایتشویشآرزوها توامان زندگی

،نشانهابدیوهاخوبی،نشاندادنِهاحلراهیارائهکردن،

و دارا خیروشر، آفتابومهتاب، سیاهیوسفیدی، دادنِ

مستقیمیشود،بایدکودک،خودبایاشارهندار...وبیاینکه

قهرمانِقصههمذاتپنداریکندواینخیروخوبیوبدیو

کهبهرنگیایمقدمهرودروغوراستراتشخیصدهد.درش

 داستانِ کفترباز)پیشازشروعِ کندمیدارد،اشاره(کچلِ

قصهرابخوانندتاصرفاًهابچهخواهدنمیبههمینموضوعکه

این در باشند؛ داشته خاطر در داستانی و بگذرد وقتشان

ارز فاقد نویسنده منظر از داستان بهرنگیصورت است. ش

خواهدمی ِ شرح مخاطبشهایشقصهدر از و آگاهیبدهد ،

خواهدمی سرگرمی ِ جهت به وهاقصهکه نکنند دنبال را

خودش در را همینجمله اشمقدمهنیز "که:کندمیذکر

شمارابامردمواجتماعوزندگیتوانندمیباارزشهایقصه

 و کنند هاعلتآشنا دهند شرح برایرا تنها خواندن قصه

بدینجهتمنهممیلندارمکه هایبچهسرگرمینیست.

"مراتنهابرایسرگرمیبخوانند.هایقصهفهمیده

و مکان توصیفِ بهرنگی، مثلقالبآثار داستان، ِ شروع

همینطور موقعیتداستانیاست. کافیاز مختصرو زمانِ

یشیوه مانند نیز قصه ِ هاستقصهیهمهشروع در).

هایزمان با کچلی یننهقدیم زندگی در(...کردمیپیرش

 این وهاقصهشروع اتفاق و فرماست آرامشحکم همیشه ،

داستانیم ِ خط اولین همین ِ خوردن هم به سبب اجرایی

مکانِیقصهابتدای.درشودمی کچلکفترباز،شرحِ بلندِ

 یننهزندگیکچلو کهدستکمیازشودمیپیرشداده

 ِ یصحنهشرح و ندارد بینیممییکنمایشنامه یکلبهکه

 ازذهاشننهکچلو دور وچقدر کوتاه دقیقو ناماچقدر

حایطکوچکیداشت،بایکشانخانه).شودمیشفافروایت

کچلپایآن سیاه ِ بز توتکه نشخوارخوردمیدرختِ و

باجنباندمیوریشکردمی وکندمیهایشناخنوزمینرا

.کردمیبعبع

 یک با بود قبله به رو یپنجرهاتاقشان

کوچکوتنوریدروسطوسکوییدرباالو

سوراخیدرسقفروبهآسمانبرایدودو

 و هوا و کاهیهاایننور کاغذ را پنجره .

دیوارها شیشه. جای به بودند، چسبانده

"تاقچهورف.کاهگلبود،دورادور

کهدرشویممیروبهایرودرهمینشروعِقصهبانشانمایه

کهحیاطهاییخانهگیبهآناشارهشدهاست.بیشترآثاربهرن

زندگی درخت این زیر که حیوانی و توت ِ درخت و دارند

نهانچنانمرفه.بهعنوانمثالدرالدوزوایخانوادهوکندمی

رویشاخوبرگآنوجودهایکالغنیزدرختتوتوهاکالغ

لحاظ به توت، درخت طلوعدارند. درخت شناسی، نشانه

خ طلوع آنجا از خورشید که درختی است. .کندمیورشید

اثراتشومیهمهدرختتوتوهرآنچهوابستهبهآنباشد

نابود قصهباذکردرختتوتکندمیرا .درواقعانگارزمانِ

 ضمنشودمیآغاز در در. توت درخت مورد در

شناسینشانه که طورمیگویند این مختلف اینیثمرههای

رابتدا،سفیدرنگاستوبهدلیلمردنِدوعاشقودرختد

آنبهتدریجقرمزوسرخیمیوهمعشوقدرزیرایندرخت

ظهورشودمی و بایدشروع ایندرختتوتما ذکر با انگار .

 طورروایت همین و پیشبینیایقصهخورشید را عاشقانه

 طبقمعمولِ هاقصهکنیم. همدرصلحاشننهکچلو وبا

داستانماکفترکردندمیصفازندگی ودرضمناینکچلِ

کبوتربازیوکفتربازی،دراشعارماودرکندمیبازیهم .

ماوهمینطوردرروانشناسیتعبیرهایمختلفو تاریخِ

تاریخِخودشرادارد.

یک با بود قبله به رو اتاقشان

کوچکوتنوریدروسطیپنجره

در سوراخی و باال در سکویی و

سقفروبهآسمانبرایدودونور

 .هااینوهواو
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 کبوتر کرد. اشاره نکته دو به باید جا این و(کفتر)در

کفتربازی.درآثاربهرنگیپرندهنقشمهمیدارد.درالدوزو

س کبوترعروسک است. رنگ پر کبوتر نیز نمادخنگو

 امید، یغریزهخوشبختی، گرگوریس است. نساییمتعالی

ودرشودمیشود،زیباترترنزدیکهرچهروحبهنورگویدمی

.کبوترموجودیاستاجتماعیوآیدمینوربهشکلکبوتردر

کهداردیکسنتوایپیشینهمثبت.اماکفتربازیدرواقعبا

کفتربازانیعالقه مورد در رایج تصور هرچند است. مردانه

بهمردانیکهبیکارندوبرایعادتوسرگرمیشودمیمربوط

آورندمیوگهگاهبهاینکفتربازیاعتیادکنندمیکفتربازی

اماهستندکسانیکهازاینراهوشرطبندیوبازیدراین

کچل بهرنگیدرهمانیقصهعرصهکسبدرآمدهمدارند.

هاصبح"که:شودمیابتدااینطورمعرفی

رفتمی علف و خار صحرا، وکندمیبه

 .....آوردمیکردمیپشته خانه بعدازبه

ظهرها پراندمیکفتر شغلی". کچل، س

 را کار این و معرفتی و برایصرفاًدارد

 کندمیتفریح مثل حسنکچلیقصهو

مادرش زندگینرود. و پیکار نیستکه

همدارایشغلاستوپشتچرخپشمنخ

فقیروراضیاززندگیدرسترویخانواده.اینکندمیریسی

روی یخانهبه زندگی همانکنندمیپادشاه جا این در .

نمایان کردیم، آناشاره به ابتدا وشودمیتضادیکه فقیر .

همهستندویکعشقاینداستانرابهویرثروتمندروبه

.دخترپادشاهکهکچلرادرحالدهدمیحرکتوادامهسوق

روزبهروزدرعشقاوگرفتاروبیماربیندمیپراندنکفترها

ماشودمی کفترباز کچل توجه جلب برای دختر حتی .

سوارخسوراخ کندمیگوسفندیرا جلویپنجره .آوردمیو

سو خودسوراخ و آن کردن سالخی یکحیوان، کردن راخ

کفتربازیبهلحاظروانشناسیجنسیوتعابیریکهدارد،

نشان را بلوغ همدهدمییکمیلجنسیو اینجا در که

صورت به منتها برخوردارند. ان همکچلاز و پادشاه دختر

 اشاره آن به شودنمیمستقیم به بلکه شکلترینظریف.

.دخترپادشاهمریضشودمیتانتصویروروایتممکندرداس

بهقولبهرنگیتوانندنمیهاحکیم.شودمی "درمانشکنند.

میگویندیهمه اینجورجاها در دخترپادشاه"قصهگوها

که"رازدلشرابرکسیفاشنکرد،ازترسیاازشرموحیا

سررسیدمابهیقصهاینجمله،مثلیکیبودیکینبود...یا

 یا اشنرسید... خونه به خوشیصدهاآنکالغه خوبیو با

آیدمیعامیانههایقصهسالباهمزندگیکردند...درساختار

کهفاشنکردنرازبهدلیلترسوشرموحیاستوعاشقی

است! بوده رو در ترسرو این با همیشه ما ادبیات در نیز

اطمیناناو دخترپادشاه، بااشتباهِ رازشرا بهپدرشاست.

پادشاهکهگذاردمیپدردرمیان پسرخواهدمی. دخترشبا

کچلرابکشندوگموگورشدهدمیوزیرازدواجکنددستور

کنندتااینعشقازیاددختربرود.نوکرانپادشاههمکچلرا

وسرتمامکنندمیوتمامبدنشراآشوالشزنندمیکتک

 را بهتربرندیمکبوتران کمی کچل که هفته یک از بعد .

شودمی رودمی. توت درخت فکرنشیندمیزیر این به و

پرندهکندمی کهکفترهایشراکجاخاککند.خاککردنِ

 در کالغه مرگآقا ِ داستان یقصهدر و الدوز هاکالغبلند

وتصمیمالدوزویاشاربرایخاککردنپرنده(9۹یصفحه)

شبیهیکمراسمِآیینیومهماستکهدر

هایقصه هم بهرنگی .بینیممیدیگر

گاهیهمین و پرندگان صحبتکردن طور

 توسط صدا این ِ ذاتهابچهشنیدن که

تواناییصحبتکردن باهابچهپاکیدارند.

 هااینیهمهپرندگان. هایی استموتیف

بهرنگیمنجملهداستانهایداستانکهدر

ودرواقعشودمیکچلکفتربازبهآناشاره

برایدفن کچل نیتِ باز کفتر کچل در دارد. نقشمهمی

 ِ خاکسپردن به و مقدسهاپرندهکردن و قدریمهم به

 کهشنویممیاستکهصدایپرندگانباالیدرختتوترا

اینحسننیتکچلخواهندمیخودشانیشیوهخودشانبه

همخواهدمیکهکچلفهمندمیوقتیهاآنراجبرانکنند...

اندازندمیرادفنکنند...چهاربرگرویزمینهایشانجنس

جان وقتی و بگیرد جان و بخورد توت درخت کنار ِ بز تا

بیسرهایپرندهگرفتشیرشزیادشودورویسروصورت

به را کفترهازندهریختهآنها طورمعجزهآفرینیزندهکند...

کچلازشوندمی کهچیزینشانشدهندتاخواهدمیهاآن.

 .آورندمیویککالهروندمیهاپرندهمادرکچلراضیشود.

 ویژگییاندازهآورندمیهاپرندهکالهیکه کچلاست. سر

غیب سرشبگذارد را آن کسی هر استکه این کاله این

شودمی وقتی حتی سرشیننه. به را آن گذاردمیحسن

دراینمیان،کچلازامرِغیبشدن،استفاده.شودمیغیب

وکسانیکهرودمیوسراغِثروتمندانودزدانشهرکندمی

 ادباندخوردهمالمردمرا بهاینشکلکهمالِکندمیرا .

کسیهم صاحبانشانبرمیگرداند. به اموالدزدیرا و مردم

برایشودمیکهاینکارتوسطکچلکفتربازانجامفهمدنمی

پادشاه دختر که روزها این در

کهکچلهنوززندهاستوفهمدمی

حالش بکشد را او پدرشنتوانسته

بهشودمیبهتر اینباررازشرا او .

بلکهبهکنیزمحرمگویدنمیپدرش

 .کندمیاسرارشفاش
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کهدزدِاموالرادستگیرکنبرندمیهمینگلهپیشپادشاه

توچهجوربادشاهیهستی؟!

 اشاره بز به داستان، درخشودمیدر زیر بز این توت. ت

تعابیر و معانی شناسی نشانه در خود خودی به بز است.

قصه، مختلفیدارد.امادراینداستانباتوجهبهاینکهبزِ

 شیر که استچرا زندهدهدمیماده بز ِ شیر از پرندگان و

شوندمی ماده بزِ شناسی نشانه کتابپردازیممیبه در .

ماده"شودمیورگفتهفرهنگنمادهادرموردبزِمادهاینط

حتی و زمین ِ نفع به آسمانی ِ انفعاالت و فعل ابزار بز،

تردقیق ینشانه، نزدِ مادههاژرمنکشاورزیورویشاست. ،

بزهایدروندرشاخوبرگدرختزبانگنجشکایگدراسیل

...کندمیوباشیرشجنگجویانِخدااودینرااطعامچردمی

 تمامی ِ،هاسنتدر نظر از چه بز ماده

جسمانیوچهازنظرمعنوینمادتایهو

معلمِمعنویبود،اماتواردذهنیدمدمی

 نیز بز ِ نعمتیناینشانهبودن برکتو

 است. خداوند طرف از )جلد"منتظر

 این49-4۴یصفحهدوم. با توجه با )

توانیممینشانهشناسیکوچکاماکامل

قصهپ در را بز همشیرِحضور ابتدا در زیرا اهمیتبدانیم. ر

همانطور کفترهایمردهشدند. زندهشدنِ اینبزموجبِ

کهدیدیماشارهشدهاستکهشیربزجنگجویانِخدااودین

 اطعام جانکندمیرا ِ موجب شیر همین نیز جا این در .

 زندگی و یدوبارهگرفتن اینشودمیکفترهایی برکت که

خو معجزه، انجام وار معجزه کارهای ضمندهندمیدشان .

اینکهتواناییبرقراریارتباطمیانِانسانوحیوانکهدرآثار

 دیده هم قصه این در و دارد وجود بهرنگی ،شودمیصمد

در دریابیم. را بز معنویبودنِ معلمو نقشِ تا باعثشده

در۴۷یصفحه انتشاراتجامه باز، کفتر کتابکچل ان،از

پیرزنیکهوسرشرابلندکرد،"داستاناینطورادامهمیابد

.پیرزنهمنگاهکردبهکندمیدیدبزداردتویصورتشنگاه

خطرند.هایچشم کفترهادر و کچل گفتکه بز انگاری بز.

پاشوبرگتوتبرایمنبیاربخورموبگویمچکاربایدبکنی.

معلممعن" تایهو نماد اینجا در را بز توانیممیویبودنِ

دریابیم. برگتوترا بز اینکه از شکمشنفخخوردمیبعد ،

استراحتکندمی سراغکچلرویرودمیوخودشکندمی،

کاریکهبزباکچلداردنصفه پشتبام.دراینجاداستانِ

.چراکهوقتیقشونپادشاهمیایندتادوبارهکچلشودمیرها

اود بزنند، رحالیکهمثلیکرهبرارکسترنامرئیبایکرا

آنهاراهممیزندوسربازانپادشاهچرخدمیچوبدرهواکه

 پا از درازتردست .گردندمیبر طوربعدترالبته این را بز

سختوسرشکنهایگلولهوخوردمیکهمدامخاربینیممی

.ریزدمیبهسرقشونپادشاه

کهکچلهنوززندهفهمدمیدراینروزهاکهدخترپادشاه

.اواینشودیماستوپدرشنتوانستهاورابکشدحالشبهتر

بهپدرش بلکهبهکنیزمحرماسرارشگویدنمیباررازشرا

اینکندمیفاش بهرنگی). آثار در ها وجوداکثراًمحرمراز(

 دراصطالحاًدارد. فرعی ِ شخصیت یک همراز، ِ شخصیت

هرچندکندمیداستاناستکهشخصیتِاصلیبهاواعتماد

شخص قصه این در پادشاه دختر بهکه اما نیست یتاصلی

بهرنگیکمیبهواکاویهایقصهدررازهادلیلاهمیتمحرم

شخصیت قسم پردازیممیاین واژه کتاب از نقل به ینامه.

 نویسی،  ۴۰۷یصفحههنرداستان

Confidant,confidante 

یامعموالً" همدم شخصیتهمراز

اعتمادایندیمه خانمشستکهطرفِ

 دوستیگیردمیقرار یا آشنایی یا

اصل شخصیت که است صمیمی

 ".گویدمیداستانمسائلخودرابهاو

خبراستپیش با درواقعکنیزکهازعشقدخترپادشاه

ومادرکندمیواینعشقرابیانرودمیمادرکچلکفترباز

شببفرستدپیشدختردهدمیکچلهمقول کهکچلرا

پادشاه.

معجزهبینیممیانباردیگردرداست کهکچلازپرندگانِ

 توقعخواهدمیگر این در کمی و کنند برایشمعجزه که

حق به داندمیخودشرا برکاتِ از سرهایفضلهو که بز

تاپرندگانتحریکشدهگویدمیشودمیقشونپادشاهریخته

یککاریکنیددلمراشادکنیدو"کنند...ایمعجزهبازهم

امننه کنید. راضی بخش"را این در را کچل خاهی زیاده

ویاقضاوتیایاشاره.بااینحالنویسندهدراینجابینیممی

نسبتبهاینامرندارد.وقتیدوبارهقشونپادشاهبراینابود

 کچل آیندمیکردن را بینیممیکفترها از یچهارگوشهکه

 پیدا شوندمیآسمان خار تند تند گلولهورندخمیو و

.بعدازکنندمیرویسروصورتقشونونابودشاناندازندمی

اینگلولهبارانکچلکهپیروزشدهاستبهپرندگانوبزش

.بعدازشامخورندمیوخودشومادرشهمشامدهدمیغذا

یننه او برودخواهدمیکچلاز و سرشبگذارد کالهشرا

 سر به کاله کچل پادشاه. دختر ِ نامرئیگذاردمیدیدن و

شودمی غذارودمیو درحال هم او که پادشاه پیشدختر

درواقعکنیزکهازعشقدخترپادشاه

کچلکفترباز استپیشمادر خبر با

بیانرودمی اینعشقرا وکندمیو

کچلهمقول کهکچلدهدمیمادر

 راشببفرستدپیشدخترپادشاه.
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خوردنباکنیزشاست.دخترپادشاههمکهیکدلنهصد

اعتراف را اینموضوع سریع عاشقکچلشده، .کندمیدل

پیش برایکچلسئوال دخترآیدمیهرچند که تو آیا که

درتوانیمیپادشاهیواینهمهخدمهوثروتداریچگونه

بینیممیماوکنارمادرمزندگیکنی؟امایمحقرانهیکلبه

 وشناسدنمیکهعشقپاکدخترپادشاهاینحدومرزهارا

زندگیکندوازروزمرگیواشننهباکچلوشودمیحاضر

ونبیایدوحاضرنیستبهزورزنِپسروزیربردگیپدرشبیر

پادشاه دختر کوچکشخصیت اشل یک در واقع در شود.

کمیعصیانگراستواینحاکیازبلوغوخودآگاهیاوست

کهباعشقپدیدآمدهاست.اینکهبهقراردادهایهمیشگیتن

اینمیانوقتیکچلدر در اما پدرنباشد. فرمانبردار ندهدو

کاخپ استو سرشمیخواهدمیادشاه از بیرونبرودکاله

 پیدا تجسم ظاهرش و راکندمیافتد پایش و دست و

اتاقخوابدخترشیافتهبندندمی در را او اینکه از پادشاه .

 و است عصبانی داغخواهدمیبسیار سرب کچل گلوی در

اماکچلزیرکانهازپادشاهعذرخواهی نابودشکند. بریزدو

کندمی کهگویدمیو شرطی به شود مجازات است حاضر

دستهایشرابازکنندوکالهشراسرشبگذارندکهبیادبی

کهدستکچلرابازکندخواهدمینباشد.پادشاهازپسروزیر

سرشبگذارند. کالهشرا کچلو سر کاله محضاینکه به

نو...پادشاهودوبارهروزازنوروزیازشودمیاوناپدیدرودمی

سپردمیوپسرنادانوزیررابهدستجالدانشودمیعصبانی

گردنش که جا این در بزنند. پادشاهبینیممیرا دختر که

بروندخواهدمیاوضاعپساستازمحرمرازشبیندمیوقتی

حسنوبزهممثلقبلیننهحسنوفکرکنند.یننهپیش

هکردهقشونپادشاهراگلولهخاروخوراکتهیفکرمیکنندو

بینیممی.دهندمی.اینکاررابزوکفترهاانجامکنندمیباران

کهدخترپادشاههمازآنشخصیتایستاییزنبودنوزیبا

 خارج شودمیبودن هدفشمبارزه برای سعیکندمیو و

کندمی دختریننهبا کچل آخر سر کند. همکاری حسن

 خواستگاری را کندمیپادشاه شرط نهگذاردمیو اگر که

نابودش یافتو خواهد ادامه باران اینگلوله .کندمیبگوید

دارد، حیایی بی خودشدختر قول به اینکه از هم پادشاه

طرد همچیندختریندارد.اصالًگویدمیوکندمیدختررا

دختر کچلو ازدواج اهم با تمامکنندمیپادشاه داستان و

شودمی بینیممی. و اصلی شخصیت که کچل تقریباًکه

قراردادیداردطیاتفاقاتیکهدرطولقصهمیافتدمتحول

شودمی بلوغ به بهرسدمیو ایستایی حالت از هم او و

.درانتهایقصهبهرنگیداستانراشودمیشخصیتیپویابدل

همانندرساندمیونهبهپایاناینگ یهمه"پریانکهیقصه.

( که میگویند ها گو رسیدیقصه)قصه سر به من(ما اما )

ماهنوزبهسرنرسیده.روزیالبتهدنبالیقصهیقیندارمکه

■ اینقصهراخواهیمگرفت.
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 (6) رانیامشتاقی و مهجوری ادبیات آلمانی در   
«ابوذرآهنگر»



 ژانویه 4) (Kurt Tucholsky :) توخولسکیکورت

 نگارروزنامه و شاعر و نویسنده (64۱۷ دسامبر ۴6 - 6۱4۰

آخرین.آلمانی آغاز درقرننوزدهم یدههتوخولسکیدر ، 

روزنامهآلمان بهدنیاآمد. حزب نگاروطنزنویسبودوعضو،
قدرت) سوسیالیستمستقلآلمان به پساز اسپد(. او

آلمان، حزبنازی و هیتلر رسیدن دلیل گشتاپو در چند به

 نگار،سوسیالیستوطنزپردازبودن)کهالبتهیهودی،روزنامه

تابعیت بود(، کافی تبعید یا مرگ برای دالیل آن از یکی

بهسوئدتبعیدشکردند.توخولسکیقبلاز آلمانیاورالغوو

 چهارمیدههینیمهباشد،در جنگجهانیدوم آنکهشاهد

بیستم درقرن خوردنمقداریزیادیدارویورونال اثر بر ،

در او سوئد بیمارستانی که هستند معتقد برخی و  مرد

.کردهاست خودکشی

Franz Werfel(6۱4۰-649۷فرانتسورفل)

Hermann Broch(6۱۱1-64۷6هرمانبروخ)

Joseph Roth(6۱49-64۱4یوزفروت)روث

Elias Canetti(64۰۷-6449الیاسکانهتی)

اوت69درگذشته-64۰۷ژوئیه۴۷)زادهالیاسکانتی

رمان6449 به(، او بلغاریهایزباننویسیهودی. ,انگلیسی,

فرانسوی آلمانی, میالدینو, اغواتکلم معروفِ رمان کرد

 آقای(یالدیم64۱۷)نابینائی جناب توسط تازگی به که

ستیفرآتشمنتشرشددرلکیتحتعنوانیبیسروشحب

ستینلیدوهمچنیدقبلازمرگبخوانیهباکتابک6۰۰6

دبخواند(قراریههرشخصباکرمان6۰۰۰)نیروزنامهگارد

دارد.

)هانس( )هاینریش یاکوب (6۱۱4-641۹ادوارد

Heinrich Eduard Jacob
***

زبانازمهمترینشاعرانونویسندگانمعاصرآلمانی شماری

یدوجنگجهانیمنتشرکردند.فاصله آثارماندگارخودرادر

(،گرگ64۴۷کافکا) (،محاکمه64۴9توماسمانکوهجادو)

 (،برلینمیدانالکساندر)آلفرد64۴۹بیابان)هرمانهسه

مردیبدونویژگی)روبرتموزیل64۴4دوبلین تا64۱۰(

هایازاین(نمونه۱۴-64۱۰بروخ (وخوابگرد)هرمان64۷۴

زباندیگرموزیلحضورنویسندگانآلمانی روبرت.آثارهستند

هایایندورهازویژگی نجمعکشورهایاروپاییدرمیانای



به پراگ در ریلکه و کافکا افراد این میان از دنیا است.

درآن"بوهم"یهایمنطقهاندکههمچوندیگربخشآمده

مجارستانتعلقداشت.موزیلو–امپراتوریاتریش روزگاربه

 کتاب .اتریشیاینجمعهستند یدیگربروخنیزدونویسنده

اوستودرسراسرخوابگردهرم کهمشهورتریناثر انبروخ،

فراوانییافته،اززمانانتشاریکیازآثار جهاننیزخوانندگان

شمارشاخصرمان چنددههمی نویسیمدرنبه در یرفت.

بررسی تازهگذشته وهای شده انجام رمان این روی بر  ای

رگه اثر این در که معتقدند منتقدان برخی پست"های

نیزمی"نیسممدر نسلجدیدمنتقدان توجه .بازیافت توانرا

بی اثر این نوشتهبه با تحسینارتباط گفتگوهای و  آمیزها

دهه از کوندرا میالن نیست. آن مورد در کوندرا یمیالن

قرنبیستمدر رمان"کتاب هشتاد و"هنر چندمقاله در و

یتآنهادرتشریحاهم مصاحبهبهتحسینآثاربروخوموزیلو

راه رمانگشودن روی به جدید جهانهای امروز  نویسی

پرداخت.هرمانبروخباپیوستناتریشبهآلماننازیدرسال

مدت64۱۱ با برای رهایی پساز و بازداشتشد کوتاهی

آلبرتاینشتینبهتوماسمانکمک مهاجرتکرد و ...آمریکا

 آلمانی"شهررمان"نخستین دنیای اتریشادبیات به ورود

دهه آخرین در را ادبیات انتشارمدرن با نوزدهم قرن  ی

ایبههمیننامدرویناعالمکرد.تااوایلقرنبیستمنشریه

اتریشبیشتردرشعروهنرهاینمایشیتبلور ادبیاتمدرن

 کتاب انتشار الوریدسبریگه دفترهای"داشت. راینر"مالته

 سال در ریلکه ازمیرا646۰ماریا یکی هایجهش توان

کرد محسوب قالب این در اتریشی نویسندگان ماریا راینر.

 ریلکهریلکه ماریا و6۱۹۷ریلکهراینر شد متولد پراگ در

زندگی هایسال آلمان و ایتالیا اسپانیا، فرانسه، در طوالنی

در که را او سویسساکنبودسال کرد. در هایپایانیعمر

آلممی اروپاانیتوانشهروند رمانشبه زبان در ریلکه خواند.

صنعتیناهنجاری تازه اروپای در شهری زندگی شده های

اضمحاللمی سردیروابطاجتماعیو تباهیو به و پردازد

.کندبادیدیانتقادینگاهمی فردیتانسانمدرن

نازی با گرفتن کهقدرت نویسندگان آزار و تعقیب ها

باایدئولوژیحاکمدرتعارضبودند شاناکثریتقریببهاتفاق

ادبیاتآلمانیرادچار آغازشد.تبعیدومهاجرتروندانکشاف

مسئولیت و وظیفه و کرد کهوقفه آورد  هایجدیدیپدید

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B9_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B9_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B9%DB%B0_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B9%DB%B0_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B1_%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B1_%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B3%DB%B5_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B3%DB%B5_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B9_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B9_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AA%D9%84%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AA%D9%84%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%BE%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%BE%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B2%DB%B0_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B2%DB%B0_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C
http://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Werfel
http://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Broch
http://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Roth
http://de.wikipedia.org/wiki/Elias_Canetti
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B5_%DA%98%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4_%D8%A7%D9%88%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B4_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B4_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%88
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آنبود فاشیسممحور با  آثاری .مبارزه میدان"مانند برلین،

یکی"شهررمان"کهنخستین"آلکساندر از ادبیاتآلمانیو

نمونها میولین محسوب ادبی نوع این موفق درهای شود،

که شد منتشر اعتراضسیاسی زمانی صدای بیشتر ادبیات

می ها،کارآمدننازی معتقدبودکهبارویهاینریشمانشد.

 چند.ادبیاتضدفاشیستیتنهانوعادبیاتمعتبرآلمانیاست

درماهمههاماهپسازرویکارآمدنناسیونالسویسیالیست

شهربزرگ۴۰سوزیدربرلینوبیشازکتاب یبرنامه64۱۱

روح"ایناقدامراپاالیش هاهدفازآلمانآغازشد.فاشیست

یهودی"آلمانی نویسندگان تاثیر چپاز وتبار، دیگر گرا

یحکومتهاینژادپرستانههنرمندانیاعالمکردندکهازایده

.کردندنمی پشتیبانی

توسطیکتشکلدانشجوییفاشیستی لیست سیاهیکه

حدود ابتدا دربرمی ۱۰۰تهیهشدهبود، گرفتونویسندهرا

پردازاننظریه بعدتعدادبیشتریبهآناضافهشدند.آثاراغلب

قرار سیاه لیست صدر در انسانی علوم و فلسفی سیاسی،

 .داشت روز در نازی رژیم دوران در مه6۰کتابسوزی ماه

کتابسوزی64۱۱ روز در نازی رژیم دوران مه6۰در ماه

نویسنده از 64۱۱ کمتر نیز ادبی آثار نویسندگان یمیان

لیستقرارنداشت.اینافرادمتهم مهمیبودکهنامشدراین

آموزشمی با که شدند خود را"ملی احساسات"های

جریحه و آلمانی"دار مخدوشمی"روح نیزرا افرادی کنند.

آثارشان ودندکهب اما لیسترسمیحکومتنبود نامشاندر

هایخانههایشانازکتابکتاب شدوامانتگرفتنسوزاندهمی

ابتدای از هایمهاجرتوتبعیدسال.عمومیممنوعشدهبود

دهه بیشاز بیستم که6۷۰۰یسیقرن نویسنده و شاعر

ودندمجبورهایادبیاتآلمانیدرمیانشانبچهره مشهورترین

دارانکسانیکهمانندگوتفریدبندرنام بهمهاجرتشدند.از

تسوایگ)راست(وکورت اشتفان .شمارندآلمانماندندانگشت

 توخولسکیاشتفانتسوایگ)راست(وکورتتوخولسکیشماری

ازاهلقلمآلماندرتبعیدومهاجرتزندگیتلخودشواری

از داشتندوچندنفر جملهاشتفانتسوایگوکورتازآنها،

برخی زدند. خودکشی به دست نویسندگان توخولسکی از

خاتمهالمانی با نگشتند.زبان باز وطنشان به نیز جنگ ی

 الیاس که اینهاست از یکی از64۱۱کانتی تبعید از پس

درسال یاتریشساکنلندنشدوجایزه به64۱6نوبلرا

انگلیسدریافتکرد یفاشیسمضربه دوران .عنوانشهروند

ادبیاتآلمانی نویسندگاندرمهلکیبه بسیاریاز زد.  زبان

سیاسی کار صرف را خود نیروی از بخشبزرگی مهاجرت

اثریازمی کمتر و که کردند شده منتشر ایندوره در آنها

کارنامه در شامخی ادبیمقام داشتهی  انتشار .باشد شان

براینشریه کار و اعالمیه و مقاله نوشتن مختلف، های

هایاصلینویسندگانمهمدرازمشغله هایرادیوییفرستنده

از ینشریه9۰۰حدود 649۷تاسال64۱۱ایندورانبود.

جنگدومو .زباندرخارجازآلمانمنتشرشدهاستآلمانی

آلمانی ادبیات صفر جنگیدهه یدرمیانه سال که چهل

ادبیاتآلمانی جهان آلمانکه تنها نه یافت، نیز زبانخاتمه

مانست.بیهودهنیستکهبرخیمنتقدانبیشتربهیکآوارمی

شاعرانوسالصفرادبیاتآلمانیمی را649۷سال خوانند.

آوردند،ازمیانخاکسترسربرمی نویسندگانآلمانیبایددوباره

سنگینمیراثفاش شانهبار از تکاندندومی هایخودیسمرا

میوقفه جبران را ادبی تحوالت در آمده پیش  .کردندی

مرگشمی کشف از دهه دو بیشاز که روحکافکا گذشت،

کمتازه ادبیات به پساز رمقای یکی او آثار دمید. آلمانی

بزرگترین از یکی جهان و یافت انتشار نویسندگان دیگری

با را خود دههتاریخ سه مهم نویسندگان اغلب یزیافت.

هایمعاصرتبدیلشدهبیستمدیگربهکالسیک آغازینقرن

جنایتفاجعه ابعاد .بودند و فاشیسم هولوکاستی که هایی

بود،چنانگستردهبود جمعییهودیان(اوجآن)کشتاردست

قالب کردکلیتیکدورهرادرایجراتمیکهکمترنویسنده

بگن مناسبرمان فرم کوتاه داستان میجاند. کهتری نمود

هاییاززندگیدردورانجنگوپسازبرش شددرآنبهمی

پرداخت قالب هایگسیختگی .آن به جنگ از هایپس

میفشرده بیشتری اهمیت ادبی وتر کوتاه داستان و  داد

هایرادیوییبیشترمورداستقبالمخاطبانبود.درنمایشنامه

)زمینهپس چنین بل هاینریش مانند کسانی -64۱۷ای

646۹ عرصه( داستاندر به نویسیی و کردند پیدا حضور

پنجاه هایشهرتیجهانیرسیدند.گونترآیششاعرنیزدرده

شصتنمایش نوشتو رادیو برای فراوانی  .های و9۹گروه

تنازاعضایگروهادبی سه یآلمانیزدهاحیایادبیاتجنگ

ایلزهآیشینگروهاینریش)9۹ گونترآیش، بلدر ازراست(:

تنازاعضایگروهسه64۷۴حیننشستاینگروهدرسال

راست(:گونترآیش،ایلزهآیشینگروهاینریشبل از)9۹ادبی

بلدرکنارهاینریش64۷۴ درحیننشستاینگروهدرسال

ازآنها یهایکوتاهشتعدادیرماننیزنوشتکهبرخداستان

می را رمان داد. قرار ادبیداستانبلند نوع صلیب"تواندر

"عشق بدون که نخستین6491بل از یکی شد منتشر

رود.درآلمانیبهشمارمی هایپسازجنگدومبهزبانرمان

مارتین کوپن، ولفگانگ چون نویسندگانی بل و کنار والزر
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نخس نوشتن کار به دست لنتسنیز رمانزیگفرید هایتین

.شدند پسازجنگ

سال آثار توجهنخستین مورد چندان بل نویسندگی های

او حضور نخستین نگرفت.  قرار نشست "در و"9۹گروه

 "گوسفندسیاه"یاینگروهبهخاطرداستاندریافتجایزه

بادریافتجایزه64۹۴هاییبودکهدرسالسرآغازموفقیت

یکیازمهمترین9۹گروه اندازیهرا .رسید ادبینوبلبهاوج

فرهنگی هایهایروشنفکرانآلمانیبرایاحیایفعالیتتالش

پسازسقوطفاشیسمبود.بسیاریازمهمتریننویسندگانو

زبانپسازجنگیاعضواینگروهبودندیادرآلمانی شاعران

اند.پاولسالن،گونترگراس،ایلزهکرده هایآنشرکتنشست

اینگهآشی و آیش گونتر نخستین بورگنگر، از باخمن

ماگنوسشرکت هانس چون نویسندگانی و کنندگان

اریشفریدوپیتربیکسلازحاضراندرواپسین انتسنزبرگر،

نشست گروه پنجاههایدهه.اندبوده9۹های و چهل سی،

بهقدرترسیدنوسقوطحزبنازی بعدازظهور، میالدی،

 آلمانرا فراموشنشدنیادبیاتتوانمیدر نقاطعطفو از

آلماندانست.وقایعتلخیکهبشریتراباسقوطانسانیترو

ادرکات عواطفو ساختولیموجبرشد رو درایتازهبه

 گشت. هاییدههشناختهستی بزرگانییزمینهکه ظهور

 توماسمانچون: لنتس،هاینریشمان، زیگفرید گراس، گونتر ،

س،کریستاولف،ولفگانگبرشرت،هاینریشبل،الیاسآنازگر

 و هسه، هرمان برشت، برتولت تی، ییهایگروهکانه ادبی

چو...بود.9۹چونگروه
6 از9۹گروه بعد که بود نویسندگان انجمن جنگ یک

دوم سال آلمان در جهانی بیانگر گروه نام گرفت. شکل

ایدهتشکیلاینگروهبه .است649۹تاسیساینگروهیعنی

آلفرد و هانسورنرریشتر گردد،زمانیکهبازمی6491سال

دفازپیدایشرابنیانگذاردند.ه دِرروف مجلهادبی آندرش

اطالع آلمان،اینمجله، آموزشدموکراسیبهمردم رسانیو

بعدازآندرسال هیتلر بعدازدوران ،649۹بیانشدهبود.

 ”نهیلیسم بسطوانتشار”نیروهایاشغالگرآمریکاییبهدلیل

کردند لغو را مجله این نویسندگان.مجوز از نفر شانزده

درمکانی649۹پیشیناینمجلهدرششموهفتمسپتامبر

مجله والدسیبان بهاسم انتشار ایجدیدبهگردهمآمدندتا

شکورپیون نام مشکالتمالی دِر خاطر به که کنند، آغاز را

اولین عنوان به جلسه این نشد. یجلسه میسر 9۹گروه

 نفردراینجلسهبرآنشدندتاباالهام61شناختهشد.این

 از اسپانیا در 4۹گروه گروه بنیانگذارند9۹، اینگروه.را

سازمهیچ گروه یک عنوان به برنامهگاه و نبود یافته ایان

و را مدون اعضأ نداشت، آن بنیانگذاران از غیر ثابتی عضو

می مشخص سازمان بار .کردمدیر دو سال هر گردهمایی

دعوت نامهفقطبرایکسانیکهارزششدودعوتبرگزارمی

ارسالمی مکانگردهماییراشدنداشتند زمانو که شد،

فقطمشخصمی ندهوهمسرشاجازهورودبهشودعوت کرد،

مقاالتاعضأونقدو مجلسراداشتند.جلسهشاملخواندن

اعطا ایبهبهتریننویسندهبرسیآنبودودرهرجلسهجایزه

بهمی نویسندگانآندوران، برایبسیاریاز اینجایزه شد.

شروع حرفه عنوان نویسندگی در جدیدی بودفصل در.ای

گر اصلی هدف یاآغاز جوان، نویسندگان تشویق وه،

ایجادانگیزهوفضایانتقادیبرای نویسندگانبعدازجنگو

آمیزهمبود.گروهبهموفقیت توسعهادبیاتبودوتاحدودی

یکی به اعضایش معروفیت بخاطر و شد معروف از سرعت

انجمنقوی شدترین تبدیل دوران آن ادبی فروپاشی.های

 اعتراضاتدانشجوییسال از مواضع641۹گروه شد. شروع

بهویژهدوعضوشاخصآنیعنی گونتر متضاداعضایگروه،

هایسیاسیاعضأ،وشکافبیندیدگاه راینهاردلتاو و گراس

برگروهواردآوردو بنیانگذارگروه، ضربهنهاییرا باعثشد،

 دوبریس هانسورنرریشتر،آخرینگردهماییگروهرادرقصر

هاییازآنبهبعدگردهمایی.برگزارکند641۱درسال پراگ

برگزار اعضأ از بعضی توسط گریخته و ولیمی جسته شد

هیچ یجنبهگاه اکتبر در اینکه تا نیافت، 64۹۹رسمی

گروه شدرسماً تعطیلی گراس .اعالم  گونتر در6۱۱4آبان

داشتدربارهاینکهآیااوباهمه نافه وگوییکهباماهنامهگفت

 گروه گفته9۹تصمیمات نه، یا بوده  موافق مطمئناً»بود

 گروه کرده9۹اعضای اشتباهاتی هم زودهاآناند. خیلی

درگیرمسائلمربوطبهبعدازجنگکردندوبه خودشان را

جنگ از پس و موضوعات رک خیلی ولی پرداختند.

نوشتهپوست میهاییکدیگکنده نقد را ور در کردند فعاالنه

می دخالت آلمان روز  «.کردندسیاست از9۹گروه

بودکهبربسیاری قرنبیستم هایادبیدرتأثیرگذارترینگروه

 نویسندگان گذاشت آلمان معاصراز گراس .تأثیر به گونتر

9۹منخودممدیونگروه»گفتهبود نافه نریمجلهادبیـه

ریشتر و موقع هانسورنر آن بود. گروه بانیآن که هستم

 گروه در و بودم جوانی اولیه9۹نویسنده راشعرهای ام

رمانممی اولین گروه همان در بعداً حلبی خواندم. را طبل

■ .«خواندم

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B1_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B1_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B1_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%88&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%88&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B3&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B3&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B1_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B1_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B1_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B1_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B1_%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B1_%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%84_%D8%AD%D9%84%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%84_%D8%AD%D9%84%D8%A8%DB%8C
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 «دانیال و کوروش بزرگ»بررسی داستانِ نقاشی  
 «امیرکاِلگِر»»نقاش



آرییانه؛مسئلهایناست!

کوروش و دانیال داستان پیرامون ازدر شده بازگو بزرگ،

رااستفانکِسلر«دانیالوکوروشبزرگ»نگارهزبانیهودیان

سال از که بود اتریشی نگارگر کسلر، استفان است. آفریده

61۴۴ سبکباروک6۹۰۰تا دوره در زیستهمیمیالدیو

است.

بینه به اژدها بنیانداستاندانیالو بر را ایننگاره کِسلر

بخ در که کشیده، آمدههایافزودهشچهارم دانیال نسک

است.

دختری نوه و ایرانیان بزرگ شاه هخامنشی، کوروش

از یکی ماد، ایرانیِ و نیرومند شاهنشاهی پادشاه آستیاگ،

برجستهنسکسپنتهیهودیاناستکهرهاگروهایشخصیت

.رودمیآزادکنندهیهودیانبهشمار

 در بار سه بیستو کوروشتنها عهدعتیق»از برده« نام

یادگشتهاست.هایشکردهشده،وبارهاازویو

کوروشپسازبهدستگرفتنزمامشاهنشاهیایران،سپاه

 سال در را روانه۷۱۱ایران بابل سوی به میالد، از پیش

.بابلبهآسانیوبابکارگیریهوشوزیرکیایرانی،بهکندمی

دستایرانیانمیافتد.

شک از دستپس به شهر تاراج از کوروش بابلیان، ست

وشهرومردمانش،وخدایگانوکندمیسپاهیانشجلوگیری

ازهرگونهآسیبوگزندیدورنگههایپرستشگاه ایشانرا

دشمنانداردمی به دادن امان و پناه در ایرانیان اینگزیر .

انسانی تاریخ در همتایی و نمونه هیچ آن پیشاز تا خود،

هاننداشتهاست.ج

کهدردهدمیپسازآن،کوروشدستوربهآزادییهودیانی

زماننَبوکَدنَصَر،دربندوگرفتارسپاهیانکلدانی،ازاورشلیم

اوخزانهبهتاراجرفتهیهودیانبهدست بهبابلآوردهشدند.

ورواداریبازگشتشان بهایشانبازگرداند، فرمانروایبابلیرا

بهاورشلیمرابهایشانداد.

بابلی،هاییسامداستانکوروشوآزادسازییهودیانازبند

ودربابنخستآنآوردهشدهاست.«عزرا»درنسک

نسکهاییهودی،پسازاینرویدادهابودهایگفتهبنابر

پیوستگی تاایویژهکه گرفت، در یهودیان کوروشو میان

خود شده داده نوید )مسیح( ماشیا را او یهودیان که جایی

استکهدرعهدخواندند.کوروشتنهاژِنتیلیانایهودی



حتی او است. شده داده )مسیح( ماشیا پاژنام او عتیقبه

بازسازی به دستور اورشلیم، به یهودیان بازگشت از پس

.دهدمیپرستشگاهیهودیان

توسط کوروش، دست به یهودیان آزادی و بابل گشایش

میالدپیشگویی درسدهششمپیشاز پیامبریهودی، اِرمیا،

 مادها، از فراوانی شمار که بود گفته او بود. ،هاآراراتیشده

اینکههاپارسی تا شد. خواهند پیروز بابل بر ها، ستیانی و

رانبهگشایشسالهاپسازاینپیشگویی،سپاهشاهنشاهیای

بابلدستیافت.

درمیاناسیرانیهودیکهدربابلبودند،یکتنازجایگاه

برخورداربود.واودانیالنامداشت.ایویژه

 دودمانِهایآیینپیروان از پیامبری را دانیال ابراهیمی،

دانندمیفرزنداناسرائیل چِمارِ اسرائیلبه بر». خدا نماینده

اژنامِیعقوببودهاست.استکهپ«زمین

 چمار زبانعبریبه فرمانروایمناست»دانیالدر «خدا

.باشدمی

 سال نبوکدنصر،1۰1در تازش از پس و میالد، از پیش

روز چندین از پس یهودیان اورشلیم، به بابلی فرمانروای

وشکستمانندمیپَروَست)محاصره(سرانجامازپایداریدر

 پذیرا شوندمیرا همراه. به آنها، مال و بازخَن آن، پساز

 های )ظرف( تاراجپرستشگاهشانسوپار بابلیان دست به

کشیدنگرددمی بند به و دستگیری به دستور نبوکدنصر .

.بردمیوایشانراازاورشلیمباخودبهبابلدهدمییهودیان

یکجوان درمیاناسیرانیهودیکهبهبابلراندهشدند،

نیزحضورداشتکهنامشدانیالبود.زیبارو

بهآموختنزبان بابلبهگزینشوزیرنبوکدنصر، دانیالدر

وحتیازآنهانیزدرپردازدمیسپنتهودانشکلدانیانبابلی

.گیردمیایندانستگانپیشی

بابل بودندانیالدر سنیگذاردمیهاسالاز به دانیال و

 نزدیک سده یک به پیروزیددگرمینزدیک با اینکه تا .

آزاد دانیالنیز آزادسازییهودیان، بابلو کوروشبزرگبر

پاکاریگرددمی به اورشلیم، به برگشت جای به اما ،

 در ایران دادنآیدمیشاهنشاهی نشان از پس که چنان .

ازهاتوانایی وهارایزنونیکسرشتیهایخودبهکوروش،

 وی گرددمیسوبارهای راهایداستانو خواندنی و گیرا

.آفریندمی
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 داستانیبازگو اژدها، بخشآغازیننسکبلو شودمیدر

 کوروشبزرگاز آندانیالو در بنیانیوهایشخصیتکه

 آن وباشندمیگوهری بابلیان پرستی بت داستان، این در .

وشودمیپرستشبتبل،بهالغوخجارِگی)تمسخر(گرفته

.شودمیبهپَرژَن)انتقاد(کشیدهآیینشان

رایزن و سوبار را دانیال کوروشکه آمده، اینداستان در

خدایبابلیان از او با بود، داده قرار دانیالگویدمیخود از .

آیابهنگرتوبل)بعل(یکخدایزندهاست،چرا:»پرسدمی

 روزانه او ایاندازهکه نوشیدنی و وخوردمیخوراک

«؟دنوشمی

 پاسخ »دهدمیدانیال برنز: با که گِل از است بتی بل

«چیزیبخوردوبیاشامد.تواندنمیپوشاندهشده،واو

آمد، اینسخندانیالبهشگفتیدر از کوروشبزرگکه

تاکاهنانپرستشگاهبلبهاونشاندهندکهدهدمیدستور

 خوراکو از هانوشیدنیبلچگونه پسکبردمیبهره اهنان.

 که کردند درخواست و شدند دستور بههاپیشکشپذیرای

مانندهمیشهبرایخدایشانآمادهکنندودرگاهِپرستشگاهرا

وگفتندکه انگشترویژهشاهنشاهیمهرومومکنند. نیزبا

 بل این، از پس روز بزرگهاخوردنیاگر شاه نخورد، را

بتواندمی اگر اما بکشد. را کاهنان همه آن از هاخوردنیل

هیچنخورد،بایددانیالازمیانبرود.

 این، هاخوراکیپساز هانوشیدنیو بهگرددمیآماده و

 برده بتبل نزد ازشودمیپرستشگاه، خوبی به که دانیال .

اندَرَست)موجود(در ازراهپنهانیِ بودهو ترفندکاهنانآگاه

 آنکه از پس داشته، دانایی پرستشگاهپرستشگاه از کاهنان

 ،دربرابرچشمانشاهبزرگ،خاکسترآتشبهروندمیبیرون

کفوهاخوردنیوازآیندمیراهیپنهانی،بهپرستشگاهدر

 ازپاشدمیپرستشگاه دانیال و بزرگ کوروش سپس .

.کنندمیودرگاهرامهرومومروندمیپرستشگاهبیرون

خودازهایخانوادهدرهنگامشب،تنیازکاهنانبههمراه

خورندمیهانوشیدنی کوروش.آشامندمیو پسین، روز در

وباگشایدمیبزرگبههمراهدانیال،مهرومومپرستشگاهرا

شبپیشازخودبههایشانخانوادهردپاهاییکهکاهنانو

.گرددمیجایگذاشتند،روبهرو

.نخستکاهناندهدمیدستوربهبازداشتکاهنانکوروش

،اماپسکنندمیازبازگوکردنکردهوکردارخودخودداری

بهایشانگفته آنکهماجرایپاشیدنخاکستر بهشودمیاز ،

.آیندمیخستودر

و زن و ایشان بود، گشته قرار آنچه بر بنا سرانجام

 )محکوم( ایراخته مرگ به دانیالردندگمیفرزندانشان و

.یابدمیروادارینابودیبتبلوپرستشگاهشرا

آنچهدرعهدعتیقچنینبازگوشده،کمیبادَپه)سندو

رویدادهایتاریخیمستندماننداستوانهنوشته و ها مدرک(

باستانیدورههخامنشیوهاینوشتهکوروشبزرگوسنگ

ناسازیدارد. دیگرگونیو آنها، هیچگاهرارچهمسایگان که

بابل،وهایپرستشگاهوهابتکوروشدستوربهویرانسازی

نیزکشتنزنانوکودکانبیگناهندادهاست.

همچنیناینداستان،درمیانمسیحیاننیزچندانجای

 اینکه با نیست. همگانی راهاکاتولیکپذیرش داستان این

 سپنته نسک از )مورد(دانندمیبخشی کاته چندان اما ،

■ نیست.هاپروتستانپذیرش
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 «آبادیمحمود دولت»اثر  «کلیدر»زن در رمان  جایگاه  
«مریمغفاریجاهد»



درفرهنگوادبیاتایرانزنجایگاهچندانمطلوبینداشته

است.درمتونپیشینفارسیچهنظموچهنثربیشترشاهد

تنهادرهاپلیدیذکر وشمردنصفاتبدبرایزنانهستیم.

و شد نوشته مشروطه از پس که آشناییرمانهایی حاصل

دنیایغرب بودچهرهنویسندگانبا نوعداستانیآندیار و

بتوانگفتزناندرادبیاتدچاردگرگونیشدامانهآنقدرکه

اینزمانهانوشتهاین در ایرانیاست. نمایزن تمام آیینه

زنان زندگی از را واقعیاتی کوشیدند نویسندکان برخی تنها

جامعهنشاندهند.

 آنچه این تمام چشمهانوشتهدر به

خوردمی مردایجامعه، اساس بر که است

ساالریساختهشدهونوعنگاهاینجامعهبه

زن،مشخصوازپیشتعیینشدهاست.زنان

 دیده که استثناهایی جز به شودمیایرانی

دارای مشترکیهستندکههایویژگیعموماً

بهکارهایخانگی،الاشتغازآنعدولشود:آیدمیکمپیش

ایفای،سکوتدربرابرمشکالت،همسر،برادرازپدر،فرمانبری

مادری، اقتصادوفادارینقش به کمک همسر، به نسبت

خانواده.

داستانیصدسال ژانر ویژه به ادبیات، بههمیندلیلدر

زنان، پردازی شخصیت در همهاییچهرهگذشته به شبیه

بینیممی اندک با مردکه نظام دربند همگی تفاوتی،

اندساالری اگر میان این در میانهایشخصیت. از داستانی

 باشند، شده انتخاب ایرانی برهاشخصیتاقوام عالوه

بارززنایرانی،خصایصزنانآنقومخاصراهمهایویژگی

 این گاهی که هستند ایرانیهاویژگیدارا عامه فرهنگ با

تفاوتهاییدارد.

رمانکلیدرکهازنظربلندیدرایرانرتبهاولودرجهان

دارایشخصیتهایمتعددیاستکههمه دارد، رتبهدومرا

محمدکلمیشی.گلدرخدمتقهرماناصلیداستانند:

آدابویواسطهاقواممختلفایرانیبه تفاوتهایفرهنگی،

ریننوعپوششازسایرسوم،هنروادبیات،موسیقی،گویشو

ازایننظردرکلیدرشاهدصفاتمشخصیشوندمیمتمایز .

مردساالرراپیشایجامعهکامالًدرمردانوزنانهستیمکه

 قرار نیزدهدمیرویما زن داستانچند طرح در اینکه با .

امانقشاصلیازآنمرداناستوعملکردزنان نقشدارند؛

.شودنمیجزدرکمکبهمرداندیده

مادراینرمانبلند،هموارهدرکنارنامگلمحمد،نامدوا

وبلقیس.مارالزننیزپرآوازهاست:

ایندوزنکهیکیهمسرودیگریمادرگلمحمداست

زنانیاندایلیاتیزنانی اینرمانهستند. زناندیگرینیزدر .

که چمن قلعه زنان و سمن ماهکو و شیرو و زیور چون

سایهواردارند.هایینقشبیشتر،

مارال

بودن کُرد از مستقیم طور به رمان این در

مارالیادشدهواینتوضیحباشرحنوعپوشش

.زنانایلیاتیبهخاطرموقعیتگرددمیاوکامل

و کار و صحرا الفتبا و زندگیخود مکان و

این مغرورند. و پرکار طاقت، پر زیاد، مشقت

با رمان سطور اولین در نویسنده را ویژگی

:دهدمیتوصیفمارالنشان

انداخته» شانه به اسبسیاهشرا دهنه دخترکرد، مارال،

راستگرفته سختو گردنشرا گامهایبلند،بود. با و بود

(6،6ج.«)رفتمیخودداروآرامروبهنظمیه

عنوان به خواننده ذهن در مارال اولیه، توصیف همین با

 اندام عرض متفاوت، ازکندمیشخصیتی که دختری

همجنسانخودبرتراست.همازنظرزیباییوهمشجاعتو

هابهمارالنیزمردیخیرههاینگاهغرور.غیرازاینتوصیف،

.کندمیایندیدگاهراتقویت

اوکهدرمیانکوهوصحرابزرگشده،باوجودطبیعتآرام

 ترجیح منفعل، همراهدهدمیو خانه، در نشستن جای به

برود:هاخانشوهرشبهجنگ

تو،کهبنشینموبچهنگهدارمایدیدهمنراچهجورزنی»

(۹،6۹۹9ج«)فقط؟

مگیریبرایازدواجباگلمحمدنهبهرضایتاودرتصمی

 فکر اینکندمیپدر پیشاز عکسالعملنامزدش. به نه و

ولیرفتاردالورباگلمحمدگمانکردهدالورازاودلبریده

بهدنبالمارالدهدمیدرزنداننشان کهچشمدالورهنوز

داده،مارالبرخالفرسموفاداریوقولیکهبهدالوراست.

.درابتدایرمان،هنگامآبتنیمارالدرچشمه،کندمیعمل

مردیدارداورادرچشمهدیدمیزندوبهکندمیاحساس

دراینرمانبهطورمستقیم

ازکُردبودنمارالیادشدهو

نوع شرح با توضیح این

 .گرددمیپوششاوکامل
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تن لباسبه برشترکندمیسرعتبیرونآمده سوار مرد و

گریزدمی تأملی قابل جمله مارال هنگام این در :گویدمی.

رفت؟» پیشازمطالبیکهاینجملهبا(6،۱9ج«)پسچرا

 مارال درباره شخصیتایمخواندهاین و ندارد سنخیت

.دهدمیدگرگونیبهاو

بردمیزمانیکهبرایگلمحمدنان ازگویدمیوبیپروا

توکارکنموحرفهاییکهپسازانبینخواهممیامروز با

نشانازاینداردکهمارالداردخودرابهشودمیآندوزده

کهدیگربرایاودالوریگویدمی.اوکندمیمحمدعرضهگل

وجودندارد:

دیگراوبرایمنآندالوریکهداشتم»

نبودمنهمبرایاوآنمارالیکهداشت

بودیم دیگری چیزهای دومان هر نبودم.

(۴،۱4۹ج«)...امیدشراازمنبرید.

از نشانی محمد گل با مارال رفتار در

انهوپرهیزازتنهاماندنحجبوحیایزن

بامردیکهمحرماونیستوجودنداردو

بدونهیچاعتراضیپیشازعقدازدواجبا

 برقرار ارتباط کندمیاو با هایسنتکه

رایجدرمیاناقوامومللایرانیمطابقنیست.

است فداکار و وفادار همسری محمد گل برای مارال

رابهگلمحمدهایشوارهگوشوهمچوناکثرزنان،همانشب

تابفروشدولوازمموردنیازشراتهیهکند.دهدمی

شیرو

را محمد گل نقشخواهر رمان این در که دیگری دختر

داردگرچهمثلمارالنیستاماطبیعتیغیرمنفعلوسنت

شکندارد:

آزاده،سنتشکن،شادخوارودلیرومتهورایلیاتی،» منشِ

گوشدهدمیحیهویژهاستکهبهشیرواجازهدارد.همینرو

(6۱۱۱:۴۱۷اسحاقیان،«)بهاشارهعاشقانهدلدهد.

برادرانش اینکهاز با عکسالعملداندمیوترسدمیشیرو

بعدازفراراوازخانهچهخواهدبود،بازهمبادرویشیهاآن

.کندیمزیباروی،ولیبیپولودریوزهفرارکرده،بااوازدواج

ترسازمردانخانوادهدروجودصوقی،نامزدمدیارهمدیده

اوباوجودقرارقبلیمبنیبرفراربامدیار،شودمی ترساز.

نادعلیوحاجحسینجرأتبیرونآمدننداردوبعدهمدچار

 کاشانهآواره ازخانهو وسرانجامشودمیخشمنادعلیشده

 دراینمیان، گرچههازنتحتسلطهمردانیدیگردرمیاید.

گرفتار و محتاج سرانجام هستند، مرد سلطه از فرار دنبال

.همچنانکهشیروپسازازدواجناموفق،شوندمیهمانمردها

کهازهمانجافرارکردهبود.گرددمیبرایخانوادهبهسوی

نیزدوفاداری. اینکهبینیممیررفتارشیروبهشوهررا با .

با بینشیرووماهدرویشدعوایسختیدرگرفتهوآندو

همرابطهخوبیندارند،بهخاطرطرفداریازشوهرشکهیکی

راازبامبهزیرانداختهوناکارازافغانهاسرمرافعهبابنداراو

.کندمیکردهبلوچافغانراباضرباتچوبخرد

همچنانکهبرایمقابلهباتجاوزشیداگزنیدردستداردو

ته را او کندمیدید را شیدا اینکه خاطرخواهدمیبا به اما

.کندمیشوهرداشتنشازاودوری

بلقیس

مدیریت و ریاست که کلیدر مقتدر زن

خانوادهرابرعهدهداردبلقیساست.اوزنی

 از افراد.ترسدنمیهاسختیمحکماستکه

او، کنار در و هستند او به متکی خانواده

دیده است، خانواده پدر که کلمیشی

خواهدمیزمانیکهکلمیشیحتی.شودنمی

با بلقیس کند طرد خانواده از را شیرو

 رد را او حرف محکم تو»:کندمیپاسخی

(۱،6۱۰۷ج«)کمنیست.امغصهدیگرلبببند.

زنهاست:یسلطهریواینشخصیتیادآوردورانمادرساال

حقوقیمادرساالری،زنانقدرتحقوقی-درنظامسیاسی»

مادر خویشاوندی، روابط و بودند کرده قبضه را سیاسی و

(6۱۱۰:۴66ستاری،«)تباریبود.

هاامنیهبلقیسدارایشجاعتذاتیاستچنانکهدرکشتن

،وهنگامرفتنپسرانشبهقتلگاهرساندمیبهگلمحمدیاری

:گویدمیبلکهکندنمیمویه

6۰ج«)نربرایکارداست.یبره» او۴9۴۷، (وسرجنازه

:گویدمیهمچنین

خوشابهمردانگیتو...ایمردمردان...خوشابهغیرتیکه»

(6۰،۴۷6۴ج«)توداشتی.

حاکمیت نقش از متفاوت مادر، عنوان به بلقیس نقش

نایرانیدفاعازفرزنداناوست.نقشاودراینجامثلهمهزنا

آنهاست. خاطر به خوردن غصه و خود افکندن خطر به و

:دهدمیچنینجمالتینقشمادرانهاورانشان

من،» بالکشم منزینبزینب پیشانی به چی بالکش.

(6،۴۱۰ج«)نوشتهشدهچی؟

(9،4۴۷ج«)غمکدامیکتانرابخورمغمکدامیک؟»

(۹،6۹۱1ج)«کاشنزاییدهبودمتان.»

و ریاست که کلیدر مقتدر زن

دارد عهده بر را خانواده مدیریت

است محکم زنی او بلقیساست.

 از افراد.ترسدنمیهاسختیکه

در و هستند او به متکی خانواده

خانواده پدر که کلمیشی او، کنار

 .شودنمیاست،دیده
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بلقیسباهمهاقتدارش،وابستهبهموافقتیخواستهتحقق

دخترمکناردستمباشد.خواهممیمن»مردانخانوادهاست:

(۹،6۹۱6ج«)اینراازتومیخواهمگلمحمد.من

پیش رویاشخانوادهذلتشیرو سنگینینگاه حکایتاز

رویمردانخا نگاهیکههیچگاه نبودهزنانایلاست. نواده

بلقیسهنگامدفاعازشیروبرخالفسنتعملکرده است.

:کندمیاینتفاوتناعادالنهراگوشزد

ازکارهاییکههرکدامازشماغیرچهکردهاستاومگر؟»

(۹،6۹۱۹ج«)؟کنیدمییاایدکردهبهیکطریقی

نقشمادرانهبلقیسدررابطهبازیورنیزنمایاناست.رفتار

ازرابطهایندوقشربلقیسبازیوربهعنوانمادرشوهرنمادی

و نازایی که ضعفزیور نقطه بلقیساز است. هم با جامعه

بزرگسالیاوستسوءاستفادهکردهواوراموردسرزنشقرار

رادهدمی گلمحمد زیور دارد تفکریخرافاتیاعتقاد با و

جادوکردهاست.

زیور

انته-زیور در رمانجز ازاینشانه-ای

ویژگیشاخصاو شجاعتزنانایلیندارد.

ترسازیهمهمثل و عشقبهشوهر زنها

ابتدایورود چنانکهدر دستدادناوست؛

مارالچنینحسیدراوپیداشدهوانتظار

یهمهباحرارتبیشتریاززندگیخوددفاعکند؛امارودمی

مگرخشماودرحدحرفهاییاستکهدردلباخودمیزند.

:گویدمییکبارکهبهمارال

اگربرایمیقینشودکهچشمبهشویمداریقسمبههمین»

(6:66۰ج.«)کنممینماءشامچشمهایتراازکاسهبر

هیچصداییازاوشودمیاماهنگامیکهمارال،زنِگلمحمد

 کآیدنمیدر نماد از. او سریخور. تو منفعلو زن املیاز

 پناه پنهانبردمیشرمخودبهصحرا وکندمیوخودشرا

آندوبهراهخودبروند.گذاردمی

چندانغریبنیستوهاایلیاتیرسمچندهمسریدرمیان

اعتراضی خود زندگی در دیگر زن حضور به ایلیاتی زنهای

 هم فرزندی اینکه ویژه به ندارند باشند. خانواده»نداشته

واوبیندمیبرایپدرجانشینیایلیاتیدرسیماینوزادپسر،

نمودیازاقتداروعنصرعصبیتعشیره آنچهازپنداردمیرا

پیوندمیانباورهایایلیاتیبااموریآیدمیاینارزشگذاریبر

 کمک طایفه و خانواده معاش مصالح به که کندمیاست

موداینباوررادررنجطاقتفرسایزیورازیکسونترینعالی

 باروری و نازایی دلیل به مارال فزاینده شادی توانمیو

(6۱۱۱:۴۱۷اسحاقیان،«)دید.

.ویژهرسدمیرفتارمنفعلزیوردربرابرمارالعجیببهنظر

او،یبچهاینکهپسازبارداریمارالوتصمیمزیوربهکشتن

زیورتغییرموضعیکبارهبابیدارشدنناگهانیمارالازخواب،

خواهرمهربانیکهحاضراستبرایاوهمهشودمیودهدمی

بکند. حتیدراینکار نیستزیور باور قابل ناگهانی تغییر

انگار و ندارد بدی فرزنشفکر و مارال به راجع دلشهم

 استایمعجزهیکباره افتاده نهاییاتفاق عملکرد همچنین .

مارالاستتااو.یشایستهزیوردرانتهایداستانبیشتر

جمعبندی

زناندرجامعهایرانیهموارهتحتپوششمردیقراردارند.

ازپسمردیتواندمیمارالبااینکهدختریقویبنیهاستو

چونصمصامخانبرآیدواوراازخودبراند،مجبوراستبرای

نیازمندمردیشیروآسایشخودبهخانوادهپدریپناهببرد.

چنینمردینیستاستکهاوراحمایتکندوماهدرویش

 سوی به او دلیل همین اشخانوادهبه

ازدستهمچنانکه.رودمی بهخاطر زیور

ورود تلخ، سکوتی در محمد، گل ندادن

.کندمینظارهاشزندگیمارالرابه

زنان بیشتر رمان، این در کلی طور به

مرداندرهاییسایه دنبال به که هستند

وزنانحرکتند.زنانیچونماهکوسمن

قلعهچمنکهجزکارهایخانگیوفرمانبریوسکوت،نقش

دیگریندارند.قهرمانوتصمیمگیرندههمچنانمرداستو

تثبیت تنها اوست.یکنندهنقشزن عملکرد و مرد حضور

زنانهمچناندرچنبرهتفکرمردساالریگرفتارندوتعصبات

ایلیحاکمبرتفکرمردان،سنتشکنیزنانرابرنمیتابد.

بهداردمیهمینعصبیتایلیاتیاستکهبیگمحمدراوا

قلعهچمنتاختهیکگیلهازگیسوانخواهرششیروراببرد.

پدرخانوادهرااززیربارننگبیرونو(6۱۱۱:۴۱۷اسحاقیان،)

■ آورد.

منابع

آبادی،د 6۱۹۱)محمودولت تهران:6۱چ،کلیدر( فرهنگ،

معاصر

رمانحماسهوعشق،تهران:گلکلیدر(6۱۱۱)جواداسحاقیان،

آذین

ملیوهویتفرهنگی،تهران:مرکزهویت(6۱۱۰)جاللستاری،

عصبیتایلیاتیاستکهبیگمحمد

بهقلعهچمنتاختهیکداردمیراوا

را شیرو خواهرش گیسوان از گیله

پدرخانوادهرااززیربارننگوببرد.

 .بیرونآورد
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 «پدر نامرئی» داستان ،عکس 
«مرضیهاسدی»؛«ناشناس»عکاس



 جنگجهانیپدر ناشناس، عکاس بریتانیا، نامرئی،

اول

بهتنکردهبهترینلباس آمدههایشانرا اندبااندو

عکس اولین توأمان شاید و آخرین نامرئی، پدرِ

خانوادگی عنوان بگیرند. را نامرئی"شان زیادی"پدر

شاعرانهاستبرایاینعکس.انگارپسربچههمانداگ

ناگهانپدرشنامرئی0بیلی و آرزوییکرده استکه

درجنگکشتهشده اینپسربیچاره پدرِ نه، اما است.

با عکسگرفتن به که برنگشته جسدش شاید شده.

شده راضی آنقدرلباسش اما برگشته هم شاید اند،

تواندرمراسمعکسیادگاریبازخمیوخرابکهنمی

خانوادهسرپانگهشداشت.

سازدوجهتقابلتاملاست.اینعک

بهچه گرفتهشدناینعکساست. بُعداول،چراییِ

اند؟دلیلاینمادروپسربالباسپدرعکسگرفته

قرن اول نیمه و هجده )قرن ویکتوریایی دوره در

نوزدهم(دربریتانیاوکشورهایاطرافعکسگرفتنبا

رسم این گمانم به بود. مرسوم مردگان اجساد

دهندهایناستکهآنهاتاچهاندازهتمایلبهزندهشانن

کهنگه است جالب و داشتند عزیزانشان یاد داشتن

تمامیعکستقریباً در اموات"های با وقت"یادگاری

صحنه برای زیادی گذاشته چیزشدهپردازی همه تا

داده نشان بازماندگان.عادی چهره حالت حتی شود

هاتنهاعکسموجودازکلعکسبسیاریازاوقاتاین

خاندانبود.

تمام زمان آن رسم طبق هم، پسر و مادر این

کرده را برایتالششان را پدر روح بتوانند بلکه اند

همیشهدرعکسزندهنگهدارند.

زنشانه انسانیوعاطفیعکساست. بارِ بُعددوم،

بهشانههمسرشایستاده،دستشرادوربازویش)جای

ویش(حلقهکردهوباچشمانیکهبیشازغم،خشمباز

است.مشتگرهکندبهدوربینخیرهشدهرامنتقلمی

کندازآنزنهاییاستکهاش،بیشترمطمئنممیشده

دهد.اشراباخشمنشانمیدردوبیچارگی

پسرکالهنظامیپدررابرسرگذاشتهوکمیبافاصله

اگرپدرنامرئینبود،اوبینازمادرایستادهاست.شاید

می مادر و آنها.پدر به حداقلکمینزدیکتر یا ایستاد

کردشایداگرپدرنامرئینبود،مادراینهمهاغراقنمی

مانددرنشاندادناحساسشنسبتبهمردودورنمی

پسربچه کساز هیچ انگار است. نگاهشخالی که ای

 به خودش. حتی نیست، او به میحواسش رسدنظر

تراستتاپدر.پسربچهنامرئی

اموحاالبهاینباورهایزیادیازجنگدیدهعکس

شوندوهرگزتمامهاروزیشروعمیامکهجنگرسیده

جنگنمی همه رخشوند. تاریخ طول در که هایی

درونداده ادامهدارند. ما همچناندرونهریکاز اند،

بینیمواحساسکهتنهامیاینزن،اینپسروحتیما

■ کنیم.می





هایفیلمسینماییپدرنامرئی.نامیکیازشخصیت0
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 «حباب شیشه»یادداشتی بر رمان   
«زهرادستاویز»؛«سیلویاپالت»اثر 


ستمینقرنبیغمگینابغها،یلویس

نامهیخودزندگیابهعبارتیتنهارمان"شهیحبابش"رمان

،64۱۴تبرکا۴۹،متولدSylvia Plath)اپالتیلوینوشتس

هک،چراباشدیم(،لندن641۱هیفور66درگذشته–بوستون

هویبلندپایسباشدشاعریهداستاننوکشازآنیاپیلویس

 است اشعارکپرآوازه سرودن بخاطر تأثییغنایه رگذار،یو

بسیجوا یاریز دورانعمر در ولکرا ثمرشیوتاه سبکپر

وک است. یرده لقبیهمیواسطهبه توانسته اشعار ن

(راازآنخودسازد.(نیغمگینابغه))

غایرمان"شهیحبابش" برگبرگیاستبه از تزنانه،

خواندن ردپایصفحات آن دلچسب یو

اهوویش،پرازهکشمکپرازیزن،زنیک

فر از دیپر یاد فرشودیمده ییادهای.

رنگ به و اعتراض جنس از گوشخراش

ورسدینمسکچیهبهگوشهک،یرانیو

وبهشوندیمدایپیسانکهکهمییآنجا

خوانندیموانهیاورادسپارندیمآنگوش

ردهودرصدددرمانشبرکاشیبستریشگاهروانیودرآسا

.ندیآیم

یلویس پالت هارنجا دردها، هایناکام، نابه یهایسامانو

اصلاشیفکر پرسوناژ زبان از دخترکیرا اریبسیتابش،

"نوودیاسترگر"انگربهنامیجوان،درسخوان،باهوشوعص

آنچهبراسترکانیب استیزیهمانچگذردیمردهاست.

بهیلویهبرسک نیمترجمایامامیگلیگفتهاگذشتهاست.

ارزشمند) براساسحوادثکنرمانیا)اثر یزندگیهیاوله

یلویس سال به ابتدا است، شده نوشته پالت نام641۱ا با

(.(دیاسدرانگلستانبهچاپرسکالویتوریکمستعارو

استرگریوقت یونوامیرویمشینوودپیقدمبهقدمبا

 ژرفناکغمبار از را یسترکخایالمش سرد البدشکو

یهاسترانگارفقطوفقطبراکمیشیاندیم،باخودمیشنویم

زرنجببردوازینبهجهانقدمگذاشتهاستتاازهمهچیا

 کهمه از باشد. نجابتاشیباکرگسمتنفر از است، متنفر

زاراست.یانتهمبیوخیبینحالازنانجیمتنفراست،درع

مادرش نوکاز تند دانشگاه در دوستانشدریه از ساست،

لدا،ازدوستانشدربوستون:یوهی،لنین،بتسی:دورکوریوین

نشهرپرزرقوبرقباآنیاکوریویالردوجوآن،ازنیویباد



یفانتزیهایهمانیم ویبیهایولخرجو حصر و حد

ازیکیماهدریکهکیشهر-مجالتمدخوشآبورنگش

گزشیهاهتلنیترلوکس بودیاقامت -ده یهایمهماناز

سلوک"هبهنظرشکینندهودخترانظاهرپرستکخسته

ازرسندیم"دلمرده ناشناختهوخستهیهاآدم"آنیهمه،

گریکننده فراریاطرافش و درحبابیزان را خود یاست.

ییگو))داردیمواظهاریافتادهومنزوک،تندیبیمیاشهیش

ادری(و(انبخورمکتتوانستمینمبودمویاشهیشدرینیجن

بیایگریدیجا )ککندیمانینطور همانیهمچنانز)ه ر

تویش و بودم نشسته هوایشه خودمیدهیترشیهمان

((دمیجوشیم

ییارهاکتواندیمهنهککندیماواعتراف

 باکرا نهیه و بدهد انجام بدهد، انجام د

ییارهاکحداقلتواندیم نباکرا انجامیه د

درچنگالیبدهد،انجامدهد.ناتوانوزندان

کندیممحتوماستوهرچهتقالیسرنوشت

 به شیهاجدارهو حباب یآن کوبدیمشه

بهجا حقبردینمییراه در محی. محکقتاو است. بهکوم وم

زندگیاوهیش کیاز خانواده،یولپسنددینمه جامعه،

هایهمکالس هاهیهمسا، عالیاسات، نمرات و جواید زیو

نصکیمتعدد بورسیه و موفقبهکیایلیتحصبششده ه

ورهکواورابرسرکنندیملیسبآنشدهاستبهاوتحمک

یشکخودیبرایافتنراهیهجزمرگوکدهندیمقراریراه

چ دیبه راههاشدیاندینمیگریز روزها استر مختلفی.

.ندیگزیمرابریکیودستآخرکندیمرورویرازیشکخود

هازکرندیگیممیاوهاتصمکترهاوروانکودابدییمامانجات

شویطر داردک-یکیترکالکق واهمه آن از آنقدر او -ه

ندخوبباشد،کیهسعککنندیمزینند.بهاوتجوکدرمانش

راهیمثلبق باشد، یه برود کرا همه مثلروندیمه یهمه،

دخترهاهازن ایدیو اما یگر. از یعهدهن بر .دیآینماستر

نهراانتخابیگزیکتواندینمالفهاست.کشهسردرگمویهم

"یانوکدودو"مثلتواندینمندوهمانراتابهآخربرود.ک

ند.کسرشراگرمیوبچهداریباشوهردارشانهیهمسازن

(( صرف را روز تمام بود قرار کیابچهاگر وانهیدحتماًنم

ازدستمادرومادربزرگشیابهانهشهبهی(.اوهم(شدمیم

آشپزخواستندیمهک یبیبهاو ازکردهیماموزندفرار است،

تیاستبهغایرمان"شهیحبابش"

یزنانه،ازبرگبرگصفحاتخواندن

ردپا دلچسبآن زنیکیو یزن،

 از ازهکشمکپر پر ازیش، پر اهوو

 .شودیمدهیاددیفر
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نیطرف یقادر فنیریادگییمادرشبرایهاهیتوصستبه

اموزدامایبیزبانآلمانخواهدیمند،دلشکعملیسیتندنو

ب یفایآنرا وقتندیبیمده روکندینشیمیاگوشهیو یه

همهمانآغازراهرهاکارکنوشتنرمانش آنرا ردهوکند،

کخواهدیم خواندن صرف را تابستان )که ییدارپایب)تاب

(گانینیف و نموده بنواشدانشنامه( گاهیرا میتصمیسد.

هویکبهشردیگیم با برودو یگریدینزندگیدروغیتیاگو

برودهاکیکاتولیسایلکبهردیگیممیتصمیگاهندویبرگز

س شود. راهبه یلویو در اک۱9یصفحها پریتاب، شانین

هآنراکیزندگیبایارزیهبسیراباتشبیوسردرگمیاحوال

:دهدیمشیلنماکنشیبهبهترندیبیمیریبساندرختانج

ریچشمممثلدرختسبزانجیهجلوکدمیرادامی)زندگ)

ریانجیک.وازسرهرشاخه،مثلدهدیمآنداستان،شاخه

 بنفش، یدرخشانیندهیآدرشت عالمت من ودادیمبه

یخوشبختیخانوادهبودویر،شوهریانجیک.زدیمکچشم

گراستادیردیمشهور،وانجیشاعرهگریردی،وانجیوفرزندان

یزیشگفتانگری،سردبیجیگرایردیوانجیدانشگاهموفق

 دیانجیکبود، آفریر اروپا، امریگر و ویجنوبیایکقا بود،

دیانج یر آتینستانتکگر و سقراط و دین گروه و ازیگریال

 با غریعجیهانامعشاق یبو ،شانیرعادیغیهاشغلبو

نیایبود،وباالوفرایکدرالمپیگرقهرمانورزشیردیانج

نم.یببتوانستمینمگریهدکبودیگریدیرهایرها،انجیانج

ر،وازیندرختانجیرایردمنشستهدرزکخودمرامجسم

رمیمبگیتصمتوانستمینمدرحالمرگچونیشدتگرسنگ

نم...((یبرگزخواهمیمراهاآنازیکدامک

زندردورانمدرناست.یتمامنماینهیآنوودیاسترگر

هکزنیکازوجودیازخودماباشد.بخشیبخشتواندیماو

چآن،اورابهیچدرپیعپیدووقایجدیایدردنیتندبادزندگ

سویا سووین یآن کندیمپرتاب شیرهایالحظهو

ستم،باینزنناآرامقرنبیاپالتایلویهسک.آنگونهسازدینم

ویومسائلزندگهایدگیچیپیبرروترتمامشجاعتهرچه

یشهیاند دست گذاردیمزنان از یعهده، مترکقلم

یاسندهینو از نوشتن است. آمده کیسکبر خواهدیمه

زنیهانقش،ازبردیمهبودنرنجیهبقیمتفاوتباشدوازشب

ب بودن مادر بودن، دار شوهر زن بودن، دار است،یخانه زار

کیدخترجوان وتالشیباکرگیطوالنیدورهیکهپساز

ودرصددازدستدادنشوردیمهآنیارتشعلکحفظبیبرا

دایهپکمگرفتمحاالیسرانجامتصم))دیآیمآنبریونابود

خونگرمک مرد بکیردن در یه و همیسالگیکست هنوز

لاستبهتراستمنهمآنکبماندهباشدآنقدرمشینج

(،نگاهمتضادو(رم...یدامنماندنخودمسختنگکقدردرپا

ینقصیمردب)زشازازدواج)یمتفاوتشنسبتبهمردهاوگر

 از یفاصلهرا ولدمیدیمدور محضآنی، پکبه قدم شیه

بودیلیازدالیکینیندارد.ایادهیفاهکدمیدیمگذاشتیم

نکممی(بهسادگ(نمکچوقتازدواجیهخواستینمهدلمک

ااستیلویدتنهاسیهشاکطلبدیمرایستوجسارتخاصین

ک درونخود در آنرا استکشفکه قادر و قلمکرده با ه

شییجادو شالوده کو به را آن یسفیپهنهنش اغذکد

■بنشاند.







 

 9315 تیرماه  |چوکماهناهم ادبیات داستانی |هفتاد و یکم شماره 38

 نویسیگویی تا داستانقصه یتاریخچه 
«دهقانشیریمعصومه»پژوهشگر 

 

بسیارکهندارد؛برخیمعتقدندقدمتقصهیاخچهیتارقصه

بهاندازهعمرآدمیاستیااززمانیکهانسانسخنگفتنرا

قدمتآنبهحدودچهارهزار»آموخت.برخینیزمیگویند:

(9۹صپروینی«)رسدیمسالپیشازمیالدمسیح

 که یهاانسانتصاویری نقش غارها بر نیزاندکردهاولیه

باشد؛تواندیم گویی قصه نوعی دهندهرایزطلیعه نشان

استکهباامکاناتیمحدوددرشرایطیخاصییهاآدمزندگی

اینستندیزیم وقایعهاینقاش. گزارشیاز مانندحروفالفبا

هاقصه.پسازآموختنزبان،کندیمآندورانبرایمابازگو

قصه نیز پیدایشخط از پس حتی بود شفاهی صورت به

قصه هر از دلیل همین به بوده شکل این به بیشتر گویی

داستانبهشکلنوینآن،»اما؛شودیمروایاتمختلفیدیده

ج ادبیات بهمحصول مشروطیت از بعد که است غرب دید

(9۹ص)همان«ایرانراهیافت.

قصهباتمامقدمتخودتغییریچنداننکردهوازدیربازبه

 نقل یکزبان و سبکآنشدیمیکشکل در تغییری و

پدیدارنشدهاست؛اماداستانازبدوپیداییتاکنوندچارافت

 دارای و شده خیزهایفراوان گردیدهیهاسبکو متعددی

است.

تعریفقصهوداستان

است. شده نوشته داستان و قصه درباره چندی تعاریف

گویندگانشانبرییهاافسانهغالباًهاقصه افکار از که هستند

تخیلوگاهآرمانگراییساخته با اساسزندگیواقعیهمراه

قصهبراساسحوادثیابهعبارتی»گفت:توانیمواندشده

 ساخته منتظره غیر وشودیموقایع حوادثبنیان واقع در .

(۱۰صحسینی«)اساسقصههستند.

بیشترتاکیدبرحوادث بهآثاریکهدرآنها بهبیانیدیگر:

 شخصیت به پرداختن تا است العاده قصههاآدمخارق ،

داستانتصویریاستعینیازبرداشتنویسنده»گویند.امامی

دربارهزندگیفکرواحساسیاسندهینودربارهزندگیزیراهر

و افکار نباشد قادر استنویسنده گاهیممکن دارد معینی

احساساتخودرابههمپیونددهدوبیانکندلذااینافکارو

 تخیل در را هاتیشخصعواطف وهاتیشخص)خلق عمل(

)حوادث تشرداستانی وحی( باعثکندیمتجربه امر این و

(6۹ص)میرصادقی.«شودیمآفرینشداستان





طرح

هاقصه دیده نثر و نظم صورت شوندیمبه طرح باًیتقرو

وطرحقصهدرثابتیدارد. تصادفنقشمهمیدارد عنصر

محورماجرادرقصهبرحوادث»رابطهعلّیدرآنوجودندارد.

وبیشترابندییماستواراستوقهرماندرآنهاکمتردگرگونی

گوناگونند. ماجراهای و خالقی)«دستخوشحوادث زاده باقر

(9۰ص

مثلربودهشدننجاتقهرمانقصه بهوسایلخارقالعاده

وغیبشدناست.توسط پروازدرهوا یهاثروتمثالًاجنه،

گنج یافتن و آورده وباد عشق کوشش، و تالش بدون

درقصهامیرارسالنرومییهایعاشق متعارف. نا بیدلیلو

عاشقشدنامیرارسالنازرویعکسفرخلقاهمزماناست

باعاشقشدنفرخلقابهاوازرویعکس.

دارایطرحیباداستانبرخالفقصه واقعیتو مبتنیبر

واقعی زندگی با زیرا است عقالنی معلولی و علت روابط

درارتباطاست.هاانسان

قصهشوندیم،حوادثبهترتیبوقوعزمانیطرحهاقصهدر»

ندیچینمگویاقصهنویسحوادثرابنابهمیلخواستخود

)حسینی.«شودیمبلکههمهچیزبراساسزماناتفاقروایت

(۱۷ص

اماداستانروالخطینداردوبراساسذهنیتنویسندهگاه

 جلو عقبو همراهرودیمبه تاخر و تقدیم با وقایع نقل و

.شودیم

درصحنهآغازینیکیازاینموارداتفاقمیافتد:هاقصهدر

غیبتیکیازافرادخانواده،نهیکردنازامرییاامربهکاری،

نهینقضپسا امرانجامشودیمزآن، یافریبوشودینم،

کهباغیبتدرارتباطاست.کندیمجادوییدرقصهراهپیدا

درقصهکودکانهشنگولومنگولبسیارمثالنهیونقضآنرا

همیشهبارسوایییاکشتهشدنهاقصه.انتهایاینمیادهیشن

هباواقعیتفاصلهقهرمانانهمراهاستکشریرونجاتیافتن

بسیاریدارد.

شخصیتپردازی

بیهاتیشخصدرونارائهشخصتپردازیدرداستانیعنی:

 نمایش با که ترتیب این به تفسیر. و وهاعملتعبیر

غیریهاکشمکش عواطفدرونیشخصیتخواننده ذهنیو

.شناسدیممستقیمشخصیترا
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 »اما هاقصهدر اکتفا احوال کلیات شرح بهشودیمبه و

 و وضعیت خلقیهاتیموقعجزئیات و روحی خصوصیات

یهاتیشخص و هاقهرمانشریر زرگر).«شودینمتوجهی

(۱6صامینی

بهدلیلاینکهدرقصهفقطحوادثاهمیتدارندنهاشخاص،

قصهدردرجهدوماهمیتقراردارندودرواقعیهاتیشخص»

هستندبرایپیونددادنحوادثپیدرپیوشایدبهیابهانه

 که است سبب تغییریهاتیشخصهمین قصه طول در

ابندیینم فقط گویی اندآمدهو رااندرفتهو ماجرایی تا

(۱6ص)حسینی«بشنویم

یهاپیتدرداستانهمهگونهآدمباویژگیهایمختلفیا

 شودیماجتماعیدیده یاقصهیهاآدم»اما بد یا خوبند یا

صهمان)«سفیدندیاسیاه.چیزیمیانایندووجودندارد.

۱۴)

مختلفیهاتیشخصدریکقصهاغلبکارهایمشابهبه»

 داده اساسشودیمنسبت بر را قصه مطالعه امر این

(۷۰-۷6ص)پراپ.«سازدیمخویشکاریقهرمانشمیسر

مختلف:یهاقصهمثالاز»

6-  قصه قهرمان به عقابی بهدهدیمتزار را عقابقهرمان

.بردیمسرزمینیدیگر

قایقایوانرابهدهدیمبهایوانقایقکوچکییاساحره -۴

 .بردیمسرزمینیدیگر

بهدهدیمپیرمردیبهسوچنکواسبی -۱ اسبسوچنکورا

 .بردیمسرزمینیدیگر

جوانانیازدهدیمشاهزادهخانمبهایوانیکانگشتری -9

 بیرون انگشتری دیگرندیآیممیان سرزمینی به را او و

.برندیم این دارندهامثالدر وجود متغیر و ثابت عناصر

خویشکارییعنیعملشخصیتیازاشخاصقصهکهازنقطه

.«شودیمنظراهمیتیکهدرجریانعملیاتقصهداردتعریف

 (۷۱ص)همان

 دیهامثالدر قهرمان باال وسیله به ازیاهیهداستان که

درواقعهدفکندیمبهجاییدیگرنقلمکانردیگیمکسی

خویشکاریهای»رفتناستومهمنیستوسیلهچهباشد.

تشکیل یکقصه در را پایدار و ثابت عناصر اشخاصقصه

انجامدهندیم وچگونهدهدیموازاینکهچهکسیانهارا

قصه یک بنیادی سازمان انها هستند مستقل پذیرند انجام

شمارهخویشکاریهاییکهدرقصهپریانامدهاستباشندیم

(۷۱ص)همان«محدوداست.

لحن

سوادمردوزنو با همهاعمازبیسوادو درجهانقصه،

واختالفیدرنحوهزنندیمکودک،بایکزبانولحنحرف

ل و بیان آنان صحبت توانینمحن این در هامثالیافت.

هزارویکشبیهاداستاناز«حکایتصیاد»قهرمانانقصه

نشود آورده نامشان اگر و است یکی اشخاص همه لحن

مشخصنیستچهکسیحرفمیزند:

ماهیانچهاردیگربیاور.ازشاه:

غالم:تاکنونچرادیرکردیکهزنگیاندراینجابودند.

ماهیگیر:سبحاناهللامروزعجبرزقینصیبمنشد.

همهبهصورتنوشتاریوهمگامباسبکزمانهامکالمهاین

امادر امروزیاشخاصبراساسیهاداستاننقلقصهاست؛

موقعیتاجتماعیخودبالحنمتفاوتسخنمیگویندواز

 لحن وتوانیمهاآنروی شغل و سن و جنس به

خصوصیاتشانپیبرد.

زمانومکان: مشخصنیستبرایهمینهاقصهزماندر

 گفته عبارت این قصه آغاز در که یروز:شودیماست

جایخاصی ذکر به نیاز و است عام نیز مکان ... روزگاری

 قصه فقطتواندیمنیست بیفتدچون اتفاق جایی هر در

مهماستدرحالیکهاشجهینتوشودیمکهنقلییماجرا

داستانامروزیبهشدتبهعنصرزمانومکانمحتاجاست.

خرقعادتویژگیمهمقصه

« بهیاجنبههاقصهاغلب و دارند عقلی و حسی ماورای

کشفشهودوالهاموخرقعاداتوامورکلیتوجهدارنددر

امروزبرتجربهومشاهدهگذاشتهیهاداستانحالیکهبنیاد

دارد. کار امورعقلیوحسیسرو با )پروینی«شدهاستو

(9۹ص

شودیمبهاینوسیلهدرهرشرایطیقهرمانداستانپیروز

چونهمیشهاتفاقیماوراییدرآخرینلحطهقهرمانرانجات

مگراینکهکسینجاتششودینم.اوهیچوقتگرفتاردهدیم

.طلسمدرایننوعشودیمویابهطورناگهانیغیبدهدیم

بهمسایلبرونمتنیمثلحضرتغالباًفراواناستوهاقصه

.درقصهامیرارسالنمواردبسیاریازخرقانجامدیمسلیمان

 سگ)مثالًمینیبیمعاداترا به وزیر قمر صتبدیلشدن

تحتتسلط۴4۱ را سنگباران قلعه دیویکه یا )( صدارد

همینداستانتبدیلشدنانسانبهسنگیاحیوان(در۱۴۴

حضرتسلیمانیهاافسونوباطلکردن

.روندیمازوقایععجیببهشمارییهانمونه

نقشزن
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زنفاسداستغالباًکهننقشجذابینداردیهاقصهزندر

 خیانت کتابکندیمو و دمنه و چوندرکلیله مشابه های

سندبادنامهومرزباننامهچنینمواردیراسراغداریمدرآنها

هیچگاهازمردفاسقکهشایدزندیگریداردحرفیدرمیان

.شودیمنیستوهمیشههمزنرسوا

فراواناستازجملهدرهاقصهجنبهضدفمینیستیدراین

کهازمینیبیموشهتمثیلیاززنیقصهخالهسوسکهوآقام

 فرار پرخاشجو بهموشیرضایتکندیممرد انجام سر اما

کتکبزندباوسیلهاینرممثلدهدیم کهاگرخواستاورا

دمشاورابزند.خالهسوسکهدروهلهاولخواستگاریدرباره

باآنکتکمی .کندیمزندسوالوسیلهایکهشوهرشاورا

نکهدرهرحالزنبایدکتکبخورد.نتیجهای

درارتباطباازدواجاستکههدفغاییاوستغالباًنقشزن

ازیانمونهوارتباطعروسمادرشوهرهمیشهشکراباست.

 هاقصهاین دیده صبور سنگ کتاب انجوی).شودیمدر

(۱-6صصشیرازی

درقصهسنگصبوردخترکولیبرایبهدستآوردنشوهر

درو دیگویمغ را شاهزاده بدیفریمو .( شیرازی صانجوی

64)

،آموزشواشاعههاقصهزیربنایفکریواجتماعی»:اهداف

(۱۴ص)حسینی«اصولانسانیاست.

نیکی همیشه است. آموزش هدف قصه پیروزدر بدی بر

شودیم نشان دهدیمو است. پیروز حق یهاهیتوصکه

نشان و همسر حرف به گوشدادن برای زنان به آموزشی

 وضوح به زنان خانگی وظیفه همیندلیلشودیمدادن به .

 نیازهاتیشخصتعداد که میزان همان به تنها است حدود

 هاتیشخصاست وارد قصه شوندیمدر بیشتر درمثالًنه

یهاقصه ندارندهاخانوادهقدیمی بچه خصوص یهازنبه

دار. فاسق نوع این نقلهاقصهدر طوالنی حکایتی گاهی

کهتنهاهدفشتاکیدفرمانبرداریزناست.دختریشودیم

واینگردنبندمنجرکندیمازپدرشگردنبندمرواریدطلب

بهخواستگاریاجبارییکغالمازویدرحالیکهاوشودیم

 پریان شاهزاده برای دخواهدیمرا اینکخ خبربدون با ختر

 خبر رازشبا از دختر هنگامیکه و اعتراضیشودیمباشد

نقضنهیکندینم و شوهر فرمانیاز نا خاطر زمانیبه اما

 درشودیمشدنازچیدنگلموجبمرگموقتیشوهر و

عهد شدنشوهر زنده با بهحرفاوکندیمانتها کهدیگر

بیشترجنبههاقصهگفتگاهیتوانیماینبنابرگوشکند.

 قهرمان دهنده نشان نوعی به یا دارند یهایبازسرگرمی

اشخاصرتبهدارهستند:

بهظاهرخلققهرمانوایجادکششوبیدارهاقصههدف»

شنونده یا خواننده کردن سرگرم و کنجکاوی حس کردن

استولذتبخشیدنومشغولکردنامادرحقیقتدرونمایه

اصول اشاعه ترویجو اجتماعیقصهکه بنایفکریو زیر و

عدالت برابریو برادریو هاقهرماناجتماعیاستانسانیو

وهایدیپلخصینیستندواغلبدرگیرمبارزهبادرسودایش

اینمبارزهخستگیهایستمگروهایعدالتبی هستندودر

 عاملی وهیچ دارد.تواندینمناپذیرند باز راه این از را «آنها

(۱۰ص)زرگرامینی
خالصههاجنبهتنهادراینتوانینمامروزیرایهاداستان

هرمانیوجودنداشتهباشدیاکارکرددرداستانممکناستق

خوبیانجامنگیردامادرونمایهوپیرنگمشخصیبراساس

هدفنویسندهجریانداردکهبایدباتمامحوادثداستاندر

 داستان اول در اگر که طوری به باشد بهیااسلحهارتباط

بایددرجاییازداستاننقشاسلحهحتماًدیوارآویختهباشد،

امادرقصهحوادثیمشخصش ودوگرنهوجودآنزایداست.

 هم پی در نداشتهندیآیمکه هم به ارتباطی است ممکن

باشند.

نتیجه قصه: از برایرسیدنبهاهدافخود باز دیر از بشر

گوییاستفادهکردهوآرزوهایخودرابهاینشکلبیانکرده

سرگرمی جنبه بر عالوه گویی قصه که طوری به است.

قصهگورادربرداشتهاستوبهطورغیرمستقیمیهاآرمان

نانکهاستچکردهیمانتظاراتافرادجامعهراازیکدیگربیان

وجودتفاوتآشکار با داستاننیزباهمینهدفنوشتهشده

هدفیمشترکبین داستان، یافتتوانیمهاآنبینقصهو

معضالت دادن نشان و عدالت و دادگری بازیابی همان که

■ جامعهوآموزشراستیودرستیاست.

۴۷۱۷بیر،چاولانجویشیرازی،سیدابوالقاسم،سنگصبورچاپسوم،امیرک:منابع

6۱۹4قرآن،فرهنگگستریهاداستانپروینی،خلیل،تحلیلعناصرادبیوهنری

پریان،فریدونبدرهای،انتشاراتتوسچاپاول،یهاقصهپراپ،والدیمیر،ریختشناسی

6۱1۱،

ریختشناسی محمد، بازخوانییهاقصهحسینی، 6۱۱۴،ققنوسقصهقرانی،،6۴قرآن،

صفحه

انتشاراتگلی6۱۱9عزیزاله،امیرارسالننامدار،چاپدوم،کاسب،

چدومانتشاراتشفا6۹ص،عناصرداستان،جمالمیرصادقی،

۱۱صرمان،ابراهیمیونسی،نگاهیهاجنبهمورگانفورستر،ادوارد،

 مقاالت

بفارسی،ایرانی،رشدآموزشزبانوادیهاقصهپردازیقصه،قصه،دیوحباقرزادهخالقی،

9۱-9۰صص۷۱ش۱۰تابستان

۴۴شماره۱۹عامیانه،رودکیفروردینیهاقصهزرگرامینی،غزال،نگاهیکوتاهبهقصهو

۴۱-۱9صص
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         ساری« نگرهم»در کارگاه  «ها که به خانه من آمدندآن» رمانگزارش نقد   
«ناهیدگرامیان»؛«شمسلنگرودی»سندهینو 



مخاطبتاگذاردیمباقیراسفیدیصفحاتنویسنده"

".بنویسد

اثر"کهبهخانهمنآمدندهاآن"رمانبررسیونقدجلسه

محمدشمسلنگرودیدرروزشنبهبیستوپنجماردیبهشت

ساریبرگزارشد.«همنگر»درکارگاهنقد4۷

(کارگاهسرپرستاعتمادزاده)حسیننشست،اینآغازدر  

گفتسخنداستاندرآنکاربردونمادبارهدر ضمنوی.

درنمادمتعددتعاریفبهاشاره آن از استفاده سابقه و

دارندداستان قصد همواره نویسندگان داشت: بیان نویسی،

مطرح را مواردی یا و برسانند گوشمخاطبان به را پیامی

 حس جامعه در که لذاشودیمکنند ؛

بهکار تامنظورورندیگیمخالقیتخودرا

نویسنده بیانکنند. هنرمندانه را قصدخود

بهرهگیریاز با قدرتنویسندگیو رمانبا

 با و موشکافانه ،شیهاینیزبیرخالقیت،

 داستانی فضای وارد را .کندیممخاطب

 داستاننویسبه ساختارپردازدیمهاآنوقایعیکه با باید ،

همگاناذع توانینماندارندکهداستانارتباطداشتهباشد.

نوعنماددرجریانداستان دو نمادینخواند. هرداستانیرا

الف دارد: -نویسیوجود برخیاز اثر،هاداستاندر ساختار ،

دربرخیازآثار،محتوایاثر-نمادیناست:مثلبوفکورب

نمادیناستکهدراینصورتبایدزیرالیههاراکشفکنیم

بهدرکبهتری و داستانبرسیم. معموالًاز کهییهانشانهبا

 نویس دهدیمداستان ما هاآنو جستجو بهمیکنیمرا ،

 و نزدیک نمادین گونهمیشویمترکینزدمحتوای این در .

مواردپسازرمزگشایی،قدرتنویسندهنیزدربهکارگیری

.شودیمدررمزگشایینمایانیاحرفهنمادوتواناییخواننده

 باقی سفیدی صفحات همواره نویسنده تاگذاردیمپس

مخاطببارمزگشاییوتحلیلونقد،بقیهاندیشهنویسندهرا

بهاینموضوع اینمقدمهتوجهدوستانحاضررا با بنویسد.

 منطقیکنمیمجلب و محکم دلیل بدون و راحتی به که

هرداستانیرانمادینوتمثیلیدانست.توانینم

اثر این نقد به حضار، از تعدادی نشست، این ادامه در

.میخوانیمپرداختندکهخالصهنظرهایآنانرا

ذهنیدوربیندوباداستانراوی محمداسماعیلکالنتری:

منخانهبهکههاآن".کندیمروایتراهاصحنهعینیو



آلودرازوآمیزسحرچونکهاسترئالداستانی"آمدند

نزدیکجادوییریالیسمبهجاهاییدررسدیمنظربهاست،

ازداستانازییهابخشهاستکهراویدرتوججالب.شودیم

 ییهایلطفکم خوانی کتاب و کتاب به گالیهشودیمکه ،

درهمینرابطهازعامهمردم6۱کند)صیم کهدیگویم(.

 پناه نهبرایخریدبرندیمهنگامبارندگیبهکتابفروشیها ،

کتاب،کهبرایفرارازباران.نکتهبسیارعمیقیهممطرحکرد

ازنوکشانراهمچونکوهیختشبیهنمودکهفقطهاانسانکه

(۴4صآببیرونواصلوجودشانزیرآبمخفیاست.)

ازنویسندهیکزندگی.داردمناسبیشروعرمان ایرجعرب:

اتفاق،یکاثردروشودیمخارجعادیروال

دهدیمدستازراتعادلش اینباداستان.

فضایمتنوابدییمسترشگتعادل،عدم .

است.هاصحنهحتی آلود راویوهم نگاه از

یادآوریهمان واقع در مراسمجشنروفیا،

جشنتولددرداستانمروژکاست،مجسمه

که انسان تنهایی نماد سمبولیستی، اثری قفس. در انسان

ونشاناندماندهغالبومغلوبدردایرهجهلفرهنگیخویش

خرافهمددهدیم ندارد. امروز و دیروز رنهمکهاینجهل،

درشعرخوانیمردجواندرشودیمایجاد استحالهمدرنرا .

 مینیبیمجشن و آورد در را قطاری صدای :دیگویمکه

وجهلوابدییمخداحافظ.جهلگذشتهادامهیافتهوادامه

رماناگریهاروشن.امامنازسایهسازدیماستحالهمدرنرا

 کنم. اشاره باید مورد چند به بگویم به-6بخواهم توجه با

بیرونیراوییهاکنشاحساساتدرونیفردیدراثر،کهدر

است. زاویهدیدیمناسبانتخابشده بهسزاییدارد، تاثیر

۴- راویچینششدهیهاصحنهدر نگاه از که شده ایجاد

قابل مورد دو همچنینکلمتن، الفاستو است: –نظر

خطودقیقنامبههاابانیخنقطه،بهونقطهریزآراییصحنه

بالزاکییهارمانیهاشاخصهازکردناعالمرامشخصسیر

ست جهتبهداستاندرهاسازیصحنهوهاصحنه.

سفیدپرندهچهارسه–.شودیمایجادمتندرموثریهاکنش

(.اینشعارهای6۱ص...)اینکجایکنمیمفکر (.6۹ص...)

وشودیمروایتیوتوضیحیستکهدرجایجایرماندیده

دور راوی درونی تشویش آن از را داستان هوای و حال

کندیم دارای-۱. و است برخوردار مسلط زبان از رمان

زندگی.داردمناسبیشروعرمان

خارجعادیروالازنویسندهیک

اتفاق،یکاثردروشودیم

 .دهدیمدستازراتعادلش
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ییهاصیتشخ است. معقول شاعرانه و یرهایتصوهنرمندانه

تکه تکه باد مثل: است. متن زبانی علتتسلط به آل ایده

علیرغم–9...و(۱1ص...)نوشاخهچندو (۴9صتاریکی...)

موضوع،بابتراویاضطرابوتشویشفضایوهواوحال

کمترراویازآن،ازحاصلتوهموترسونامریییهاآدم

مینیبیممستقیمو حالدردرونیکالم دراما. ۷9صفحه

دیآیمراویدرونیگفتگوینیترمناسب ساختار-۷.

زاویهدیداولشخصنمایشییاخوشه یکروایتاصلیبا :

 آرایش است. نویسنده یک که ایجادهاصحنهشمس و

اما ست. اصلی شاخه این به وصل رمان در فضاسازی

ویهاشاخه چسبیدن با کوچک رویدادهای و رمان فرعی

مو بردن چینشپیش مهارت با داستان مایه درون و ضوع

.مجموعهاینقضایاورویدادها،متصلبهرویداداصلیاندشده

راویبهکمکزبانهنرمندانهوتوازیسازی

مناسب،رمانخوشفرمومفهومگراییرابه

درمنظر"کهبهخانهمنآمدندهاآن"نام

مخاطبانقراردادهاست.

خانهبهکههاآن"نویسنده ناهیدگرامیان:

تنهایداًیشد"آمدندمن انسان دغدغه

قفس واقعهمانمرددر در دارد. امروزیرا

یکو–تولدجشن- کهیکباردرداستان

ازشد،مطرحکتابپایانمهمانیدرمجسمهشکلبههمبار

دروغازنویسنده–راوی.استنویسندهیهادغدغهنیترمهم

هتنگآمدهاست.ب...وانسانتنهاییوخرافاتوکاریریاو

بهنظراوانسانامروزیروحوروانشمسخشدهوگاهیفقط

چنین با شمسلنگرودی است. مانده باقی او از یککالبد

ازرئالیسم،سوررئالوییهارگه،رمانینوشتکهیاهیدستما

.دراینرابطهچندسوالشودیمنیزوهموخیالدرآندیده

 شد: مطرح منظور-6برایم چه به حقیقی افراد از استفاده

است؟ داشته داستان در کارکردی چه امر این است؟ بوده

تغییردهیمو یهانامچنانچهنامنشرچشمهویامدیرشرا

.شودینمدیگریبگذاریم،مشکلیدرروندداستانایجاد

افرادناماگر،دهدیمتوضیحمقدمهدرنویسانداستاناصوالً 

ست.ولیاینجاعمداًوحقیقیمشابهتیدارد،اتفاقیافرادبا

است. شده انجام کار ومشخصاین برجسته بسیار طور به

 داستانتوانستیمکتابفروشی در خودشرا مثبت کارکرد

 بود. چه نامشهر حال باشد، زبان-۴داشته در نویسنده

داستانیازتشبیهزیاداستفادهکردهاست.شایدبهاینعلت

 استو اصلشاعر در ایشان نثرکه به شاعرانه زبان گاهی

گاهیاین اما خیلیهاهیتشبداستانینفوذهمکرد. تنها نه

در مثال طور به است. هم ذهن از دور بلکه ملموسنبود،

باریدنبرفازآسمانصحنهبسیارمشخصیست9۷صفحه

 مجسم خوبی به همه دیدگاه و نظر در بهشودیمو ولی ؛

شده قویپرپر بال است.ریختنپرو شده آسمانتشبیه از

اتفاقاًدراینجاوموارددیگرمشبهبه،خیلیملموسنیست.

 صفحه در واضحخشک)یهابرگ9۱یا خیلی هم باز که

تشبیه(کهکمیدورازذهناست)تازهیهاسنبادهبه(است

 صفحه در 1۰شد. کف در خانهییهاآدمنان به شب که

روندیم کف در موشی به است!!.، شده تشبیه این)گربه

دارد سوال جای بسیار (تشبیه راوی-۱. جاهایی، از در

روزمرگیدچاروکنندیمکارمعاشبرایکهییهاآدم

کهزندمیطعنهآنهابهوداردشکایتآنقدر،شوندیم

که وردباالممثل.شودیمختمهاانسانتحقیربه متاسفانه

کفدرموشیهمچوندستشانکفدرنان

استگربه باکهراجامعهازقشریبایدآیا.

هموارهشانیطبقاتوفرهنگیپایگاهبهتوجه

کرد؟تحقیرهستند،روزیورزقدنبالبه

دکترچونآدمیبهتواندیمچگونهراوی-9

ولیداردالمللیبینحقوقدکترایکهنشاط

متعارفهرروز غیر همسرش و او صبح

بهنوشندیم پذیرد؟ تاثیر و شود نزدیک ،

شیهاهیتوص رود؟ بین آینه نزد و کند ماجرای-۷عمل

حلکرد؟اگر روشنکیوهمسرشچهمشکلیازداستانرا

بهنظر داستانحذفکنیم، از را بهرسدینمکلاینماجرا

 موضوعداستانآسیبیبرسد. و شیادیوتوانینمدرونمایه

کن بهجنزدگیغیرعینیکالهبرداریکه شعینیسترا

 مجسمهمرددر-1ربطداد. رابطهبا کلیدیدر نکتهبسیار

 تاکید نویسنده ایناستکه مهمانیروفیا کندیمقفسدر

مجسمهچهاربعدیستوازهرطرفکهنگاه()ازقولروفیا

کنیهمینطوراست.ازنظرنویسندهانسانهیچنمایدیگری

نداردوهرچهاستتنهاییومسخشدنوازدرونتهیشدن

است.درمجموعداستانمراجذبکردوپسندیدم.

داریمذهننوعدوما داریوشعبادی: ذهنوفردیذهن:

اجتماعی اجتماعیذهنوفردیذهنبینخواهدیمراوی.

بهتعادلیعدمواقعدر.کندبرقرارارتباط کهبهوجودآمده،

 در همیندلیلاست. اجتماعی۱۱صفحه نگاه راویبیشتر

 فکر و کندیمدارد هاآدمشبیه صفحه در اما ۷4شود.

کهشبیههمشوندچندیپیممردمخودرادرزرورقیدیگویم

حتماًخواهدیمنیستم.اوهانیاوگناهمنایناستکهشبیه

 کند. متکی اجتماعی ذهن یک به را کهیاجهینتخودش

مقدمهدرنویسانداستاناصوالً

باافرادناماگر،دهدیمتوضیح

دارد،افراد مشابهتی حقیقی

واتفاقی عمداً ولیاینجا ست.

بهطوربسیاربرجستهومشخص

 اینکارانجامشدهاست.
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ذهنتوانیم که کنیم سعی چه هر که است این گرفت

اجتماعیرادرذهنفردیخودحاکمکنیموازفردیتذهنی

همانیکهراویدرپایانداستانشودیمخودفاصلهبگیریم،

بهآنجارسید.اونتوانستبرذهنفردیخودشاستوارباشدو

استواربماند.

بهشتهونداد:باخواندنرمان،احساسکردمنویسندهباذهن

فعالاششاعرانه نویسنده ذهن چقدر زد. نوشتن به دست

توجه کمتر ما که کرد مطرح را مسایلی تیزبین. و است

بهنظرمدرونمایهمیکنیم .داستانرادرژانراجتماعیدیدم.

داستانتنهاییانساناست؛ولیبهاینمعنیکهدستهاییدر

 نامریی افراد و هرخواهندیمکارند و باشد تنها انسان که

 صورت بماند.ردیگیمکاری تنها انسان فرجکه مهدی

دیدمخوبراداستانشروع پور: یعنی.

دررامایهدرونخواهدیمکهداستانموضوع

.رودیمجلوآرامآرامدهد؛حرکتبسترش

خودشکهپیشینکتابباارتباطدراولمورد

 مطرح و شده ماجرا شکلیدرگیر .کندیمبه

 نامه هفته کادح»بالفاصله، عربی« واژه که

کندیمست،خرافاتیمربوطبههزارسالپیشرامسئلهروز

به کندیم.سپسفضایسازیدهدیموبهخوردمخاطبانش

وبارانیروزهایتاریکی،شکل تاکهدیگویمحقیقتدر...

داکجا آرامیمیرویمریم به پیوسته هم به زنجیره این .

 آماده درجاییبهیککتابفروشیمطرحکندیممخاطبرا .

کهکتابهایخوبیهمدارد،آنجاهمفاجعهرودیمدرایران

.افراددرآنجاهمدررابطهباجنوجنکندیمرااحساس

 فاجعهکنندیمییهاصحبتزدگی عمق دهنده نشان که

است.

 هانامآوردن نامبیهاواژهو به کنیم دقت نیست. جهت

هاابانیخ و...»، باستان و جمهوری و آذربایجان نوعی«. به

یادآوریهاگذشتهجمهوریشکستخوردهآذربایجاندر را

کندیم نشانهاست. معناییداردو پساسامیبار میگوینم.

نماداست.نویسندهازابتدایداستانباخودشدرگیراستو

 ادامه پایان کارشابدییمایندرگیریتا هم سرانجام بهو

 کشدیمتیمارستان گفته جایی در هنریشودیم. اثر این

 جواب بعد و ست کافکاییدهدیمکافکایی ما همه امروز

در"کهبهخانهمنآمدندهاآن"شدیم.یعنیمسخشدیم.

را پیش سال هزاران به مربوط چیزهایی خودشان با واقع

شندوبهخودشانباخواهندیمهستندکهییهاانسانآوردند.

مینیبیموگذارندینم"هاآن"جاییهموصلنباشندولی

.ابدییممعناکامالًکهچگونهاینموضوع

مضمونودرونمایهاینرمانوبوفکوررایکیمیدانم.با

شمس از بیشتر خیلی هدایت توانمندی که تفاوت این

لنگرودیست.درمجموعداستانراپرکششدیدم.داستان

توانستمخاطبرابهفکروادارد.

آن نتوانستمبا متاسقانه کنم، نقاطضعفداستاناشاره به

 تنهایی، وحشتو نکتهذاتهمفضایترسو پنداریکنم.

یهاداستاندرجاهاییهمچونرسدیمبعدیاینکه،بهنظر

وحرفهاییمیآوردیمکالسیک،راویسرشراازمتنبیرون

عدهیکبین،آینهنزدبهرفتنمسیردر اکهزند.مثلآنج

کهبعدواستکردهورمشانیهابیجکهندیبیمدستفروش

همهتوانیمآیا.شودیمخالیشانیهابیج،روندیمبانکبه

وحدید؟وضبهکاملجزییاتبارااتفاقاین

راخودشنویسندهنظرمبه شعبانزلیکانی:

کردسردرگمیکمیدچار بهایشانکاشای.

ومسایلهمهاینبهبیاوردیورشکهاینجای

کهکردیماعالمفقطجامعه،یهایدگیچیپ

.نیستکافیومناسبنوشتنبرایفضا

واجتماعیوسیاسیمناسباتبهیاطعنه

اینمیانبیشتریندوزندمیفرهنگی بهمردماشحملهر

تاجاییکه بهکلهگوسفندتشبیههاآناست. .درکندیمرا

.دررابطهباگاندیبهداندیمجاهاییرفتارمردمرارقتانگیز

آنچهکهیامسئلههیچوجه کهمطرحکردهصحتندارد.

 نویسنده نظرواضحاست، در مشکالترا مسایلو انباریاز

راجعبهپزشکانیامناسباتفرهنگیو...بایکمثالًداشته،

دلیل این ولی زد. رمان این نوشتن به دست پیچیدگی

بایدشودینم کهاگربخواهیمداستانمدرنبنویسیموحتما

هاامیپپیچیدهبنویسیمودراینپیچیدگیبهدنبالرازهاو

م.باشی

بودهکهیاگونهمحمدرضابراری:نوعنوشتارینویسندهبه

این احساسکردم و متنداستانیشدم. وارد منناخواسته

داستانچقدرواقعیست.اونامواقعیکتابیکهچاپکردهرا

آوردهتاداستانراباورپذیرقلمدادکندومخاطبجذبشود.

بهمردمحمله و نقشیکروشنفکرظاهرشده در نویسنده

.روندیمگلهواردیگویموتازدیمشانیهاشهیاند.بهکندیم

.کارهایشبهشودیمهاآناماخودشدرانتهایداستانمثل

 هوایبارانیوشودیمهاآننوعیدنبالهرویاز داستاندر .

تاریکاست.اگرهمبارانینباشد،برفیست.فضایوهمانگیز

خواستهیمکههمرنگباشرایطآبوهواییاتفاقمیافتد،

بهحسبیشتر را ... جنو از فضایسرشار و کند یایجاد

 درابتدا دهد. جلوه دیدنشیشهیاندخوبی به که را مردی

 هانامآوردن هاواژهو

کنیمبی دقت نیست. جهت

نام هاابانیخبه آذربایجان»،

 «.وجمهوریوباستانو...
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.ردیگیمراجعبهمنچرانوشتید،بهسخرهپرسدیمآمدهو

بیفتد، خاصی اتفاق اینکه بدون بعد، صفحه چند ولیدر

 نویسنده فضایوهمانگیز البتهخیلیزودمیشویموارد که

برسد.خواهدیمبود.نویسندهبانگاهخودشبهیکبازتعریف

بهآناشارهکنم،شخصیتپردازیخواهمیمنکتهدیگریکه

فقط است. نشده کار خوب خیلی که است داستان در

هاتیشخصشخصیتاولکهراویست،برجستهاستوبقیه

.هستندتیپ همچونرومیناوحمیدو...

 درواقع"کهبهخانهمنآمدندهاآن"ابوالحسنسپهری:

گزارشیازتنهاییراویبازبانخودشاست.درهمانصفحه

اولباطرحجنزدگیخانوادهصفر،ذهنرابهسمتمحیط

".بااولینمالقاتمردناشناسکهازکتابچرخاندیمخرافی

هظهوریککشمکشگلهمنداست،زمین"رژهبرخاکپوک

 فضایگرددیمفراهم سوی به را مخاطب اندیشه و فکر و

 و... سانسور و عقیدتی فرهنگی، ازکشاندیماجتماعی، که

دل درد گشودن در راوی مثبت مخاطبنکات برای هایش

روشنفکران اسامی آوردن با نیز شکل همین به است.

.باسازدیمسرشناس،جایگاهفکریواجتماعیخودراهویدا

تصویریکهباظهوریککشمکش اینهمدلیوهمسویی،

یافتهوانتظارواشتیاقمخاطبیاتازهقوتگرفتهبود،ابعاد

 افزایش یکدهدیمرا صورت به تفاهم، سوء پس این از .

 و عمیق داستان بعدی حرکت .شودیمترقیعممحرکدر

اییازحاالتوتفسیرههافیتوصسپسزبانینرمولطیفاز

واحواالتدرونیوبیرونیراویستکهدرلحظاتوساعات

به ناشناس، افرادیمانندمرد تکثیر از متاثر روزهایبعد، و

بر و.. خانه تلفنبه یا محیطکار، گذاشتندر صورتپیغام

فکرواندیشهواحساسواعصابویجاریشدهوبهشکل

.راویکندیمرابرویتلخآزاردهنده،زندگی"توهم"یک

حوادثاخیرنیزآرامآرامکندیممجرداستوتنهازندگی .

وجودش در اغلبباسازدیمترقیعماحساستنهاییرا که

.شودیمواثرگذارفیردهمتصویریشاعرانهازفضایطبیعت،

درمجموعاگربخواهمتحلیلکلیازداستانارائهدهمباید

 هاآن"بگویم منآمدند خانه به فرم،"که لحاظزبان، به

؛ولیبهدلیلردیگینمساختاردرقالبکاملیکداستانقرار

 بر ناظر که روانشناختی انسانیهاکرشمهفضای درونی

تنهاست،مدرنوقابلتاملاست.

پاسخ بهجمعبندیو حسیناعتمادزاده پایاننشست، در

خیلیخوشحالم پرداختوگفت:گوییبهبرخیازسواالت

دوستانبادقتوتیزبینی،رمانراخواندند؛آننمیبیموقتی

وراز همنهیکباربلکهچندینبار.بهواقعبراینقدوکشف

خواندبارچندینرامتنبایدداستان،رمزهای خصوصبه.

دارد،قدرتمندیتعلیقکهداستاناینهمچونییهاداستان

واند.خبارچندحتماًباید

نمادینساختارداستان،اینکهبگویمچیزهرازقبل   

راداستانمحتوایکهداردوجودییهانشانهاماندارد؛

ومعنارمان،ایندر«جن»مثال،طوربه.استترکردهقیعم

دارددیگریمفهوم همهکههستندنامرئیافرادهمانجن،.

.کنندیمحشتدرجامعهایجادووکنندیمنفوذجا

نخستآن،زیرینیهیالوداستانعمقبهرسیدنبرای  

کردکشفراآنکناییمفهوموپیداراداستانیهانشانهباید

شد،نزدیکاست،نویسندههدفکهمعناییومفهومبهتا

رسیدداستانهیمادرونبهسپس ایندرانسانتنهایی.

استبرجستهداستان نهفتهاستکهیاشهیاند. اینواژه در

 پیدا خاص مفهوم مفهومکندیمتنهایی خانه چنین هم .

در بگیریم، شخصی خانه همین را خانه اگر دارد. دیگری

رسیدنبهاهدافرمان،بهبیراههخواهیمرفت.فضایبزرگتر

عدم یعنیکلجامعهرا. بایددرنظربگیریم، ازیکخانهرا

تعادلیکهدرجامعهبهوجودآمده،سببشدهتاروشنفکران

 به اندیشمندان درانددهینرسهاشانتهخواسو که را آنچه و

ذهنپروراندندبربادرفتهاست.

ووریفنارواجوجودباکهاستایندیگر،برجستهپیام 

است،شدههاآدمتکتکاجتماعیزندگیواردکهتکنولوژی

رپسزمینهذهنمردمجامعهنقشدارد.دخرافاتهنوزاما

اینجاستکهراویمعتقداستدراینزمینه،مردممقصرند.

را مردم به توهین قصد نویسنده بگویم: دوستی پاسخ در

نداشتهاست.نویسندهازنقشمردمگفتهاستکهچگونهاین

ریشهدواندهوجامعهراشانیهاشهیاندباورهاوموهوماتدر

 امروزهدچار اینرو از است. بیتعادلیکرده مرجو هرجو

اهمیت اسطوره به که باورند براین نویسندگان از بسیاری

 تالش و بدهند کنندیمبیشتری باورهایهااسطورهکه و

بهفراموشیسپرده ببرندتا آثارشانبهکار بیشتردر مردمرا

نشود.

درپاسخدوستعزیزیکهپرسیدهبود،آوردنافرادحقیقی

 داستانایجاد روند داستانمشکلیدر منهمکندینمدر ؟

داستانکنیم. وارد حقیقیرا افراد لزومیندارد دارم اعتقاد

 ایجادییهایدشوارکهنیابرای داستان بررسی و نقد در

.بنابراینردیگیم.منتقدناگزیرخودسانسوریراپیشکندیم

درهمینداستانآیاهمهایناتفاقاتبرایمدیرنشرچشمه

رمزگشاییتواندیمرویدادیابرایشمسلنگرودی؟منتقد

کند؟
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شعردرتشبیهواستعارهکهکنماضافهتشبیهات،بارهدر 

ساختاربتواندتشبیهازگیریبهرهاگرولیدارد؛کاربردبیشتر

بمرتشودیمدیدهگاهی.نداردمانعیکند،هدایتراداستان

کههیچکمکیبهروندشودیمازتشبیهاتتکراریاستفاده

بایدنثرگفتاریباشد.کندینمداستان معتقدمنثرداستان، .

 انتخابتواندینمنویسنده داستانی هر برای را شاعرانه نثر

نویسندهدرداستانشازشخصیتیهمچونکهنیاکند؛مگر

راوی داستان، این در باشد. کرده استفاده شاعر و نویسنده

طور به ولی مناسباست؛ شاعرانه نثر کاربرد استو شاعر

 اداره سرایدار کند.تواندینممثال استفاده شاعرانه نثر از

پسامدرن،نثریهاداستانکهدردانندیمدوستانبهترازمن

شاعرانهجایگاهیمناسبدارد.دوستیپرسید،چراشخصیت

بیشتر شخصیت یک ما داستان، این در نداشت؟ پردازی

برایپیشبردداستان افراد بقیه نداریمکههمانراویاست.

نیازینیستکهبرجستهشوند.کنندیمنقشآفرینی واصالً

ردازیاینافراد،کارچوناصالًقرارنبودهدرجهتشخصیتپ

 مفهوم اینداستان، در آیا گیرد. چندچهره»بیشتریانجام

 هاآدمبودن پسشودینمدریافت« روییسازپیت. و شده

از بعضی در است ذکر قابل است. نشده تاکید خاصی فرد

.کندیمتیپنقشدارد.وقتینویسندهتیپسازیهاداستان

 بهاشجامعههاآدمویژگی را داستان،کشدیمتصویر این .

هممن نقدیاستبرجامعهامروزمانهنقدیکفردخاص.

اریاینبر راویهمذاتپند مخاطبنتوانستبا که باورم

 است، بیمارگونه و افسرده راوی، وقتی برایشدلمانکند.

سوزدینم چهاصالً. اش سرنوشت بدانیم که نبودیم پیگیر

شودیم بهره درونی گویی تک از نویسنده اگر وبردیم.

 درونذهنراوینفوذ به پایشدرکردیمخواننده، به پا و

پیش شخصیتپردازیرویرفتیمداستان فضاسازیو و

داستان.شدیمحاصلبیشتریجذابیت،گرفتیمراویانجام

شدهاستفادهنقلازدادن،نشانجایبهاستمحورروایت

روایتپشتروایتیعنیاست؛ حالوحسدلیلهمینبه.

بخوبسیارداستانکنمیمتاکیدولی.استنکردهپیداانتقال

برآمد، بحثدوستان از که اینطور استو چالشیبوده و

لذتبردندو"کهبهخانهمنآمدندهاآن"همهازخواندن

بازهمازشماسپاسگزارمکهبهاینخوبیوبادقتبهمطالعه

■ ونقدایناثرپرداختید.
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 «آسو»یادداشتی بر رمان   
«گیتابختیاری»؛«محمدامینپورحسینقلی»سندهینو 

 

آسو» سرزمین« از جوانی اندیشهداستان با ماد هایهای

ازشهرودیارشمزداییاستکهبهقصدتحصیلعلمودانش

بهسرزمینهایعیالم را او ودستتقدیر شده کامبادانجدا

تکراریکشاندیم مسیر از را او مالیم موجی ناگاه به اما ،

ورسازدتاعشقیدرقلبششعلهخارجمیاشروزهزندگیهر

آخرینپادشاهآشور،آشوربانیپالهراسشود،غافلازآنکه

اهلدانشکهنخستینکتابخانهبزرگآندوران راانگیزاما

 شهر خود سپا«نینوا»درکاخ با همراه کرده، مرگشبرپا ه

تبدیل خاک تلی به اسبانش سم زیر به را کهن تمدنی

می.کندمی را بخشداستان سه به توان

دلدادگی قصه اول بخش کرد. تقسیم

که جنگی همراه به شوش شهر عاشقان

انتهایشنابودیتمدنیبزرگاستوبخش

فغانبرای بردگیو شاملسرگشتگی، دوم

زوزه همراه یغروریمستمردماندربندبه

حکایت بخشسوم فاتحو بدستان شمشیر

جنگیدیگربرایآزادیمردمانیگرفتاردر

دوستیظلم. داستان اول عشقبخش و آتشینها های

می روایت را انسانهایی که کند دوشخود خونباربر تاریخ

کند.سرزمینیکهسرزمینیبهخاککشیدهشدهراحملمی

کتیبه در جقدمتش به گلی سالهای هزاران به مانده ا

ومی تند ضربآهنگی گاهی که جنگی و عشق روایت رسد.

براینجات قصهعشقمردانیکه دارد. گاهیکندبههمراه

.روندیممعشوقتاپایمرگ

عاشقانه هراسجنگ، کنار حسدر از پر نابهایی های

 شودیممتبلور و شیرین جدالهای است قرار ناکشعلهکه

انتهابا برایرسیدنبهفرجامشتا ایجادکندکهخوانندهرا

که دارد کشش آنقدر عاشقانه اتفاقات کند. همراه خود

مخاطبدستازکتاببرنداردخصوصاًکهدانایکلنامحدود

کشد،امادربهخوبیخوانندهرابههمراهعشاقبههرسومی

دهمحدوددرروایتجنگیکهتمدنیرابهخاکوخونکشی

کهخوانندهکمتررعبووحشتیازسرنوشتشودمی«دژی»

 راه دل به باشددهدیممغلوبین آن توقع کمترین شاید .

برهه که میدرکتابی عشقی ظهور منشا را تاریخ از کندای

با ازهراستوصیفهمگام فصلعاشقی، وصلو از دلهره و

نبیشتریبهترسوهراسمغلوبینیاسرمستیفاتحینسخ

میانآورد.

 داستان است قرار دوم وصلی»بخش و« فراز پر باشد

نشیبدریکفضایابهامآلودووحشتناکفاتحومغلوب،اما

می اتفاقاتی از وپر عاشق جستجوهای از نشانی که شود

 بهیمنتظرازسرانجامدلشدگیخوانندهومعشوقندارد. ها،

یدربهفصلیسیاهازسرنوشتانسانهارودیمچندسالبعد

فاتح شهر نینوا در وخیانتها قهرمانان بردگان، داستان بند،

هایمختلفشخصیتآشوربانیپال،ماجراهاییباحضوربزرگ

و معرفت از کوتاهی نقش کدام هر که

می خارج و کرده ایفا را بیرذالت شوند.

شکخوانندهکمترینتوقعشایناستکه

را عاشقی شوریدگی قسمتقصه این در

لکندکهبهدنبالمعشوقمسیریپردنبا

رودیمکنداماهرچهپیشطیمیخطررا

بیندکهرامیدلیمهربانپسرکریزنقش

مشق خونخوار، فاتحین چنگال در اسیر

می را ثروتشان بالتکلیفیآمار در را روزگارش و کند

بیاندیشه و میهایمزدائی انسانهایفانی کهرحمی گذراند

حواد گاهیثیمیدرگیر سرانجامشگاهیخوشو که شود

ناخوشاست،امانقطهعطفاینفصلتوصیفخوبنویسنده

ازحکایتشوربختیمردمانیاستکهمرگیمدامرابهدوش

شقاوتکشندیم از گویی زیاده هر از دور به وصفی و. ها

پرازحسنگون را مردمانیفاتحومغلوبکهخواننده بختیِ

کند.تنفرودردمیانزجار،

به آزادیکامل در بخشاول در که نامحدود دانایکل

سرکمی داستانیهرکجا نقلمیکشدو کنددرمنسجمرا

بخشدوماسیرودربندفاتحانجنگ،محصوردرشهرنینوا

داردکهوارفقطدرکنارقهرمانداستانقدمبرمیشدهوبرده

کند.مینگکمرانسجامداستانراشایدکمی

امانویسندهدربخشسومکتابکهحکایتجنگدیگری

نامحدود را شده محدود کل دانای تند ضرباهنگی با است

کندکهبههرجاالزمازاسارتدرشهرنینواخارجمیکردهو

نماید. نزدیک انتهایش به را داستان تا کند پرواز است

سرزمین از متحد جنگجویانی هاینویسنده راهم بهقسم

 انسانهایدربندراکندیمداستانوارد عاقبتزورگویانو تا

آسو» از« جوانی داستان

اندیشه با ماد هایسرزمینهای

تحصیل قصد به که است مزدایی

دانش و دیارشعلم و شهر از

کامبادانجداشدهودستتقدیراو

 .کشاندیمرابهسرزمینهایعیالم
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شانفقطبرایپایانکهپیوستگیییهاداستانمشخصکند،

ترقصهرادنبالاماخوانندهمشتاقدادنبهجنگیدیگراست،

کندزیراسرنوشتعشقیدرانتهارقمخواهدخورد.می

غریو و ازدردورنجمردم، داستانجدا شادیزورگویان،

دستانشودکهبهگاهیحکایتکوتاهیازجنگخدایانیمی

جانبیطلبازنادانیمردم،برسنگوگلیهنرمندانیفرصت

برجانومالمردمحکمبرانند،خدایانیکه نقشبستندتا

بی وجود ستم، و وقتظلم کرسیبه بر را حقی وجودشان

نمی نویسندشاهی که سادهنشاند واژگانی با استادانه اماه

قدرتمندبدورازنفوذبهعمقباورهایمذهبیبهخوبیازپس

شخصیتکنجکاوی باورهای و عقاید در گفتگوها و هایها

داستانشدرفلسفهوجودیخدایانبرآمدهاست.

 آسو»خالق قهرمان« به دست ندارد بزندقصد پروری

.مولف،جوانِاندیشمندقهرمانهمنیستهرچندداستانشبی

می روشنپوستومحتاطکهبهعاشقیرا ریزنقش، پروراند،

ثبتشدهیانشدهبر گلیعالقهفراوانیهابهیکتکسبعلمِ

را او دانشاوستکه همین و خرورارهادارد، زیر خاکبه

کشاند.نمی

وعدالتقهرمانیخویشتن روشنفکر ازدار، متنفر که پیشه

خونر و حوادثجنگ پی در که اندیشمندی است. یزی

پرسش با همچونگوناگون، بنیادینی وجودیهای فلسفه

شود.خدایانوپرستشآنانروبرومی

و است برخوردار خوبی بسیار واژگان دایره از داستان

نویسندهازقدرتکلماتبهخوبیاستفادهنمودهتاچالشهای

هایداستانایجادخوبیدرعقایدوباورهایمذهبیشخصیت

آنجهتنیزکند از بدنباشدبگویمکهداستانآسو شاید .

ر دیروز مغرور و فاتح نینوای سرزمین که است کهاجالب

شناسیم،اسیردستدژخیمانیازنسلامروزبهنامموصلمی

ناممیخودش به که هستند آشوربانیپالی وارثین که بینیم

کشیده خون به را خاکش مردمانشداعش و ماننداند

 بردگانی»گذشتگان خریدو« و کشته خونخواران دست در

■ شوند.فروشمی
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 (6ی ادبیات داستانی ایران )تاریخچه  
«مریمایلخان»سندهینو 


خواهانمزدکگسترانیاانتقامدامنامرمان:

( زاده صنعتی عبدالحسین میرزا 1275-1352نویسنده:

6۴44سالخلقاثر:،(.شه

تاریخینهیزمزاده،درابتداالزمبهذکراستکهآثارصنعتی

ادبیاتقدریباابهامروبهرواست.فریدونآدمیتبااستنداد

رامنسوبمانینقاشودامگسترانبهبرخیشواهدتاریخی،

می زاده صنعتی میرزابه پدر اینکه به اشاره با وی داند.

آقاخانکرمانیدراستانبولبودهو عبدالحسین،منشیمیرزا

پسازقتلمیرزاآقاخانوهنگامبازگشتبهتهرانمقداریاز

خودبهتهرانمینوشته با توجهبههایویرا با ونیز آورد،

زمانتالیفکتابس نکمعبدالحسیندر

همیا استکهصنعتیزاده اینعقیده بر

اقتباس را آقاخان میرزا کتاب از بخشی

توضیحات این تمام وجود با است. کرده

لهستانی(،)یماخالسک شناس شرق

نام"پدررمانتاریخیایران"زادهراصنعتی

نهادهوذوقوقریحهوقدرتتوصیفوی

داند.همچنینازآثارازسایرنویسندگانآندورانمیرابرتر

اوبهعنوانتالیفاتیمناسبدورانبحرانیِآغازقرنبیستمیاد

کند.می

یاعرابمسلمانبهایرانوسقوطموضوعاینرمان،حمله

برافتادنسلسله تا است آن بر نویسنده و است ساسانی ی

تاریخی انتقامی به را سببدولتیزدگرد به که کند تعبیر

ورایداستانی از اینتعبیر است. مزدکیانرویداده کشتار

آورد.رمانهایعاشقانهوسیاسیسربرمیپرحادثهودسیسه

دردوجلدنوشتهشدهاستکهجلداولآنازنظرانسجام

داستانیوقدرتنثربهجلددومبرتریدارد.

ازداستان:یخالصه تن چند شدن کشته از که یزدگرد

درهای با خوابگاهی هراسگردیده دچار ساسانی پادشاهان

بهسازدکهدرآنبیمخفیمی تشویشبیاسایدواینکاررا

چهاربرادربنا،پسرانمردیکهبیستسالبهتهمتپیروی

کندوپسازازآیینمزدکبهزندانافتادهاست،واگذارمی

بهپاداشزحماتآنانبهدستخویشهریکرابهپایانکار

می سرافراز سلطنتی شراب از جامی شرابنوشیدن کند.

برادرانجانمی تناز سه است. یکیجانزهرآلود و دهند

می در به میسالم و میبرد سوگند و انتقامگریزد که خورد

ازاینبهبعدتمامحواد بگیرد. ثبرادرانوسایرمزدکیانرا

نقشه پیرامون کوششداستان و دورها چهارم برادر های

زند.می

کتابانتقامخواهانمزدک،تنهاتابلوییازانحطاطاخالقیو

بدینوسیله نویسنده بلکه نیست؛ ساسانی دولت سیاسی

متوجهمخاطراتداخلیوخارجیمی ایکندخواهدمردمرا

کندوتهدیدمیقاجارایرانرایسلسلهکهدرهنگامسقوط

بیشباهتبهدورانساسانینیست.

درکتابتاریخادبیایرانبهایننکتهاشارهادواردبراون

درکلیاتعباراتخیلیشبیهبهرماندامگسترانداردکه:

سلطنت و وعشق تاریخی اغالط اما است

عتیقه دارد. بسیار مثالًشناسی یصفحهدر

گوید:6۰ و کرده بیان را گور نقشبهرام

نوشته" خطمیخی به تصویر تحتآن در

"بود.

تهرانمخوفمان:نانر

کاظمی مشفق 6۱۷1-6۴۱6)نویسنده:

6۱۰۱سالخلقاثر:(ه.ش

 سال در رمان 6۱۰6این در پاورقی صورت یروزنامهبه

بهشکلکتابمنتشرشد.این6۱۰۱ودرسالایرانیستاره

هایاخالقیهاوبیبندوباریاثرتصویریروشنازآشفتگی

توجهنویسندهدرسال اما انقالبمشروطهاست. هایپساز

آمیززناناست.پسمعطوفبهوضعنامطلوبوحقارتعمدتاً

پاورقی کتاب، این انتشار نوشتناز به دست دیگر نویسان

بنابراینمشفقکاظمیرارمان همینمضمونزدند. هاییبا

توانآغازگرنگارشرماناجتماعیدرایراندانست.می

داستان:یخالصه

فرخپسریکیازدرباریانقاجارکهدرانقالبمشروطهمالو

عاشق دستداده، از را مهینیدخترعمهمکنتخود خود

خواهدازطریقزدوبندبهوکالتمجلساست.پدرمهینمی

کند.اوقصدبرسدودراینراهحتیدخترشراهمقربانیمی

هابهزنیداردمهینرابهسیاوشمیرزافرزندیکیازشاهزاده

هاکشخانهبدهد.نویسندهخوانندهراهمراهسیاوشبهشیره

کند.وباسرگذشتفواحشآشنامیدبریمهاوروسپیخانه

درراهتهران بهشمیرانمیقممی-فرخمهینرا برد.ربایدو

میصبحروزبعدژاندارم پیدا را آنها باخودها مهینرا کنند.

شرقشناسلهستانی(،)یماخالسک

صنعتی را تاریخی"زاده رمان پدر

قریحهو"ایران نامنهادهوذوقو

سایر از برتر قدرتتوصیفویرا

 داند.نویسندگانآندورانمی
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میمی تبعیدگاه به فرخرا و اولرماندربرند جلد فرستند.

رسد.اینجابهپایانمی

"جلددومتهرانمخوف این"یکشبیادگار در نامدارد.

می شرح را خود سرگذشت فرخ چندجلد کمک به دهد:

می تبعیدگاه از مشغولروستایی کشاورزی به مدتی گریزد.

وقوعانقالبشودوسپسبهباکووعشقآبادمیمی با رود.

کنندتااکتبردرروسیه،جمعیازایرانیانمقیمباکوقصدمی

پیونددوهایرانبکشند.فرخبهآنانمیاینانقالبرابیشعله

 کودتاگران از صورتیکی به می6۴44اسفند ایران آید.به

هایشودوجمعیازرجالوخیانتکاراندستگاهکودتاآغازمی

ایکهشوند.فرخبااجازهمحبسمییروانهدولتیدستگیرو

دستگیرشخصاًکلقوادارد،پدروشوهرمهینرایفرماندهاز

امادیرینمییزندانمیوروانه پایدکهکودتاشکستکند.

بینداینمیشوند.فرخهمچارهخوردومحبوسینآزادمیمی

خانهنجاتدادهدختریکهاوراازروسپیعفت)جزاینکهبا

بزرگمی ازدواجکندوبودواینکفرزنداوومهینرا کرد(،

افراهمآورد.زندگیآرامیرابرایآنه

تکنیکیسندهینو با خود اسالف از بیش مخوف تهران

کندنویسیاروپاآشناییداردومطالبراطوریبیانمیرمان

 به را خواننده نگارشیمطالعهکه سبک کند. راغب آن

استادانهنیستوانحرافازقواعددستوریوضعفانشادرآن

■ خورد.بهچشممی



منابع:

یحییآرینپور-تانیماازصبا

کریستفباالیی-پیدایشرمانفارسی

حسنمیرعابدینی-سیرتحولادبیاتداستانیونمایشی

حسنمیرعابدینی-صدسالداستاننویسی

ادواردبراون-تاریخادبیایران

 

 (6ادبیات داستانی جهان ) ی خچهیتار 
«مریمایلخان»سندهینو 



هایمیانهادبیاتغربدرسده

ادبیاتسلتی

ایازاقوامهندواروپایبودندکههاشاخههایاکلتسلت

 حدود اروپایغربیساکنیسدهتا در میالد از قبل هفتم

پیششوندیم تا ق۴۰۰تا9۰۰هایسالازو م. ایرلند،.

بخشنیزواسپانیاوفرانسهازاعظمیبخشوانگلستان

ازسیاه،دریایسواحلامتداددرمرکزی،اروپایازایعمده

فرهنگسلتمیاشغالراغربتاشرق پیشازکنند. تا ها

اقواموحشیبود.مرداناسیررامی کشتند،مسیحیتفرهنگِ

یاسیرانبردندوازنمایشسرهایبریدهزنانرابهاسیریمی

نشانهلذتمی که بسیاریرا خدایان آنان نیروهایبردند. ی

کردندوبهجادووخرافاتواصلیطبیعتبودند،پرستشمی

سلت داشتند. اعتقاد ارواح پیروزیهرازعدبهاتناسخ

کردندمیبرگزاربزرگیهایجشن روزچندینضیافتاین.

کشیدمیطول وهاپیروزیداستانبانوازندگانوشعرا.

سرگرمراتفریححالدرمردمقبیله،قهرمانانهایشجاعت

.کردندمی

یسدهایسرودننخستینشعرهایایرلندیراباآنکهعده

دانند،اماشایدبتوانگفتتاپیشازعصرنخستمیالدیمی





.(شعروادببهمعنایدرستکلمه،م9۱۴)کیپاترسن

نمی وجود به ایرلند گیلدر ارتفاعاتآید. )ساکنان ها

.بهادبیاتوهنرواقعیسلتیدرم66۹۴اسکاتلند(،تاسال

می پایان ایرلند ادبی نظر از خود و میدهند مانند.فعال

ویلزدیرتررویبهادبیاتمی در آورندولیدورانبرپتونها

بیشازهم دواممیادبیآنها هیچکیشانایرلندیآنها آورد.

تاریخدقیقیبراینهبرایآثاریکهسینهبهسینهنقلشده

توانتوانارائهدادونهبرایآثارمکتوب.تنهابهیقینمیمی

آثاریکهازاقوامسلتیبرایمابهیادگارماندهگفتبیشاز

بسیاریطیسال آثار قرناست، و بهصورتمکتوبیاها ها

شفاهیوجودداشتهاست.

ینسخهتعدادی در آنها بیشتر یفاصلهخطیسلتیکه

سال 66۰۰های ازم69۰۰تا موجودند. یافته، تالیف .

توان:تریناینآثارمیمهم

 (م66۰۰)حدوددانکاوکتاب.

 (م66۷۰)حدودلنسترکتاب.

 (م6۱4۴)زردلکانکتاب.

عمده بخش که برد داستاننام به آثار این از هایای

یکدیگر به همه و دارد اختصاص ماجراجویانه و عاشقانه
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اندهیشب تعدادی کهینسخه. باقیمانده بریتونیکنیز خطی

عبارتنداز:

 دوازدهم(بهزبانشعریسده)کرمارذنسیاهکتاب

 شعرزبانبهسیزدهم(یسده)نیوریآنکتاب

 شعرزبانبهچهاردهم(یسده)نیسیلیتکتاب

  کتاب )سرخ ازآمیزهچهاردهم(یسدههرجست ای

 شعرونثر

ازآثارمنظومووهمویلزهامقادیرعظیمیهایرلندیاهم

تالیفکرده اشعارمنثور سرودهایمذهبی، از: عبارتند اندکه

سرودهای قانون، تاریخ، وصفطبیعت، در اشعاری عاشقانه،

هاوسرودهایهاو....رمانسرزمی،سرودهایپهلوانی،رمانس

طیدهه نسپهلوانیدر از سینه به سینه لیبههایمتوالی،

می انتقال دیگر نسل مولفان و نقاالن باردهاعموماًیافتند.

رسمی) مقامشاعران و اختیارات نظر از که بودند دربار(

دوموتنهابعدازشاهانیمرتبهاجتماعیدر

می قرار به رسیدن برای یدرجهگرفتند.

داوطلببایدهفتسالمطالعهوکار باردی،

واالمی به رسیدن و یعنیکرد مرتبه ترین

بر از کوششو سال دوازده مستلزم عالمه،

بود.۱۷۰کردن کوتاه بسیاریاشعار و قصه

افسوسکهشاعرخوشذوقیپدیدنیامدتا

قصه قالبمنظومهاین در را هایحماسیها

نظیر ایلیاد سرود ایننیبلونگنو مشترکدیگر وجه بریزد.

رعوضخشونت،ناپختگیوآثار،نبودِنزاکتولفاظیاست.د

هایگویی،تکرارصفتزند.گزافحتیتوحشدرآنهاموجمی

بهاینقصه هاآسیبفراوانقالبیوطولوتفصیلجزئیات،

قصه است. بتزده از همه میها دخلوپرستیمایه و گیرد

بدلتصرف ساختگی شکلی به را آن مسیحیان، بعدی های

اینآثار،قدرتدراماتیک،شوخکند.دیگرویژگیمشترکمی

هایدرخشاناست.طبعی،گیراییوتوصیف



هایگیلیقصه

گیلی)یاایرلندی(شاملسهدوراصلیاست:هایقصه

اساطیری قصهدور از: را ایرلند تاریخ اساطیری های

شاهکهن میلید، )پیروان ها میلیث استیالی تا روزگار ترین

.مبرایرلندغلبهق6۱۰۰حدودایاسپانیاکهپسرانشافسانه

تبارآنانمیکردندوایرلندی از پیگیریهایامروزرا دانند.(

تامی نوح، اوالد از پارتولون و پیدایشسزار تازکند. ختو

ها،وسرانجامفومورها،دونبردموریتامیانقومداناوفربولگ

هاهایاسپانیایی،همهدراینقصهشکستقومداناازمیلیث

شود.ازمشهورترینآنها:بازگومی

 خواستگاریاتین
 سرنوشتکودکانتوئیرن
 سرنوشتکودکانلیر
،اوسناکاسارتوغربتکودکانیعالوهآخربهیقصهدو

مجموعه مشهور قصهی ارینسه اندوهناک وجودی به را

آورند.می

 سرخیاکوچولین،یشعبههایدورقصهدورشعبۀسرخ:

گیرداززندگیکونچوبار،شاهآلستروجنگجویانویمایهمی

 نخستین در روایات اساس بر زندگییسدهکه میالدی

اینقصهمی بیشتر کارهایکردند. تولد، برگردشخصیت، ها

 کوچولین، مرگ و افسانهنیتربزرگبرجسته ایقهرمان

گردد.ایرلندیمی

 اوسناککودکانغربتواسارت:

 یقصهمشهورترین دور، غربتاین و اسارت
اوسناک کودکان داستان این یقصهاست.

هایایرلندراروایتدردناکدیردر،هلنافسانه

 کند:می

بههنگامتولددیردر،کتبادکاهنپیشگویی

نکبتبهمی برایآلستربدبختیو کندکهاو

جوانی در ایندیردر وجود با خواهدآورد. بار

می زیبا میآنچنان تصمیم شاه کونچوبار که اوشود با گیرد

اماهنگامیازدواجکند.دیردربااینپیوندموافقتمی کهکند.

را)یزین اوسناک( پسران از یکی و خوشسیما جنگجوی

میمی او عاشق میبیند، وادارش و بهشود او با که کند

آلستربازبهاسکاتلندفرارکند.سرانجامبهامیدعفوعمومی

شودوگیرند.نیزیکشتهمیگردنداماموردحملهقرارمیمی

 کند.دیردرخودکشیمی

داستانوشرحعشقسادهتوصیفخیالانگیزقهرمانزن

بهنیزیونوعشخصیتوبی ازویژگیآالیشاو هایپردازی،

اینقصهاست.یبرجسته

 بوکولی تینتین بوکولی،: به هجوم یا بوکولی

نیتربزرگ دور سرخبهیشعبهاثرحماسیایرلندکهندر

 آید:شمارمی

 گاویملکهمدب، آلستر اهل مردی از دارد قصد کانات،

ناسزا اطرافیانملکه از که مرد بهرسمامانتبگیرد. نریرا

ازدادنگاوطفرهمی مدبدرصددقدرتشنیدهاست، رود.

برمی لشکریاننمایی با جنگ به را خود سربازان و آید

سلت ازفرهنگ پیش تا ها

اقوام فرهنگِ مسیحیت

را اسیر مردان بود. وحشی

اسیریمی به را زنان کشتند،

نمایشسرهایمی از و بردند

 بردند.یاسیرانلذتمیبریده
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شمارزیادیازسربازانویبهدستکونچوبارمی اما فرستد.

نیروهایشکستولینکشتهمیکوچ مدبازیخوردهشوند.

شوند.درگیرودارجنگوگریز،مدب،کاناتبیرونراندهمی

فرستد.گاوشوهرایدرکاناتمیربایدوبهقلعهگاونررامی

می در پا از را طویلهملکه به و میآورد آنگاهاشباز گردد.

 میرد.رکدومیتکشدکهقلبشمیچنانماقبلندیمی

 از)ینیفدور بسیاری اصلی شخصیت اوسیانی(: یا

قصه فینهایایرلندی، او پهلوانانیسرکردهنامدارد. گروه

ایپشتیبانشاهانگوناگون(است.بنابرسربازانحرفه)ینیف

معجزهافسانه و برجسته کارهای به فین جوان آمیزها،

گرفتارمشکالتداخلیکند،هاشرکتمیگذرد.درجنگمی

بهسالمی سرانجام درمیم۴۱۱شودو پا از نبرد در آید..

یابدامادرپسرشاوسینبهجنگاوریورامشگریشهرتمی

گویندشود.میروایاتبعدیازاوفقطبهعنوانشاعریادمی

ایرلندمی زمانسنتپاتریکدر تا براساساو زیستهاست.

شودواورادخترخدایدریا،عاشقاوسینمیای،نیامهافسانه

اوسینسیصدسالدرآنجابهسرزمینجوانیجاویدمی برد.

شودکهخودهاروایتمیکند.درشماریازافسانهزندگیمی

هم با هم هنوز استو نمرده تپهفینهرگز هایرزمانشدر

می زندگی شمالی ظاهایرلند دوباره نیاز هنگام به و رکند

میهنانخودرادرنبردبادشمنیاریبخشد.خواهدشدتاهم

هایبریتانیقصه

قصه قصه)یتانیبرهای خالف بر نهولزی( ایرلندی های

هنرمندانهتالیفیافته اهمیتچندانزیادندونهآنقدرها اند.

بهاینعلتکهنمایان نهتنها ازلحاظتاریخیاست. گرآنها

اند؛بلکهازاینروینشمردمبریتانیکهنآدابورسوموبی

براساسروایات، کهداراینخستیناشاراتبهآرتورهستند.

هابودهانگلوساکسونیحملهآرتورآخرینشاهبریتانیقبلاز

مشخصی دور ایرلند، ادبیات برعکس ولز، ادبیات در است.

ادبیاینسرزمیندرسده آثار در اما میانههایوجودندارد.

دستکمنهباربهشاهآرتوراشارهشدهاست.

شاهپویلیقصه شکل به آمدن در با پویل، شاهزاده :

می موفق نامزدیهادس علیرغم را ریانون شود با گوالاش

ولزی(بههمسریخوددرآورد.یهاافسانهخدایآفتابدر)

هایولزی،ریانونهمسرشاههادساست.او)براساسافسانه

زندهشدن کهآوازشانباعثمرگزندگانو دارد سهپرنده

می کیسهمردگان درون را گوال نیرنگ با سپس ایشود.(

پوشیازریانونقراراشراچشمکندوشرطرهاییزندانیمی

پرایدرمی تولددهد. از بعد چندی ریانون و پویل فرزند ی،

کنند.شودومادرشاربهخوردنکودکمتهممیناپدیدمی

شود...چندسالبعدپرایدریدوبارهپیدامی

بهفرمانآرتورشاه،سهتنازدالوران،کیلهوکواولون:

یاریمی کیلهوکرا هاثورن اولوندختر تا یسرکردهدهند

یاختیارکند.دالوراندریافتنسیزدهگنجغوالنرابههمسر

یابند.دامادطلبکرده،توفیقمییهیهدکههاثورنبهعنوان

باگنج درگیری مستلزم آنها از یک هر تحصیل که هایی

سببشخصیتآرتور اینداستانبه مشکالتفراوانیاست.

مان جفریآو ظاهراً بخشفتوحاتدرخشانآنهاست. الهام

نگار(وکرتیندوترواازاینقصهتهدکلیساووقایعمجموث)

■ اند.تاثیرپذیرفته

منبع:

باکنرتراویک-تاریخادبیاتجهان
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 «دفترچه ممنوع»خوانش رمان  
«محمودخلیلی»؛«آلبادسسپدس»سندهینو 



 ممنوع یا دفترچهلمس ترس در 
 آلبادسسپدسینو-ممنوعدفترچهمشخصات: –سنده:

هه.یانتشاراتبد–ترجمه:بهمنفرزانه

 رمان: ایوالر»خالصه آستانهیزن« دویاستدر چهلو

ویسالگ ی. از زندگ۴۴پس دفترچهکمشتریسال ی،

دآنراازشوهریهباکشدیاندیخردومیمیاادداشتروزانهی

بچه یهاو پنهان کش روحکشمکند! پنهانیبرایویش

یسادارهازسویسوواظهارعشقرئیکنمودندفترچهاز

نتمامیسازد،اماایاراورابهخودمشغولمکافیگر،تمامید

ست.یماجران

بستهاستوبهیادلبهدختریپسرجوانوالر«اردویکر»

ناگهانینراداردولیشقصدسفربهآرژانتیاهایخاطراوورؤ

ییدرم باکابد دختریه با زودتر چه هر زکازدواجکد رایند

دختر،حاملهاست!

رالیم» والر« نیدختر دلباختهیا مسنکیویکیز ازل تر

ند.کشهیاندیارکنیهبهعواقبچنکآنیشاست،بیخو

والر«شلیم» نیهمسر یا غرقدر خستگکز و یزندگیار

همسرشندارد.یبرایچاحساسوفرصتیگرهیاش،دروزمره

وقتیوالر میا ثبتخاطراتخود ایبه به تازه نیپردازد،

نهمهماجرایانایهچندپارهشدهاستومکرسدیتهمکن

نیداندباایشود.اودرماندهاستونمیآهستهآهستهغرقم

پاسخعشقرئکالتچهکمش چهبایند. یدبدهد؟برایسرا

 بینمیارکپسرش پذکتواند جز همسرشیند حتارفتن و

عاقبتگنگاینم از دخترشرا آگاهیتواند نعشقنامعلوم

رادریتواندویشباهمسرش،نمیسازد.اوحتادرخلوتخو

ههنوزهمدوستشدارد.کدیردوبگویآغوشبگ

یزندگ رمان ممنوع»قهرمان دفترچه زندگ« یهمانند

مسندهینو از گذر در است.یاش گرفته پا جنگ دو ان

آلبادسسپدس» سال« تولددر شاهدظهور6466پساز ،

طعمتلخدویبودهاست.و64۴۴درسال«ینیتوموسولیبن»

درروحیخینحوادثتاریدهاستواینالمللراچشیجنگب

بهگونهیسندهنفوذیحساسنو هقهرمانداستانشکیاافته،

 ۴۰۱ص«شهدرحالجنگبودیاهمیتالیملتا»:دیگویم

تنفسهوایچش آنموجبترسیدنطعمتلخجنگو آور

رمانیجایودلهرهدرجایشدهاستهمانحسناامن



 

والر جا هر باشد. داشته آیحضور ترساز هست، ویا نده

نیدلهره میجنگ موج آیز از ترس فرزندان،یندهیزند.

انیمثلجریخاطراتپنهانیهراسازخواندهشدندفترچه

نزنهمراهاست.یندبااکیهتنفسمکییوهوایزندگ

هوشینو با اولکیاریسنده برایامل، تلنگر یندهیآین

خواهددفترچهرایامیهوالرکزندیمیداستانرادرستزمان

کیداریخر فروشنده از او چرمیدفترچهیکند. نیجلد

م درکیتقاضا پاسخمنفکنداما روبهرویویمالتعجببا

«شود،ممنوعاستینم»ه:کنجملهیشودوایم

در»ه:کنزنبفهمدیبهانهاستتاایکامادفترچهتنها

همالخودمکشوندارمکیکتنها،حتایگوشهیکنخانهیا

باشد شهعملیناندیدبهایند؟شاکدبیچهبایوبهراست«!

ک کند میبق»ه: وادار را کیه هم من حقوق به تا احترامنم

«.بگذارند

است،کیمکیحافظهیکقتیادداشتدرحقییدفترچه

ایهوالرکلحوادث،آنگونهی،ثبتوتحلیادآورییبرایزیچ

یگویم م»د: اتفاق خانه در چه آن یسابقاً از زود ادیافتاد

برعیم حاال اما وقتکبردم، از عادیس رایحوادث روزانه

همهکیادداشتمی مینم، خاطر به را سعیآنها و یسپارم

«.لوقوعآنهارابفهممینمدلکیم

آوردویبهبارمیجتلخیراتنتاکهاوتفادداشتینیاماا

یگویم مکحادثهبهصورتیوقت»د: واقعیآیلمهدر تیداز

ناحساساورابهی.وتداوما۷4ص«دینمایمترزشتیلیخ

نتیا مین یجه کرساند بهر»ه: مشیچه بیتر شتریگذرد،

نیهاکشروعشدهیامازروزیقراریوبیهناراحتکفهممیم

هکناستیمثلا»:شدیاندیمو61۱ص«دمیدفترچهراخر

«.ندفترچهخفتهاستیدرایطانیشیروح

اششود،حتاحافظهیهازنوشتنسرخوردهمکیازمانیوالر

اشسحافظهکهر»:دیگویمندوازقولمادرشکیراطردم

اداشتنیآاما.۱61ص«خوشبختاستیلیخراباست،خ

لکدفترچهخاطرات(مش)کیمکیاحافظهییاصلیحافظه

ااست؟یوالریاصل

بازنگریوالر نوشتنو پساز تحلیا دستبه لیحوادث،

میماجراها میرخداده در و ییزند کابد مسخره»ه: چقدر

برادرزندگاستانسانبا ندودرکیشوهرشمثلخواهرو
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وفاداریع باشد مجبور حال فداین داشتهیارکو را عشاق

.۴4۰ص«باش

روایو مورد والدیدر نیط فرزندان با نین به تازهیاتکز

م مییدست و ینویابد دردنا»سد: کچقدر انسانکاست ه

یزندگیهمه صرففرزندان را خود وجود سپسکو و ند

کمدبفه نیهمورداطمکیسانکهدرستتنها ستندینانآنها

.۴۱4ص«همانپدرومادرهستند

م ذهنتالشگر گناهیاما واقعکپرسد والرکییار ایستو

خانوادهبخواهدتنهاباشد،یکهدرکسکهر»دهد:یپاسخم

استگناهکار » ا۴4۷ص ی. پنهان حس نوشتنیارکن و

گناهاستوگناه،اویگران،نوعیچشمدعروزانهبهدورازیوقا

بهسو .ییگوشازهمهدروغیشدوپکیگرمیگناهاندیرا

گناهیسالموبیشروحیفطرتخویهاهیاماچونهنوزدرال

۷۹صند.کیهمیدارد،شروعبهگر

پکیترسیپایجا آنصحبتیه جایردکشاز همه م

آ ترساز ترسنایهست. خالء همان پشتامروزککینده، ه

 میوقت»است: باز را مکیدفترچه دستانم وینم، لرزد

صفحهیم خطیسفیهاترسم. میموازیهادو یبیرا هکنم

روزهایپذیآماده منیندهیآیرفتنداستان و منهستند

.۱61ص«ترسمیدهازآنهامیهنوزبهآنروزهانرس

تکخوانندهحرنارتباطبایسندهازهمانلحظاتآغازینو

م انتقال خود مخاطب به را ترس آرام و دهد.یخزنده

اطمیمشاهده عدم آیجنگو از همهیندهینان ینامعلوم،

یواقعیهخواستهکندکیمییهاراواداربهرفتارهاتیشخص

جنگمیآنانن از همه جنگجهانیست. یترسند، هکسوم

اعالوهبریترسنداماوالرینفرداآغازگردد.همهمیدهمیشا

نگران بار نیترسخود، بهدوشمیرا کیز او هآهستهکشد.

ال به ال دندهیآهسته میزندگیهاچرخ دستیله یشود،

گرانرایهاودکابداماهمهانتظاردارندییخودنمیارییبرا

زنهبهخاطریشهنیسعاشقپیرئیهاند!حتاتالشککمک

یا استیخالئشواحساسیخوییرفعتنهایبراهکنزن،

یستبرایسحاضرنکچیداردوگرنههیهآنمرددرزندگک

ابهآبوآتشبزند.یروحمغموموالر

مانندبسیوعاشقانهزیافرصتعاشقیوالر ازیاریستنرا

یزنبرایهاتالشیجنسانخودازدستدادهاست.تمامهم

ایرس به بیدن فرصت، مهودین نظر به چهلیه در او رسد.

وکاستیمادریسالگ فرزندانشبه هم هنوز ازمندینیه

ت با ادامهیتوانندبهزندگیهمکهبهاوستکیهستندوتنها

هکآورندوهرچندیازرابرزباننمیننیهاکدهند،هرچند

ند.کینزنتوجهنمیایروحیازهایبهنیسک

والریارکفدا گذشت یو ما مسلم یآنجا وکگردد یه

ه:کشدیاندیردوباخودمیگیمبهسوزاندندفترچهمیتصم

ا» نوشتندر میحتا گناه نظرم به هم دیآیندفترچه ص«

تالشم۱6۷ او آرزوهاکی. آمالو سوزاندندفترچه، یندبا

فراموش به را چیخود همان و یزیبسپارد هکبشود

زممنوعیاهمهچیچونوالریزنیخواهند.برایاشمخانواده

عاشق تفریاست: همسریممنوع، از بردن لذت ممنوع، ح

 تنهایممنوع، خلوت در حضور ممنوع، روزانه ییادداشت

ممنوعو...

کمحینوشته آلبادسسپدس»م درون« زنیکیجهان

تصویجهان به یرا زنیشکر است. کیده در یایجغرافیکه

باشدبیدنینددرهرگوشهتوایستومیخاصمحصورن یا

جغرافکآن به خاصیه زمان و یا باشد. هکیسانکوابسته

باشندبسیکیتجربه ازسرگذرانده اربهترازهریجنگرا

زوایگریسدک ایایبه دستمیپنهان داستان ویین ابند

یهاردندانیلذتخواندنآنراگرچهتوأمبادرداست،درز

نند.کیاحساسخودمزهم

«ممنوعیدفترچه»هدرسراسرکیتیحسترسوممنوع

جادحسهمذاتیجزءبهچزءوایعنگاریزندباوقایموجم

سازدبهی،خوانندهراباقهرمانرمانهمراهوهمگاممیپندار

چشد.یندومکیهترسراحسمکیاگونه

ا یدر توجکن آن علتنوشتن و داستان دلیتاب، و لیه

توجیقمنط پذکیهیدارد، باور به یریه کمکداستان

زنکیم یمیادفترچهیند: اشراروزانهیهاادداشتیخردتا

لوپرداختنبهیسدوپسازنوشتندستبهتحلیدرآنبنو

هنگامخریاتآنمیجزئ از خواننده زمانیزند. تا ددفترچه

وحضورندکینزنرادنبالمیایزندگیسوزاندنآن،ماجرا

شود.یهمیتوجیخوانندهبهخوب-نندهینبیایناگهان

خواندن جذابو میرمان بارهایآلبادسسپدسرا توان

توانباآنیرد.مکزننفوذیکیدرونیایخواندوباآنبهدن

گناه بهزندگکوسوسهشد، هوس، باسوزاندنِ سراسریردو

فدا و ایکیارکوفا خواندن پساز بازگشت. نرمانیمادر

یخواه دانست رمانکد ییهاه سالگ"چون "یچهل ایو

منخاموشمچراغ" را مد"نمکیها و چهحدوامدار ونیتا

قویا رمان نوین توانیسندهیو آلبادسسیپر خانم چون

■باشد.یپدسم
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 «ای در بشکه سیماننامه»بررسی داستان کوتاه  
«اهللسیفروح»؛«آرتوشبوداقیان»مترجم«هایامایوشیکی»سندهینو 



سیمانبود.یهابشکهماتسودویوشیزوسرگرمخالیکردن

دورازسیماننگهتواندیمبدنشراتاآنجاکهکردیمتالش

باقشرضخیمخاکستریرنگیاشییباالداردولیموهاولب

و بگیرد دماغشرا تا بود آن بر ناامیدانه بود. شده پوشیده

همچونبتون کهموهایمنخرینشرا را سیمانسفتشده

ولیدستگاهبتن بودبیرونبریزد، آرمهسختوسفتکرده

واومجبوربودبهدادیمدهمحمولهبتنبیرونیاقهیدقساز

.پیشنیایدیاوقفهکندتادرکاردستگاهسرعتآنراتغذیه

ولیدرطولاینمدتحتیکردیمروزییازدهساعتکار

همفرصت حسابیدماغشراافتیینمیکبار درستو تا

اشگرسنهبگیرد.درفرصتکوتاهصرفناهارهمکهبهشدت

سریعاًغذایشراببلعد.امیدواربوددرفرصتستیبایمبودو

کوتاه بتواند بعدازظهر ولیاشینیباستراحت کند، پاک را

وقتشکهرسیدمتوجهشدکهلولهخروجیدستگاهبتنساز

مسدودشدهومجبورشدوقتشراصرفبازکردنآنبکند.

احساس دماغشمثلایناستکهکردیمغروبگاهاندیگر

  .اندگرفتهگچ پایان به داشت دیگر بازواندیرسیمروز .

 شدتخستگیباال از تمامآمدندینمماتسودو بود مجبور و

 برایحرکتدادن کههابشکهقوایشرا موقعی کند. بسیج

 هابشکهداشتیکیاز بلند جعبهکردیمرا که شد متوجه

چوبیکوچکیرویسیماندرونبشکهقراردارد.حیرتزده

 لبلندید: چیست؟»زیر ایندیگر اجازهوانستتینمولی«

سرعت به باعثکاهشسرعتکارششود. کنجکاوی دهد

سیمانراباپارودرچهارچوبپیمانهکنیریختوازآنجابه

کردن پارو به مجدداً و کرد خالی زن هم به دیگ درون

خودشزمزمهکرد .سیمانپرداخت این :با صبرکنببینم،

 جعبهچطوریتویبشکهسیمانپیدایششده؟

دوجعبهرابرداشتوآنراتویجیبجلوییلباسخمش

 :کارشانداخت نظر به ندارد، چندانی وزن رسدینملعنتی!

پولچندانزیادیتویشباشد.آخردیگرچهچیزیجزپول

 داخلشباشد؟تواندیم

حتیهمینمکثکوچککهازبرداشتنجعبهایجادشده

اعصبانیتمجبوربوداوراازسرعتماشینعقبانداختوب

کاردستگاه در کندتا سرعتبیشتریپارو با شدسیمانرا

یاختهیگسوقفهایجادنشود.همچونماشیناتوماتیکازبند

.بشکهبعدیراخالیکردومجدداًبهدستگاه،سیمانرساند

توقفکرد. باالخره و شد کمتر زودیسرعتدستگاه به

 به ماتسودو روز آن کار بودساعات رسیده شلنگ .پایان

تالشکرددستو برداشتو را الستیکیمتصلبهمیکسر

به سپسجعبهناهارشرا بهصورتموقتبشوید، رویشرا

گردنآویختوباقدمهاییخستهروبهسویخانهمحقرش

نهاد.فکرشصرفاًمعطوفبهاینبودکهمقداریغذابهدرون

وانیعرققویبرنجسربکشد.بریزدوازآنبهترلیاشمعده

نیروگاه ساختمانی کارهای گذشت. برق نیروگاه عرض از

روبهاتمامبود.بهزودیصاحببرق .دردورشدندیمتقریباً

 کوهستان تاریکیشبانگاهی، در و را»دستها کی همچون«

برجعظیمپوشیدهازبرفیقدبرافراشتهبود.ناگهانسرمابه

زعرقمردخلیدوشروعبهلرزیدنکرد.ازدرونبدنخیسا

گذشتکهآبهایسختوسهمگینش«کیسو»کناررودخانه

پیش به غرشکنان شیرگون، کفی ماتسودوتاختندیمبا .

 خیلی :دیشیاندیمپیشخود ایندیگه چیز! همه لعنتبر

زیادیمیکنه!پیرزنهبازکنهیمزیادی ،بله،لعنتیدیگهواقعاً

کههماکنوندیشیاندیماشبچهبهشش !تناستهمآبس

وبهبچهجدیدکهدرستدندیلولیمدراتاقمحقرشاندرهم

درراهبودوبهزنشکهآنآمدیممثلزمستانیکهداشت

.زیرلبدییزایمطورآشفتهوسراسیمهشکمپشتشکمبچه

.رمیگیمبگذارببینم،روزانهیکینوپنجاهسنمزد :لندید

برایخوردوخوراکمانمجبوریمروزیدوپیمانهبرنجبخریم

 قرار خرجیامانهیپاز که هم سنباقیمانده نود سن. پنجاه

لعنتبرهمهچیز!پسمنپولشودیملباسوکرایهخانه .

یکلیوانعرقراازکجابایدبیاورم؟

افتاد. داشت جیب در که کوچکی جعبه یاد به ناگهان

سیمانهایشبیرون بهپشتشلوارشمالیدتا آنرا شآوردو

پاکشود.بستهرامهرومومکردهبودندوهیچچیزیروی

.آننوشتهنشدهبود

بایدیکهمچو رامهرومومکردهباشند؟یاجعبهـچرا

را قضیه خواسته کسی یک حتماً هست؟ تویش چی مگر

 مرموزجلوهدهد.ولیاینیکنفرکیبوده؟

با نشد. باز درپوشجعبه ولی کوبید سنگی به را جعبه

اوقاتتلخیتمامجعبهرازیرپاانداختوباعصبانیتشروع

کاغذکهدریاتکهبهکوبیدنشکرد.جعبهدرهمشکستو
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پیچیدهشدهبودرویزمینولوشد.تکهکاغذویاکهنهلته

 ....:پارچهرااززمینبرداشتوخواند

نومورامندخ» سیمان کارخانه در که هستم تریکارگر

سیماناست.نامزدمنیزیهاسهیکوکارمدوختنکنمیمکار

کارشریختنسنگبهدرونکردیمدرهمینکارخانهکار .

صبحروزهفتماکتبر خواستیمدستگاهسنگخردکنبود.

سنگبزرگیرابهداخلدستگاهبیاندازد،پایشرویگللیز

آنسنگبزرگ سنگخردکنو تویدستگاه افتاد و خورد

بیرونشبکشند تالشکردند کارگرها سایر رویش. افتاد هم

 هیچ بودیادهیفاولی شده مدفون سنگ آن زیر نداشت.

درستمثلاینکهدرآبغرقشدهباشد.سپسجلویچشم

همکارگ اتفاق به تویآندستگاه نامزدم بدن سنگو رها،

خردوتکهتکهشدندوازدریچهخروجیپرتشدندبیرون،

درستمثلاینکهسنگقرمزبزرگیتویدستگاهخردشده

باشد.سپستسمهنقالهآنهارابهطرفدستگاهپودرکنبردو

درهمشان عظیمی آهنی سیلندر آنجا در ریخت. آن توی

مانستیمد.صدایسیلندربهنظرمبهفریادهایانسانیکوبی

آن ادامهیافتندتا آنقدر اینفریادها تبدیلبهپودرهاتکهو

پودرشیهااستخوان .شدند تبدیلبه مغزشهمه گوشتش، ،

نامزدمبهشکل بله، سیمانبهابدیتپیوست.یاتودهشدند.

باقیماندتکه او لباسکارشیاپارچهتمامیآنچهکهاز از

امروزمشغولدوختن تویشیاسهیکبود. بودمکهنامزدمرا

خواهندریخت.منایننامهرایکروزپسازآنکهنامزدمبه

وهنگامیکهنوشتنآنراتمامسمینویمسیمانتبدیلشد

.کهدرداخلاینبشکهاستیاسهیکتویاندازمشیمکنم

آیاشماهمکارگرهستید؟اگرهستیدبهمنرحمکنیدو

پاسخیبرایمبفرستید.سیماناینبشکهبرایساختنکجابه

 دلم خیلی است؟ رفته همهخواهدیمکار آیا بدانم. را این

بشکهیکجااستفادهشدهیابرایچندجایمختلف؟آیاشما

 گچکارید؟ تحملکنمتوانمینمکارگرساختمانیهستیدیا

کهاورابرایساختنکفسالننمایشیاعمارتهایبزرگبه

؟التماسدیآیبرمکارببرند،ولیآخرازدستمنچهکاری

برایساختنچنینمحلهاییبهکنمیم اینبشکهسیمانرا

ازآنخواهدیمکارنبرید...ولیاهمیتیندارد،هرجاکهدلتان

شودکارشراخوبانجامخواهداستفادهکنید،هرجاکهدفن

باشد که جا هر و است خوبی خیلی و قوی کارگر او داد،

 انجام خوب را آرامیدهدیمکارش خیلی رفتار و اخالق .

سنی بود. نیرومندی و شجاع آدم حال درعین ولی داشت

هرگزفرصتنیافتتا پنجسالشبود. نداشتفقطبیستو

در برایشکفنیا دارم حاال و دوستدارد. مرا بدانمچقدر

 کورهدوزمیمحقیقتکیسه کارشدر جایکرماتوریوم به .

دواربهآخررسید.

وداعشبگویم؟ولیمنچ کنمو پیدا بایدقبرشرا طور

دفنشکنند،شرقیابرندیمکجادانمینمکهحتیدینیبیم

بدانم، اینرا نیستکه راهیهم هیچ نزدیک، یا غربدور

پاسخیبرایمبفرستید.خواهمیمبرایهمیناستکهازشما

اگرکارگرهستیدجوابمراخواهیدداد،مگرنه؟درعوض

،دهمیمهمتکهپارچهباقیماندهازلباسکاراورابهشمامن

 پارچهیاپارچهبله، همان شده آنپیچیده در نامه این که

است.غبارآنسنگوعرقتناو...همهبهدروناینپارچه

.اینتکهپارچهتمامیچیزیاستکهازلباسکارش،اندرفته

خواهش اینکنمیمباقیمانده. آیا تقاضایمپاسخدهید! به

 کرد؟ خواهید را ولیدانمیمکار است، مشکلی خیلی کار

بگذاریدازروزوجایدقیقونوعمحلیکهکنمیمخواهش

مطلعشوموهمینطورازبرندیماینسیمانرادرآنبهکار

 شما از شما. خداخواهمیماسم باشید. مواظبخودتان که

ونگهدار. سر فریاد و جیغ و درهابچهصدا دیگر بار یک

راکهدراشیدنینوشماتسودو .اطرافماتسودوموجبرداشت

فنجانچایریختهبودتویگلویشسرازیرکردوبهاسمو

.آدرسکهدرانتهاینامهنوشتهشدهبودنگاهیانداخت

(اززدیمرابخورماحمق!)فریادامیدنینوشخوامیمـمن

!کنمیماینبهبعدهرچیکهدمدستمبیادداغون

پولداریکه :زنشگفت پسآنقدر اینطور! خوبکه

؟شودیمچهتیهابچهبتوانیساکیبخوری،بله؟پستکلیف

.مردبهزنشخیرهشدوبچههفتمشرابهیادآورد
 

هایامایوشیکی

یوشیکی 6۱49متولدسالHayama Yoshikiهایاما

 از کیوشو، نویننیتربرجستهدر کارگری ادبیات نمایندگان

 شمار آنمقطعرودیمژاپنبه در او آثار بیشتر یایخیتار.

کهدولتژاپنبافشارشدیدوگاهبیرحمانهاندشدهنوشته

کارگروکشاورزدرمسیرشتاببخشیدنهرچهیهاتودهبر

اجتماعیوصنعتی-فرهنگییهاانیبنبیشتربهروندنوسازی

 بر گام ژاپن اقتصاد خاستگاهداشتیمکردن به توجه با .

کهفرزندکارمنددولتدون بودویاهیپااجتماعینویسنده

نزدیکبا از نوجوانی سنین همان از کردم کار اجبارشبه

در و شد آشنا کارگری زندگی مختلف جوانب و مسائل

اکثرآ بعدازحقیقتسوژه هایاما لمسکرد. شخصاً ثارشرا

 واسادا دانشگاه از هاسالاخراجش ویهایکشتدر تجاری

حملذغالسنگبهعنوانملوانوکارگرمشغولیهایکرج



 

 9315 تیرماه  |چوکماهناهم ادبیات داستانی |هفتاد و یکم شماره 51

بهکاربودکهتبلورتجرربیاتاودراینزمینهدرمعروفترین

زندگی دریا در مردانیکه نام بهکنندیمرمانشبه منتشر

بهخوبیقابلمشاهدهاست.باکنارگذاشتنکار64۴۱سال

دردریابرایامرارمعاشبهکارهایمختلفیازجملهکارگری

دفاتر کارمندی برق، کارخانه اپراتوری سیمان، کارخانه

پرداختکهتجربیاتشهاآموزشگاه غیره کارگریچاپخانهو ،

رمانه از بسیاری خلق دستمایه بعدها مشاغل این ودر ا

 کوتاه داستان سیمانیانامهداستانهایشمنجمله بشکه در

letter found on cement barrierازسال قرارگرفت.

کارگریژاپنشرکتکردودریهاجنبشفعاالنهدر6464

همانسالبهزندانافتادوازآنپسزندگیشبهتناوبدر

اکیهاجنبش که نحوی به شد سپری زندان و ثرکارگری

مشخصهبارزآثارهایامایوشیکیآثارشرادرمحبسنوشت.

زندگی عریان واقعیات در احساسات دادن دخالت از پرهیز

نثرموجزو اوبا دشوارکارگریوجلبترحمخوانندهاست.

تاخوانندهرابامطرحکردنکندیمفشردهخودبیشترتالش

اینکه نه برانگیزد تفکر تکانو ماجراهایواقعیبه مسائلو

کهتمترحمشراجلبکندبهنحویکهحتیدرداستانهایی

آنهاآگاهانهحاملپیامونظرسمتدارومشخصاست،نظیر

 داستان انتهایانامههمین تا خواننده سیمان، بشکه در

ودرپایانبیآنکهبانتیجهردیگیمنراپیکنجکاوانهداستا

 یاشهیکلگیری وادار شود روبرو شعارگونه بهگرددیمیا

موقعیتمطرحشدهدرداستانبیاندیشدودرآنتعمقکند.

 سالیانامهداستان در بار نخستین برای سیمان بشکه در

سال64۴1 یوشیکیدر هایاما است. شده در649۷منتشر

فقرواستیصالچشمازجهانفروبست.)جهانداستاننهایت

 (6۱۹1کوتاه،مترجم:آرتوشبوداقیان،نگاه،چاپاول:



«دربشکهسیمانیانامه»بررسیداستانکوتاه

باتوصیفوضعیتدربشکهسیمانیانامهداستانکوتاه

 ژاپنیآغاز یوشیزو هرچندشودیمکارگریبهنامماتسودو .

به نوعی به را خواننده ذهن داستان ابتدای در کارگر نام

اماتوصیفزیباوکندیممحدودهجغرافیاییخاصیهدایت ،

قوینویسنده،چنانباقدرتداستانرابهپیشمیراندکه

در بودن محصور احساس پایان، در و داستان خالل در

خاصیرابهوجودجغرافیاییخاصراازبینبردهوهمزبانی

.همزبانیهمراهباهمزمانیکههمهناشیازاحساسآوردیم

دردیمشترکدربینانسانهاییازایندستاست.

سیمانبود.یهابشکهماتسودویوشیزوسرگرمخالیکردن

دورازسیماننگهتواندیمبدنشراتاآنجاکهکردیمتالش

قشرضخیمخاکستریرنگیبااشییباالداردولیموهاولب

و بگیرد دماغشرا تا بود آن بر ناامیدانه بود. شده پوشیده

همچونبتون کهموهایمنخرینشرا را سیمانسفتشده

ولیدستگاهبتن بودبیرونبریزد، آرمهسختوسفتکرده

واومجبوربودبهدادیمدهمحمولهبتنبیرونیاقهیدقساز

.پیشنیایدیاوقفهسرعتآنراتغذیهکندتادرکاردستگاه

 در که داستانهایی بهیهاهیمابرخالف روسی فرمالیسم

 در تحریر ندیآیمرشته داستان شروع بشکهیانامه»، در

نهتنهاهمراهبایکضربهوشوکنیست،بهآرامی«سیمان

 خواندنشودیممطرح به را مخاطب که دلیلی تنها شاید .

 ترغیب دارایکندیمداستان و فرد به منحصر نام ارتباط ،

ابهامداستانوسطراولداستاناست.

طرحداستانیدردلیکداستاندیگرازیکسوویدهیا

چاپشده جایجایآثار قالبنامهکهدر بیانداستاندر

 دیده مدرن پست و یکجا،ودشیممدرن صورت به اینبار ،

طراوتخاصیبهداستانحاضربخشیدهاست.دوداستانکه

 داشتن با اما هستند، مجزا که حالی عین یهارشتهدر

 و داراییهامشابهتارتباطی مضمون و محوا لحاظ به که

،موجبانفکاکنگردیدهووحدتخاصیرابهدنبالباشندیم

دارد. با یوشیکی دربارههایاما نوشتن در که مهارتخاصی

هم آن که است آورده دست به کارگری طالتم پر دنیای

 و نشیب و فراز از پر زندگی دورانیهاتجربهحاصل تلخ

سختوپرمرارتزندگیاوست،دربیانیشفافوبیپرده،

کشمکشبینشخصیتاصلی استکه خالقداستانیشده

کارگرانودنیایپیراموناوداستانبهعنواننمایندهدنیای

بهخوبینمایاندهشود.کشمکشیکهماتسودویکارگرپساز

یافتننامهدربشکهسیمانباخودشداردوهمچنینحالت

اوباخودسیهایریدرگسرخوردگیاوپسازمطالعهنامهو

روز یک از پس نوشیدنی یک ننوشیدن یا نوشیدن سر بر

ازپرمایهبودنداستاناست.ییاهنشانهکاریو...همه

نویسندهبابیانجزئیاتفضاهاواتفاقاتووجوهشخصیتی

و فضا پرورش در سعی داستان، در حاضر اشخاص

قهرمانیهاکشمکش همچنین و نفسش و شخص میان

از نباید میان این در دارد. داستان عناصر سایر با داستان

آنهاییهایفضاساز خلق در نویسنده است،که بوده موفق

غفلتکرد.قطعاتیچون:

6-  کهکردیمتالش»... آنجا تا ازتواندیمبدنشرا دور

 لب و موها ولی دارد نگه ضخیماشییباالسیمان قشر با

تا بود آن بر ناامیدانه بود. شده پوشیده رنگی خاکستری

دماغشرابگیردوسیمانسفتشدهراکهموهایمنخرینش
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بیرونبریزد، بود سفتکرده همچونبتونآرمهسختو را

ودادیمدهمحمولهبتنبیرونیاقهیدقولیدستگاهبتنساز

دستگاه کار در تا کند تغذیه سرعتآنرا به بود مجبور او

«پیشنیاید...یاوقفه

۴-  بعدازظهر»... استراحت کوتاه فرصت در بود امیدوار

پاککناشینیببتواند د،ولیوقتشکهرسیدمتوجهشدرا

ومجبورشد کهلولهخروجیدستگاهبتنسازمسدودشده

غروبگاهاندیگراحساس کردنآنبکند. صرفباز وقتشرا

«.اندگرفتهدماغشمثلایناستکهگچکردیم

۱-  بازوانماتسودودیرسیمروزدیگرداشتبهپایان»... .

بودتمامقوایشراآمدندینمازشدتخستگیباال ومجبور

 «بسیجکند.هابشکهبرایحرکتدادن

ولی«ایندیگرچیست؟»حیرتزدهزیرلبلندید:»... -9

اجازهدهدکنجکاویباعثکاهشسرعتکارشتوانستینم

کنی چهارچوبپیمانه در پارو با را سرعتسیمان به شود.

ومجدداًریختوازآنجابهدروندیگبههمزنخالیکرد

 «.بهپاروکردنسیمانپرداخت

۷-  کرد»... خودشزمزمه اینجعبه :با صبرکنببینم،

خمشدوجعبهراچطوریتویبشکهسیمانپیدایششده؟

لباسکارشانداخت تویجیبجلویی را آن و  :برداشت

پولچندانزیادیرسدینملعنتی!وزنچندانیندارد،بهنظر

 پول چیزیجز چه دیگر آخر داخلشتواندیمتویشباشد.

باشد؟

حتیهمینمکثکوچککهازبرداشتنجعبهایجادشده

بوداوراازسرعتماشینعقبانداختوباعصبانیتمجبور

کاردستگاه در کندتا سرعتبیشتریپارو با شدسیمانرا

یاختهیگسوقفهایجادنشود.همچونماشیناتوماتیکازبند

 .«رساندبشکهبعدیراخالیکردومجدداًبهدستگاه،سیمان

 :دیشیاندیمماتسودوپیشخود»... -1

ایندیگهخیلیزیادی لعنتبرهمهچیز! بله،کنهیمـ ،

پیرزنهبازهمآبستناست زیادیمیکنه!   !لعنتیدیگهواقعاً

کههماکنوندراتاقمحقرشاندیشیاندیماشبچهبهشش

وبهبچهجدیدکهدرستمثلزمستانیکهدندیلولیمدرهم

 وآمدیمداشت آشفته طور آن زنشکه به و بود راه در

 بچه پشتشکم شکم لبدییزایمسراسیمه زیر  :ندیدخ.

 سنمزد پنجاه روزانهیکینو ببینم، برایرمیگیمبگذار .

از بخریم برنج پیمانه روزیدو خوراکمانمجبوریم و خورد

پنجاهسن.نودسنباقیماندههمکهخرجلباسیامانهیپقرار

 کرایهخانه پسمنپولیکشودیمو همهچیز! لعنتبر .

«لیوانعرقراازکجابایدبیاورم؟

پودرشیهااستخوان -۹ به تبدیل مغزشهمه گوشتش، ،

نامزدمبهشکل بله، سیمانبهابدیتپیوست.یاتودهشدند.

باقیماندتکه او لباسکارشیاپارچهتمامیآنچهکهاز از

امروزمشغولدوختن تویشیاسهیکبود. بودمکهنامزدمرا

خواهندریخت.منایننامهرایکروزپسازآنکهنامزدمبه

وهنگامیکهنوشتنآنراتمامسمینویمسیمانتبدیلشد

.کهدرداخلاینبشکهاستیاسهیکتویاندازمشیمکنم

 داستان اصلی سیمانیانامه»شخصیت بشکه «در

اینداستانبا پرداختشخصیتدر است. ماتسودویکارگر

ماهرانهصورتپذیرفتهونویسندهازمعرفیمستقیمیاوهیش

آندوریجستهاست.بیانشرایطکاروزندگیماتسودوکه

درقطعکوچکترشیندهینمابهنوعی ینهییآقشرکارگرو

 است، استبراییاشناسنامهتمامنمایخودنویسنده شده

نمایاندنآنچهکه وستیبایمشناختو بهصورتبیپرده

 شیوه همین شود. بیان برایتواندیمخشک الگویی

 یافتن جویای که باشد جوان برایییهاوهیشنویسندگان

وشخصیتپردازیدرآثارخودهستند.هاتیشخصمعرفی

درداستانحاضرنبایدتاثرخودگوییهایشخصیتاصلی

بیان معرفیشخصیتو به مونولوگهاییکه برد. یاد از را

.تنهادیالوگاینداستانرادرپردازندیماحوالودرونیاتاو

دیدکهدیالوگیتاثیرگذاروتاریخیاست.توانیمانتهایآن

آنانکهدی جان نیمه پیکر بر است خالصی تیر که الوگی

بهبادنسیان بهاندسپردهکارگرانودنیایپردردآنانرا و

به آلوده بسا چه که نمدی از هستند خود کاله بافتن فکر

خونهزارانکارگریاستکهدرچرخهنامهربانکارسخت،

.دهندیمجانخودراازدست

(اززدیمرابخورماحمق!)فریادامیدنینوشخوامیمـمن

!کنمیماینبهبعدهرچیکهدمدستمبیادداغون

پولداریکه :زنشگفت پسآنقدر اینطور! خوبکه

؟شودیمچهتیهابچهبتوانیساکیبخوری،بله؟پستکلیف

اینداستانرابهلحاظدیالوگبایدداستانیفقیرمحسوب

برروندکلیداستانواردنکردهوبهیالطمهکرد.امااینفقر

 قسمتاعظمتوانیمنوعی که یکنامه شدن اضافه گفت،

داستانرابهخوداختصاصدادهاست،تنوعوسرزندگیمورد

 در که را واردیهیسانیاز داستان به بودن مند دیالوگ

■،بهآنتزریقکردهاست.شودیم
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 «صداهایی از چرنوبیل»معرفی کتاب  
«وفاکشاورزی»؛«سوتالناآلکسیویچ»سندهینو 



 نوبلادبیاتیزهیجایبهانهبه

درمیانبهتنویسندگان۴۰6۷نوبلادبیاتسالیزهیجا

ومنتقدان،بهاثریغیرداستانی،اهداشد.سوتالناآلکسیویچ

حقیقتیسندهینو در چرنوبیل از کتابصداهایی اوکراینی

 از قبل او است. نگار روزنامه و همیزهیجاگزارشگر نوبل

یبرنده جمله از متعددی توخولسکییزهیجاجوایز کورت

 نویسندگیو شرافتدر سوئدیزهیجابرایشجاعتو قلم

معتبرتریومفشدهیزهیجابرایاصالتدرادبیاتوهمچنین

(.6۴بود)آلکسیویچ

 ویژگی بارزترین چرنوبیلاما از غیرصداهایی اثری که ،

اینشودیم،ادبیبودنکتاباست.شودیمداستانیمحسوب

 معدود از چیدماناثر و نثر که آورد شمار به آثاری

قدرتمنداستکهزمانومکانرادریااندازهبهشیهاتیروا

 شکندیمهم لحظه در را خود خواننده، یلحظهتا ۴1روز

 سال در64۱1آوریل نویسنده کند. احساس چرنوبیل در

طوریروایاتشخصیتهایکامالًحالیکه مستندنگاراست،

ادبی کلیتی با پایان در که است چیده هم کنار را واقعی

.میشویممواجه

نشان آتش همسر ایگناتنکو، لیودمیال روایت با کتاب

واسیلیایگناتنکوشروع تابازشودیممرحوم آبو زنبا .

نملی،اییحادثهوشبیکهآندیگویمعشقشبههمسرش

.کندیمزوجرابرایهمیشهازهمجدا

ماجراباتالشهایزنبرایپیداکردنوپیوستنبهشوهر،

 پیدا رادیواکتیوکندیمادامه مواد به آلوده حاال، که او اما

تاهمهباغرورردیمینماست،مثلدالورهایجنگ،بهیکباره

ازاوبهعنوانقهرمانیادکنند.موادرادیواکتیو،آرامآراموبی

 کاریاعجلههیچ از را آتشنشان این سلولهای تک تک ،

اندازدیم تحلیل ذره ذره دفاعیبدنشرا سیستم .بردیمو

جان کند، نابود را آتشنشان مرد اینکه از قبل مواد این

پ هنوز که را زنش،فرزندی رحم توی نگذاشته، دنیا به ا

مرگرابرایهمیشهدرذهن-عشقیخاطرهویکردیگیم

گذاردیماوبهیادگار ازمرگ،یاازدانمینم". ازچهبگویم:

 بگویم؟اصالًعشق؟ یک کدام از یکسانند؟ دو این "آیا

وباشودیمکتاب،بامرگآتشنشان،آغاز(۴۴چیویآلکس)

چرنوبیلیبازماندهروایتوالنتیناپاناسویچ،همسرآخرین

 .دکترجوانآمبوالنسمبهوتعقبعقبرسدیمبهپایان

 

ببخشیدایشونچرنوبیلینیست؟نه؟ازکسایی":رفتیم

 بوده؟ کنید"بله."کهاونجا باکنمینماغراقاصالًباور او :

 سریعتمومپسخانمعزیزبگذاریدراحتش"فریادگفت: ه.

مندیدمکساییکهازچرنوبیلمیانچه شهوخالصشه.

(۱۰4)آلکسیویچ"جوریمیمیرن.

 یهافصلدر ابعاد کتاب، یاتازهمختلف یواقعهاز

 آشکار خواننده، برای کتاب،.شودیمچرنوبیل پایان اما

این نیست. حتیمحکومکردنآنها یا دستگیریمجرمینو

تاریخیاست.خواننده،یاواقعهگزارش،بیانیچندصداییاز

روایتتمامافراددرگیر)مجرموقربانی(راباصدایخودشان

سهمیکودکان.شنودیم کدام هر مردان و زنان نوجوانان، ،

ند.مساویبرایشنیدهشدندار

 قضاوت به پایان در قضاوتندینشیمخواننده به نه .

 خودش. قضاوت به بلکه بود،"شخصیتها آنجا خودش اگر

؟اگردستورسکوتدادهشدهبود،اوهمکردیمچگونهرفتار

 اطاعت سایرین، مثل مردم، جان قیمت در"؟کردیمبه

سابق زباندبیر کتاباز یامنطقهحزبیتهیکمبخشیاز

منمحصولزمانخودمهستمنه"که:میخوانیماسالوگرو

"(.۴14یکجنایتکار)آلکسیویچ

اینهمان اینکلمات. یاجملهوچهطنینآشناییدارد

 محکومین، زبان از بارها که اوضاعمیادهیشننیست وقتی ؟

تغییرکردهوآنهادیگردرجایگاهقدرتنیستند؟

شاید.

 ارزشمندترین پرسشینکتهشاید همین ایجاد کتاب،

باشددرذهنخواننده،تااورابهتکاپووادارد.برایرهاییاز

 سابق دبیر مکانیکه و جنایتکاریتهیکمزمان به حزبرا

تبدیلکرد،چهبایدکرد؟

امیلیدیکنسون،شاعرزنآمریکایی،پاسخزیباییبهاین

پرسشدارد.

رابهدریاهایدورنتواندببردماکتاب/هیچناویچون

 طربانگیز.یاچکامهونههیچسمندی،همچوبرگی/از

 رایگان/برایگشتوگذارتنگدستانیالهیوساینک

 ■حاملروحانسانیارابهوچهکمبهاست/
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 مجید رحیمی سه داستانک؛

 سارا بهمنی ؛«آژیر»داستان کوتاه 

 ناصر رفیعی ؛«جنازه»داستان کوتاه 

 ن. یوسفی ؛«شاه ماران»داستان کوتاه 

 نژادسعیده پاک «نواهم»داستان کوتاه 

 زادهفرزانه ولی «صندوق عقب»داستان کوتاه 

 شایان شکروی ؛«عشق و عنتر»داستان کوتاه 

 گیتا بختیاری «زمان یک رویا»داستان کوتاه 

 ؛ فرزاد پارسایی«گلدریاچه آب»داستان کوتاه 

 زاده؛ مریم منشی«هابی حاطفه»داستان کوتاه 

 پورمهدی حسین «تراش گمشده»داستان کوتاه 

 سیده سمیه سیدیان «زنی در باد»داستان کوتاه 

 رامین رجبی کالشمی ؛«زندمرگ در می»داستان کوتاه 

 وندهدایت اله نجف ؛«کمانپل رنگین »داستان کوتاه 

 ؛ سارا آقابزرگی زاده«خاکسپاری توران»داستان کوتاه 

 سرورامیر خوش «گی آقای شینسکته قبلی ساخته»داستان کوتاه 

 آصف بارزی ؛«احتمال تابعی است از فضای نمونه...»داستان کوتاه 

 علیرضا همایون ؛«اگر امکانش هست ما را سقط کنید»داستان کوتاه 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ن

ـا
ـت

اس
د

 
 



 

 9315 تیرماه  |چوکماهناهم ادبیات داستانی |هفتاد و یکم شماره 11

 «اگر امکانش هست ما را سقط کنید!» کوتاه داستان 
«علیرضاهمایون»نویسنده

6

هاشناسنامه سفتگذارمیمرا را علی دست و میز روی

بدوناینکهبهچیزیتوجهکنندهازن.پشتسرمانچسبمیم

حجوم چندکنندیممیاورندبهسمتمیزوهیسروصدا .

بازمیرویمقدم دوبارهعقبو جلوکهمیزفروعقببعدجلو،

تویشکممردعنکیبدعنقیکهپشتمیزنشسته.سررودیم

 جاشبلند از شودیمباز صداشرا مگه؟چتونهباال:بردیمو

چیمیدناینجلو؟وایسینتوصف،یاالببینموایسین.

ازتویصفازسرگرفتههادادنوحلشودیمصفدرست

خانم:دیگویموکندیمرابازامشناسنامه.مردعینکیشودیم

فاطمهمحسنی؟

.دییبفرماجلوشمیگویم:رومیمیکنفرجلوماناستکه

میخوایدبریدمالقاتیکی؟-

شوهرم.-

شناسنامهشوهرتونوبدید.-

نیاوردم-

نمیتونیدبریدداخل.-

ولیخوباقاحاالیهکاریشکنید.-

اینبچهکیه؟-

پسرمه.-

اسمشچیه؟-

علی!-

چیه؟اسموفامیلشوهرت-

خسروسوادی!-

تویفکرورودیمتویریششوبردیملحضهایدستشرا

...اها!جرمش:دهدیمبعدادامه

بهمردوکندیمبهچشمهاموبعدنگاهشودیمعلیخیره

جرمیعنیچی؟مامان:دیگویم

یهکاربدهپسرم!-

یعنیمثِجیش؟-

التماسکنمخواهمیمودوبارهکنمینمتوجهیبهحرفش

 جا به جا را عینکش مرد، راکندیمکه علی و من اسم و

سدینویم و روبروش دفتر اسمنمیا:دیگویمتوی خاطر به

بریدتوواگرنه...زارمیممبارکپسرتومعرفتباباشهکه

پشتایندیبر:دیگویمدستمانودهدیمراهاشناسنامهو

دروایسینتاچندنفرکهشدیدبفرسمتونتو.





سرداستو وزشبادمیایدیهادانههوا ریزبرفداردبا

نمینشیمسمتمان. را کالهش و علی رویکشمیمروبروی

علیهمزنمیم.بعدلبخندبندمیمگوششوزیپکاپشنشرا

کاریکهباباکردهازجیشبدتره؟ماما:دیگویموکندیمتبسم

بدهم.دانمینماصالً اینسوالکردنبابایدچیجوابشرا

مامانبدتره!ارهکنماجراهمنیست:ولهاش.

مامانییعنیباباپیپیکرده؟-

پسرممیشهاینسواالرونپرسی؟-

 بوسمشیمو ستمیایم. دستشرا بهرمیگیمروبروشو .

یکدیوارسهمتریسمتچپویککنمیمهدوروبرمنگا .

دیوارهفتهشتمتریهمسمتراستماناستکهسیمخار

رویشان. شده تندیده یعلدار را کشدیمدستم :دیگویمو

.ترسمیممنمامان

 هم امدهیترسخودم یدلهره.و رایهمهدیدنخسرو بدنم

 لبخندیمصنوعی اززمیریمگرفته. میگویم: و رویصورتم

کهنداره،اینجاادماییکهحواسشونترسپسرم،یترسیمچی

نگه خودشون پیش روزی چند میارن کردن کاری یه نبوده

میدارنباهاشونحرفمیززنوبعدولشونمیکنن.

یعنیباباحواسشنبودهپیپیکرده؟-

خندمیم معلوماستکهترسشرا برراکالهش.خوردیم.

وکندیموبادمیزندزیرموهایشاللشودستمراولداردیم

منهمبایدبدوم!یعنیبهدویدن.کندیمباخندهوجیغشروع

تااینکهرسمینمقدشکوتاهاستبااینحالبهگردپاشهم

بهدریکوچکویکسربازمیزندبیرون.علیشودیمنزدیک

سربازکندیمبهعقبنگاهدودیمهمینجورکه ومیخنند.

علی راه بقلشستدیایمسر کندیمو بعد هوا.اندازدشیمو

سرجام.علیستمیایمومیخنند.ردیگیمدوبارهسفتعلیرا

راکرهتویدهانشوباتعجبخیرهشدهیکاشاشارهانگشت

 و بینچشم نزدیکیگونهجایی بهم سربازشوندیمسرباز. .

میایدرویزمینوخوردیمبهموعلیتویبقلشسررسدیم

ازسربازتشکرچسبدیم چندنفردیگرپشتدرکنمیمبهم. .

کهامدهانددمییهازنجلویبقیهرودیمهستندهمانسرباز

وبعدباهممیایندسمتم.دیگویمدروچیزیبهشان

۴
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کهکثافتبرشداشته.علییاشهیشجلومنردهاستوبعد

ببیناِ:دیگویمتویکابینبغلایستادهو اینا اومد، مامانبابا

.پردیمبابا!وباالوپایین

دوهرسرشرااهستهمیاوردتویکابینولبخندمیزند.

توانیم.شودیمرتریپچندسالنمشیبیمهفتهیکباریکه

 بغز شمرد. تویسرشرا کنمیمموهایسیاه گرموامگونهو

.شودیمیخامگونهبعدخطراستروی

خسروایستادهروبروم،نرمهریشیگذاشتهوموهایکمیکه

 اشاره لبخند با پایین. زده هم بهکندیمرویسرشاسترا

وکنمیمتویپیشانیش.گلومراصافاندازدیمگوشیوچین

خسرو.سالمبغزمرابخورم:کنمیمسعی

سالمفاطهخوبی؟-

مقدمه بدون و از میزندیهاچشمیگوشهاشک خسرو

!کندیمبیرونبااستینپلیورنخودیکهپوشیدهاشکشراپاک

سالمفاطمه!-

 سرازیر هاش چشم از اشک دوباره راشودیمو چادرم .

وکشدیم.علیچادرمراکنمیمجلویصورتموگریهرمیگیم

شدهمامان.یچ:دیگویمبابغز

هیچیپسرم.-

روبرویمان صندلی روی اید می کنان خسخس پیرزنی

ندینشیم که را من زانوشوگذاردیمدستندیبیمو روی

علی"دیگویم "یا جاشبلند طرفم:شودیماز اید می سالمو

 گریه چرا نکنخوبنیستزن؟یکنیمدخترم جوونیگریه

میگیره.اشغصههماتبچهشوهرته؟ایشاالازادمیشهببین

توانمینم تکان سری پیرزن برای و بزنم .دهمیمحرف

طرفروسریشزده دو استاز حنایی موهاشکه از قسمتی

بیرونوعرقرویپیشانیشجمعشده.

بغل کنمیمعلیرا بینمنوگذارمیمو رویفضاییکه

لی.روبدهعیگوش:دیگویمنردهاست.خسروازپشتگوشی

 با تپلشیهادستگوشیرا چسبدیمسفیدو :دیگویمو

مامانبابا،دلمبراتتنگشدهبود،باباکیمیاییخونه؟،سالم

گفتپیپیکردیاوردنتاینجا!

 خنددیمخسرو بین از را دستش بهرساندیمهانردهو

 را دستش هم علی شیشهگذاردیمشیشه. روی :دیگویمو

بای.یبازودتربیاپیشمون،ییبابا

اخرسالنکناررودیمپایینوپردیم.دهدیمودستتکان

ندینشیمپیرزن بهگوشموچسبانمیمرویصندلی.گوشیرا

بعدازظهرمیخوامبرمخونهبرادرکاظم.خسرومیگویم:

 هاشرا کندیماخم و هم برییم:دیگویمتوی خوای

اونجاچکار؟

بلکهمی- التماسشکنم پاشبیفتم به بزنم زار برم خوام

رضایتتوبگیرم.

پاتواونجانزار!لطفاًفاطمه-

بایدبرممیخوامبعدازاینکهازاینجارفتمزنگبزنمبه-

شایددلشرحماومد.بابات

زنگزدم،- بابام به من نمیشناسه،اصالًگفتفاطمه منو

ادمایخونههمبایکوتشدنکهنهجوابمنوبدننهبیانتمام

اینجا،توهمخودتوسبکنکن،فاطمهیهوقتنکنهبریخونه

اینمردک...؟

امنشدهازوقتیامدهامبهچشمهاشخیره برمیم.سرمرا

مشکیش.باانگشتاشارهوشصتیهاچشمبهزنمیمباالوزل

باال.کشدیمعدبینیشراوبردیگیمبینیقلمیشرا

 را سرش اندازدیمخسرو و دوستیلیخ:دیگویمپایین

دارمدوبارهدستاتوبگیرم!دوستدارمفاطمه،

بهتهسالنزنمشتینقلریختهکفدستاندازمیمنگاهی

 به علیهمخیرهشده کهپاهاشراهانقلعلی. وهمینجور

تویدهانش.گذاردشانیمیکییکیدهدیمتویهواتاب

 برای اغوشیهادستدلم در برای شده. تنگ خسرو

حرفهاش.بغزدوبارهمیایدسراغمویهمهکشیدنش،برای

ازم گرهردیگیماجازهحرفزدنرا صداییلرزاندستمرا با .

میگویم:زنمیم و میله کاریمنمبه هر خسرو دوستدارم

کهبیاییبیرونهرکاری.کنمیم

وسربازیشودیمتاخسرومیایدحرفیبزندگوشیقطع

تمومهبفرماییدبیرون.وقتتون:دیگویممیایدو

 تکان هوا توی را دستش هاشدهدیمخسرو لب از و

"خداحافظ"دیگویمکهفهممیم

وخسرودهدیمخسرودستتکانیبرا.کنمیمعلیرابقل

بهطرفعلی.علیهمهمینردیگیموبوسدیمراکفدستش

.کندیمکارراتکرار

۱

 را دی گذارمیمسی علی و دستگاه روبرویرودیمتوی

.بیشندینشیمامکردهکهبراشمشخصیامحدودهتلوزیوندر

منرابعدازخواهندیمباراینفیلمرادیده.ازوقتیکه6۰از

خانه. بیاورند بیمارستان از علی کیزایمان .شودیمساعتی

را خسرو جاهاییازسیدیخشداردولیزیادخرابنشده.

پارکینگشلوغویتو.کندیمکهدرماشینرابرایمبازنمیبیم

.کردیمرویتاکسیکارروزها.انمیاستادهیادرهمبیمارستان

 قسمت سه اورد می در چه وشدیمهر ماشین صاحب بین

 بلند یکمانتو ماشین. روسریامدهیپوشیاقهوهخودشو و
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منظمی. خسرومشکینا برم و جمعپلکدیمهیدور را وسایلم و

.خوردینم.جوادهمنشستهتویماشینوتکانکندیم

شده. فیلم محو جوادعلی که داییمامان:دیگویمندیبیمرا

جوادداییجواد.

باشوقواشتیاقهمینرارسدیمهمیشههمینجایفیلمکه

گفتهپدرماززایمانچندباربیشترجوادراندیدم.بعد.کندیمتکرار

بریدیدناونبایدیهخونههماجارهکنیوازیخواهیماگر"بود

هرچندماهییک.وهمانشدکهجوادبیاییددیدنمان."اینجابری

وتویخانهشودیم.فیلمقطعردیگیمبارزنگمیزندوسراغمانرا

قنداقکنیمدوبارهشروعیعلباخسرو،میخواهیموقتی .شودیمرا

امنشستهبخاریکنار باز را پام روییکامکردهو علیبینپاهام .

.ساراکهبوسدیمصورتیاستکهخسرومیایدودستشرایحوله

عمهقربونتبرهعزیزم!یاله:دیگویمازپشتدوربینردیگیمفیلم

دیگر و خرده مفصلی کتک بود امده که روز ان از بعد سارا

نددیدمش.منوخسروهمدیگررادوستداشتیموپدرموپدرخسرو

کاری اخرشپدرمرضایتنامهرامیتوانستینمراضینبودند. بکنیم.

اعقدکردیم.بعدشگفتدیگردختریبهاسمتوندارم.نوشتوم

چراداییجوادوعمهمامان:دیگویمرفتهبودمتویفکرکهعلی

سارارونمیتونیمببینیم؟

منوپدرتباهمازخانهمیبگوبهشبگویمکهچهاتفاقیافتاده؟

کردیم؟ زدیمبهمیبگوفرار دوستداشتیمکهپشتپا همرا انقدر

همهچیزمان؟

البدکاردارنمامانی!-

رسدیمفیلم وردیگیمبهجاییکهعلیهمیشهچشمهاشرا

بدونکوچکترینچیزیرویش.لخت."مامانردشکن"دیگویمبهم

 به نگاهی سرم پشتِ اوپنِ یقابلمهاز هنوزاندازمیمغذا .

وبهشبگویمکهزنگبزنمبهبرادرکاظمجوشمیم.هنوزجوشدیم

یانه!.رویمبلمانهاوکفخانهپرشدهازاشخانهبرومخواهمیمکه

قرارنیستکسیاصالًعلی.بااینکهمیدانمیهاقصهلباسوکتاب

خاککنمیمشروعمانخانهبیاید رویمیزتوالترا بهتمیزکردن.

.کنمیمخودمنگاهبه.کنمیموتمیزشدارمیمگرفتهدستمالیبر

هامشدهانگارموکت.فکرموصورتممعلومشدهوابروهامپر.یموها

 هیچ نکند.یاشانهکنم رژصافش بر را بروم رو ودارمیمقرمز

بعدرویلبپایینم.کشمیم را برمالمیملبهام کنرا مو هم. به

دستمالپاکدارمیم با نوکشرا تاشودیمتمیزصورتم.کنمیمو

ومبایلنمینشیمرومیموکنمیمراپاکاشکم.ترکدیماینکهبغزم

وشومیمامیدنا.خوردیمبوقچند.رمیگیموشمارهرادارمیمرابر

کهصدایکلفتوخشدارحسنبرادرداردینمکالفهکهدیگربر

مایین.بِفَبهگوشم:رسدیمکاظم

خسرومیشهچنددقیقهمزاحمتونبشم؟سالمحسناقامنمزن-

کردی!امکالفهانقدزنگنزنبهمن،-

 که لحظه گذردیمهر و خالی دلم حسشودیمتریخالتوی .

علینشستهوزلزدهبهم:رمیگینمخوبیازحرفزدنبااینادم .

میخوباقاشماکهخودتونبهترمیدونیدتقصیرکیشده!حسن

اقیافتاده؟دونیدکهچهاتف

منچیزینمیدونمبازنجمعاتمحرفیندارم!-

اتبچهاقاجونحسن:کنمیمقطعکندکهالتماسشخواهدیم

قطعنکن.

بغز بزرگو حرف.شودیمتربزرگمثلیکبادکنکتویگلوم

اقاخودتونزنداریدبچهداریدیهحسن:کندیمزدنرابرامسخت

حرفبزنید مادرتون با هستید بزرگاینخونواده شما لطفیکنید

زنتنهام،بهبده،رضایتخسرو یه نهنهخدا دارم کسیرو خودم

برادریدرحقمنبکنیدورضایتخسروبدیدکنیزیتونوهیخسرو،

نم.امامحسیندیگهنمیدونمبایدچکارکبه،کنمیم

بودیمچاقوبکشهبایدیادشخواستیماونروزیکهاقاخسرو-

پدرمیخواد!اشبچهمیفَمیددیبازنشتنهاس،

به- بوده فهشداده مرز بیا خدا کاظم که دونید می خودتون

باچاقوتحدیدشکردهواونمکاظمخسرووقتیهمکهرفتهطرفش،

چاقوروبادستخودکاظمکردهتو...

ادامهندهنمیخوادبرامتعریفکنیخوبمیدونماونشوهر-

حرومزادهاتچهگهیخورده!

علیرویدوزانونشستهرویمبلوبرگشتهروبهمنوداردبهم

.دستشراکردهتویدهانش،بیندندانهایافتاده.کندیمنگاه

وکنمیمجلویعلیگریهکنم.خودمراجمعوجورخواهمینم

خسرواشتباهکرده،م بزرگیتیخرکرده،یبچگیگویم: کردهشما

میشهادرستونوبدیدبیامخدمتتون!اصالًکن،

.جایخوبینیست.دهدیمادرسرا

9

 پیاده تاکسی .میشویماز چنگانگار را دلم لبمزنندیمتوی .

 هام زانو و بیرونادرسرالرزندیمخشکشده میاورم گوشیمرا .

دراخرکوچههست.تااینجاکه6بنبست۱.ادرسکوچهانمخویم

یاکوچه بانیپوسیدهومغازهکهسایبانهاییاشهمهندیدم. ازشیر

.واندگرفتهحدممکنروبرویهمقرارنیترکینزدزنگزدهاست.به

جنساینیهایگاراینفضایکمبینشانهمادمهاییترسناکبا

یکپیرمردکهشودیموروانور سیگارفروشیداردکنارییدکه.

ایستاده.خمیدهشدهوکالهسیاهیکهبهقرمزیمیزندکردهسرش.

است. بلند خیلی هاش گویم:رومیمابرو می جانپدرروبروش

کجاس؟۱ببخشیدکوچه

.دوبارهباشودینمکندهاشنهیسوخلطیسمجازکندیمسرفه

.خلطراقورترودیمتاجاییکهنفسشکندیمشدتبیشتریسرفه

بعدخسخسکناندهدیم بقلیسمتنایا:دیگویمو اینکوچه

راستکوچهحسنسیبیله!

اشاره میاوردکندیمودستشرا بعدسرشرا بهطرفکوچه.

کیکارداری؟با:دیگویمباال

باجواببدهمولیبرایاینکهبیادبینشودمیگویم:خواهمینم

یهدوست.



 

 9315 تیرماه  |چوکماهناهم ادبیات داستانی |هفتاد و یکم شماره 13

 دوباره را اندازدیمسرش با و ییهانفسپایین :دیگویمبرده

 اینمحله داری رو و بر ماشاال و جوونی تو دوستیمحلهدخترم

نیست!

ترستویوجودمبودکنمیمتشکر وراهمیافتمسمتکوچه.

تریخالدارمیم.باهرقدمیکهبرشودیمکهباحرفمردبیشترهم

علیشومیم ستدیایم. دستمرا میریممامان:کشدیمو داریمکجا

بیابریمخونه.ترسمیممن

خوشکلمامانداریممیریمپیشدوستبابا.-

.بایدامروز"بیابریمخونه"دیگویماشهمهوردیگینماراماصالً

قانعشکنمکهرحمیبهمنوعلیتوانمیمحتماًحسناقاراببینم.

 را ما درد هست که ادم بالخره هشتفهمدیمکند. کوچه سر .

تویکوچهراهبروند.دوتوانندینم.بیشازدونفر،همزمانمیرسیم

وکنندیمجوانکهپالستیککوچکیبهاندازهکفدسترادارندبو

لبچیزیمیگویندنزدیک شودیمزیر تاستمیایمبهسرکوچه.

کمی شوندیمکهترکینزدبروند. راکنندیمفقطبهمننگاه چادر

باشانیکیشوندیم.همینجورکهنزدیککنمیمتویصورتمجمع

ناموسدیگهجنسخوبنمیاره.ونفریب:دیگویمصداییتودماغی

 اشیدستکنار تایید کندیمهم رد جلوم از تافنشوندیم. بوی

دادندیم چکارمیکنه؟نیا:دیگویمازپشتشانیکی. تیکهاینجا

باحسنسیبیلکارداره.نکنه

زیرخنده.اینادرسبااسمحسنسیبیلزنندیموهردوباهم

.علیبغزکردهوکندیمبهگوشمترسراهزاربرابرخوردیمکهمدام

بیابریمخونمون.یمامانگریهکند:خواهدیم

ییاجرهابلندوییوارهایدقدیمیوییهاخانهمیشویمواردکوچه

یاخانه.تهکوچهنمیبیمکههرچندتایکیشافتاده.بنبستاولرا

 کوچه از باز. دریکوچکاستو همیفاصلهبا باز و زیادیدارد.

 خراب.ییاجرهابلندوییوارهاید

علییکدستمراسفتگرفتهوبادستدیگرزیپکاپشنشرا،و

برکندیمباهاشبازی قدم یکجوری علی استو تند هام قدم .

خانه.کشمیمسرک.داردیم ونکیتوی دیوار به داده تکیه فر

نشستهومثلجنینخودشراجمعکردهتویهم.کهبهیکبارهدود

بهدیوراوسیاهیدهدیم.وسرشراتکیهشودیمزیادیازشخارج

.زنمیمکهبرمخانه.قیدهمهچیزراگردمیم.بررودیمچشمهاش

امدادهیادممیافتدکهبهخودمقول وسطکوچهصدایستمیایم.

شومیمحسناقامیایدبیرون.کمیدلگرمیخانهیکزنازتوی

.وسطخانهیکحوضشومیمخانهواردکهبرومتو.شومیممصمم

قدیمیاستکهتوشپرشدهازخرتوپرتوابولجنکههمهچیز

برداشته.دوطرفم وکهباالییکسکوقرارگرفتهاستییهااتاقرا

ییهاشهیشچوبیوییهادرب.هااتاقتابرسدبهخوردیمزیادییپله

ترکینزد.صدایزناندگذاشتهکارتنپالستیکانیجاشکستهکهبه

کمیارامتر. و منشده صافشومیمهمارامتر را صدام وکنمیم.

؟هیک:دیگویماقا.باصداییخشداروحسناقا،حسن:زنمیمصدا

زنخسرو.منملرزمیگویم:باترسو

بازهادربسمتچپصداییمیایدباال.بعدیکیازیهااتاقاز

شودیم بزرگو سبیلی و صورتیگوشتالو با مردی کهیاکلهو

زیر کشادکردیپاشاستو شلوار میایدبیرون. روشتاسشده

تادمدمپاشاندازدیمپیرهنیسوراخسوراخونازکدارد.دمپایی

.بفرما:دیگویمبااخممیایدوهاپله

.سالمسسباترسمیگویم:

پایینباشهخودتبیاباال.اتبچهعلیک!-

راهمراکجکنمکهدربکناریکهخواهمیمتو.دوبارهرودیمو

ویکزنکهچادرپیچیدهدورکمرششودیمحسناقاامدبیرونباز

.مگرازشومیمرویبند.دوبارهدلگرماندازدیممیایدومشتیلباس

ایناتاقتااتاقکناریچقدرراهاست.نبایدبترسم.

کنارحوضوشروعمیرودیمباهمحرفبزنیم.علیمیخواهیم

همینجاباشمامانومیگویم:رومیمکندبهتفانداختنتویاب.

!هاینرییجا؟خوبتامنبیام!

سمتراستمیزندیهااتاق.یکبچهازتویدهدیمسرتکان

درباالوکفشمرابیرونمیاورم.رومیمبیرونومیایدتویحیاط.

.بویناودودویکبویدیگرمشاممرااذیتشومیمواردو.زنمیم

کندیم سرفه کنمیمو اقا حسن همایب:دیگویم. صدایبه و تو.

قمیاید.دوبارهترسبرمداشتهوزانوخوردنچیزیفلزیازتویاتا

 تویدلمخالیاستوصدایتپشقلبمرا .شنومیمهامشلشده.

 رد را تاریک کنمیمراهروی یکحال به رسمیمو سبزوارهاید.

 پنجاهسالپیشرنگشدهباشد.دیشاهست.یاپسته

چپوچولهکهچسبیدهبهدیواروفرشپراستازییهایپشت

روبروم.ندینشیمسیاه.بایکاستکانچاییمیایدوییهایسوختگ

تویدهانشواندازدیمجلوشوقندیراصدادارکشدیمقندانرا

یهاقاتونبمبخمپاره،جوابفهشمشته،جواب:دیگویم خسرو

تاوارن(بدهحاالاینتوونشاملهرکسیتوونشم)گوهیخوردهباید

میتونهبشه.

بزنم.ابدهانمراتوانمینمگلومخشکشدهوزبانمچوب.حرف

اقاشماخودتوبزارجایبرادرمنوباحسنپایینومیگویم:دهمیم

حرفبزنید، تقدیمبهمادرتون اونم داریم خونه یه دنیا دار از خدا

رحمکنید.امبچهبهدیکنینمبهمنرحماگر،میکنیم

؟تهیحالندارمباشم،دوستممنبرادرتونیستم،-

.گرددیمبههموبرزندشیمسمتدربرودیموشودیموبلند

براماوردی؟یچتواومدیرضایتشوورتوبگیریباچیاومدی؟-

سیبکگلومجابجاامدهیترسمیخنند.اشدهینخراشوباصدای

بیاییمقرارشدخب؟فهممینممنظورتونوبالکنتمیگویم:شودینم

حرفبزنیم!

تکیه ندینشیمترکینزدوکمیدهدینماینبارمیایدبهدیوار

تعفنعرقازکلبدنشمیایدیبوعقب.کشمیمراخودمروبروم.

وشودیمترکینزدرویزمینوکمیدیگرکشدیمبیرون.خودشرا

 ■ !یفهمیماالن:دیگویم
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 «گلدریاچه آب» کوتاه داستان 
«فرزادپارسایی»نویسنده

 

نتیجه دیشبخانهیجلسهگویا خانگذاشتهیسالمایکه

همکنندوبهبچه بگویندبودندفقطاینبودکهدروغیسرِ ها

ایگُلنروند.اینسومینبچهتابترسندودیگرسراغدریاچهآب

بودکهتویدریاچهغرقشدهبودواهالیمحلهکهدیدندقضیه

می خارج کنترل از خاندارد سالمشود گذاشتند.ه جلسه خان

پخششدکهموجودیبهاسمفردایشتویمحلهبینبچه ها

موجودیگرگ شده. دیده تویدریاچه موهایخُرزَنلو با مانند

تویآبخفهمیبلندزنانهکهبچه را میها گفتندآنسهکند.

 .استکردهبچهراهمهمینخفه

هاهرچقدربهبچهدرآوردیاستامادانستمقضیهمنمنمی

بچه از من نرفت. تویکتشان بزرگترگفتم سال دوازده ده ها

آمدبامندمخوربشودبودم.برایهمینهمکسیخوششنمی

روزیکهجنازه احمدکهاوهماز یغرقشدهسومینبهجز

زد.بادریاچهبیرونآوردنددیگربامنحرفنمییتوبچهرااز

می نگاهم حخصم نمیکرد. هم را شایدتیجوابسالمم داد.

توی پیشبهزورخواهرکوچکصادقرا برایاینکهچندروز

اشگرفتهبودموهایشراکوچهنگهداشتموهمانطورکهگریه

 .کشیدم.شایداحمدمرادیدهبودبومی

هابزرگتربودموازبینشانفقطاحمدحاضرمنازهمهبچه

.آوردمیدرمشود.بایدتهوتویقضیهراشدهبودبامندوستب

می درباید دم روز یک است. کرده لج من با چرا فهمیدم

شانمنتظرشنشستموبهمحضاینکهبیرونآمدپریدمخانه

چوبییقه در چسباندمشبه و گرفتم چهاشرا پرسیدم شان.

کنی.همانطورکهتماممحلیمیمرگتشدهاستاحمد.چرابی

ولمیقه»لرزیدگفتمیبدنش اگه بهخدا ولکنطاهر, رو م

می همه گمنکنیبه گوش«. جریانبه ترساینکه از منهم

صادقوبقیهبرسدولشکردم.پیشخودمگفتمیکوقتدیگر

 .کشماززیرزبانشمی

پخشکردند,دیگرهیچکدامبزرگترهایخُرزَنلوراکهافسانه

بچه جراتنمیاز ها بچهکرد آن از قبل برود. دریاچه هاسراغ

کردندامامنتنهاکاریکهبلدبودمخیلیتویدریاچهشنامی

پهنپیداکنموطوریبیندازم اینبودکهچندتاسنگصافِ

تویآبکهچندباریباسطحآببرخوردکندوآخرهمبایک

می اما آب. توی برود آرآم راصدای شنا خیلی احمد دانستم

 .روددوستداردوزیرباراینافسانهنمی

کوچه سر کهیمدرسهیکروز بیرون اشمنتظرشماندم.

آمداطرافراکمینگاهکردوسرشراکجکردسمتدریاچه.

رسیدیمرفتمپشت که یاچه در به دنبالش. یواشکیافتادم

ازترسزردشده اشرابرگرداند.سرشوصدایشکردم.صورتِ

چشمانمخیرهشدوشروعکردبهدادزدن.زدمزیرپایشوبه

و گرفتم را گلویش بدنش. روی پریدم آب. توی دادم هلش

سرشراکردمزیرآب.باتمامتوانمسرشرازیرآبنگهداشتم.

دیدمکهکرد.جانشرامیقُلمیزدوقُلوقفهدستوپامیبی

آنقسمتازدریاچهراخیلیزند.هابیرونمیالیحبابازالبه

یدیگرراهمهمانجادوستداشتم.خیلیآرامبود.آنسهبچه

 .خفهکردهبودم

ازجاندادنشکهمطمئنشدمدویدمسمتروستاودادو

با و آمدند است. شده خفه تویدریاچه احمد که کردم فریاد

 .اشرابردندیرنگپریدهشیونجنازه

خیالمرا بدوناینکهحاالدیگر باز فردا از که بود حتشده

می کوچککسیمزاحممبشود جلویخواهرِ توانمتویکوچه

توانستمباصادقرابگیرموموهایشرابوبکشم.حاالدیگرمی

صادق کوچکِ بویموهایخواهرِ از پر خیالراحتمشاممرا

یادش و دریاچه ببرمشکنار توانستم روزی هم شاید بکنم.

سنگبدهم مسافتکهچطور که پرتکند پهنرا هایصافِ

 ■ .بیشتریرارویآببمانند
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 «زند!مرگ در می» کوتاه داستان 
«رامینرجبیکالشمی»نویسنده



 تابستانیکعصر آنیروز از آمدم،کپس اداره از ازبعده

یشکنمرفتمتامسافریوتاهباماشکچرتیکخوردنناهارو

ک ایهممعموالًنم. کنیشه چندپس.کردمینماررا دوریاز نبار

پسرودخترجواننظرمرایتعدادشهر،یداناصلیزدندورم

یهاکفوساکیهمراهشانبودند.یسکمنتظرتاانگاررد.کجلب

آستارا.ازآنگفتندشانترمززدم.یپایجلووبزرگبود.کوچک

دمیسوارشدندفهمیوقت.آمدیمعتشخوشمیربخاطرطبیمس

اجرایتئاترساحلیاستدرآمفوقرارهستند،یهتئاترک آنجا

هکازآنهایکیدم.یشنامهپرسیموردموضوعنمادرداشتهباشند.

 گفت:کانگار اعترافاتزناشو»ارگردانبود مورد زوجییدر دو

«باشدیمجوان

«.دجالبباشدیبایلیاوه،پسخ»منمگفتم:

«ن.ینکننگاهیاینبیاگهدوستدار»ازخانوماگفت:یکی

یبییزناشویادزندگیبهمنونهممنونم.»گفتم:یبهشوخ

وامخستههمیمکالبته.اندازدیمجوابمیوقفهپرازسواالتب

«دنشراندارم.یحالد

یسیهمگ روشن عنمیماشردن.کگار دود.یشد انبار آنن

یکخواستهپسازگذراندننارد.کگاربهمنتعارفیدخترس

ردمکشروعردم.کاد،دستشراردنیزیروزپرمشغلهوخستگ

 زدن.کبهپ

.دیچرخیماطرافدورسرمتمامجبودم.ینبرگشتگیدرح

طب جاده طرف نوازیدو چشم طرفیکازداشت.یعت

زارودرپسآندردوریدهازدرختانسرسبزومزارعشالیپوش

.خوردیمدهازجنگلوسرسبزبهچشمیپوشیوههاکهادست

یدطرف جاده ندورتریمکگر سرتاسریایلگوندریپهنه خزر

.کردیمجادهرادنبال

یرمردیابانپینارخک دیبلندسفیوموهاهاشیرقدبلندبا

دردستییدرنگبرتنوعصایسفیوشلوارکتستادهبود.یا

دستیسکتامنتظرداشت. راکتیبود. ظاهرشنظرم داد. ان

بود.کجلب سوارشستادمیارده نشست.یصندلنم.کتا جلو

منشگذاشت.یرپایرازسهیکسربستههمراهشبود.یاسهیک

حالمخوبنبود.یهمز اخالقشخاصرمردیپامد.یمخوابماد

اصالًبود. نداد. را دادم،کیمکجوابسالمم ادامه راهم به ه

پمتوجه ترسنایشدم صورت به مرد است.کیر شده قرمز

صورتش انگار دوناگهانخفهشود.خواهدیمگرگرفتهبود. با

 د.یشکنعرهکیهطرزوحشتناخودشراگرفتوبیدستشگلو

 

 

شد. دوبارهدم.یترسابتدا خوبگفتمآرام حالت جان پدر

ناگهانبهیپهمحالمخوبنبود.مننداد.یجواباست؟ رمرد

.وقتشهگفت:یادورگهخشدارویباصدایآهستگ

جلوتردوزنجوان دم.یترسیکمردم.کنگاهشیرچشمیز

جلبیز رونظرمرا یوقتردم.کشانترمزیپاهایجلوردند.کبا

رمردیسالعملپکعمنتظراستهشد.کازترسمیمکسوارشدند

مبهوتبودم.کگفتنازبودم. وقتشه یمنظورشچیعنیلمه

هپابهسنگذاشتهبود،کیکیبانازواداسوارشدند.هازنبود.

لپهایکموتاه،کقد و سفیتپل وچشمانیبرجسته دهیشکید

نشستازنکهیهمبرجستهورژزدهبود.لبانشداشت،یخمار

لبخندشیدرونآ وسیزیطنتآمینه منزد رویگاریبه یرا

گذاشت. یکباریکیآنلبانش و ویشکیاچهرهاندام ده

عسل ابروهایچشمان پوستکیبا و باال به رو و برنزهیوتاه

یلیخداشت. نظر به دیرسیممغرور به تپل زن س. گاریمن

منمرد.کتعارف افیشکبخاطر آن گیدن سرم یون .رفتیمج

ریپشدم.ترآرامیکمردم.کشینخآتیکردموکراردندستش

المراحتشد.ی.خزدیمهچرتکنبودانگارییمردسرشپا

حالتخفگیرمردصورتشآتشیناگهانپ دوباره وینشدو

داد، بهشدست فکیطوربهلرزش که دکر همیردم نیگر

مرد. خواهد یصدابالحظه و گفت:کیترسنایدورگهخفه

رانندگیحدرن.کانتخابخودت،ینداریوقت» توقفیین ا

«؟یکنیم

نگاه بسیرچشمیزیمنترسبرمداشت. انداختم. اریبهاو

یدرونآازگشتهبود.کترسنا نگاه چیهانگارردم.کنهبهزنها

ینیاتفاق یسهاآناست.افتاده را یوقت.دندیکشیمگارشان

ز زدند شدند نگاهم خنده.یمتوجه شما»دم:یپرسازشانر

«گه؟یمینپدرچیادیفهمیم

پتکیجواب دوآنسرمبود.یروکیهآندونفردادندانگار

شنیوقت ردند.کسکوتدرهمرفت.شانافهیقدند،یسوالمرا

نجایاحالتانخوباست؟شماآقا؟یسکچه»ترسگفتند:با

«ستینیسکهک

وردم.کراروشنویرادحرفزدننداشتم،یگرنایمنهمد

وست.یگفتممنظورمراد

 نداشتم فکدوست آنها که کر من ریزی.نگاهاموانهیدنند

انداختم.یچشم دستم بغل یشاگفتمبه کد توهم .امزدهه

د پیناگهان نگاهیدم مرد کخشمنایر من یانعرهورد.کبه

کیودکسهانگارکیداخلخورد.یانکشتیرپایزسهیکد.یشک
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شلوسردشدهبود.بدنم.کشدیمادیهبادهانبستهفرکبود

لباسهایدناگهان یپیدم روشن و خاموش مرد با.شوندیمر

رفتناستوقتگرفتهگفت:یصدا

ازمردنمن.زودهاالننه.»دموگفتم:یشکیقیمنمنفسعم

قبلازیول.ترسمیمیمکنلحظهینه،چرا،درایول.ترسمینم

«ردهبودمکنترلکنجاترسازمرگرایا

سخنراندانمینم به شروع یپردمکیچرا عقبیمکرمرد

رد.کینینش

بود.یزنمادرمارمندبود.کپدرم»گفتم: طیمحدرخانهدار

دلکنوجوانبزرگشدم.یآرامنسبتاً به شدم زیه بودنیل اد

یرمبراکفیولردنمشغولبودم.کرکشتربهفیبیاریکاوقاتب

دریتحل نبود.ییلانسانیرامونومسایطپیمحکلو چونارا

من.شدندیمردیهرموضوعیعازرویدرمدرسهمعلمانسر

یافسردگداشتم.یدیاسونامیموقعآننداشتم.یحالتخوب

ونیهممدبازدهشدم.کهوارددانشکنیاتابهسراغمآمدهبود.

بهچونکهپدرمهستم. هکیبارنیاولردننبودم.کارکمجبور

 دانشکوارد شدمکتابخانه است.یده آهادم نجاتمرا.هاکتاب..

یتحلیبرایادیزیهاچهیدرچقدردادند. نگاه و بهکل ردن

تشنهیکمنبود.یانسانیلهایومسایطاطرافوهستیمح

«بودم.

هممن.ختیریمازسروصورتشعرقرمردگرگرفتهبود.یپ

ارکرمخوبکونباعثشدهبودفیافآننم.کاریکچدانستمینم

.اوانگارفقطمنتظربودهردمیترسینموهمدمیترسیمهمن.کن

خورد.یانکشتیرپایزیسهیکناگهانند.کبیارکعتریچهسر

یازندهدرونشموجودانگار پا .دیکشیمونعرهزدیمدستو

یماشسرعتدم.یشکیقیعمنفس ازناگهاناهشدادم.کنمرا

م.یخوردیانکتینهمگینحیردشدمودرایدستاندازیرو

چهیدرنیانداشت.یامزهیینمطالعهبهتنهایایول»گفتم:

باابتداگذاشت.کبهاشتراستیبایمرایبابهزندگیزیهانگاه

ایزیدختر رو میبا در یدانشجواوانگذاشتم.یناحساسمرا

ترب است.االنبود.یتیعلوم همسرم هردانستمینم....آهاو

مرگمثلرف میقشفیلحظه تو به هم باز است. یقهمراهم

«نلحظه...یهمیحت..کنمینمرکههمچنانبهتوفکمیگو

اتیتواخالقیازازدواجدرمورددانشوشخصباهمسرمقبل

ا هرچیوعشقو درموردخودمانصحبتیزیثارومحبتو

اوبپرسم...شایفراموشمشدسوالامام.یردک ستینیازیدنیاز

شادانمینمدهشود..یهپرسک مرایآکهد....یایدبدشانبیزنها ا

اظاهرویآرد؟کاتانتخابیتواخالقیدانشوشخصیفقطبرا

یمایس اشزهیغرمن بر مزدیانگیمرا باب هستم؟یو لش

دراکمیگوینم ایهمرا با نهامدادهنسوالهاعذابینسالها .

گاه نکپرسمیمی...فقط شخصکه بعد بخاطر دیند از گریتم

یولردهاست.کیمچشمپوشیبعدها .... نگونهیاشودینمنه

«رد.کیشداوریپ

بلند آه تپل زن گفت:یشکیناگهان و حالتون»د شما

دقابابده.یلیانگارخ یقیخودتون کست صحبت .دیکنیمه

یولسخته.یمکشبرامکدم.آه.....هرچنددریروشنحرفهاتون

میلیخ ک...آهشه.یحسادتم در منیهامیزندگه از وقت چ

موردکوهمهدند.ینپرسیسوال گرفتندمیتصمامیزندگسدر

....«آهاالمن.

دلیآه ته بکدیشکاز خود از مرا یه آنفقطرد.کخود

باشجمله یمرا کدیترسانیمشتر عگفتیمه خودم نیمنبا

واقعاًایاست.یالیرمردخیندپک...نآه.کنمیمصحبتهاوانهید

خودمرگاست.

بارعاشقنیاولر.یبخادشیسخته.یلیخ»زندرادامهگفت:

مکتکدیفهمیآنموقعپدرموقتدرهمسنخودمشدم.یپسر

مراراحتازخواهدینمهکزدوبعدمنودرآغوشگرفتوگفت

رد.کامشمرارهاکدنبهیبعدرسکآخرپسرسردستبدهد.

یهاصحبتهمفهومکنتونستماونپسروبشناسمهمانطورمن

نتونستمبدونم. سپسباونگرفتم.یمیمنتصمگهیدپدرمرا

هاهادارهوهمپول.یاپدرانهمهرهمردم.کازدواجیرمردیپ

....«ها

مردریپشترشد.یبترسم.کردیمهیتوامباگرییهاخندهزن

د.یشکیاونعرهناگهاندوبارهبرآشفت.

س الغر یزن روشن هرکگاررا به و کرد داد.یکداممان نخ

زدوینیسنگپکشراباغرورباالانداختهبود.یابروهاهمانطور

میهبودککوچکم.یدوتاخواهربود»چشمانشرابستوگفت:

د زن ایپدرم یصیگه بود.کغه اوایهمواسهرده بحثین ل

ب بود.یوجدل پدرم و مادر بعدشن کهم را پدرم مترکه

ازمنبزرگترچونرد.کهمانموقعهاازدواجخواهرم.دمیدیم

مطالعهاهلبود.یزنباسوادمادرمبودم.کوچکفرزندمنبود.

یبراشهیهمبود. کم داستان یکشهیهم.خواندیمتاب

نکهیا.خوردیمرااشگذشتهحسرتدردلداشت.یاینیسنگ

وقفدانشیز خودشرا است.کاد است.یلذتچیهرده نبرده

است.یجوانیهاطنتیش آزادیبمرانداشته اندازه از ش

ندهیمثلخودشمندرآخواهدینمهکگفتیموگذاشتیم

ردکطرفمرابامطالعهآشنایکازرابخورم.امگذشتهحسرت

یچی:هگفتیمادرمارمگذاشت.یدراختیادیزیآزادیوازطرف

بعدازدواجبهببر.یخواهیمیهرلذتیتوانیمتاارزشندارد.

یبودمبیهتازهجوانوپرازانرژکاستادمین.کنیرکهمف

ناخوداگاهمهریطرفاز.کردمیمخواستیمدلمیارکمهاباهر
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پدر ینداشته نیاول.دادیمآزارم در شبانهیهمانیمیکبار

دمایخوشسکیپسر انگاراوهدرحالساززدنبود.کدمیرا

بودبکمصرفیزیچ ردکمندعوتاز.دیخندیملیدلیرده

هکمنملذتداشت.یلیشبخآنرفتم.یپذمنمنزدشبروم.

منردم.کسرکشبراباآنپسرآنمادرمآزادمگذاشتهبود.

تالذتببرم.خواستمیمفقطمنراازدستدادم.امیدخترانگ

یتابفروشکدریپسرروزناخواستهعاشقشدم.یکآهه....کنیا

د یمرا مورد در دستانمپرسکدو تماممند.یتابدر یهماز

آمد. خوشم او از همدیببعدهاجوانب آنجایشتر در را گر

شیبرایزندگ.میدیدیم یپیگریدیلکم بود.کدا ازورده

پسرهاکییهارابطه با برایدیه فقط بودمیگر داشته لذت

قرارگذاشتم.ینپسرعاشقدرجنگلیهبااکنیاتاتاسفخوردم.

خآن بود.یزیلیروز یولبا هنگام فهمکآن مندختریه ید

گریآنروزدازرد.کهراسانفراراورد.کهیارگریستمبسیرهنکبا

اوخبر ایپسرحتآننشد.یاز ...صدآهنشهرهمرفت.یاز

یشدموهوویرمردیبعدازفوتمادرمنزنپوافسوس.....

«نخانم...یا

گیمند همیگر از قلبمتندتر بودم ی.اوضازدیمشهیجشده

سنگفشاربود.یبیعج زینیو چشمینگاه پیر مرد.یآن ر

هرلحظه بودم بگکمنتظر را جانم طرفیه واز یحرفهایرد

زکیدوبارهندوخانم.یاکدردنا پایسه پیر تیآن مرد یانکر

بهاویخفگحالتدوبارهازدرونآنبرخواست.یخوردونعرها

صورتشع و شد.یدستداد آتشسرخ یدودستشگلوبان

گرفت. چشمانمخوبیدمنخودشرا جیگسرم.دیدینمگر

.رفتیم پناگهان بدن سفیاز نور مرد وسپسیتابیدیر د

خاموششد.

اشانداختیبههووروبود.یازچشمانشجارکزنتپلاش

م.یامشبازشرشخالصشوایبم.ینکیارکایوگفتخواهرمب

بهیالغرباوقارنگاهزن.خواهمینمگریداهشدهاست.یسقلبم

 دستانشفشرد.کاو در را تپل زن دستان و ازکاشورد را

دمینهدیآدر.مانمیمردوگفتباتوککچشمانهوواشپا

زنتپلچاقوک جییه از آورد.یرا ویهاخندهوبشدر بلند

الغرچشمانشرابست.زن.کردیمکیوحشتنا

نیدنایدباردننداشتم.آهستهزدمبغل.کیرانندگیگرناید

بریخونناگهانشترستماموجودمراگرفتهبود.یزنوخندها

بستم.چشمانمد.ینپاشیماشیشهجلویشیرو ی...نگاهآهرا

چاقو انداختم بغلدستم گلوییبه بود.یپیدر نشسته مرد ر

ندورشدم.یادهشدموباتمامتوانمازماشینپیازماشعیسر

انگاردم.یمارستاندیهگشودمخودمرادرتختبکچشمانمرا

بکسالهاست بودم.یه خوبفکحاالهوششده که کنمیمر

مندنگلچهبود.یشکانازیهمنظورآندانشجوکدیآیمادمی

جومنگبودم.یگچقدر..اوهگاراست.ینسیردمگلهمعکرکف

جشدم.ی...گاوهروز.یمبهمدیهمآنماجرایطرفاز

فشرد.یهمسرمبغلمنشستهبود.ودستانمرام

گفت: خانومیپل»همسرم یسدوتا ماشکرا در قتلیه نت

دستگک بودند یرده اهاآنرد.کر با شوهرشان یبا حقه هکن

خودروهاییعزرا هستند میل را هکنیاجالبند.یدزدیمردم

باطریپ توسط و بود چسبونده نئون المپ بدنش به یرمرده

 مکردهیمروشنش مردمو فیولترسونده.یو نکتورو نمکر

ا باشهبا ها..ها.اتیشگیهمبودنینمنطقیترسونده یولها

«شتندکنتشوهرشونرویشباوناتوماشید

دردنا»گفتم: صحنه چه مکیاوه درد اونانه.یکبود...سرم

مهکهمحاینمیماشتوحرفااولشزدند.یلیشوهرشونخیجلو

بود.یلیخبود.کمتحر اونجالب یحرفانیترینهانخانوما

«دلشونوزدند.

«ییچهحرفهامثالً»:

دلمویحرفایهسریمومنمیچشمامونوببندشهیم.»گفتم:

«بزنم

وونهید-

رکفیموضوعگاهنیبهاقبالً»م،گفتم:یچشمهاروبستیوقت

رمردهیهبااونپکنیشدبرامتااتررنگمکبعدشی!ولکردمیم

ارگذشتهبهمکهمهافبعدشلمواجهشدم.ییبهاصطالحعزرا

آوردن....ی ایهممنورش از یشه آکترسمیمن ایه با هکنیا

همیکنیمفیشهازمنتعریهم یذاریشهبهمناحتراممیو

زهیمنممثلهمهآدماغرخبتمباشه.ینهفقطبخاطرشخصکن

بودنتروازهمهابعادداشتهباشم.یاحساسراضخوامیمدارم.

«خودخواهانهستیمکدونمی...مییزناشوپم،یتبعد

 کچشمهارو باز دیردکه یم اشکدم زنم چشمانشکه از

ستیجار

همازاگه.یطرفهحرفزدیکخودخواهانهویلیخ»گفت:

شه.یتمامابعادتوروقبولداشتهباشمبازهمبهنفعآرامشتوم

خبتتبرامپررنگتربود.یدمتبعدشخصیدیلوقتیاوناوامن

منمهرچند.دادمینمومدجوابسالمتوهمیاگهمنخوشمنم

امشبداشتم!....ییهمآرزوهامنداشتم.ییارهایخودممعیبرا

منشدم..جیگاورند!..یورشبیارگذشتهبهمنمکافیباعثشد

«نم...کرکدبروموفیبا

رونرفت.یشبلندشدوتلوتلوخورانازدرببیهمسرمازجا

ار.کازافیماندمبامشتمن

■ سم.یتانبنویرابرداشتمتاشرحماوقعرابرایاغذکعیسر
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 سه داستانک 
«مجیدمهرابی»نویسنده



 مراباخودتانببرید

شهیدمتقدیمبهدودایی

خودشراازالیدستوپاهایکنارتریلیبیرونکشید.

.چشمانشپرازاشکبود.نگاهمراازصورتکنمیمنگاهش

.دوزمیموبهسفیدیرویتابوترمیگیمکوچکوسفیدش

باماژیکسیاهنوشتهبود:

مراباخودتببر...-

گیر،پسرکتویچمبرجمعیتکنارتریلیچرخانمیمسرمرا

کردهبود.

جمعیتاورابلعید...یهمهمههجومو

تریلیپسیهاچرخامواجمتالطمراازکنارسیاهییاناله

زد...

،تویسرخیکشمیموسرکستمیایم.محکمخورمیمتنه

یپوستهوسبزیدیخندیمخونپسرک،سفیدیچشمانش

■ .شدیمزیردستوپایهجومجمعیتلهشیهاآدامس

-------------------------------------------------

Warجنگ

0

پسرکنگاهکرد،

مادرشرادید؛رورووکشراانداخت...

ودوید...

مادرکودکشرابغلکردوبوسید.

رورووکازچرخشایستاد.

وافتاد...

9

.نارنجکازدستشافتادنگاهکرد.مرد

پسرکیگونهزنکودکشرابغلکردهوصورتشرابه"

چسباندهبود.

"خونصورتشانراپرکردهبود...

■ نارنجکمنفجرشدوخاکوخونهمهجاراپرکرد...!



مادر

سربازنگاهشراچرخاند،

 پیرزننبود؛

راتکاند،اشیخاکخاکِلباسِ ایستاد، بلندشد،

 نگاهکرد؛

سیمخاردارگذشتهبود،پیرزنازحصار

 فریادزد:مادراینجامیدونِمینِ...نررووو.

پیرزنبرگشت،

 ...لرزید:پسرمگفتهبیایماینجاآراماشصدای

 سربازقدمبرداشت،

 ...راباسرآستینپاککرد:الالهاالاهللاشیگلپیشانی

 ...مادراینمینهامنفجرمیشه...توروخدابرگرد :

 پیرزنجلوتررفت،

 .پیچیداشیگلبادوخاکتویچادرسیاهگل

سربازنفسداغوخسدارشرابیرونداد:مادرماخودمون

 ...میکنیمپیداش

 ...شردُرُستنکُن 

 !...ایبابا....اینجامیدونِمینِنفسشراتازهکرد:

 !وزمزمهکرد:توچطوریتااونجارفتی؟

 

برداشتوانداخت،کالهشراازسر

 دنبالپیرزنرفت؛

پیرزنبرگشتونگاهکرد،

 ،دیتابیمنورخورشیدازپشتسرِسرباز

 .دستشراسایبانچشمانشکرد

صدایانفجارتویدشتپیچیدوگردوخاکهمهجاراپر

 کرد؛

پیرزنافتاد،

 صدایسربازنالید:سوختم،خدااا

■ د.وخاموشش
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 «آژیر» کوتاه داستان
«سارابهمنی»نویسنده



بودیم. رفته شهر از بیرون یکلباس بودم نپوشیده گرم

رنگ خاطر به که شالی با پاییزه سیاه زیبایشنازک مانتوی

مشخص هوایش که روزی در بود. نیامده چشمم به بودنش

جانوکردینم قیدگوشو چنددقیقهدیگرچهخواهدشد،

همیشهلباسگرم بود. امیراورکتپوشیده بودم. زده گلویمرا

می با بود اولیهمکهدیدمشپالتوپوشیده روز یاقهیپوشید.

 ریشکوچکیزیر و وقتشیهالبایستاده هر :دیپرسیمکه

بزنم؟

خوامتیم:واسههمیناگفتمیم

رویزمینومیشدیمترهرچهدور برفِ

.شدیمترمشخصهاکوه

؟ینیبیمروهاسولهفیروزهاون-

هنوزمدارهبرفمیاد_

_ این مثل رفتم تازه که بزرگترِهاستسولهاینجایی یکم

سوزیمزمستوناازسرماتابستوناازگرمامی

اینجاخیلیسرده_

فیروز،بپرپایینبرفبازی_

سرده_

هستم_

سرمراکهبهنشانهقبولتکاندادهبودم.صدایشتغییرکرده

 دو بم دوستیارگهبود. را رگه صدایدو همیشه بود. شده

داشتم.شنیدهبودمهرکسیمشروبیاهرچیزیمثلمشروب

می رگه صدایشدو بخورد، صدایشصدایامردانهشود. زیبا،

.امیرصدایشزبیاشدهبود.صدایصدا.شودیم

بادداشتپایینمانتوی ماشینکهپیادهشدم. راامزهییپااز

بردیم یهاشهیر. را بردیمشالم رایهاپاچه. .بردیمشلوارم

 به یکمرهامیر سفیدی بود. رسیده رامیهاچشمهابرفکوه

بایدزدیم ریزمیهاچشم. بتوانمپاجایپاهایشکردمیمرا تا

 خیال کردمیمبگذارم. بگذارم که پاهایش جای شومیمپا

می بدن.خودش. یک در روح دو تکانشیهادستشویم را

تمرکزداشتهباشم.گذاشتینمعجلهکنم،خواستیمودادیم

.گذاشتمیمپاکنارپاهایش

 مرا داشت پیچاندم.بردیمباد گردنم دور را نازکم شال .

بود. انداخته گردنش را دوربینش دم بادامیاسبموهای که

راهرسیدنیانهیمقاًیدقتعادلمرابههمزدهبودند.بردشانیم

به



صدایم باد در امیر بودم. ایستاده ماشین به برگشتن و امیر

وتمامحواسشبهمنبود.موهاشیهاچشم.مردمکنافذزدیم

.صافوآسودهایستادهبود.کنارشکهبردینمواورکتشراباد

 دم میهایاسبرسیدم را شالم کرد. ناز گردنمترمحکمرا دور

پیچاند.صدایشصدابود.

چقدرزیبا_

چی؟_

بیا..._

نمی بوران دیگر بود، کرده که آمد.بغلم

شالم،پایینپالتویمیهاشهیرشلوارم،یهاپاچه

خورد.موهایمتکاننمیاصالًساکنشدهبودند.

روییهادست کهدستامگونهامیرگرمبود.

است، پوشیده اورکت چرا گذاشتشککردم

 مانتویپاییزه رویامدهیپوشچرا بوسمکهکردشالنازکمرا .

زدم.زیرلبناخواستهخواندهقهقهسرمانداختموروبهدوربین

 یهیگر»بودم. را خندهیشنوینمجانم به دهانم که چرا /

است را6«گشوده جانت گریه بود. کرده تکرار سریع امیر

وتابهماشینبرسیمیاگشوده/گرچهدهانبهخندهشنومیم

چشمان بود. کرده تکرار یکبار و برقامیآبهزار طوریکه را

گشادکردهبودموتوانستمیمانمشخصباشدتاشادیدرونش

.«شودیمبهچشمهاخالصهاشهمه»امیرعکسگرفتهبود.

.نیازینبودبپرسم:میرفتیمیکباربیرونازشهریاهفتهدیگر

.میرفتیمآوردیمکجا؟بپرسد:کجابرویم؟ماشینپدرشراکه

یکباریاهفتهنازکمرادمدستگذاشتهبودم.یهایشالروسری

موهایمصحبت نسیمهمکهکردمیمبا نازکبشوند، لَختو

گشتیمکهمییاجادهیکباربهدنبالیاهفتهآمدتکانبخورند.

وسیع.یادامنهکوهیباشدباشیهاتپهوهاچیپبعداز

اونکوهاینوکتیزروببین-

چقدردورن-

چندباربرنامههابچه،باهاستکوهنزدیکهسولمونپرازاین-

رسید گوشش به خبر تا کارفرمامون اما ریختیم؛ فتحشونو

جریممونکرد

مهیاابره؟-

                                                           
1
 .James Mercer Langston Hughes شاعر، داستان نویس،  

 نمایشنامه نویس، سیاه پوست آمریکایی

مشخص هوایش که روزی در
چهکردینم دیگر دقیقه چند

و جان گوشو قید شد، خواهد
 گلویمرازدهبودم.
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آوردم- هم وکوله اماطناب بریم؛ یواشکی جاییشو یه تا

کوهایجواننفیروزهاکوهکارفرماازتویکمدمپیداکرد،این

بهچیزهاجاده بود درشهر هرچه نداشت؛ شهر ییداشتکه

کنارجادهییهاآپارتمانمثالًدرجادهتصورکرد؛شدیمراحتی

وزنیهمدرحالرختپهنکردن؛امادرکجایشهرامنیتو

آرامشکوهبود.آخرینبارکهبهکوهرفتهبودیم.روسرینازکم

 پالتوی با بود قبلیازهییپاسرم روزهای با داشت.که فرق

رژمراشیهادکمه گذاشتهبودم. باز کمربندشرا و بزرگبود

رنگشالنازکمزدهبودم؛بوینارنگی،بویسیبوبویپرتقال

بنرهایتبلیغاترانشانهگذاشتهبودم.پاسگاهیکهدردادم.می

 رد جلویش از که هربار و داشت قرار خاکی میشدیمجاده

 حبس را میکردیمنفسمان میهانشانهاز کهییهانشانهبود.

 وخواستمیمکردند.میگممانبیشتر دره و کوه دل در

پیچدرپیچگمشوم.گمشدنیکهانتهایشپیداشدنیهاجاده

جادهکشف از شدننباشد. پیدایپیدا خوشممانشدهنباشد.

ممتدیکهیهابوق،نبودهانیماشآمدهبود.ازنبودسروصدای

.ازیشویمبایدازوسطخیابانردشویوگرنهلهدادیماخطار

درستتشخیصگذاشتینمکهییهاخانهنبود رنگآسمانرا

بهخواستیمقانوناصرارداشتباشد.بدهم.ازنبودنآنچهکه

ازروزاول بهچپبرانید،میهانشانهکوهبیاید. ازراستبرانید،

کهییهانشانهآهستهبرانیدوتبلیغپفکلیناوکتابگاجبود.

 همه میهاجادهدر تکرار رایهانشانهشدند. دانستمینمامیر

.شدینموبهتریبودندکهگمترعاقالنهیهانشانهاحتماالً

میمیرفتیممستقیمکه هاچیدرپآمد. آمد.میمیرفتیمکه

آمد.بدونتندترمیمیرفتیمآمد.یواشکهرفتیممیتندکهمی

فقطمی بزند، چراغ عقببرگرداندهاینکه به که را رویم آمد.

رادیدمکهرویهاپرتقالبودمازگوشهچشممنارنگی،سیبو

زیرهابیسصندلیوزیرصندلیپخششدهبودند.دوربینکنار

.شدیمداشتگمامیآبشوقچشمهایصندلیافتادهبود.

ازآینهببینینیبیماگه_

آهان،آرهدیدم_

همشانیهامردمکنگفتهبودم نگفتهبودمرانندهنمیبیمرا .

 کنار و است جاده به بهترمیاشیدستحواسش مرا خواهد

ببیند.فقطگفتهبودم:کوه،کوهراردنکردهباشیم

بدوناینکهامیرحرفیبزندمتوجهتقسیمکارشدم.امیر،باید

 روی تمرکزشرا میهاچیپتمام باید من و راهاکوهگذاشت

خواستمرویمرابرگردانم.درآینهچیزیپیدانبود..میدمیدیم

حتی نبینم، را چیزی هیچ بود بهتر شاید بودم. ترسیده

نشانه کوهماامیتکرارهای به نزدیکمیرا. که جادهن شدیم

می سرمانلغزنده پشت ماشین بود. آمده کوه به ویرانی شد.

می له بگوید که اخطاری بدون زدن، بوق بدون .دیشویمآمد

بودم. ایستگاهچشمترسیده در بودند. شده گشاد امیر های

احساس بودم ایستاده یهاچشماتوبوسکه بهاششدهگشاد

انداختهبودامخنده پالتویییقهایستادهویاهیسا. ازپسریبا

دیدم.پسریکهقصدداشتآسودهپاهاییرویهمانداختهمی

 اما نمیشیهاچشمبنشیند؛ دیدینمخوبمیهاچشمگذاشت.

کسیکهروینیمکتدانستمینم.نمیبیماشتباهکردمیمفکر

 چه از استمرا نشسته بلوار لبخندمندیبیمیافاصلهوسط ؟

نرسیدههاچیپپیداستوقتیلبخندشپیداست؟هنوزبهپیچدر

سبکیبودبیشتربراییهاحفاظشانکنارهکهییهاچیپبودیم.

از و بود ایستاده دیوار مثل که کوهی به هنوز زیبایی.

قرمزیهاتپهنرسیدهبودیم.هنوزبهترساندمانیمفروریختنش

 گرفتهبودوبا امیردودستیفرمانرا یهابوقنرسیدهبودیم.

.ترساندمیمبیدلیلش

اینازکجاپیداشد؟-

آمادهباشبودهمیشه-

ترسممی-

.آمدینمنفسمباال

ماشینسفیدبانرسیدهبهآخرینپیچرویمرابرگرداندهبودم.

 سبز، بشیهاچرخنوارهای هوا به رو و چیزیچرخان ود.

دمیدینم کنار نه و بود پیدا راننده نه اشیدست. ییهاپژواک.

 را پژواکمردهایلهدمیشنیمنامفهوم شکسته، پژواکآژیر ،

ناکاممانده ماشیندررسیدنبهما پژواک... پژواککوه، شده،

.موهایمرازیرشالمبردهبودمومیکردیمبودوبایدزودترفرار

.میشدیمدور

 ■باترسبهکوهمانرسیدهبودیم.بارنیآخربرای
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 «هاحاطفهبی» کوتاه داستان 
«زادهمریممنشی»نویسنده



 چیدعوا هر باالگرفتو گرفتیمباالترطبقمعمولدعوا

مامانکمترکوتاهمیاومد،انگارییهجورعهدباخودشداشت

اون دعوارو سقف اخر خشت همیشه باید اون طبق که

فقطمامانمنتنهاتوکردمیم،البتهاونموقعفکرگذاشتیم

امابعدهافهمیدماینموضوعیهجوراییخونوادهشوناینجوریه

اونچیزاستکهبهترهیخانوادهتوی ژنهماز مادریمارثیه،

 باهاشکاریکرد نمیشه بپذیرتشچون بهمخصوصاًادم اگه

یه میشه باشه شمایل و شکل اگه حاال بشه، مربوط خلقیات

روشانجامدادکهالبتهموقتهوبالفاصلهخودشییهایجراح

مامانخشترو بگذریم، ریزی، ابرو تونسلبعدیو میندازه

اخررودردستگرفتهبودکهدیدیماینباربابامزدهبهسیماخر

همازاون"کودتا"یواژهکرده،این"کودتا"وبهقولخودش

تکیهکالمهایباحالبابامبودکهباهاشماجراهاداشتیم.

صداش اینجوری ما و بود بابام همون که اقاجون، خالصه

،بعدازشکستنچندظرفنهچندانگرانقیمتبهقصدمیزدیم

گرفتنزهرچشم،کهافاقههمنکرد،ناگهانبهطرفاشپزخونه

من"پریدوگالننفتروبایکبستهکبریتبرداشتودادزد

زندگیفرشومبلومنظورشاز"زنمیماینزندگیرواتیش

 اسباب داشتیهیاثاثو وقتی اما بود، منزل

منزل،یهیاثاثنفتروبپاشهرویکردیمسعی

،چوندلشنبوداینکردیم"سعی"همواقعاًو

که دستیبود چشماشدنبالیه بکنه، رو کار

بیادوجلوشروبگیره.

قادوتانکتههستکهباسهمینوسطدعواآ

مخم، رو بدجوریرفته چون کنم بهشاشاره

وبعدهرجاضرورتشپیشاومداولیگمیماولهمدومیشرو

دعواهایهمه،نمیدونماینچهحکمتیهکهتویگمیمروهم

یهحرکتیرومیادکهنمیخوادانجامشبدهیافهوقتییهنفر

لیکیمیگردهکهبیادجلوشروبگیره،تاطرفوهیهمدنبا

موردنظرازراهمیرسهوجلویشخصبیاعصابرومیگیره

ناگهانموضعشخصعصبانیعوضمیشهوحسحقبهجانبی

مظلومیت و اینشدید تصمیمردشیگیمهاحرفو جا در و

قطعیبهانجامکارشمیگیره.

افتادوتاداداشمدستبابامدرمورداقاجونهمهمیناتفاق

روگرفتکهنکن،ناگهانقطعیتدرچشمهایاقاجونموجزد

کردیمدرحالیکهتوهمونوضعیتموضعشروهمعوضو



روبهمامانداد بهسمتاتیشزدنیهزندگیکمخرجتر،

اهاهفهمیدممشکلتچیه؟توازحسودیلباسایمن"کشیدکه

!!!یکنیمداریدعوا

فقطبگمازاون اینوازکدومجیبشکشیدبیرونکارندارم،

سقف،ییهاحرف جایخشتاخر به مامان باعثشد که بود

ماجرای حاال بگیره. دوبلکسفوقمدرن ساختیه به تصمیم

لباسهاچیبود؟

غروبهمینروزکذاییکهباباماومدخونهغیرازشیرنیو

دوسهشدیمشمحسوببستنیکهجزوخریدهایهمیشگی ،

روزنامهکاورشده دستکتشلوارشقورقاتوکشیدهکهبا

رودادهبوداشپارچهبود،دردستداشتکهچندوقتپیش

حاال و براشبدوزه تازهخیاطتا مثلجهاز و بود شده حاضر

خیاطحرفنداشتوکارماشد.یخونهعروسسردستوارد

پوستاصلیهاکالهاقاجونهملباسهاروهیپروکردوباانواع

افههاشبود، ستکردوچندینعکسبهیادروسیکهجزو

گوشه در باهاشانداختویهاکنارهماندنیهم قشنگخونه

بعدلباسهارفتنتویکمدواسهوقتش.

 گمیماینکه و سلفی منظورم ویهایگوشعکس باحال

یه درباره دارم نیست، دیجیتال دوربینهای

حرف جنگ بعد سالهای اولین توی ماجرا

زنمیم که جنگ این البته واسهگمیم،

جنگهاییخانواده درگیر همیشه که ما

،دیرسینمجدیبهنظرچندانداخلیبودیم،

امابههرحالدوربینماازاوندوربیندستیا

 فرصت سر باید که ویرفتیمبود عکاسی

۴9یا6۴بستهبهپولتیکحلقهفیلم بعدیدیخریمتایی، ،

توییکاتاقخیلیتاریککورمالکورمالفیلمرومییبردیم

 که عکسی دونه یه هر وبعد دوربین توی ،یگرفتیمنداختی

برهیدکمه تا چرخوندی خرتمی خرتو رو دوربین باالی

 باسصبر بعد بود اینمراحلاولیه تامیکردیمعکسبعدی،

عکسبندازیم ودوباره دوباره و پیشبیاد دیگری تاموقعیت

فریمفیلمعکاسیتمومبشه،یهمهوقتیکه بیستوچهارتا

تایهموقعکهوقتکردیمدوربینروببریممیکردیمبعدصبر

تامیکردیمعکاسیفیلمشروتحویلعکاسبدیم،بعدبازصبر

گرفتیموقتیاهفتهیهدواصوالًنوبتچاپفیلممونبشهکه

 بعد میرفتیمو صبر و ژستمیکردیمعکاسی با عکاس تا

باسآ نکتههستکه تا دو قا
بهشاشارههمینوسطدع وا

رو رفته بدجوری چون کنم
رو دومیش هم اول مخم،

ضرورتشگمیم جا هر بعد و
 .گمیپیشاومداولیروهمم
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بلدیهمهمخصوص بقیه که بلدن رو کاری یه که، ادمهایی

همهچیش و مور و نور عکسها از تا چند توضیحبده نیستن،

ازهربیستوچهارتااصوالًدرستبودهوازچاپدراومدهکه

دوبار بودیا تار تیرهو یهدهدوازدهتاییدرستبودوبقیهیا

نسلصبوریکالًسانداختهبودیمومخلصکلوم،رویهمعک

بودیم.

ازاینجاابگفتیمبگذریم،خالصهماجرایحسادتکهبابام

،راستشیادمنیستدعواازکجاشروعشدامامطمئنمخوردیم

امابابامربطشدادتازندگیرواتیش نداشت، ربطیبهلباسها

اسنوهایبابامکهدرنزنه!درنتیجهزندگیخالصهشدتویلب

یکحرکتانتحاریازتویکمدکشیدشونبیرونوبردانداخت

یهجاییدور زندگیهقابلاشتعالویکیهیازبقوسطحیاط،

کمینفتبادستلرزونریختروشونوکبریتروروشنکرد

وانداخت.

وهمههانیستمتاسفانهاینجورمواقعهیچوقتمثلفیلم

کنه،کبریتبااولیناصطکاکروشندرستعملمیچیزدقیقا

باالوبااونشدتیکهپرتشد،نهخاموشیفاصلهشد،ازاون

نفتنخوردهازیگوشهشدونهافتادرویموزاییکحیاطیایه

ولباسهااتیشافتادیمصافافتادهمونجاکهبایدبلکهلباسها،

ویچشمایبابامدیدتشدیمگرفت،هموندقیقهپشیمونیرو

 بیاره،شدینماما وچونکم بود مرد هم

همایرانی؟

و خودششاکیشد اینکار از اقاجون

یهباردیگهموضعشروعوضکردودادزد:

اینجورینمیشه،مناینزندگیرواتیش

وبرگشتسمتزندگی!تویاینگیرودارداداشمکهزنمیم

وازاولدعوابینمامانواقاجونمیدوسالیازمنبزرگتربود

 گاهیجلویاینو گاهیجلویاون،گرفتیمدوییدو دستو

اخرموفقشدگالننفتروازبابامبگیره.

یهگالنپالستیکیگمونمصورتیرنگبودگمیماینگالنکه

 یا ابپاش مثل ترهیشبکه یه افتابه بلندیلولهبگم باریکو

 کهییهایبخارداشتکهبشهباهاشنفتریختتویبخاری.

قشنگ،وعجیبانصافاًبودنودرطرحونقشهای"ارج"اکثراً

گمیمبعداً،اونمطلباولکهگفتمکردنیمهمخونهروگرم

همینگالنهاینفتبود،همهیهاینمدلیشوتویخونهداشتن

همفلزیشرو جنگبودووچندتا انباریاشون. تویحیاطیا

نفتهممثلهمهچیزکوپنیبود،مثلپنیروماستونونو

روغنوبرنجوگوشتو...زندگیامون.

شدیممایهتانکرتویزیرزمینداشتیمکههروقتنوبتمون

بهتانکرومنومیکردیمنفتروازهمونکوچهبالولهمنتقل

موظفبودیم زمینداداشم زیر از بره شبیکیمون نوبتیهر

ازاینغروبتاهایبخاررونفتکنه،اخههایبخارنفتبیارهو

،شدیماونغروبنفتشونتموم

داداشمکهموفقشدهبودگالنروازبابامبگیرهبابامروخیلی

مالیمومحترمانههولدادسمتسالنداخلخونهوهمونطور

روبهمندادزد:خاموشکناوناتیشالمصبرو،رفتیمکه

بدو،وبعدهمهجاارومشد.همهداخلخونهبودنجزمنکه

ماموریتخاموشکردناتیشرودرحیاطخونهبرعهدهداشتم.

پای شمایهاپلهاز بالکنیکه خوابو بهار همون یا ایوان

شکل مرتببه شلنگابمنظمو انتهایحیاطکه تا میگید

یکاندازهحلقهشدهبودوبهدیواراویزونشدهکامالًیهارهیدا

بود،کلیراهبود.حیاطخونهمونیهحیاطخیلیبزرگبودکه

خاص،ازیلحظهایوانمیومدیپایین،ودراینیهاپلهوقتیاز

 سوختن حال در لباسهای سمتچپتیگذشتیمکنار کنار،

زیرزمینبودکهاونمچونخیلیبزرگیهاپلهدیوارغربیراه

و خونه اشپز توی خونه داخل داشتیکی پله راه تا دو بود،

 دارم همیکگمیمدیگریهمینکه بهجاینرده یباغچهو

نودسانتداشتکهباًیتقرباارتفاعبلندوباریکازسنگمرمر

تاجاییکهیادمهاللهعباسیتوشکاشتهبودیم،همونسمت

بزرگبودکهتوشکلییباغچهدوتایدادیمچپروادامهکه

درخت داشتیم، درخت انواع و گیاه و گل

بعدها که انجیر، و به البالو، درخت انگور،

فرامرزاصالنیهمیشهمنویاد"دیوار"اهنگ

،سمتراستهمانداختیمایندرختانجیر

پنجششتاشدیمقسمتبازحیاطبودکه

قسمت و باغچه از بعد انتها در و کرد پارک توش ماشین

شلنگ که بود کنجپارکینگدیواری و بود بهشاویزون اب

 چونتویاضافهگمیمجنوبغربیحیاطهمیهتوالتاضافه،

خونهیهمهخونهدستشوییتوالتداشتیمولیاونقدیماتوی

بودکه یههمچیتوالتیهمپیشبینیشده منهیچوقتها

ضرورتساختاینیکیچیه؟کهالبتهاالندیگهدمیفهمینم

چیه؟ واسه حیاط توصیف اینهمه دعوا وسط حاال دونم، می

،میخوامحسابکاردستتونبیادکهلباسهاکجاکنمیمعرض

درحالسوختنبودومنازکجاباسبهشونابمیرسوندم،

کارروبهانجاممیرسوندامایاقهیدقاگهدستداداشمبوددو

کارافتادهبوددستمنو،منممثلسنگایستادهبودم،سردو

سالنهسالنهرفتمعصبانیوپرازکینه،لگدیبهلباسهازدمو

بلندشدمتاسرمبرهیپنجهحیاط،یادمهوسطراهرویته پا

الیبرگایدرختنمیدونمچیچی،وحتییهدستیهمبه

برگهاکشیدموبادرختحالواحوالکردموبعدلبخندزنان

متاسفانهاینجورمواقعهیچوقت
هانیستوهمهچیزدقیقامثلفیلم

می عمل بادرست کبریت کنه،
 .اصطکاکروشنشداولین
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دادم، ادامه رو سرگمونمراهم همچی بود، مون به درخت

ربرداشتمودونهدونهحلقههاشفرصتشلنگروازمیخدیوا

بعدبا ابگیربکنهوازاونسردربیاد، روبازکردمکهمبادا

کهازمنبعیدبود،یکسرشلنگروبهشیریاحوصلهدقتو

دستشوییزدموخوبمحکمشکردم،

چوناونسرشلنگرو کردم، باز نصفه تا ابرو ارومشیر

اگهابروزیادبازکنمدمیترسیمویادمرفتهبوددستبگیرم

وحشیبشهوشتکبزنهبهسروصورتموکلحیاطو،نتونم

کنترلشکنم.دستاخرهمشلنگبهدستباارامشبرگشتم

،غیرازمنوداداشمسوختیماینسرحیاطپایلباسهاییکه

یادمنیستکجایخونهاصالًدوتاخواهرکوچکترهمداشتمکه

وحشتزدهازاینهمهتناقضبیناحتماالً،کردنیمبودنوچه

یه شب، سر اتیش و وقهر خشم و غروب شیرینی و شادی

،کردنیمبودنوگریهگیراوردهیاگوشه

دونید،کسیاونوسطدنبالمقصرنبود،اول،انقالب،بعد،می

،واینوسطبابامهمبهجنگ،بعد،قحطیوقتلواعداموانتقام

خاطراقتصادبیماررایج،ورشکستهبودوچهارسالبیکاریدر

 یکجعبهییهااتفاقپیشداشت، و دستلباسنو نوعدو از

از رو خورده فرو خشم و عدالتی بی بغضو اینهمه شیرینی

.بردینمگلویمردمپایین

یمانگشتشصتدستراستمرورویخروجیابشلنگتنظ

کردمتاابپخشبشهوبهترعملکنهوطوریرویاتیشاب

انگارتوییکصبحدالنگیزبهاریدرحالابدادندمیپاشیم

هستموباهمونژستوایستادمتااتیشامعالقهبهگلهایمورد

اتیشتویخونهزودترخاموششدوداداشم اما خاموشبشه،

 اینکه از حیاط، توی اومد دوان بوددوان روشن اتیشهنوز

حسابیجاخوردمنوهولدادعقبودرحالیکهشلنگرواز

؟بدوشیررویکنیمنهیبزد:چهغلطیداریگرفتیمدستم

شلوارهاکتیموندهتااخربازکن.وخودشباابوباپاباقی

روخاموشکرد.

دهروزبعدبابامخوشحالوخندوناومدخونهوگفت:عکسا

و بودیم همجمعشده دور همه عکاسیگرفتم. از بود حاضر

 نگاه غروبمیکردیمعکسهارو اون عکسهای به رسیدیم که

عکسای و میاومد بابام خیلیبه کتشلوارها وجدانا کذایی،

نیگا عکسها حسرتبه با بابام بود. درخوبیهمشده و کرد ه

حالیکهلبخندیهمبهلبداشتنچنچکنانگفت:بیحاطفه

ها،چراهرچیدستدستکردمپیتنفتروازمننگرفتین؟

عجبکتشلوارایقشنگیبودواهکشید.

ومنظورشازحاطفههمعاطفهگفتیمبابامبهگالن پیت،

کهاونم،منفقطکاریروکردهبودبستیمبودامانبایدجمع

■ موقعتویکشورشایعبود:تماشایسوختن.
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 «کمانپل رنگین» کوتاه داستان 
«ونددریکوندالهنجفهدایت»نویسنده



ازدرختباالرفتهبود،درتاریکیکه"برفی" بیسروصدا

بعدگفتوپرید.سه.دوآبدهانشراقورتداد.تویدلیک.

پایینافتاد. و خورد سُر رویشاخه بههواگنجشکجوجهاز

بدجنس!آشیگربه)ای)زیرخندهزدوگفت:هاهاهاهاپرید.

همینخیالباش!((بهماش.

بدنشدردیهمهگربهبهخاطراینکهازدرختافتادهبود،

آهونالههمانجادرازکشیدوبهآسماننگاهپس.کردیم با

نگاهکردکهشکلیکهاستارهازیادستهبه.هاستارهبهکرد.

زیبابودند.یگربهخانم

 این وقتبه هاستارههر دوستنداشتکردیمنگاه دیگر ،

 هاگنجشکدنبال تا بخورد.هاآنبدود و بگیرد دلشرا

باهمهدوستشودوبهجایگوشتسبزیبخورد.خواستیم

گیاهآن دیگر تا شبهمبهخودشقولداد

فردا از و شود جوجهخوار هیچ دنبال

ندوید. تصمیمیبرفگنجشکی فقط و فقط

برود. آسمان به شیپداشت زیبا.یگربهآن

همههمینهمیبرا از و افتاد راه به فردا از

پیدا راهرفتنبهآسمانرا پرسوجوکردتا

گفتند:هاپرندهمسیریتوکند. )بهتراستکهبرگردی.)بهاو

مایحت داریم بال میتوانینمکه کنیم((.هاستارهتا پرواز

خیلیباالبرویمبهابرها)ما)گفتند:جنگلیهادرختنیبلندتر

 میرسینمهم به برسد چه بلندتر.(هاستاره. گفتند:هاکوهنی(

ماهم))گفتند:ابرهابرسانیم((.میتوانیممافقطتوراتاابرها))

مسیریرااماباالبرویم.هاستارهتاپیشمیکنینمهرگزجرئت

میشناسیم آنجا به را تو برف.(رساندیمکه خوشحالیی( با

گفت:(گربه:))پلرنگینکمان.(د(گفتن؟(کجاست)کو؟)گفت:

وقتیفقط:))نامرئیاست.(گفتند))پلرنگینکمانکجاست؟(

 آفتابیشود بارانهوا از پیدایتوانیمبعد پلرنگینکمانرا

برفکنی. تشکرابرهاازبهجزئانتظارنداشت،یاچارهکهی((

آناماکردوماندوماندتاباالخرهپلرنگینکمانپیداشد.

تابهآنشدیمقدرازاودوربودکهبایدازهفتکوهدیگررد

جابرسد.

درحالیکهازسرماگربهاولییککوهیخصافوبلندبود.

کردشروع،کردیمومدامفینفینآمدیمآبازدماغشبیرون

یکقدمبهرفتیمسهقدمجلوچارهیببهباالرفتنوباالرفتن.

ورفتیمقدمبهجلوهمیکیگاه.خوردیمرعقبس



.اوباالرفتوباالرفتکهیکخوردیمسهقدمبهعقبسر

بارپشتسرهمعطسهکردویکچندهچیهچی!یهچدفعه:

باالیسرشکندهشدوبهسمتشسرازیریازصخرهنیزهیخی

لیزبخوردوبهپایینپرتاَاَاَاَهمینباعثشدکهگربهوشد.

باتیزشوبازحمتزیادتوانستیهاچنگالبرفیبایولشود.

پایینکوهرسید،یوقتبرساند.بهکوهدومهزارزورخودشرا

متوجه که یهمهشد از است پر هاپرندهآنجا یهاچرندهو

از((وتعجبگفت:))اَهاَهچهبویبدی!باسوختهوکبابشده.

 کسی ))چه پرسید: زده؟هانیاخودش آتش امارا جواب((

سوالشرانفهمیدتااولینقدمرارویکوهدومگذاشت:))وای

شنیدکهتویسوختم!((وصدایخوسوختموایوای! دشرا

سوختمکوهپیچیدوکوههمدرجوابشگفت:))وایوایوای!

روی((گربهسوختم! بدوبدوبرگشتوپایشرا

))یعنییهابرف رفت: فکر به و گذاشت سرد

و((ماندازاینکوهداغردشوم؟توانمیمچطور

ازیکساعتبعدماندتافکریبهذهنشرسید.

داغویهاصخرهبهکوهزدوخیلیراحتازآن

کهدرستیایخییهاکفشاماسوزانباالرفت.

برفیوقتیبخاروکردهبودیواشیواشدرحالآبشدنبودند.

 شیهاکفششدن عرقدیدیمرا شر شر سوختن ترس از ،

آبشیهاکفشباتمامسرعتباالرفتوباالرفتواو.کردیم

آبشدند. و یبرفشدند امیدی نا از دیگر راشیهاچشمکه

بستهبودتابسوزدوقتیمنتظربودتابویسوختنپاهایشرا

وبهکوهآهنیکهبهقلهرسیدهونجاتپیداکردهدیدبشنود.

پیشرویشیهاکوهکهفهمیدهبودرازعبورازاورسیدهاست..

رد.مقداریپارچهازتویکولهپشتسرشوجوددایهاکوهدر

برایاینکهوپشتیدرآورد.یکتکهازآنکوهداغراباخودبرد.

آنسنگداغداغرویآهنجاپابابتواندازکوهآهنیباالبرود،

برایاینکهبتواندازشرنیشزنبورهایودرستکردوباالرفت.

آه یکزره همانسنگداغ با کند، فرار زنبور نیدرستکوه

بعدکرد. چرمی، کوه از شدن رد یشکستهیهاشینبرای

جاپادرستکردوهاآندرآوردوبااشیآهنزنبورهارااززره

همیکبادگیرچرمیوباالرفت. برایردشدنازکوهبادها،

کوهودرستکرد. تکانباد،خارهابرایردشدناز گیرشرا

بادهایداخلآن باخودبرد.خارهایهمهدادتا وقتییبرفرا

نگاههاستارههروقتبهاین
دیگردوستنداشتکردیم ،

 تاهاگنجشکدنبال بدود
 رابگیردوبخورد.هاآن
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رنگارنگاست.دیگرخاریبایهاگلدیدکههفتمینکوهپراز

حرکتکرد.خودنبردوباخیالراحتبهسمتقله

 شدتگرسنگی از رسید، که هفتم کوه راهتوانستینمبه

یکگلرابکندویهابرگرفتتامقداریازبرود.برایهمین

تیزشبهبرفیحملهیهادندانبایکدفعهآنگلامابخورد.

بود.یبرفکرد. ترسیده حسابی قلبشکه .همانزدیمتندتند

طورکهرویزمینافتادهبود،عقبعقبخودشرارویزمین

در زخمی پای و دست وبا افتاد پایین صخره از تا کشید،

مخفیشد.امابازهمآنگلباگردندرازودهانپرازیاگوشه

شد. ظاهر ازیبرفآبشجلویاو پاهایشداشتند کهدستو

،یکدفعهچشمشبهخاریافتادکهبهپایشدندیلرزیمترس

بود. گلگوشتخارخارچسبیده ماندتا منتظر برداشتو را

چشمشزد.نزدیکنزدیکشد.بعدباتمامقدرتیکضربهبه

فرارکندوبهپلرگینکمانتوانستازدستآنگلباالخره

رسید،یوقتبرسد. آنجا پایشدارداحساسبه زیر که کرد

وپلهمبادیدویمباتمامسرعتبهجلوگربه.داردیمترکبر

کرد. شدن ناپدید به شروع او پشتسر هوا اولتاریکشدن

وتویهواشدیمیبلندیخردباصدابعد.داشتیمترکبر

برفیبهآسمانرسیدازبسکهدویدهبود،یوقت.شدیمنامرئی

صورتشقرمزشدهبودوتمامبدنشازعرقخیس.گربهرفتو

رسید. یکگاو به ))سالم،گفترفتتا دنبالیکخانممن:

 گاو((.گردمیمگربه از داشت یهاکاهکه ،خوردیمکهکشان

.ازبرجامدهیندیاگربه.مننهرابلندکردوگفت:))سالم.سرش

باشد! دیده را او اماماهیبپرسشاید است.(( دیباخیلیدور

کرد.هاسنگنگاهیبهشهابگربهبروی.هاسنگباینشهاب

سریعیهاجتآنهابیرونزدهبودومثلیدنبالهبلندیازنور

(:))چطور؟(گفت.رفتندیمفدرآسمانبهاینطرفوآنطر

)گاو )گفت: رام بزنی سوت بار پایتشوندیمسه جلوی و

بنشینی.دیبا.ستندیایم محکم و شوی برفسوار گاوی(( از

شد.بهبرجماهیهاسنگخداحافظیکردوسواریکیازشهاب

کهرسید.سهضربهبهپهلویشهابسنگزدتاایستادوگفت:

ی((ماه؟یادهیندهاطرفیکخانمگربهاینتو))سالمماهی.

))نه. باشد.(ازگفت: برفبرجقوچبپرسشایددیده بری( سوار

رفت.پرسانشهابسنگ، رفتو قوچ.اماپرسان برج نهنه

یگربهشیرهیچکدامشانخانمنهعقرب.نهبزغاله.نهخرچنگ.

زیباراندیدهبودند.

درآسمانسرگردانبودوطبققولیهاماهوهاهفتهروزهاو

کهبهخودشدادهبوددیگرهیچوقتگوشتنخوردوفقطو

اوراامافقطازکاههایکهکشانخوردودنبالخانمگربهگشت.

روزکهازآنباالبهابرهایسیاهزیرپایشکیندیدکهندید.

زمینجمعشدودلشبرایشیهاچشمتویاشک.کردیمنگاه

کولهدوبارهفهمیدکهدیگروقتبرگشتناست.بعدتنگشد.

انداخت.اشیپشت کول روی ازرا اشیآسماندوستان

حاالکه،اشیسنگاسبشهابخواستیماولخداحافظیکرد.

کهدانستیمدیگرحسابیرامشدهبودراهمباخودبیاورداما

تنگ آسمان استشهابسنگدلشبرای یبراشود.ممکن

همینفقطاجازهداداورابهپلرنگینکمانبرساندوبرگردد.

 پل سمت به که یکقدم هر شهاببه.رفتیمبرفی طرف

 صدایبلندگشتیمسنگبر با ))خداحافظاسبگفتیمو :

!((خداحافظ.دهمیمشباززمینبرایتدستتکانهرخوبم!

مسیربرگشتبهجنگلدرازپلرنگینکمانردشد.وقتی

.باکردیمدرحالیکهداشتازناراحتیگریههاکوهستانتوی

برگردم؟گفتیمخودش جنگل به رویی چه با ))حاال حتماً:

 کنندیماممسخرههمه باور کنندینمو آسمان .میامرفتهبه

گوینداگرراستمیگوییچراخانمگربههمراهتنیست؟((

پشتسرشتکانیخوردندویکخانمیهابوتهکهیکدفعه

پوستشیگربه دور تا دور که دید کوچکویهاستارهسیاه

■ زیباییوجودداشت!
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 «خاکسپاری توران» کوتاه داستان 
«زادهساراآقابزرگی»نویسنده



دیریازودایناتفاقمیافتددانستندیمتورانهممرد.همه

بیماری پیشاوایل سال دو بودند. کرده آماده را خودشان و

 یک است. سرطانشبدخیم گفتند دکترها رااشنهیستوران

همگرفتوزمینگیربرداشتند؛بعدازیکسالسرطانرحم

دربیمارستانبستریبود.علیشدیمشد.ایناواخریکماهی

وقتتلفنزنگ هر روزها این مثلهمه خودخوردیمهم با

شفیعیحوالیعصرازبیمارستانخبرداد.گفتیم تورانمرد.

.درمقبرهکردندیمتورانرادرمقبرهخانوادگیشوهرشخاک

نشستهبودند،ومردهاهمرویصندلیهاییکهزنهاکیپتاکیپ

علیبههمراهشفیعیجلوایستادهبودوبه بیرونچیدهبودند.

نگاهشبهشفیعیگفتیمهمهخوشامد بههمهافتادیم. که

ودرمحوطهقبرستانراهشدیموحالشبدتردیگویمخوشامد

ورفتیم خوانیکردند روضه بعد خواندند، یکساعتقرآن .

مراسمشرکتکرده روضهخواندرآخرازهمهکسانیکهدر

از مرحومه،دوستانویهاخانوادهبودند،تشکروقدردانیکرد.

همکاران،ازکسانیکهازتهرانآمدهبودند،وبرایشفاعتهمه

رد.بعدازمراسمهمهکسانیکهبهدیارباقیشتافتهبودنددعاک

به برایشامآمادهشوندو خانهتورانتا رفتندخانههاشانیا

بیشتربماندیادانستینمرستورانبیایند.وقتیهمهرفتندعلی

 پیش پایش بایستد،رفتینمنه. توران قبر باالی آنجا که

 قرآن، ترمه، عکسقابیهادستهروقبری و رااشگرفتهگل

تصورکندکهزیرآنهمهخاکدفنشده.وجسببیند داورا

باورکنداودیگرزندهنیست.خواستینم

سیگار و بود خودشنشسته اتاق در بود برگشته وقتی از

زیرسیگاریبتکاند. در را خاکسترها حواسشبود پشتسیگار.

 بهدرورودیحالنگاه او بودو تاریکشده چراغکردیمهوا .

مثلهمیشهروشنبود.دراینفکربودکهتورانباالیسردر

 چهکار بعدبهخودکندیماآلنکجاست. آمدیم؟ :گفتیمو

وقتیخبرمرگتورانراشنید"مرده،مرده،حواستکجاست؟"

ومنتظرایناتفاقدانستیمهیچحرفینتوانستبزند.باآنکه

 فکر همیشه گیجیعجیبیگرفت. و دلهره تحملکردیمبود

در پا از و شد خواهد افسرده داشت. نخواهد را توران مرگ

حتیناراحتباشد.گوشیراگذاشتینمخواهدآمد.ولیدلهره

حرکت بی کرد. نگاه خانه اطراف به گم در سر گذاشت که

چهکاربایدبکند.تورانمردهبود،ایندانستینمنشستهبودو

اتفاقهایسیسالپیش.اماواقعیتداشت،بههماناندازهکه



بچگیدر از بودند. همبزرگشده تورانبا حاالچه؟علیو

بازی هم پدربزرگبا دورهکردندیمخانه رفتند که وقتی تا .

متوسطهوعلیمردنامحرمشدوتورانچادرسرشکرد.وقتی

.شدیم،وتوراندراتاققایمکردیممادرشدعوایشدیخندیم

بودند. هم برای خوبی دوستان آنها دیگران چشم از دور ولی

علی یکبار متوسطه آخر سال داشتند. را هم هوای همیشه

پنهانیبرایتورانشرابآورد.آنروزهاکسیغیرازپدرهاشان

 اگر کسی نداشت. شراب خوردن رویدیفهمیماجازه دنیا

ویکروزکهبا.تورانبطریراپنهانکردشدیمسرشانخراب

دوستانشتنهاشدباهمنوشیدند.شراببهتورانمزهکردهبود.

برایش یکبطری همیشه علی بعد به آن ازآوردیماز علی .

خوشحالبود،وازاینکهکردیماینکهکاریمخفیانهبرایتوران

 دست او به قدرت احساس بود پروا بی آنقدر .دادیمتوران

هم با توران با تا بیاید پیش فرصتی داشت دوست همیشه

بده این در نیامد. پیش وقت هیچ فرصت این ولی بنوشند

بودند. بدوناینکهمتوجهباشندعاشقهمشده هردو بستانها

بیشتریبرایدیدنوحرفزدنباهمپیدایهابهانهروزبهروز

اینخوشکردکردندیم به را دلشان دو هر علی. که بودند ه

علیاشیسرباز کنند. ازدواج هم با و برگردد و شود تمام

 آخر اشیسربازروزهای برایشگذراندیمرا دیگر توران که

ننوشت.وقتیبرگشتکهتورانرابهشفیعیشوهردادهیانامه

بودند.شفیعیپولداربودوهمینبرایپدرتورانکافیبودتااو

خالفمیلش بر را خود با همیشه علی بدهد. گفتیمشوهر

تورانحتیبهمننگفت.

انگاربامردنتورانبخشیازخاطراتوزندگیعلیهممرده

چنگبزندوهمهآنچهراتورانباخودبردهبودخواستیمبود.

توران یاد به را قرارها و قول آن همه آورد. دست به دوباره

 بدونتورانکردیمفکر"ندگیت.برگردسرز"بیندازدوبگوید:

ادامهبدهد،ولیزندگیادامهداشتوهرلحظهممکنتواندینم

یک درحدیکپلکبههمزدن، بوداتفاقیهرچندکوچک،

علی عوضکند. همهچیزرا آنبودکهمتوجهترجیگرویا، از

 دختر بشود. چیزها احساساشخالهاین حتی او و بود مرده

ناباوریبود.کردینمناراحتی شوکو مرگتوراندر از هنوز .

بهخودآمد.فهمیدهمینیالحظهبستهسیگارشکهتمامشد

 فکر گذشته به و نشسته فکرکندیمجور اولی روزهای به ،

کهتوراناوراترککردهوازدواجکردهبود.علیساعتهاکردیم
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تاتورانراببیندتاازاتاقشانبیرونبیاید،آننشستیممنتظر

اینفرصتپیش هماننگاهبپرسدچرا. با وقتنگاهشکندو

.ولیهمهاینسالهاتورانخواستینمشایدچونتوران–نیامد

همقربانییکمسخرهکهخودشکردیممثلکسیبهاونگاه

اشتواینعلیبازیبود،ولیهیچوقتازعلیهیچانتظاریند

آزار خودشدادیمرا ودیآینمکاریازدستشبردانستیم.

حاالهمکردیمدردلبهخودشنفرین کارینکردم. کهچرا

 نشستهتواندیمشایدکردیمفکر ولیهمانطور کاریبکند،

بود،بهجایاینکهکمیبهزمانیکهدرحالگذرازآنبودفکر

ای به خودشرا بودکهتوراننمرده.کند. نخیالخوشکرده

علی خاکسپاریتوران. بود. چهدانستینممراسمفردا فردا تا

از باشد، یادشآمده چیزی که انگار یکدفعه ولی کند کار

پشتگوش کارهاییدرخانهبودکهاومدتها جایشبلندشد.

 گوشزد مدام زهره کارهاییکه بود. ولیعلیکردیمانداخته ،

.علیفقطاتاقخوابخودشرادادینمبرایشمهمنبودوانجام

 ازکردیمتمیز اول خانه. کردن تمیز به کرد شروع حاال ؛

نداشت عادت بودند. کثیف ظرفها همه کرد. شروع آشپزخانه

 را وقتیآنها همیشه ظرفهایشستیمظرفبشوید. تمام که

باشدوظرفتمیزینمانده همبیرونکشیده را تویکابینتها

همهظرفهاراشستوآنهارادرستدرجاهاییگذاشت باشد.

 نسرین کشید.گذاشتیمکه جارو را پذیرایی نشیمنو اتاق .

دستمالبرداشتوهمهجاراگردگیریکرد.داخلیخچالرا

میوه،-اخودگفتبایدخریدهمبکنمکهخالیبودتمیزکرد،ب

پرکند. نان،شیرینیوچیزهایدیگریکهاینفضایخالیرا

ولیخودشهیچدادیمنسرینهمیشهلیستخریدبهدستش

دانستینموقت بخرد، بایدنبودحتماًچهچیزیالزماستتا

.دراتاقپذیراییضبطصوتدیخریمتاکردیمچیزیراحس

راجمعکردودرکارتونگذاشتودرهاکاستهمهقدیمیو

وبایداندشدهانباریجایشانداد.نسرینگفتهبوداینهاقدیمی

که حاال بود. ولیفرصتشپیشنیامده بخریم، جدید دستگاه

آنهاآمدینمیادشآمدهبودنسرینازچیزهایقدیمیخوشش

مازنظرعلیمهمباقیماند.آنهشانیخالراجمعکردوجای

.ازوقتینسرینمردهبوددلوکردینمنبود،اوکهآهنگگوش

دماغهیچکارینداشت.نسرینرادوستداشتولیهیچوقت

نسرینخونگرم بود. عاشقتوران که آنطور عاشقشنشد،

همیشه چشمانعسلی. با صورتیدوستداشتنیداشت، بود.

دوستشنداشت.شودینمکردیمآنقدرمهربانبودکهعلیفکر

ازاولازدواجشانسهبارحاملهشدهبود،هرسهباربچهسقط

شدهبود.دفعهآخرنسریندرخانهتنهابودکهایناتفاقافتاد.

بهعلیتلفنزدهبودولیوقتیعلیرسیدهبودنسرینازشدت

دکارخونریزیبیهوشافتادهبود.وقتیاورابهبیمارستانرسان

چند بود. نسرینخونزیادیازدستداده کارگذشتهبود. از

روزیبستریبود.عالوهبرخونریزیعفونتهمداشت.یکروز

صبحکهعلیبهبیمارستانرفتتااوراببیندهمهدستگاههارا

رویتخت سرد بودندونسرینبیجانو کرده نسرینجدا از

انگارهمیشهآنجا بوده.ازآنروزسهسالگذشتهخوابیدهبود.

،ودراینخانهدرندشتهمهچیزکردیمبودوعلیتنهازندگی

موزائیکها میان از حیاط در بود. کرده رها خود حال به را

کاجیهاعلف و تکافتاده انار درخت باغچه در روئیده، هرز

این علیدیدهیچکاریبا باالکشیده. پشتبام تا خودشرا

علفباغ بیآبو خشکو بودتواندینمچه نسرینکه بکند.

رفتندیمیاسهاتامیانهکاجدورنخهاییکهنسرینبستهبودباال

کاشتیمباسلیقهگلراکههمیشهرنگارنگویهادرختچهو

سرسبزبودند.شلنگآبرابرداشت،گوشهباغچهراکمیگود

برگشت کرد. باز آبرا شیر گذاشتو آن در شلنگرا کرد،

.آچارآورد،کردیمبودشیردستشوییچکهیاهفتهداخل.چند

.باکردینمشیررابازکرد،واشرهاراعوضکرد.شیردیگرچکه

بعددوبارهبهحیاطرفت.بهخاطریکواشر!اشهمهخودگفت

شلنگراازتویباغچهبرداشتوحیاطراآبپاشیکرد.کاری

کهتورانخوشداشتهرروزعصربکندورویبرگهایانارهم

 بیایدکه: بزرگدر صدایمادر تا آببریزد بهدرختها"آنقدر

وعلیوتورانبههملبخندبزنندوعلی"میگیره.شتهآبنریز.

ا تورانشریکاز گناه دلشهوایشدیمینکهدر لذتببرد.

برایپرکردنیخچالهرچهبه رفتبیرون. بود. سیگارکرده

خرید.دیرسیمذهنش شیرینی قنادی از راه سر بعد خرید.

یاچارههنوزازخبرمرگتورانشوکهبود.باخودفکرکردانگار

 ایننیستکه مشغولخانفعالًجز را ازخودم را خانه کنم. ه

سهمارثپدرشخریدهبود،یکخانهبیستسالساختبود،با

بهحیاطباز اتاقخوابودرهاییکهرو حالوشدندیمسه ،

پذیراییهمسرهمبودند.اوایلازدواجشانخانهراخریدند.آن

.دیپسندیمزمانخانهجدیدینبودولینسریندلبازیخانهرا

راکناربزند،درهایروبهحیاطرابازکندهاهپرددوستداشت

خانهمنکردیموخانهراپرازهوایتازهکند.علیباخودفکر

همیشهتمیزوباصفابوده،شایدآنروزهایخوبدوبارهتکرار

 نظرشیالحظهشود؛ به بعید فکرها این نصفدیرسیمبعد .

حی سکوت در شد. تمام خانه کاری تمیز شب روی هاپلهاط

باخودفکرکردشاید توهماشهمهنشست،سیگاریآتشزد.

 باید فردا لباسهاییکه به هیچوقتدیپوشیماست. کرد. فکر

دوستنداشتلباسعزابپوشد.فقطیکبارلباسسیاهپوشیده

بودآنهمدرمراسمختمنسرین.کاریبهحرفمردمنداشت.
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حتیوقتیپدرومادرشمردندهمسیاهنپوشید.همهجاهمان

 اشیشگیهملباسهای پیراهندیپوشیمرا و شلوار و کت :

ولیاینبارفرق اهمیتکردیمچارخانه. تورانبهاینچیزها .

دردیخندیم.صدایتورانازقدیمهاکهبهشلختگیاودادیم

 بود. لباس"گوشش داره. جایی لباسی براهر نمیشه رو عزا

حسکردبایدلباسیبپوشدکهبرازندهباشد."عروسیپوشید.

هرچهنباشدبزرگفامیلوتنهاپسرخالهتورانبود.

 آماده مراسم یادشافتادشدیموقتیداشتبرایرفتنبه

یککراواتمشکیازقدیمدارد.درکمدلباسهادنبالشگشت.

پیداکرد،همهکنارهم.فکرکردچندکراواتیایرختدرچوب

.دادیمکارنسریناست.کراواترانگاهکرد.بوینفتالینحتماً

پشیمانشد.ولیبعدشیشهاودکلنراازباالیروشوییبرداشت

وبهآنزد،جوریکهکراواتلکنشود.یکسنجاقکراواتهم

براندا درآینهاتاقنشیمنخودشرا همزد. آنرا زکرد.داشت،

ازنظردانستینمخوباست.واقعیتاینبودکهحتماًفکرکرد

زنهاچهلباسیبرایعزاداریمناسباست.ولیهمینکهسرتا

ازدستش بعدحلقهازدواجشرا سیاهدیدراضیشد. پایشرا

درآوردودرجیبکتشگذاشت.کاریکهاینسالهافقطوقتی

ببی را توران جایی بود قرار انجام مقبرهدادیمند در دم .

خوش همه پسرشبه مثلشفیعیو و بود خانوادگیایستاده

 گفتیمآمد توانستینم. دعایی کتاب همه مثل -بنشیند،

چیزیدستشبگیردوبخواند.یااینکهسرشراپائینبیاندازد

 و بگیرد دست به بیندازد.شیهادانهتسبیحی یکی یکی را

.کردیمتحملآنفضارانداشت.بایدجوریخودشرامشغول

برایشهاتعارف.همینسالموزدیم،حرفرفتیمبیارادهراه

باعث ازشدیمخوببود؛ بشنود. صدایتپشقلبشرا کمتر

 صدایقلبشرا همینطور بود شوکودیشنیموقتیآمده .

 به جایشرا ناباوری بود. داده دراشدلهرهدلهره بزرگی خأل

وشدیمبودکهصدایقلبشرادرآنهرلحظهبلندتراشنهیس

.انداختیمعلیرابیشتربهترس

بهشفیعیگفت:رفتندیمآخرهایمراسموقتیهمهداشتند

درهمرفت.شیهااخمشفیعی"اگهاجازهبدیمنشامنیام."

خو بر او به که حالتی به گفت: باشد صاحب"رده که شما

جنابشفیعیتحملندارم."علیمنمنکنانگفت:"عزائید!

نیست. خودم نمیتونم...دست ولی ... بذارم تنهات "نمیخوام

"اختیارباخودتونه."گفت:دادیمشفیعیدرحالیکهبااودست

خداحافظیکردندوازهمجداشدند.شفیعیهنوزدرمزاربود.

زهره سیگار و بود نشسته هنوز او زد تلفن .دیکشیمکه

تاریکیوخواستینم تلفندر قدر آن جواببدهد. گوشیرا

گفت: زهره برداشت. را گوشی تا خورد زنگ خانه سکوت

".میخورینمشفیعیمیگهتاشمانیایدشام"

اآلنکهدیره!-

 گفت: بریم."زهره بیا "زشته برایدانستیمعلیکه زهره

آماده"اینشامنرفتهتااورابهبهانهخودشبکشاندآنجا،گفت:

دنبالت. میام غرخواستیم"شو حوصله ولی برو. تو بگوید

زهرهرانداشت.کتشراپوشید،گرهکراواتشراسفتیهازدن

کردوبهراهافتاد.خانهزهرهسرراهش،سهکوچهپائینتر،بود.

داریمآماده"هرهرازد.سحر،دخترزهره،گفت:درخانهزیعل

علیدرماشیننشست.رادیوراروشنکرد.وقتپخش"میشیم.

،دیشنینمراهماشکلمهاخبارازرادیوفردابود،ولیعلییک

مرتببهساعتشنگاه و بود سیگاریآتشزده حواسشنبود.

حتماًخودگفت.بیستدقیقهبودکهآنجامنتظربود.باکردیم

 اندخوردهشام ولی بهاشینگران. حواسش تمام نبود. این

بایدآنجاباشد،نبودواینجاکردیمبودکهحاالکهفکراشخانه

به دو هر آمدند. سحر و زهره باالخره بود. ایستاده منتظر

علی"خوشگلشدمدایی؟"خودشانرسیدهبودند.سحرگفت:

زهرهجلونشستو"توهمیشهخوشگلی."نگاهیبهاوانداخت:

 گفت: زهره همرفتعقبماشین. خیلیدیر"سحر علی. برو

خدا بنده سحر"ها...کردیم. شد. بحثشان دختر و مادر

داشتخواستینم اصرار زهره ولی سرشبیندازد، روی شال

اینجاکهتهراننیستهرکاردلتخواست":گفتیمبیندازد.

سحرتهرانبزرگشدهبود.چندماهیبودشوهرزهره"بکنی.

عوضکردهبودوبهکاشانآمدهبودند،ولیخودش شغلشرا

وازاینجورگرفتیمسفربود.سحرهمیشهبهانههمیشهدر

وساطت وقتها علیاینجور مادرشداشت. با وکردیمبحثها

آرامگرفتیمطرفسحررا بهبچهگفتیموکردیم،زهرهرا

 بحثتمام و ندهد، حواسشپرتشدیمگیر علی حاال ولی ،

 فرعی خیابان یک توی انداخت هم همین برای بود. تاشده

"علیاآلنکهشلوغنیست."زودتربرسند.یکدفعهزهرهگفت:

 گفت: س."علی شنبه پنج مسیر"چرا شدند. ساکت همه

خاموش رادیورا زهره رفتهبود. اشتباه را علیراه شلوغیبود.

 گفت: علی خودشگفتبیاید؟"کرد. عصبانی"شفیعی زهره

 "شد: بهونه دنبال هم گفت"؟یگردیمهنوز علی که": من

میخوای؟ چی دیگه "اومدم. نخواهدیالحظهزهره که انگار

حرفشرابزندخودخوریکرد،ولییکدفعهروبهعلیگفت:

علیسرشراتکانداد.بعد"توبههیچیاعتقادنداریعلی."

 یالحظهاز لبگفت: نداره."زیر خوردن که مرده شام "آخه

 شنیده علیهمیندانستیمباشدیازهرهانگارکهصدایشرا

 گفت: میزند، را اول"حرف شام علی. کن ول خدا رو تو
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میدن. هرکیمیمیره گرفت.اشهیگربعد"خاکسپاریرسمه.

 بادستانشپوشاندگفت: بیچارهتوران!"درحالیکهصورتشرا

ولیاینآخری... علیباخودشگفتزنها"خوبزندگیکرد.

مردهیهکنند.وازاینکهازوقتیکهتورانگرتوانندیمچهخوب

احساسناراحتی اینلحظه تا سحرکردینمبود شد. شرمنده

 و زهره پشتسر بود بگیرد:خواستیمآمده دستمادرشرا

مگهخودتنگفتیتوران" گریهنکن...مامان... مامانتوروخدا

"!هیس"زهرهدستسحرراکنارزد:"حاالدیگهراحتشده!

 ".شدیمآرهراحتشد.بیشترازاینمیموندذلیل"علیگفت:

علیچیزینگفت."علیتودیگهاینحرفرونزن."زهرهگفت:

 عمیقبهسیگاریهاپکدرعالمخودشسیگارشرادودکرد.

فروزدیم رستورانسحرگفت:یهایکینزد.دادیمودودشرا

آنوقتزهرهآینهودستمالیازکیفشبیرون"مامانصورتت!"

پاککرد.علیجلو آورد،صورتشوسیاهیپایچشمهایشرا

کردند نگاه چه هر خیابانخلوتبود. رستورانپارککرد. در

شفیعیرادیدندکهازراهپلهدیخندیمآشناییندیدند.سحر .

معلومبودآمدیمرستورانپائین شفیعیکوتاهقدبودوالغر، .

یاسورمهکهسبیلوموهایشرارنگسیاهمیزند.کتوشلوار

شد. پیاده ماشین از زهره همراه علی بود. گشاد تنش برای

 گفت: خیلی"شفیعی ما شدم. تون شرمنده دیر! چقدر

اما... "منتظرتونموندیم. گفت: خانومگفتم"زهره منبهنگار

 "زحمتنمیدیم.

.گرفتنیماختیاردارین.همهسراغشمارو-

 دیدنمراسم"علیگفت: راستشگفتمکهمنتحملندارم.

میدونینکه... علیتحملشنیدناینموضوعرا"برامسخته.

نداشت.دوستنداشتکسیبااودربارهمرگنسرینحرفبزند.

 داد: تکان سر ".فهممیم"شفیعی پشت از نگاهسحر شیشه

کردیم دیخندیمو چشم برگشتو زهره رفت:یاغره. او به

"زشته." کرد: تعارف در"شفیعی شام منزل. بریم بفرمائید

"شامصرفشده..."علیگفت:"خدمتتونباشیم.

ولیاینجوریکهخوبنیست،اینهمهراهاومدین...-

اصلعرضخدمتبودآقایشفیعی.-

روی دستشرا شفیعی علی گذاشت. علی خواستیمشانه

بود. شده میخکوب جایش سر ولی بکشد پس را خودش

"بزرگواریتونعلیآقا." حاال"زهرهنگاهیبهعلیکردوگفت:

میکننبریم. "کهایشوناصرار منم"شفیعیگفت: برین. شما

.دیخندیمهردوسوارماشینشدند.سحر"پشتسرتونمیام.

تواصرار"علیگفت:"همونبهترکهنمیاومدیم."زهرهگفت:

"کردی.وگرنهمن... بهتوهمزنگ"زهرهپریدوسطحرفش:

".یکردیمهمینکارروزدنیم ما"سحرگفت: میدونستمتا

رفتن. بیرونرا"برسیمهمه و ساکتبود چیزینگفت. زهره

 زرکردیمنگاه نور و خیابانخلوتبود بیرمقچراغهای. و د

سیگاریدیگر حالیکه علیدر بود. کرده دلگیر برقخیابانرا

"شفیعییهجوریه..."گیراندهبودگفت:

چهجوریه؟!-

نمیدونم...زنشمرده...ولیهمچینبیخیاله.-

اگهبیخیالبودکهبندهخدایهسالپاشوانمیستاد.-

ایننیست.نمیفهمهزنشمرده.منظورمنه.-

بی- و میشهکسیزنشبمیره بعیده! تو از اینچهحرفیه؟

خیالباشه؟توخودتکه...

زهرهچیزیبهدلشنیست.دانستیمزهرهساکتشد.علی

اینحالتواندینمهاوقتفقطبعضی با بگیرد. جلودهانشرا

بود. نسرینافتاده یاد رفت. فرو خود در بیشتر و ناراحتشد

باورکند.چقدرطولکشیده اصالًبودتاتوانستهبودمرگشرا

باورکردهبود؟هردوساکتبودند.سحرباتعجببههردونگاه

.دیگرجراتخندیدننداشت.بعدازچندلحظهزهرهباکردیم

علی...من...میدونی...توخودت"صدایآراموتتهپتهکنانگفت:

داره. حالی چه شفیعی نگاهشک"میدونی چطورعلی که رد

.دلشبهحالکندیمدستمالراجلوصورتشگرفتهومنمن

.فکرکردینمزهرهسوخت.زهرههیچچیزازاحساسعلیدرک

 حرف قدر این زهره کاش آرامزدینمکرد که طور همان .

 کردیمرانندگی سیگار دیکشیمو زهره...آدم"گفت: بسه

گیجه...باید نیست. حالیش وقت چند تا میمیره که یکیش

نیست. آدمباورشبشهکهدیگه تا چندروز...چندماه، بگذره،

 بعد ترکتکرده. یفهمیمرفته. حاالاصالًدیگه و برنمیگرده

همههست.ولیهرکسیهانیامجبوریبااینکناربیای.آره.

 باهاش جور رویه زندگیش شفیعی مثل یکی میاد. کنار

انداختو"میکنه...یکیمثلمن... بیرون شیشه از سیگارشرا

دیگرچیزینگفت.منتظربودزهرهچیزیبگوید،ولیزهرههم

تادمدرخانهچیزینگفتوفقطبهخیاباننگاهکرد.وقتیبه

 گفت: زهره تو"خانهشفیعیرسیدند، یهکمباالتر یعلیبرو

نمیشم. پیاده من دار، نگه "تاریکی گفت: که"علی اینجوری

"بدتره! گفت: "زهره خجالت خدا اینکه".کشمیمبه با علی

هیچوقت بود زهره از حرفتوانستینمبزرگتر رویحرفاو

اوچهکارکند.علیپیچیدگرفتیمبزند.همیشهزهرهتصمیم

داشت.خودشپیادهشدوباالترازخانهتورانونگهیاکوچهدر

صدایی زد. زنگخانهرا از-مردانه-بهطرفخانهشفیعیرفت.

 پرسید: آیفون گفت:"کیه؟"توی خورد، جا علی

گرفت.اشخندهدربازشد.علیازحالخودش"سالم...علی..."

بودولیاوآنجا خاکسپاریاشهمتمامشده بود. تورانمرده
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ت اینکه از و بود بود.ایستاده حیرت در بود نداده جواب وران

 آنپا اینپا خانهتورانیککردیمپشتدر شفیعیبیاید. تا

به اشرو حیاط که بزرگبود طبقه سه آپارتمانی ساختمان

نگاهیبهداخلانداخت، کرد، باز حیاطرا علیدر بود. کوچه

کسیآنجانبودوعلیرفتدرحیاطمنتظرایستاد.دوماشین

سرهمدرحیاطپارکشدهبود.دورتادورحیاطباغچهپشت

زردباالیشروشن.علیهمانطورکهاطرافرایهاچراغبودو

تاریکازحیاطچشمشافتادبهترمهیگوشهدرکردیمنگاه

 قبر، یهادستهسر و زمینهاهیاعالمگل روی را همه که

گذاشتهبودند.قابعکستورانهمبینآنهابود.صدایماشینی

ازپشتسرآمد،علیخودشراجمعوجورکرد.شفیعیبود.

انداخته علیسرشرا هیچوقتازشفیعیدلخوشینداشت.

دیترسیمدرچشمهایشفیعینگاهکند.توانستینمبودپائین.

خیلیوقته"جارشرابفهمد.شفیعیگفت:شفیعیازنگاهشانز

کجان؟ خانم زهره پس "منتظرین؟ گفت: دیر"علی گفتن

"وقته...عذرخواهیکردن...

بفرمائیدداخل...-

دیروقته...-

زدودرآیفون شفیعیزنگدرخانهرا هردوساکتبودند.

علی بودند. حیاطتنها در دو هر بیاورند. گفتچندپرسغذا

حرفیاصالًدراینشرایطچهحرفیبایدبااوبزند،انستدینم

هم شفیعی زدن حرف قلم لفظ این از بزند. او با تا نداشت

آمدینمخوشش ولیهاآن. بودند فامیل هم با سال اینهمه

مثلیکغریبهحرف آنها با ولیآنشبزدیمشفیعیهنوز .

بیمقدمه.اینشفیعیبودکهخودششروعکردبهحرفزدن.

از شود. علیتنها ازتورانکههاگذشتهانگارکهمنتظربودبا .

.زدهیمعمرشبهدنیانبود.دراینسالهاهمیشهحرفعلیرا

توانستهیم.تعجبکردهبود.تورانچهچیزرادادیمعلیگوش

 شفیعی کند. تعریف شوهرش کهگفتیمبرای گفته توران

.علیحسکردشفیعیجوریاندبودهچقدرباعلیباهمنزدیک

یکخاطره و ندیده را سالهاستاو انگار تورانحرفمیزند از

تورانشماروخیلی"گنگودوردرذهناوست.شفیعیگفت:

ممکنبود"دوستداشت. چطور آمد. خود به علییکدفعه

باشد. زده حرفی همچین توران مگه؟"گفت: چطور "توران!

"شمابراشمثلبرادربودین.گفتیمهمیشه"شفیعیگفت:

بله،ماباهمیزرگشدیم.-

.یکلحظهمتوجهنگاهشفیعیکردیمنگاههاهیاعالمعلیبه

 را وقتیهمدیگر از حسکرد نظرشانددهیدشد. شفیعیزیر

شفی باالکرد.درستحدسزدهبود. عینگاهشدارد.سرشرا

چشمشاندرچشمهمافتاد.شفیعیبانگاهشیالحظه.کردیم

وهمینعلیرامعذبکردهبود.خواستیمانگارچیزیازعلی

نگاهکرد،نفسشراهاهیاعالمبدوناینکهبداندچرا.شفیعیبه

پسباورداشت!علینگاهشثابت"تورانهمرفت."بیرونداد:

آدمبهتورانبهنیترکینزدبگوید.توانستینمماندهبود.چیزی

مرگشباورداشت.چراخودشرادرگیراینفکرکردهکهمرگی

وجودندارد.مردیهمسنوسالعلیآمددمدر،برادرشفیعی

بهدستعلیداد.خداحافظیکردندوازهمجدا بود.غذاهارا

 هنوز ولی دستشبود غذایشبخاکسپاریتوران درشدند.

فکربود.بعضیچیزهامثلروزبرایشروشنبود.دراینسالها

ازسیسالپیشجداکند.هربار هیچچیزنتوانستهبوداورا

اوهمهمینحسرادارد.فکرکردیمحسدیدیمکهتورانرا

بینآنهاجداییبیندازد.ولیحاالکهتواندینممرگهمکردیم

بود.دیدیم شده بیشتر ترسش دارند باور او مرگ به همه

اینزنجیرخواستیم و جداییبیندازد بینآنها مرگباشدو

سیسالهراپارهکند.سوارماشینشد،غذاهارابهدستزهره

داد،زهرههمداددستسحر.بهراهافتادند.علییواشرانندگی

کردیم حتی نداشت. عجله دیگر خواستینم. اشخانهبه

کهدرظرفهارابازکردهدیدیمبرگردد.ازتویآینهجلوسحررا

 را غذاها ندیبیمو پرسید: "چیه؟". گفت: با"سحر بختیاری

"شفیعیسراغمنرونگرفت؟"زهرهپرسید:"کباب

چرا.-

چیگفتی؟-

 پرسید: زهره یادشنیست. گفت چی"علی وقت همه این

شفیعی"گفت:یالحظهگیراند.بعدازعلیسیگاری"میگفتین؟

بامرگ":کردیمزهرهزیرچشمینگاهش".زدیمبیشترحرف

"تورانکناراومده؟

ازکجابدونم؟ولیباورششده.-

انگار نگفت. چیزی دیگر هم زهره بود. فکر ساکتدر علی

فهمیدهبوداینمراسمعلیرابیشازآنچهبایدوشایدناراحت

کرده.بهخانهکهرسیدندزهرهدوپرسغذابرایعلیگذاشتو

وقتی خداحافظیکردند. هم از همخودشبرداشتو را بقیه

عل روشنکردند، را چراغها یهمچنانپشتدررفتندداخلو

ایستادهبود،سرشرابهفرمانماشینشتکیهدادهبودوباخود

.نگرانتوراننبود.اومردهبود.دیدهبودکهاورابهکردیمفکر

.شوهرش،پسرش،همهباورداشتند.ولیچیزیسپارندیمخاک

سیگارشکهتمامشدبهراهکردیمبازنگرانش دلهرهداشت. .

و بود نشسته ماشین توی خودش خانه در پشت افتاد.

توانستینم داخل. هیچیهاچراغبرود و بود خاموش خانه

.تاریکیبودودودمحوسیگار.حالشآمدینمصداییدرکوچه

مثلشباولیکهنسرینمردهبودواوبرایاولینباردرخانه
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راهمعوضشیهالباسبود.آنشبتاصبحنخوابیدهبود.تنها

نکردهبود.دراتاقخوابرابستهبودورویصندلیمیزآرایش

 نگاه او وسایل به و بود لبها،کردیمنشسته رژ مرطوبکرم.

 که دیگر کرم چند و نیوآ کاریدانستینمکننده چه برای

 شده همهمنظمسمتراستمیزچیده شیشههستند. بودند.

عطرنصفهنسرینچسبیدهبهآینهواودکلنخودشدرکنارآن.

باخودتصمیمگرفتدیگرایناودکلنرااستفادهنکندوبگذارد

همانجابماند.برسموهاینسرینوسطمیزبود.چندتارموی

بودوظرفیچینیباطرحلیلیشیهالهیمخرماییرنگاومیان

 وقتی که مجنون حلقهو و شمایل علیگردنبند نسرینمرد،

ازدواجنسرینرابادستخودشازبدنسردشجداکردودر

آخرین که بود حصیری سطلی میز کنار انداخت. ظرف این

 و آرایشییهاپنبهدستمالها آنها با نسرین که بود آن در

مویخرمایی.علیهمیشهیاکالفهصورتشراپاککردهبودو

ک دیدن خوششاز نسرین موهای ازآمدیمالفه مو یکتار .

برسبیرونکشیدهودورانگشتشپیچیدهبود.یهالهیممیان

لباسخوابنسرینرامرتبرویتختگذاشت.درهمینحال

تارموازدستشافتادوجاییرویلباسشیازمینافتادوعلی

اینکههرگزمتوجهنشد.بهخودشدرآینهنگاهکردهبود.حس

 آزارش کند نگاهش و باشد آنجا دادیمنسرین خواستیم.

به بود. مانده او از لوازمیکه تکه همینچند با خودشباشد

آینهنگاهکرد،باخودشگفتآخرینبارکینسرینخودشرا

دراینآینهدیده؟چهشکلیبوده؟صبحبودهیاشب؟اگرصبح

بعدصورتشراکمیبهراستموهایشراشانهزدهوحتماًبوده

برده جوریازرویگوششردکردهو کجکردهوموهایشرا

نباشد.علیآنشبگریه عقببستهتاخالکنارگوششپیدا

.لباسدیدینمکرد.ازاینبهبعدصبهاتنهابودواینچیزهارا

توانستیمخوابزنشهنوزرویتختبودواوازاینکههنوز

 پریشان کند مجسم تناو بر شدیملباسرا در کهیاورطه.

افتادهبودوهیچچیزواقعینبودودرعینحالحقیقتداشت،

 تسکینشتوانستیمفقط گریه کند. مهمدادیمگریه نه یا

بکند.توانستیمنبود،مسئلهاینبودکهگریهتنهاکاریبودکه

گلویشبود،یکگلوله،یکازآنشبچیزیمثلیکگلولهته

 حس علی نسرین یاد با لحظه هر که خواهدکردیمبغض،

 فکر خود با بهکندیمترکید. اینقدر هستند زنده وقتیآدمها

 فکر میکنینمآنها وقتیکه دراندمردهتا و سیگاریگیرانده .

اشکصورتشراخیسکردهبود.دادیممیاندودیکهبیرون

وقتی یهاپکعلیتا بهسیگار را زدیمآخر بهکردیمگریه .

.غذایشبمرگتورانبود.آنچهگذشتهبودکردیمغذاهانگاه

جیببغل دستدر نداشت. توانشرا او ولی بود کردنی باور

دستکرد. آنرا و آورد بیرون ازدواجشرا حلقه و کتشکرد

.واوداشتیمحلقهتنهاچیزیبودکهپیونداورابانسریننگه

.کردیمبعدازسهسالازمرگنسرینهنوزحلقهرادست

نور فقطچراغباالیدرورودیبا خانهساکتوتاریکبود.

ضعیفشروشنبود.علیغذاهارارویمیزاتاقنشیمنگذاشت.

.برایچهخودشانداختیماشخندهآثارتمیزکاریدیشببه

 اتاقش به بود. کرده خسته گرهرا نشست، تخت روی رفت،

کراواتشراشلکرد.درفکراینبودکههمهچیزتمامشدهکه

 شنید: نشیمن اتاق از گذاشته."صدایی سنگتموم "شفیعی

باز را تورانرویکاناپهنشستهبودویکظرفغذا تورانبود.

ازتاریکیبیرون نورباالیسردرنیمیازصورتشرا کردهبود.

.علیآمددمدراتاق.چراغراروشنکرد.آوردهبود

بیای!کردمینمفکر-

ولیمنتظرمبودی.-

صدایکلفتولحنبیتفاوتتورانکههمیشهخوشایندعلی

ناراحت را او حاال سرکردیمبود اطرافانداختو نگاهیبه .

ازهمبازکردندوهمدیگررادرآغوش تکانداد.دستانشانرا

پوستتورانرادید،دندانهایزردشویهاچروکگرفتند.علی

بودند. کوتاهشده اثرشیمیدرمانیکمپشتو موهاییکهبر

ولیهیچکدامنتوانستهبودتورانرابرایعلیازسیسالپیش

پاره بود سالهاییکهگذشته زنجیر که مثلاینبود کند. جدا

پیشق سیسال حلقه به را حال حلقه و بود البکردهشده

بودند،واینسالها،همهاینسیسال،مثلخوابیکوتاهبودکه

ازفکرشبیرونکند.ازاینکهپیرشدهبودکردیمعلیسعی

دیکشیمخجالت لبهایدیدیم. گندمی، تورانموهایجو که

نگاهاشافتادهیهاشانهتیره، انداماوکهزمانیقویکندیمرا .

حالشدهبودوشکمدرآوردهبود.حاالدرنظربودحاالافتاده

نگاه زیر شکلیبود؟ .کردیمتوراناحساسحقارتتورانچه

باالترازاورسیدهبود.فکرکردیامرتبهانگارتورانبامردنشبه

ببینمش،ولیحاال...انگارمرگیخواستمینمتاچندلحظهپیش

 رارویموهایاوکشید،گردنششیهادستاتفاقنیفتادهبود.

 بوسیدو هیچبویییالحظهرا رویشانهاوگذاشت. سرشرا

.دنبالیکبویآشناگردنشرادوبارهبوسید،بازکردینمحس

 گفت: حسنکرد. بویی "هم بیا. توران".یاگرسنهحتماًبیا.

 یهکمکنارهمبشینیم."گفت: اینهمهسالاولبیا "بعداز

چشمبهتورانبیندازد.ازدهانشتوانستینمدلشلرزید.علی

تورانخندید."عوضسالهاییکهتویدلشفیعیبودی!"پرید:

 عصبانیتشاستکه از کرد خندهخنددیمعلیفکر ولینه، ،

 گفت: واقعیبود. بیا."توران گذشته، دیگه اینحرفا علی"از

فکرکنداینبودنستتواینمسیگاریگیراند.بهتنهاچیزیکه
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 گذشته. چیز همه راخواستیمکه سالها این همه بگوید

افتادکهیایصندلبااوبگذراند.یکدفعهنگاهشبهتوانستیم

 چای داشت دوست همیشه بنوشد.صبحشنسرین آنجا را

 گفت: توران داد. فرو را هیچیدیدی"بغضش هنوز شفیعی

عل"نشدهچشمشتوچشمنگاربود؟ تو"یگفت: اصالًتوران!

"عوضنشدی.

چهانتظاریداشتی؟-

تکاندادو"سیسال!"علیدرحالخودشگفت: سرشرا

 تورانگفت: برد. فرو را بخور."دود بشقاب"بیا در را غذاها و

 علینشست. کنار و یالقمهکشید برد. دهان بعد"خوبه."به

"ازیهکارشفیعیخیلیخوشماومد."گفت: چه"علیپرسید:

تورانبااشتیاقبهروبهروخیرهشدهبود:"کاری؟

عکسرویقبرم.-

آهان!-

 خندید. یاتنهتوران زد: علی نه؟"به بودم، شده "خوشگل

 گفت: توران وخندید. کرد نگاهش سختی به شفیعی"علی

عروسی مالروز خیلیدوستداره. اینعکسرو خودشهم

دنبالم، اومد که شفیعی آرایشگاه. بودم رفته من خواهرشه.

ویر و هیر اون تو حاال رفت. وا آرایشگاه در دم جا همون

ترخوشگلازروزعروسیممگفتیمگیره.ازمعکسبخواستیم

شدم...اونروزهاهنوزخوشگلبودم.اینمرضبهجونمنیفتاده

رادرهمگرهکردهوبهروبهروشیهادست"بود...اینسرطان...

کردیمنگاه علیگفت: ولیتویعکسباچادربودی...عکس".

گرفتوگف"سیاهوسفیدبود!هم توراندستعلیرا برا"ت:

علیدستدیگرشرارویدستتوران"سرقبردرستشکردن.

کردیمگذاشتوفشرد.بهروبهرویششخیرهشدهبودوحس

همهبدنشتاانگشتانپایشکرختوبیحرکتند.نگفتعکس

هیچکساتگرفتهقاب و تاریکیافتاده حاالگوشهحیاطدر

حتیشفیعیکه آنجاستآنراعکسداندیممتوجهشنیست،

رویتاقچهایجاییبگذارد.وازاینکههمهاینهاراداردینمبر

خودشخجالتدانستیم از بود فشرده را دستتوران باز و

کشید.سعیکردچندلقمهغذابخورد.ولیغذاازگلویشپائین

تورانگفت:رفتینم به".سیگاریگیراند.ودودشرافروداد.

"شدی؟همینزودیسیر

گرسنهنبودم.-

هیچوقتندیدماندازهیهمردچیزیبخوری.-

یاخنده لبانعلینشست: "زورکیبر "چیمیخوایبگی؟

 قایمکردیپسرخاله؟"تورانخندید. روکجا "آبشنگولیها

رابازکردوازهانتیکابدریکیاز"هنوزیادته؟"علیخندید:

ردیفبشقابچینییکب بیرونپشتچند طریشرابقرمز

 هایبطرآورد. نسرینآنجا وگذاشتیمرا دستنباشد دم تا

علیکمتربنوشد،بعدازاوهمجایبطریهاهمانجابود.بطری

بعدرفتسراغشیرینیهاییکه رویمیزگذاشت. جامرا دو و

توران کنار و برداشت آنها از بشقاب یک بود. خریده دیروز

توران"همیشهدنبالاینبودماینفرصتپیشبیاد."نشست.

 بههم"میدونم."خندید: جامهایشانرا کرد. پر را علیجامها

،بعددینوشیمعلیجرعهجرعهمشروبشرا"بهسالمتی"زدند.

"چراتوران؟"دستانشراجلوصورتشدرهمقفلکرد:

تونخواستی.-

 توران"منروحممخبرنداشت."علیباتعجبنگاهشکرد:

یاجرعه نگاهش خیره طور همان علی دید .دکنیمنوشید.

 انداخت: پائین را خودتچونآره."سرش عالم تو همیشه

"بودی.

چهربطیداره؟-

.شدینمعلی.شدینم-

ولی گرفت، دستشرا علی گذاشت. میز روی جامشرا و

 برگرداند. را سرش "توران همدیگهشدینمچی عاشق ما ؟

خونوادههامونبهموناجازه"تورانمنمنکنانگفت:"بودیم.

".دنداینم

.فهممینم-

وقتیشفیعیاومدکاریدیگهازدستتوبرنمیاومد.-

 تورانباصداییآرامگفت:"میتونستیبگینه."علیدادزد:

دستعلیرایالحظهبعد"ازتومطمئننبودم...نمیدونستم..."

 گذشتهبودوحاالباید"دیگهگذشته."گرفت. همهاینسالها

کهدلخوشحسیبودهکهدیکشیمدوشاینبارسنگینرابه

برایتورانمعنایینداشته.اصالً

حاالچی؟تو...اینجا!-

"یهامشبروباهمباشیم...تاچیپیشبیاد."تورانخندید:

علیحسابیگیجبود.اگرتوراناورادوستنداشتآنجاچهکار

چیزهاییکردیم انگار بود. کرده تغییر توران در چیزی ؟

.توراندوبارهجامهاراپرکردهبود،دیفهمینموعلیدانستیم

 برداشت. خودش را دیگری و داد علی دست به را به"یکی

"سالمتیکیبنوشیم؟

خودتبگو.-

بهسالمتیامشب.-

 اینکه از بعد توران زدند. بهم را نوشیدیاجرعهجامهایشان

"پاشوبرقصیم."گفت:

"بردارتوران.دست"علیبیتوجهگفت:

پاشودیگه.-

منکهرقصبلدنیستم!-
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 ایستاد. بذاری."توران میتونی آهنگکه علیسرشرا"یه

توراندستعلیراگرفتو"خودتیهچیزیبخون."تکانداد:

شروعکردبهخواندنترانه بلندشکرد. باسلطانقلبهاازجا .

حواسشنب ریخت. علیدلشفرو شنیدناینترانه یاترانهود

آنراخواهدحتماًهستکهآنهمهباآنخاطرهدارندوتوران

 ونه راستیچرایاترانهخواند، که فکرشپیشاینبود دیگر.

در توران نخریده. دستگاه هنوز که او کرده، جمع را ضبط

کردیمگوششزمزمه وعلیبغضشرا"پیشعشقیکوتاه...":

د.دستراستاوراگرفتودورکمرفروداد.توراناورابغلکر

نگه خودش دست در را چپش دست و کرد، حلقه  خودش

"آهاناینجوری."داشت،نزدیکبدنش.

منازاینقرتیبازیهابلدنیستم.-

هیس-

قدماولرابرداشت.هرقدمیکهبرمیداشتعلیراهمهمراه

.صدایتورانکردیموترانهرادرگوششزمزمهکشاندیمخود

ریتمتوانستینممثلقدیماوجبگیرد،حتیتوانستینمدیگر

چروکپوستگردنتورانرا علیچینو حفظکند. را ترانه

تازگیدیدیم برایش اینها همه و بیمارش، بدن موهایش، .

 بهیادگذشتهیاترانهداشت. را حاالانگارانداختیمکهاو را

دیشنینم محو آنقدر برایشبییا که بود تماشایتورانشده

تفاوتبود.تورانعوضشدهبود.همانطورکهخودشوبقیه.

،قولوقرارهاوهاحرفپنهانی،یهادنیرقصهمهآنخاطرات،

چههمه،هانگاه هر علی نبودند. شدنی تکرار بودند؛ گذشته

 مرور را خاطرات کردیمبیشتر دور آنها از درشدیمبیشتر .

زندگی کدام هر بودند. شده جدا هم از آنها زندگی مسیر

 حاال داشتند. را هیچکسدیفهمیمخودشان یا توران تقصیر

دیگرنبود.دسترویپوستتورانکشید.باخودفکرکردباید

،عمیقهاخطوبهوجودآمدناینبودمیملحظهلحظهکنارش

.کردمیموحسدمیدیمشدن،تیرهشدنوچینخوردنشانرا

از لحظه هر بود. نسرینحسکرده کنار در را اینها ولیهمه

هیچاشیزندگ و بود گذشته زمان بود. گذرانده نسرین با را

کدامازگذشتآندراماننماندهبودند.بغضشرادرگلوفرو

ترروشنهرچهگذشتهبرایش"خستهشدمتوران."بردوگفت:

.توراندرگوششزمزمهکرد:شدیمازآنجدااوبیشترشدیم

دنیا" کوچیکه باز"دنیا-خیلی و نشستند کرد. رها را او و

کهامشبتنهااستودرکردیمنوشیدند.علیبهشفیعیفکر

که حالی در است. داغدار و غمگین مرده، توران که باور این

وخوردیمتوراناینجادرکناراوبود،نشستهبودومشروبشرا

ناخنک شیرینیها شامزدیمبه او با تا نیامد مرد که نسرین .

 یا بودیالحظهبخورد، نیامده او اینکه علیاز کنارشبنشیند.

 بود. سالهادانستیمممنون این در همین و دارد دوستش

 هرچندبهمرگشباورنداشت. بود. خواستینمتسالیشداده

مرگشبهمعنایتمامشدنهمهآنمرگاورابپذیرد.پذیرفتن

بود. کرده نسرینتجربه با که احساسهایخوبیبود زندگیو

"دیگهنمیتونم."علیگفت:"یهپیکدیگهبزنیم."تورانگفت:

؟یخوریمهنوزهمکم-

.کنمینمآره.میدونیکهمردونهمست-

علیحوصله"حاالکهدیگهکسینمیبیندمون."تورانخندید:

 نداشت. هامیقدشوخی حالتشخوردیمکم یا بویش از تا

نسرینعادتش اینسالها در مشروبخورده. او پدرشنفهمد

وجودتوران ولیحاالبا بودکمبنوشد. ادامهتوانستینمداده

سرشگیج رفتیمبدهد. نهبهخاطرمشروب، بلکهبهخاطر،

علیدرحالخودشباشدوبهگذاشتینمتورانکهآنجابودو

مرگاوفکرکند.ترسبهدلشافتادهبودنکندتورانآنجابماند.

"پسنمیخوای."تورانجامشراسرکشید.بعدگفت:

منظورینداشتم.-

تورانبهحالتیکهدیگرکارینداردازجایشبلندشد،باعلی

"داریمیری؟"رابوسید.علیگفت:اشیشانیپد،ودستدا

میخوایبمونم؟-

کجامیخوایبری؟-

خیلیکاردارم.بایدبرم.-

تورانخندیدو"نه.حاالمیموندی."علیمنمنکنانگفت:

صدای هنوز بود. جایشمیخکوبشده علیدر شد. جدا او از

.بعددیگرنهاوشدیمکههرلحظهدورتردیشنیمرااشخنده

بودونهصدایش.تورانرفتهبود،بههمانبیسروصداییکه

 خندیدن. به کرد علیشروع بود. بهیاخندهآمده وار. جنون

خندید.آنقدرخندیدکهدیفهمینمهمهآنچهاتفاقافتادهبودو

 علیدرهمانحالاشخندهبهسرفهافتاد. خارجبود. اراده از

ازخوشحالیرفتنتوراننیست.اشخندهدانستیممستیهم

اشخنده را اینخنده او و ازشناختیممثلجنونبود بعد .

چهلمنسرین،شبیازخوابپریدهوحسکردهبودنسرینکنار

داردنگاهش گرفتهو دستشرا .کندیماورویتختنشسته،

یکحسکردنسرینزندهاستوتنبیمارشکناراوست.بعد

جنونوار.نتوانستهبودبخوابد.یاخندهدفعهخندهسردادهبود،

اینتوهمکهزنشزندهاستشوکهدیترسینم از اینفکر، از .

این همه یکدفعه و نبوده کار اینکهمرگیدر از بود. شده

مثلیککابوسجلوچشمشآمدهبود.مدت

ذاشتهبود.وعلییکجامدیگرنوشید.توراندوبارهتنهایشگ

چهچیزرادانستینم،دیخندیمودینوشیماوهمانطورکه

بایدباورکند:مرگیازندگیرا.دراینچندروزهمهبهمرگ
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تورانباورداشتند.خوشخدمتیشفیعیرابهیادآوردکهیک

سرپابایستدوپذیراییکند.خودشتوانستیمهمچینروزی

 مرده نسرین وقتی درهم دم بود. کرده را کارها همین بود

حتیشامدر بود. داده را بودوجوابتسلیتمهمانها ایستاده

خودفکر با بود. بودواحساسسبکیکرده فرستاده خانهفقرا

او در شفیعی نبود؟ شفیعی مگر بودم. ناراحت من ولی کرد

علیکردیمدنبالچیزیبودکهاوازآنفرار درخواستینم.

انتظارهمدردی او ولیشفیعیاز کسیشریکشود. دردشبا

ازخودشکهخاطراتجوانیوادارش داشت.علیشرمندهبود؛

ازشفیعیکهوقتیاوالزمداشت و نپذیرد، بودمرگرا کرده

ولیکاریهم بود. همدردینکرده او با هم یکنگاه حتیبا

اتوانستینم شرایطهم آن حتیدر شفیعیخوششبکند. ز

آمدینم حاالاینکهاصالًو نداشت. باور هم توران مرگ به

شفیعیهمشایدمثلخودشفقطدیفهمیم زنشدانستیم.

باورکردنشچیز بدانییکچیزاست، اینکهچیزیرا مرده.

دانستیمبااینکهکردیمدیگر.همیشهحضورنسرینراحس

د.خوببودانستیممرده.همینکه

.کردیمازظهرگذشتهبودکهازخواببیدارشد.سرشدرد

خوابش مبل روی فهمید آمد، خود به گذشتتا یکساعتی

جام. دو و بطریشرابروبهرویشبود، شلوار. کتو با برده،

باتوران،توراندانستیم.فقطآمدینمچیزیازدیشبیادش

ب رقصیده و بود نوشیده بود، خورده کافیمرده، اینها ولی ود.

یادش بود؟ نرفته همراهش چرا بود؟ رفته توران چرا نبود.

دلشخوشحالآمدینم در را. توران دیگر که بود مطمئن و

.ازاینکههمراهشنرفتهبودهمخوشحالبود.تهدلشندیبینم

برایش بود کجا اآلناو تورانمرده. که بود رسیده اینباور به

مهمنبود.مهماینبودکهاودیگربرنمیگردد،مثلهمهکسان

فقط و بود رفته بیرون او زندگی از بودند. مرده که دیگری

تیاخاطره را آنچه ذهنشاست. گوشه آندر بود، برده وران

 ناراحتش مشترک، ازکردینمبخش را خودش سهم توران .

زد. خود صورت و سر به آبی شد بلند بود. برده خاطراتش

شیهالباس پوشید. را اش بیجامه کرد، عوض یهاظرفرا

گرسنهبود. برداشتوشستوسرجایشانگذاشت. دیشبرا

 و کشید سیگارشرا خوابیکغذایحاضریخورد. اتاق به

باخودگفتمرگاست، همهچیزسرجایخودشبود. رفت.

به شروعکرد زندگی. مثلهمهچیزهایدیگر اتفاقمیافتد،

،رژلبها،برسو...همهراجمعهاکرمجمعکردنوسایلنسرین.

کردودرکشوهایمیزگذاشت.عطرنسرینرایکباردیگربو

گذ کشو توی هم را آن و راکرد خودش اودکلن فقط اشت

گذاشتتاگاهیاستفادهکند.سطلحصیریکنارمیزرادریک

 لحظه یک کرد. خالی زباله زیرهاپنبهکیسه از مو کالفه و

دستشریخترویزمینولباسهایش.همهرادوبارهجمعکرد

ودرکیسهریخت.باخودفکرکردازبیحواسیاست.کیسهرا

 عوضکرد،آیهازبالهبا بعدلباسهایشرا بیرونبرد. شپزخانه

همانلباسهایمعمولخودراپوشیدوازخانهبیرونرفت.سر

 نشست. نسرینرفت. قبر سر و گلیخرید دسته راهاگلراه

.بعدازسهسالکردیمرویقبریکییکیچید.درسکوتگریه

 آرامش حس که بود دفعه اولین نسرین مردن .کردیماز

کنارشنشستهدانستیم جا همان نسرین لحظه آن در اگر

 اشیخوبباشد را او که است وندیبینماین فاصله ومرگ، ،

 سیگاری نبود. ناپذیر تحمل دیگر آنها، بین اگر–جدایی که

گیراندودردلازاینکههیچوقتمنتظر-نسرینبودنمیکشید

س دیگر کمی بود. خودشراضی از نبود نسریننسرین قبر ر

 گفت: خود با باور"نشست، آدم باالخره ولی سخته، خیلی

"میکنه. احساسسبکی اما توران. بعد نسرین ازکردیماول

 بود. کرده باور سالمرگنسرینرا سه از بعد فکرقبالًاینکه

بازهمطولخواهدکشیدتابااینباورکناربیاید.ولیکردیم

حاالهمینباورسادهزندگیاورابهروالعادیشبرگرداندهبود.

سروسامانبدهد.خانهراتعمیرکند.اشیزندگبهخواستیم

باخودگفتشایدسفرهمرفتم.هرجا؛جاییدور.ومدتیاز

 آرام باشم. دور اشیگرانندهمهچیز وقتیبرگشتکردیمرا .

 بازکرد.زهرهزنگهاپنجرههواهنوزروشنبود. ،ولیزدیمرا

کارهایی انجام به مجبور دوباره و نداشتجواببدهد حوصله

صدایمتوالیزنگتلفنرا برایاینکه دوستندارد. که شود

 که حالی در رفت. حیاط به میانیهاعلفنشنود از را هرز

بعدحیاطرادیکشیمهابیرونموزائیک باغچهراهمآبداد.

آبپاشیکرد.هوسکرددربوینمحیاطسیگاریدودکند.

 هاپلهروی با باغچه گیراند. سیگاری و گلیهابوتهنشست

باخود خشکیدهودرختانکاجوانارکمجانشروبرویشبود.

نطورکهگفتبایددستیبهسرورویاینباغچهبکشم.هما

 سیگار و بود مویدیکشیمنشسته تار چند لباسش روی

انگشت دور آرام و برداشت را مو تارهای کرد. پیدا خرمایی

پیچید.تهسیگارشراکفحیاطانداخت.ازهمانجااشاشاره

کهایستادهبودنگاهیبهباالیکاجوآسمانانداخت.خورشید

غرو کمیدیگر و آسمانبود در خودگفتکردیمبهنوز با .

شایدهمیهروزدیگهدستیسرورویباغچهکشیدم.بغضشرا

■فروبردوبهداخلرفتودررابست.
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 «احتمال تابعی است از فضای نمونه...» کوتاه داستان 
«آصفبارزی»نویسنده

 

 بود،یهاسوراخاز کرده مشبک را پنجره که توری ریز

نگاهشمحسوسبود. زمیندوختم.میهاچشمسنگینیِ به را

نگاهشبهمندانمینمانگارمتوجهعطرکاغذتانخوردهنیستم.

.دیپایمهمیشهمراکردمیمحسبودیانبودولی

گرفت، باال بود، دوخته جلویش میز به که را نگاهش

راسمتمنمتمایلکردوبالبخندشیطنتآمیزیشیهاچشم

پرسید:

"حلقهکهدستتهواسهچیه؟"_

"حلقهسدیگه،همینجوری"-

"اِ؟چهخوب"_

وقتی"_ رو حلقه حاال. نشو ناراحت

سهکمکرفتهبودیم،دیدم.پدرمبمکهوایزلزلهبچهبودم،توو

اونموقع درشآوردم. خاکا زیر از نبود،یاندازهندید، دستم

"االناندازهس.

رادستمکردهبودمیامردهیحلقهتهوعوانزجارشازاینکه

خریدارهمیشگیکتابفروشیپنهانکند.اشچهرهرانتوانستاز

ازکتابکمکدرسیتاخیامو دوستداشتمهمه.شدهبودم.

 سامانی و سر را هانیه مالی کاردادمیماوضاع به مجبور که

توویکتابفروشینباشد،عاشقادبیاتبودولیمجبورشدهبود

نباید نداشتم. سامانی به مالی اوضاع هم خودم رهایشکند.

من،تهدلماندادمیمکنکورراازدست .همیشهنگرانیکنکورِ

خاگربود. کنکور درسشدیمراب بودم. باخته را چیز همه

بخوانم.ذهنینبود،تمامتنوذهنمخواستنهانیهتوانستمینم

بود.تماموجودمآرزووحسرتشدهبود،آرزووحسرتهانیه

بود. پنهان همه از هانیه و من روابطشهیهمماجرای

مسخرهیعاشقانه را بایدگلیچیدوگفتمیموکردمیمرفقا

اصراریبه هانیه بودم. پابندترینشده حاال نشد، پابند رفتو

نبود.رفتوآمدوهاحرفاسیرکردنمننداشت،درقیداین

بهچیزیکه بایدخواستمیماصرارمنباعثهمهچیزشد.

 .دمیرسیم

،آنرژشستیمازخوابپاشدهبود،صورتشراحتماًحاال

،موهایریزوبورزدیمرااشیشگیهمیکنندهبراقلبمالیم

زنبورهایکوچکعسل مثل روز نور لبشتووی بودند.باالی

 شکلیبیتوانستندینمموهایشتوویخوابهم باشند، شکل

یهاکفشبود.یاقاعدههمنظموشانیآشفتگبودندکهتووی

کهبرسدبهکتابفروشیهدیه.بعدکردیمپاشنهبلندشراپایش

مرگپدرشدانشکدهادبیاترارهاکردهبودورفتهبوددنبال



پیر.کار.همهرفتهبودندپیزندگیشان،هانیهبودویکمادر

هانیه خودشبود. قدر به نداشت، هانیه الزمیبه مادرشنیاز

 ماندهبودوهانیه.

بیرونکهباهمبودیمعذابوجدانکنکورراداشتمووقتی

فکروذهنمهانیهبود.خواندمیمهمکهدرس

 بود، رشته رشته همیشه موهاش کهییهارشتهجلوی

.دندیکشیمقلبمرایهاشهیر

 بود.بار تولدم دیدمش، که اصرارآخر

ببینمش، که بوده.بعدکرد تولدم فهمیدم

شتریب همیشه گریهدیخندیماز عادتبه ،

بود. خنده شگردش کهبدوننداشت، آن

حرفیبهمیانآمدهباشددردلباهمقراریگذاشتهبودیه،قرار

شایدچوناوضاعیاهیهداینکهبههمهیچ مانیمالندهیم.

رابههمهدیهبدهیم،هانیهمنزجرهانیبهتردرحدینبودکه

ومتنفرازکارهایبهقولخودشحقیروکوچکبود،همیشه

.هرچیزیکردیمقناعتوبهکمقانعبودندیگرانرامسخره

باشد،پسنباشد.فقطحسوحضورماتواندینمکهبهترینش

ترنییپادوکوچهباشدوبود.توانستیمباهمبهترینبود،پس

همیشهسرخاشبرجستهیهاگونهازخانهیشانمنتظرشبودم.

 بود، عسل و برف و خون از مخلوطی شیهاچشمبودند،

شُرُفنیترهیشب در و رقیق که عسلی بودند. عسل به چیز

چکیدنباشد.بهمنکهرسید:

"یدی؟؟زشته،مگهآدمندیکنیمچرااینجورینگام"_

 خنده و لبخند با دیپرسیمجوری راهانیترعاشقانهکه

 و گفتم که گفتمیمبگویم، امر حقیقت کههاهمان. بود

،بیهیچدروغی.دروغینبودکهبگویم.حسمازنگاهمگفتمیم

پیدابود.برایهمینهیچوقتدوستانزیادینداشتم.

 قبولنکردم،یاگوشهخواستجایی، ازشهرتولدیبگیریم،

یهادست تووی سفیدش و بود،یهابیجکوچک مانتویش

 بیایحوصله"گفتم: ندارم. رو بساطا این و شمع و تولد

"همینجوریقدمبزنیم.

تولدته،چرابچهمیشی؟اینحرفا"ناراحتوآزرده،گفت:

"ازمنگذشتهولیتوهنوجوونی

ب همیشه پیشخندید، را سن انگاردیکشیمحث چیزی .

 گفتم:دادیمآزارش من". از چی یعنی داریما، وضعیتی

گذشته؟ششسالازمنبزرگتری،حاالهیمنروبچهفرض

زندگیشان، پی بودند رفته همه
مادرش پیر. مادر یک و بود هانیه
قدر به نداشت، هانیه الزمیبه نیاز
 خودشبود.هانیهماندهبودوهانیه.
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همه بزرگ. تو و تجربه بی ما بابا باشه گذشته. من از بگو و کن

 "میخوانخودشونروبچهنشونبدن،اینواسهماشدهمامانبزرگ

کهیعنیتولدبگیریم،گفتم:پاشزدبهپامبا

بیخیالتولدشو.اصنیادمنبودتولدمه،تاتوگفتی،مهمهم"

نیس.وقتییهچیزیرونمیتونیدرستوماهاداستانابرانیانیس.

حسابیداشتهباشی،ینیمالآدماییمثتونیس.پسبیخیالش،

"بریمبچرخیم

زیرپاگذاشتیم.خردادبیخدایِجیرفتآنشبباهمکلشهررا

 و ترلزجغبارآلود بودیم، عرق خیس بود. همیشه ومیگفتیماز

کهزمینانگار.میرفتیم پا بودند. پاشیده ،یگذاشتیم بهزمینقیر

.نگرانبودازاینکهششسالازمنآمدیمکندنشسختبود،کِش

کهدلگرمشکنمگفتیمششسالوپنجماه.قاًیدقبزرگتربود،نه،

 کهگفتمیمو شدنطوریبغلشکردم وقتجدا دلگرممکند. که

 نفسمانبهشمارهافتاد.گفت:

"چرااینجوریایامشب؟انگارمیخوایگریهکنی؟"_

خندیدم،حسبیخیالیگرفتموگفتم:

دو"_ و خیلیخواستم چیزیرو زندگیم وقتتوو سمنهر

داشتمیاتکراریشدهیادیگهتکرارنشده،توکهتکرارینمیشیولی

"اینشبادیگهتکرارنشهترسمیم

 همیشه واشیعسلیهاچشممثل زد برق

خندید.گفت:

"هرآبیدیریازودازآسیابمیافته"_

 این از رازدیمهاحرفهمیشه من لج که

رفشبدشدهدربیاورد.کهبعدمنبگویمحالمازح

وسعیکندبخنداندمتاازدلمدربیاورد.شایدهم

 باشد.گفتیمنه، بود.کهگفته کالستمامشده

سالسایهنگاهدزدیدهوپرنخوتیبهمنکردوازکالسرفتبیرون.

اولدانشگاه،توویغربتتهران،نگاهآشنایسایهبرایماشناییجنوب

موهایطالییوریزباالیلبشبرایمراداشتولیاهلجنوبنبود.

صدایشآشناتر. بود، تاریترددآشنا دختریمثلسایهکههمیشه

اشدهیندرویدوششبود،توویدانشکدهفنی،چیزینبودکهبشود

گرفت.فکرسایهتوویسرمافتادهبود.ولیرویحرفزدنباسایهرا

 کالسهابچهنداشتم. دخترهای از صحبتی خوابگاه تووی اگر هم

کهحرفیدادمیم،منبیتفاوتترازهمهوهمیشهجلوهکردندیم

 درگیر دوستنداشتم ویارابطهنباشد. بود درگیر فکرم ولی باشم

هیچچیزراهعالجشنبود،شدمیم.وقتیفکریداشتینمدستبر

چیه خوش نبود، زیبا سازنیصداترچیز سروصدا به .ماندندیمها

که نداشتم استعدادی وقت هیچ ولی داشتم موسیقی از اطالعاتی

موزیسینشوم.شایدیکبارایننیمچهاطالعاتموسیقیاییبهکارم

 امدهباشدکهآمد.

.شایدهمکردیم.اوهمنگاهمکردمیمهزارباردیدمش،نگاهش

وقتیدوستدارینگاهکسیکردینمنگاه ونگاهشخیالمنبود.

،شایدنگاهشاتفاقیبهکندیمنگاهتیکنیممتوجهتباشدخیال

کهغرورمرادمیترسیماعتبارینیست.هازنتوافتادهباشد.بهنگاه

له برای یا شیهادوستکند و بشوم.هابچهیمضحکهتعریفکند

باالخرهیکروزدلرایکدلهکردمکهموقعیتیپیداکنموسرحرف

راباهاشبازکنم.

مجبوردانشگاهیبوفهتووی میلبههیچنداشتماما نشستهبود.

 بایاقهوهبودم بنشینم. سایه اطراف میزی پشت و سفارشبدهم

شیهادوست تا نشستم بود. خودششیهادوستنشسته اما بروند

گذشتویاقهیدقبهخاطرمننشستهبودیانه.دانمینمرفتنینبود.

کهبلندشوددمیترسیمکهنزدیکبروموازطرفیکردمینممندل

،بهخاطراینزیانکاریخودمراگفتمینموحرفمرارفتیمبرود.اگر

بنشینم،مدیبخشینم که خواستم اجازه طرفش، رفتم معوج و کج .

بازکردمکهعاشق سرصحبترا نشستم. وازامیقیموساجازهداد،

علیزادهولطفیگفتمواز تارِ شهنازو....ازیهاپنجهتفاوتوتشابهِ

نا و خشک فضای از من مثل هم او بود، خوششآمده اطالعاتم

بودکهاز مشکلاینجا اما بود، فنیبهتنگآمده صمیمیدانشکده

اشحوصلهفهمیدکهشدیمشیهاانگشتاستهزاینگاهشوحرکت

این هاحرفاز و رفته منداندیمسر موسیقیِ و اینبساطتار که

تنههدف.دستمراخواندهبود.وسیلهاس

وتنهاکسیکهگفتمکهتنهاهستمباترسوتپقحرفآخررا

و جدی را خودش و کرد اخم اوست. دانشگاه، به کرده دلخوشم

تریرسم گفت: گرفت. قبل حلقه"از که شما

"دستتونه؟

 گفتم: بود، ایست نزدیکِ وضعیتی"قلبم

 یَنی یَنی حلقه، این با بودمداریم بچه وختی

تبچندمریضیخیلیبدیگرفتم. روز شبانه

ونذرکردکهاینوتبرککردهبودمادرمکردم.

"اگهخوبشدمهمیشهدستمباشه

.دیجویمولبشراکردیمبادستشبازی

بدش و دارد دوست را تنهاییش ولی تنهاست هم او که گفت

دیآیم یادشان دانشجویی اول که دخترهایی چهرودیماز برای

 اخم جوری اند. امده لبکردیمدانشگاه به لبخندی هرگز انگار ،

راگرفتوگفتشایدتماسبگیرم.تماسنگرفتوامشمارهنداشته.

خجالتو کار شروع بود. خجالتگذشته بحثاز دیگر منگرفتم.

ما دل تووی که وقتی دارد، نهترسی و ست ترسی نه بروی، جرا

کمکمبعد همبیرونبیاییمکردیممعطلهاکالسخجالتی. کهبا

ولیجوریکهانگارقصدیدرکارنبوده،منهماصرارینداشتمکه

نبود. دلم تووی دل بکشم. رخ به را ماجرا نبودن یا بودن قصدی

شنیدههاقبلچراجذبسایهشدهبودم،انگارصدایشرادانستمینم

.یاشدهدچاردژاووحتماًهمکهبهخودشگفتم،گفتبعدهابودم.

هرگزندیدهقطعاًاواهلشمالبودومناهلجنوب.گفتیمراست

شبیه حتیشاید بود. و بودمشولیآشنا تکتکاعضا بود. هانیه

باهمودرارتباطباهم،هانیههانیایهمهصداشمثلهانیهبوداما

 نبود.

کمکمطوریشدهبودیمکهزمانکالسآمدنورفتنمانراباهم

میکردیمهماهنگ دانشجویهاشب، دو بودیم. وقتبیرون دیر تا

مجبور اما نداشتم هیچ به میل
قهوه ویابودم بدهم سفارش

پشتمیزیاطرافسایهبنشینم.
 نشستهبود.شیهابادوست
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روزتولدشسه کردهبودند. هنر،همراپیدا عاشقِ غریبشهرستانیِ

مالیمیکنندهتاراعالییهدیهدادمش.جزسهتاریکرژلببراق

همکادوگرفتمبرایش.امادوستنداشت.رژلبسرخدوستداشت،

،کردمیم.اصرارکهکردمیم،احساسغریبگیزدیمرژلبسرخکه

 و تر تریعصباخم بود. همیشه دیخندیماز شیهاخندهاما

دندیماسیم شیهاخنده. فکر مناشتباه شاید نبود. .کردمیمخنده

انچهمندنبالآشنایی شباهتیبا بود، بودمکهظاهرشآشنا آمده

نداشتم.خواستیممنهمشباهتیباانچهحتماًنداشت.خواستمیم

بپوشدخواهمیمعاصیازاینبودکه بخنددیا جوریحرفبزندیا

شایدخواستمینممنچیزی.خواهمیمکهمن سایهبهخواستمیم.

ذهنمنشببیهترینباشد.کمکمازمنفراریبود،باراخریکهبا

همحرفزدیم.اززورعصبانیتنزدیکبودتشنجکند.

 بیرونشان باد که را ختیریمموهاش تووی چپاند .اشیروسر،

 دلمبخواد"گفت: منهرجور ولمکنبابا. من؟ توچیمیخوایاز

"دهمیشهاخمباشم.بهتوربطینداره.،دلممیخواپوشمیملباس

 هام گوش سر از گرخواستیمخون هام گوش بیرون. بترکد

دوستداشتمهیچنگویمو حرفشبدجورخجلمکرد. گرفتهبودند.

جمعوجورکردمکه خودمرا شایدچیزینداشتمکهبگویم. بروم.

مثالً گفتم: فقطگف"مصممبهنظربرسم. تمشایدمنحرفینزدم.

."اونجوریبهترباشی

"،گفت:دیکشیمجیغباًیتقرکرد،دیگرترسفترااشیروسرگره

بابامبهمنامرونهینمیکنهچه بهتروبدترمروخودممیدونم.

منم میخواد حاال دیده، کجا رو نیستاینچیزا معلوم تو. به برسه

"رودرآرم.اداهاهمون

 درست شاید رفتم. هم من همگفتیمرفت. از چیزی ما .

میخواستیم زیادی چیز سایه نبودیم. منخواستینمکه اما

توانستینممنباشدکهنبود،یهیسانزدیکترینچیزبهخواستمیم

هرچهبودتمامشدهبود.سایهازمنباشد.ستیباینمباشدیاشاید

نبودِبهدرستکردناوضاعنداشتم.متنفرشدهبودومنهممیلی

بودمکهازمنکردینمسایهاذیتم اینکهکاریکرده از متنفراما

جایمعذرتخواهینبود.اگرجوریرفتاربشوداحساسبدیداشتم.

کهانگارهیچنبودهونشده،بهتربود.کردمیم

کهمیهادست زمین، به نگاهم و بود رفته فرو توویجیبپالتو

 روی امشانهدستی از چندتا یکیشانیهابچهخورد. بودند. کالس

"کجامیریتنها؟وایساباهمبریم."گفت:

".گفتم:امشدهازدیدنتانخوشحالمثالًزدمکهیایتصنعلبخند

"انقالبکتاببخرم.رمیمخوابگاهنمیرم.

پ بعد و گذاشتم را دانشگاهم پشتی کوله خوابگاه رفتم یادهاول

خیابانجمهوریسردوشلوغبود.هندزفریتوویگوشمبود.بهرفتم.

رویجمهوریشدیمزحمت انگار سردیهوا شد. رد بینمردم از

ازمهکشیدهبود.اینقدرتوویپالتوفرورفتمکهانگارپالتویاهیال

جزییازپوستمشدهبود.صدایگرمشجریانتوویگوشهامزمزمه

دراندرونمنخستهدلندانمکیستکهمنخموشمواو":کردیم

"درفغانودرغوغاست

 توویگوشم بود،فروترهندزفریرا همطیشده ولیعصر کردم.

توویانقالبهستم. جاییآوردهدیدمکه از بادیکدستهکاغذرا

 کاغذهابود، وسطِ بودند. سنگفرشانقالب بود.هافرشفرشِ خالی

ماشینیرویترمززد،جیغترمزنگاهمراطرفماشینچرخاند.بچه

یخیِیهاچرخزیریاگربه آسفالتِ خونشرویِ ماشینلهشدهبود.

 بلند گرمشبخار خون از بود. بچهشدیمانقالبریخته بخارِخونِ .

تندتردیماهِتهران،بویِشرجیِخردادِجیرفتداشت.رانندهیگربه

.زدیم.حلقهتوویدستملقکردیمودورشد.دستمعرقرفت،رفت

.بادموهایبوروگرفتیمهانیهازعابربانکآنطرفخیابانپول

.تالشیبهجمعکردنشاننشانختیریمطالییشراازروسریبیرون

دادینم پیشانیهانیههاهیهان. نبودند. هانیه اما بودند توویخیابان

صافوبلندترازهمیشهبود.

هانیهتوویتنگنایمالیِبعدمرگپدرشادبیاترارهاکردهبود،

منهمدانشگاهراازدستبدهم.اولینبارتوویهمانمیخواستینم

هکهجلویشبودحلقیایگاردستفروشیتوویکتابفروشیدیدمش.

وگردنبندوبدلیجاتمیفروخت،پرسیدم:

 "آقااونجلوچرااینقدشلوغه؟اتفاقیافتاده؟_"

خیابونشلوغه.اونجاممثهمینجاس.منشلوغییهمه"_

"داداش.نمیبینم



،حواسمجمعبودکههراتفاقجالبیرفتمیمهروقتتنهابیرون

کهموضوعجالبیبود،هاوقتمیافتدبرایهانیهتعریفکنم.بعضی

.بیشتراینفرستادمیمصبرکنموهمانجابرایشپیامتوانستمینم

.دادیمنشانمهاوقترانگهداشتهبودوبعضیهاامیپ

خردادِجیرفتگرموبیرمقکنندهترازهمیشهبود.بدونهیچ

ازراهدوروبیحرفتوویمحلکارشببینمش.خواستمیمقراری

کههمینچندیاهیهانحتماً.دانستیمحرفزد.نبایدکسیشدینم

بایدتوویتنهایی بود ازدستداده پدرشرا وماندیمماهگذشته،

تاغمِفقدانِپدر،ابرازشود.دیپوسیم

مردیکهجلوترشلوغبود.جلویعابربانکیهمهجمعشدهبودند.

.شدیمازهمانشلوغیبرمیگشت،نزدیکم

"آقا،اونجلوچیشدهمردمجمعشدن؟"_

کشیدکهعرقهاشپاکشوند.اشیشانیپدستیبه

یهازخدابیخبرزدهبهیهدخترخانوموفرارکرده،دختره"_

 از جلوتر همونکتابفروشیکه میگنتوو مرده، جا یصحنههمدر

"کردهیمتصادفهس،کار

کاغذ بویِ بودند، هم کتابفروشیهایخیابانانقالبهمهشکلِ

.دادندیمسوخته

غرقِعرقبودند.میهادسترفتمتوویکتابفروشی.

 حلقهراگذاشتمرویپیشخانِکتابفروشی.

پیشخانماتنگاهمکرد،دهانشنیمهبازماندهیفروشنده پشتِ

بود:

"؟دیخواستیممیتونمکمکتونکنم؟چهکتابی"_

■"گوربهگور"مبهوتنگاهشکردم:
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 «عشق و عنتر» داستان
«شایانشکروی»نویسنده


یاجهینتکهیاقهیدقبازهمبارانآمدهبود.ازآنبارانهاییک

ماشینبقدریگِلیهاشهیش.هانیماشنداردبجزکثیفکردن

 برفپاککنباصدایشدینمآلودبودندکههیچچیزرا دید.

شیشهعقبراکهخشنیگِلهایخشکشدهراکنارزد.ازآینه،

کردمآنهموضعیتبهترین خواستمبرفپاککننگاه داشت.

نوشتهیاکلمهمکثکردم،رویشیشهگلآلودعقبرابزنماما

 بود. احتماالًشده ازیهابچهکار کمیدورتر که دبستانیبود

محلکارمقرارداشت.دقتکردمتابتوانمکلمهرابخوانم،بنظر

بود"عشق"آمدنوشته طورینوشتهشده ولیشکداشتم،

شدیمکه همخواند.خیلیسرسرینوشتهشده"عنتر"آنرا

کردم فکر خودم پیش بچهبود. یک که دارد کمی احتمال

از چند هر بنویسد، را عشق دبستانیپشتیکماشینکلمه

ایندوروزمانههیچبعیدنیست.امادیدهبودمکهاینیهابچه

.کنندیممبدترینالفاظراموقعخروجازمدرسهنثارههابچه

کردم نگاه "دوباره "عنتر بود.ترواضحبنظرم طرفیشده از

دستیککودکاحتماالًفاصلهنوشتهاززمینبقدریبودکه

چهحساسشدهآنرابنویسد.ذهنمتوانستیمدبستانیبسختی

هربارآمدینمازاسمعنترهیچخوشم"عشقیاعنتر؟"بود!

 باحیاتویمستندهاوقتیدر را وحشآنها سرخ نشیمنگاه

 کننده دمیدیممشمئز برنامهکردمیمسعی ادامه دیدن از

شیشه، روی کلمه این اینبار ولی کنم. آنیهمهخودداری

راتقویتکنم،"عشق".ترجیحدادمکردیمتصاویررایادآوری

پسدوبارهنگاه"عشق"وهیچچیزدیگربجز"عشق"گفتم

 مطمئن داشتم اماشدمیمکردم، است من با حق دوبارهکه

شد.خودمرا"عنتر"بیادمآمدونوشتهدوبارهنشیمنگاهسرخ

.راهکنمیمیاهودهیبسرزنشکردمکهوقتمراصرفچهچیز









افتادمامابرفپاککنعقبرانزدم.زیرچشمیبهکلمهنگاه

کمکمداشتم"عنتر"بودوباردیگر"عشق"یکبارکردمیم

بایدبهچنینچیزیفکرکنم؟یعنیاصالً.شدمیمعصبی چرا

رویموضوع موضوعمهمتریبرایفکرکردننیست؟ذهنمرا

 نگاه آینه به بار هر اما کردم. آنکردمیمدیگریمتمرکز باز

مرقابتباه"عشقوعنتر"کلمهمقابلچشممبودودوباره

پرهیاهووهوچی"عنتر"آرامومودبو"عشق".کردندیم

یکحرکتناگهانیگر در شدم. خسته همتردید! باز اهرمو

آبرویشیشهعقبجاریشدو فشاردادم. برفپاککنرا

کن پاک برف تیغه رویحرکت کرد. ایجاد شفافی نیمدایره

.اماذهنم"عنتر"ازخبریبودنه"عشق"شیشهدیگرنهاز

ازاینجدالدستبردارد.هنوزهندسهحروفخواستینمانگار

را شده کردیمبازسازیمحو باردیگر "عشق"و "و "عنتر

بیشازبجانهمافتادند.کاربهجاییرسیدکهاحساسکردم

دچارتشویششده.پسبادیدناولینتابلوکارواش،حدذهنم

ردموبادادنانعامنسبتاًخوبیتمامماشینرامسیرمراعوضک

هیچ که حسخوبیداشتم.یالکهچنانشستم نماند. آن بر

انگاروسعتووضوحدنیابیشترشدهبود.همیشهازرانندگیبا

اولینباریبردمیمتمیزیداردلذتیهاشهیشماشینیکه و

دادنانعامبهکارگرانحریصکارواشد از نبودم.بودکه لخور

موج روشنکردم، درجریانوموسیقیمالیمی۷/4۷رادیورا

 ن.یعنیدرجهانرسواشد شقعبود.

 .یعنیسُستوبیپرواشدن عشق

 یعنیسوختنباساختن عشق

.یعنیزندگیراباختن عشق

■ دوبارهپیداشد..."عنتر"وناگهانعشق؟؟
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 «جنازه» کوتاه داستان
«ناصررفیعی»نویسنده



پتویمشکیرنگیرارویجنازهکشید،دررابازکردووارد

 شد. بزرگتری رنگیمانیهادوستاتاق زرد چوبی میز پشت

وسطاتاقنشستهبودند؛میزیکههمیشهمحلگفتوگوهای

فکریبود شانیکیداغفلسفیو بود. روییانوشتهنیامده را

دیوارقابکردهبودندبهخطنسخ:

 ممنوعحتیشمادوستعزیزبحثسیاسی

 به چشم اشکان و بابک داشتند.یهالبسهیل، پیرمرد

بهسختیرویشجا بیرونکشید؛ پیرمردصندلیباالیمیزرا

گرفت.

سهیل:کیایناتفاقافتاد؟

بابک:دیشبنمیدونمچششد

اشکان:خودکشیکهنکرد؟

بابک:نهبعیدمیدونم

باال کشید؛دستمالیازجیبشبیرونپیرمرد،آبدماغشرا

آوردمحکمدرآنفینکرد:

 ازبسسیگار ایناواخر بود دیکشیمفکرکنممریضشده

!دادیمخلطخونیبیرون

باورشان مانییکتکهگوشتبیجاندرآنشدینمهنوز

ولیراهیکردیماتاقباشد،تهدلشانانگاریکچیزیسنگینی

!کردینمبهبیرونپیدا

بابک،چشمانشرابهوسطمیزچرخاند:

قبلبودکه دوماه ایناتاقاومدبیرون، آخرینباریکهاز

دعوایششد کتابدار با کند کتابتهیه تا چند رفتکتابخونه

رویکارتیهخواستیمفکرکنمتقصیرهردویآنهابود،مانی

هاکتابغریبهکتاببگیردکتابدارنگذاشتولیآخرشدزدکی

 بود، آورده دهسالهکهبیروننرفتهحاالگفتیمرا اینکتابها

!گزارندینمهمکهیکیمیخوادامانتبگیرد

پیرمرددوبارهدماغشراباهمانکهنهدستمالپاککرد:

 اشنامهوصیت که بود کشو همون دونمگفتیمتو نمی .

کشوبازبود.تصادفاًمیدونستمیخوادبمیرهیا

بفهمهیانه!تازهاگهوحیهمکردینماشکان:واسهاونفرقی

کردینمبهشباورشدیم

 تا کاغذ کرد؛ باز را کتاب الی بیرونیاخوردهپیرمرد را

 بازشکرد. نگاهیزیرچشمیبهاشینیبکشید؛ باالکشید؛ را

کردوچشمانشرابهکاغذآچاردوخت:یدوستانمان





همهیاچندتاازاحتماالًشودیماالنکهایننوشتهخوانده»

،ایننهوصیتاستاستنهسفارشوشنوندیمدوستانماینرا

 هم خودم کدام. هیچ تقاضا، بایددانمینمنه چه را اسمش

 که چیزی اینخواستمیمگذاشت که است این بدانید شما

کهاالنتویسردخانهیاهرجایدیگریهستمتعلقیاجنازه

پساینحقمناستکهدرموردسرنوشتشو بهمناست؛

دوستان،اشندهیآ باشد!؟ زیادی حق نکنم فکر بگیرم تصمیم

بوداییانبسوزانیدچونیکباراینجنازهرامثلخواهدینمدلم

بود سوختن حال سگیدر الشه تویصحرا

شک بود داشته بر را بویگندشکلصحرا

هم است؛ بویشبیشتر هم من جنازه ندارم

بدم دریا در شدن رها از هرچند گندتر.

ولیازآنجاییکهایناطرافدریاییدیآینم

زحمت را ایننعشرادهمینمنیستشما رویکوهیاینکه

بیایندتکه کنندهممسخرهاستاشپارهبگذاریدتاالشخورها

پرنده باشد هم اگر و نیست الشخوری اطراف این در چون

مومیاییهم دوستدارمهرچهخواهمینمنیستند. بشومزیرا

مورد در اما گردم باز طبیعت چرخه به و شوم خاک زودتر

برطبقدین بایدبگویمبدنمنطیاینامیخانوادگتشییع،

شودینمسالپاکبودهواگرهمنبودهباشستوشوپاک۱۱

رنگسفیدهمکهرنگخوشایندیبرایمنیستآنهمدرسفر

الزمنیستبگویمچونخودتانبهترمیدانیدچقدرازامیابد

 شما از چیزیکه تنها متنفرم؛ دیکته اینخواهمیمتلقینو

مشابهبایاچالهباهمینلباسیکهتنمهستدراستکهمرا

 داشتم که کتابی همین با بگذارید شمعیخواندمیمقبر و

بدرود بالشیهمبگذاریدکهلطفکردید. اگرمتکییا روشن.

.«برایهمیشه!دوستتاندارم.مانی

سهیلرویصورتشیهااشکپیرمردسرشراآرامبلندکرد.

لب اشکان گذاشته، میز روی بابکسرشرا بود، جاریشده

پنجرهبهبیرونخیرهشدهوسکوتسنگینیتواتاقحاکمشده

بود.پیرمرددستمالشراازرویمیزبرداشتچالندتویجیبش

جوهرهایپخششدهاطرافکاغذزلزد.وبه

د:سهیلباکفدستشاشکهایصورتشراپاککر

خبحاالبایدچهکارکنیم؟خواستهبزرگینیست،هست؟

بابکسرشراازرویمیزبرداشت:

ا و بابک بهسهیل، چشم شکان
پیرمردهالب داشتند. پیرمرد ی

صندلیباالیمیزرابیرونکشید؛
 بهسختیرویشجاگرفت.
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 بود زنده مگهتا معلومه! تهیهچندتاشیهاخواستهمعلومه!

کتاببیشتربودازما؟

بعددستمالکاغذیراازبستهبیرونکشید:

خواستهبزرگینیست!

بودازلبپنجرهاشکاندرحالیکهپاکتسیگارشدستش

برگشت:

بی اگه البته نیست که بزرگی خواسته

خانوادهبود،اوناقبولنمیکنن!

سهیل:قبولنمیکنن،وصیتپسرشونه،عمل

بهوصیتهمواجبه.

اشکاننخسیگاریبیرونکشید،گذاشتزیر

لبش،دوباراهرمفندکرافشاردادصدایتق

اتاقپیچید:توبلندیکردوبعددودغلیظی

آرهواجبهولیتاآنجاییکهخودمیتهممسلمونباشه

درغیراینصورتتوقبرستونهمجاندارهچهبرسهبه...

به دوباره نیستبگوید حرفشالزم بقیه چونحدسزد و

سیگارپکزد.

برگرداند:طرفپیرمردسرشرابابکبه

ادشرا خانوتوچیمیگی؟توبهترازهرکسیدیگهمانیو

خانوادشیشناسیم اینکه بدون البته کاریشکرد بشه شاید !

بفهمنبهشرطیکههمهکمککنند.

سهیل:فکرتچیه؟

اینبرگه مشغولکرده االنفکرمنا اونچیزیکه پیرمرد:

آچارکپیشدهاست!

 سیگار که بهدیکشیماشکانهمانطور پیرمرد، کنار آمد

!نمیبینمیزمشکوکیکاغذنگاهیکرد:منچ

اصلاین ببین، اینکاغذکپیشدهاستنهپرینت! پیرمرد:

وصیتنامهدستکیه؟!بدجورذهنمرامشغولکرده؟

یعنیغیرماکسیدیگههمازاینوصیتنامهخبر اشکان:

.داره

.بابک:شایدمبیشترازیکنفر

شلوغ قبرستون کنار جاده وارد رنگکه آمبوالنسسفید

دیکشیمبیشترشد،همانطورکهآژیرهازنشد؛صدایشیون

بدن شد آمبوالنسباز در رفت، خانه طرفغسال به مستقیم

سالهرویمیزغسالخانهآرامگرفت.دومردهشوربا۱۱جوان

انجام به مشغول رنگ سفید های کش دست و کارماسک

دو خانه غسال گوشه در شدند. خود معمولی

تابوتسبزرنگرویهمقرارداشتروبرویآنها

بودکهدرونشانصدروکافوربهمقدارییکمدها

کمد داخل داشت، قرار جسد برایچند کافی

کناریهمدوبستهکفنآمادهبودبرایآنهایی

ندارند. هم را کفنی تهیه توان حتی وسطکه

بیلقبرست هر بودند؛ زده قبریحلقه گودال جمعیتیگرد ان

 ریخته خاک کپه روی قبر گودال از که تعدادشدیمخاک

 سر مورچه خوردندیمزیادی پایین خاکها همراه ،آمدندیمو

 نوککپهخاکبرسانندخواستندیمهاآنخیلیاز به را خود

.دیکشیمبهپاییندرشترایهادانهوهاآنولیشیبتند،

پیرمرددستاشکانراگرفتبردکنارآمبوالنس:

بهسهیلوبابکگفتیکجاوایسند؟

سرقبربموننباالنیان،همونجااصالًگفتماشکان:آرهآره!

پیرمرد:رانندهآمبوالنسهمکهتوجیهشد؟

الی کرد دستشرا بعد داد. سرشتکان دفعه این اشکان

.دارنمیانموهایش:وایراهافتادن

سرشاشچانهکهماسکشراکشیدهبودزیرهاغسالیکیاز

.وقتوداعآخرهرابیرونآورد:

 و پدر بغل زیر که حالی در نفری گرفتهیمادرمانچند را

پیرمردزیرلبگفت:بودندواردسالنشدند.

اگهحاالشدکهشدوگرنه...

وبههمراهاشکانرفتندداخلغسالخانه.بویکافوروگریهبا

آب چکچک زاریصدای و شیون صدای بود، شده قاطی

.پیرمرددرگوشیکیدیچیپیمبیرون،داخلسالنکاشیشده

شد باز طاق چهار سالن در
پالستیکی رنگ سبز تابوت
پتوی رویشبا که حالی در
سفیدرنگیبوشیدهشدهبود

 جلویدرگذاشتهشد.
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پچازغسال غسالها داد تکان سری هم او و کرد پچی

بیارند؛یمانخانواده را جنازه تا کرد بدرقه بیرون سمت به را

اشکانروبهغسالباقیماندهکرد:

میتراخودمونمیاریمش،میشهیهدقیقهبادوستمونتنها

باشیم،میخوایمحرفدلمونرابهاینیاربیوفابزنیم.

وبغضشترکید.

.دونمخیلیسختهولیزیادلفتشندیدغسال:می

رویمیزوازآنجاپیرمردنگاهشراازدربهجنازهکفنشده

تابوتگوشهسالنچرخاند: راترسمیمبه لعنتیکار اینباد

.خرابکنه

رنگپالستیکیدر شدتابوتسبز طاقباز سالنچهار در

جلویدرحالیکهرویشباپتویسفیدرنگیبوشیدهشدهبود

رفت؛گریهوشیونهادستگذاشتهشد.همینکهتابوتبرسر

اوجرسید. بابه و آمبوالنسزد راننده سینه اشکاندستیبه

وسط از بلندی صدای افتاد راه جمعیت سر پشت پیرمرد

جمعیتبلندشد:

الالهالهاهلل

 زمینیهامهینجمعیتشروعبهتکرارکردند، راهتابوترا

دوبارهشتند.گذا فقط دیگه، دوباره کرد: تابوت به رو پیرمرد

.دیگهدوومبیار

گاهی بود؛ کرده پا تویقبرستانبه قبار و پاییزیگرد باد

 شدیمشدید بیشتر شدت با دوباره آرام. لحظاتی .دیوزیم؛

 سر بر تابوت دوباره شد تمام که اول وهادستفاتحه رفت

صدایالالهاالاهللباشیوندربادگمشد.نزدیکقبر،تابوتبر

رخصتنماز طلبهجوانیآمدازصاحبعزا زمینگذاشتهشد.

.گرفتوباالیسرتابوتایستاد:اصالهاصاله

جمعیتحالتنیمهمنظمیبهخودگرفتپیرمردواشکان

درصفاولخودشانراجاگیرکردند.

.زودباشزودباشدیگهاشکان:

بهطرزاشعمامهطلبهگوشه بازکردونمازرایاانهیناشرا

بادمرتبگوشهبتوراباالوپایین .آخرنمازبردیمشروعکرد.

بادشدیدیوزیدوگوشهپتوکناررفتهنوزنمازتمامنشدهبود

کهپیرمردبهسمتتابوتهجومبردوگوشهپتورابرگرداند.

تابوتبهسمت شدو داه طولمسیر سومینفاتحههمدر

قبرحرکتکردهنوزبهقبرنرسیدهبودکهبابکوسهیلوارد

اشکانباعجلهبهسمت قبرشدند،تابوتکنارقبرآرامگرفت.

قبل رفتولی کنارقبر در و شد قبر وارد مانی عموی او، از

وبابکایستاد.سهیل

پیرمرد:بدشد!

باهمانپتوازتابوتبیرونآوردهشدوبهدستسهجسد

مانیپتوراجمعکردوبیروننفرداخلقبرسپردهشد؛عموی

دادهمینکهازرویکفن،جسدرالمسکرداحساسسفتیو

خشکیعجیبیتویدستانشکردسرشراچرخاندوبهبابکو

گذ نبشقبر گودی داخل را جسد کرد. نگاهی اشتندسهیل

دستانش پیرمرد شد؛ حاضر قبر باالی اشکاندیلرزیمطلبه .

فشرد.لبانشرازیردندانشمی

طلبهمفاتیحشرااززیرقبایشبیرونکشید؛نگاهیبهداخل

میت روی را سنگلحد داشتند که کرد الیدندیچیمقبر .

مفاتیحرابازکردوعمویمانیراصدازد:

بدهمستحبموکدهکربالییسرشراتکون

البه و عجز با شدکه دختریشنیده داد بهصدایجیغو

رابببینم!توشماخوامبرایآخرینباردادمی:دیدویمسمتقبر

.خوامببوسمشمییمانیمانراخدا!

کرد:یمانییدا حسن کربالی به رو راه، از تازه کنم فکر

.رسیدهشمابیاییدباال

کمککردندواردقبرشود.داییوعموبهسمیرا

پیرمرد:گاومونزایید.

بازمانتواشدخترازداخل کاغذیبیرونآوردالیکفنرا

کردوگذاشتزیرش،نگاهیبهسهیلکرد:

بزاراینمهمراهمانکنشدفنبشهصداشدرنیاد!

آمبوالنسآژیرکوتاهیکشیدوازمحلدورشد.

استحبابدارهطلبه:سرشاتکونبدینهمشیره

بهسمتلبخندرویلباشجاریشد:اشکسمیرا

.کنمیمسعیخودما

 ■ ـافهمافهممانیفرزند...
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 «*شاه ماران» کوتاه داستان
«ن.یوسفی»نویسنده

 
سف همراه تویبکریبه شهر عازم  .میشد۴اتکر آن از درکبعد ه

گشتیهاجنگل شهر زدکیاطراف یوتاه قصر در سلطانکوچکم

گریدیهااخکبودوسلطانیهخالکهابوداگرچهقصرمدت-یعثمان

بر پذ-دادیحمیآنترجرا ما بسکییرایاز اشیاریردند؛ قیاز یمتیا

تاث دیتحت رطوبتضرر برخیر در و احتاطاقیده سقف بهیها اج

دهبوندیهدیماتهیهبراکیاطاق ن،یرغمایعل .داشتیراساسیتعم

.دندیرسیماموجودسالمبهنظریراحتبودواش

فراهم رایسلطانیامقدماتسفرهرفتهویپذیمباشرمارابهگرم

بود تحصکیو .آورده خود خوشروکلیه با بود فرانسه زبانییردة و

یهاسعیةشرقیمانازاخبارروزگفتهبرخالفبقیبرایروانفرانسو

تفس ردهبودک بهآنعالوهنیشخصیرهایتا اوبهتجربه .ندکاشرا

ینمیرمستندراوقعیغیرهایتفسییهمردماناروپاکردهبودککدر

همانندکباشدیازبانسادهیردتاتنهامکیمینروسعیگذارندازا

حرفهیک ییهانوشتهیامترجم دکرا بر بودیوارهایه یبرا قصر

 کردیممهمانانشترجمه میز: یشعریرانیایاتورینیر وکبود یه

استدریدلمنچونقلم»:ردهبودکنترجمهیمضمونآنراچن

دستتو خطشمیولیسینویمیزیامشبچ... یگاه ...یزنیفردا

یگاهیخراشیمیگاهیریگیسرمیگاهباال...ینهیرپامیآنراز

ینوازیم م... منتسلینزکبینکیهرچه یمننم ...متوهستمیرا

«یدانیزرامیتوهمهچ...دانمچههستم

شدیبکریناگهاننگاهممتوجهسف ویاشبسچهرهر شده متأثر ار

در ...ازدسترفتهافتادهبودیزیعزادخاطرةیاتبهینابیباایانگار

کس باغ هرازچندگاهکوتشبانه جیه جیرجیبا ستهکشکیریرجیر

شماازدوستمناگرچه»:ردوگفتکرروبهمنیسفیآقا ،شدیم

ینو امشبمنم د،یشورمانهستکسندگانمشهور بهیاما تا خواهم

دتامنیامابهمنقولبدهیواقعیاقصه ...نمکفیتعریاشماقصه

دیدامابعدازمرگمنمختارییگربازنگویدییزندههستمآنرادرجا

«!دیسیتاآنرابنو

س شامگاهکدر ش .ردمکنگاهشیوت با .بودیمیصمکبدون

مدریهتنهاماندکیرفتموبعدازشامهنگامیشنهادشراپذیپینگاه

نارکهکیدوصندلیصدادهبودندبررویهبهماتخصکینجاطاقک

داشتنشستیواریدیانهیشوم خویقرار داستان او و آغازیم شرا

درآندوران .دراستانبولخانهداشتمیالدیم 1652درسالرد؛ک

یمنزل ،یقصرویکیدرنزدیژهسلطانبودموبهدستورویبویطب

یدمیشدیباران ،یزییشبپایکدر .رابهمناختصاصدادهبودند

دراطاقتنهانشستهبودمو زد،یاممخانهیهاشهیدوبابادبرشیبار

هبرادرمقبلازکبودمیتابکمشغولخواندنیرنورچراغروغنیدرز

                                                           
* Şahmaran:  ی است که در ادبیات شفاهی ا افسانهشاه ماران ماری

 .آناطولی جایی خاص دارد

۱ Tokat(شهری در ترکیه) 



 خاکآن ترکه را هدککفرانسه من به ینم ازکه و بود رده

هدرنقاطمختلفجهانودرکگفتیمیباستانینیرزمیزیشهرها

حوادث از مردمان حراست و حفظ جهت گوناگون درکیادوار ه

.گذشتساختهشدهبودندینمییرویشهرها

یهدربهصدادرآمدوهنگامکتاببودمکسطوریغرقدرجادو

ک گشودم را آن دیکیه را دربار وابستگان یاز وکدم نجوم اهل ه

یاخترشناس نهمثلما هکباشدبلیاضیهدنبالمحاسباترکبوداما

فالبیب پیهسعکنانیشترهمانندساحرانو بایآینیشبیدر نده

.کردیمهبرعلمنجومکیت

اهودستاریسیبهذغالیبلندباالوالغرانداموچشمان ،یافندیباق

ازآستاندربهدرونبنهدبایهپاکآنیهبرسرداشتبکیدیسف

شنکییصدا زحمت به میه گفتیده ازیک» :شد محترم خانم

نیردندتاشمارابهبالکسلطانامر ...مارهستندیانسلطانبیکنزد

هیشانببریا یهخبردارشودوگرنهنمینقضیدازایسنباکچیماما

«!مینکنیشماراتضمیتجانیمامنیتوان

امریزیسومنرابهدرمانعزیکسلطاناز دبود،یتهدیننوعیا

دیم از و سویداد ایمیگر راز دیخواستتا ین را کدار نمکتمان

.شدمیوگرنهبهشدتمجازاتم

موکپزشیکهمنکدیادنبریازیافندیباق» :گفتمیباخونسرد

الشماینروخیازا ..گذارمیاننمیدرمیمارانمرابااحدیهرگزرازب

«!راحتباشد وسلطانبلندمقام،

ینفهمیندوبفهمکنافییسرپایهمباشرمندگیمکیافندیباق

ردوبههمراهانشدستوردادتامنرابهسرعتبهکیرکرلبتشیز

.ردورفتکیمیبعدهمتعظ .ماربرسانندینبیبال

یاهکالسکبرانندهمراهمنسواریالمکهکآنیبیدوسربازعثمان

کنیهاکهکیربارانیودرزدیکشیمهمقابلدرانتظارماراکشدند

یفرنگیمملوازانواعداروهایفکیبرشدتآنافزودههمشدهبودبا

ییمایساعتراهپیکبیموبعدازقریبهراهافتادیقویهاومرهم

یانمیهشهررادرمکیدژیسنگیوارهایدرخارجازشهردربرابرد

یاپارچهنندباکادهیهمنراپکشازآنیهمراهانمب م،یستادیگرفتا

یشاندستمراگرفتوبهاتفاقویکیاهچشمانمرابستندوبعدیس

شدبعدازیشانافزودهمیجبرسرمایهبهتدرکمیشدییزهایوارددهل

ییجاد؟وبعددریصدپله؟چندهزارشاچندم،ینرفتییپاییهاپله

یستادیا روازیکیمو گشودیهمراهانمدستمالاز به .چشمانمرا

هولیهاهیسوختوسایوارمیهبردکیمشعلیرایدرنورمیسخت

بریانگ را خود یزم ز فکیهاسنگیالالبه.میستادیا گستردیمن

.سبزفامانباشتهبودندیهااطاقراخزه

 -جاآمد؟کاز .مسبزشدیمقابلرویاسالخوردهرزنیبعدپیمک

اوبرومویازمنخواستتاازپ !اهفتادهزارسالهبودیهفتادسالو
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 یدورهایرکاز عبور تو در اطاقیردکتو در برابر هکمیستادیایمدر

.دیمجللرادیشداطاقیآنمیمهبازبودوازالیدرشن

بعدخارجشدهدررایمکرزناجازهگرفتووارداطاقشدویپ

بایجوانوزییبزرگبانویتختیبررو .امالًگشودتامنواردشدمک

!دیباالخرهآمد :زشدوگفتیخمیدنیدهبودتامنرادیشکدراز

ماطاقکییمبهروشنایهاچشمکنیا .اوبرداشتمیبهسویگام

بودکعادت  .رده رنگکزن رویپریه بر داشتو اریبسیتختیده

وپوششلحافیالبزرگودرالبه ابریازحرییهاها یشمانگاریرو

!دینیلطفاًبنش :ستینگریمضطربمرامیغرقشدهبودوبانگاه

 رایتختبزرگنشستمدستپینارشروکبر نبضاو شبرده

بود، .گرفتم سرد چونسرما ،یرعادیغییسرما دستانشسرد ینه

امانبضشتنمردگانبودیمثلسرمایزیماربلچیبیدستیعیطب

اما .نبودیستمالتهابیشرانگریگلو .بعددهانشراگشود زدیمیعاد

برجستگیز انگشتانم زکیوچکیهایر و گردن بر بغلشحسیرا ر

نداماکیوجودتانداردمبارزهم .داستینوعالتهابشدیک :ردمک

 او استبه اکمکاگر ...مینککیمکالزم روزینجنگپیبرسددر

!خواهدشد

نارمبودکهکیزیدهبرمیشکرونیفمبکیمؤثرازیبعدچنددارو

تشیلبخند.نهادم و کزد سختکر با و د :دیپرسیرد گریچندروز

خوبخواهمشد؟

بهیتواندباشدبستگیترهمموتاهکهکهفتهامابلیکدیشا -

!قدرتشمادارد

قبلاز .هبردهبودندبهمنزلبازگرداندندکهمراهانممراهمانطور

د دیخواببار آنچه به اندیگر بودم زیزن دم،یشیده ویجوانو با

هاهاوپوششانواعلحافیالاربزرگودرالبهیبسیزبرتختیاسرارانگ

«!نبودیعادیزنکشینهاوب :»

منیاشرابهسوگرفتوتنهدستمرا .ردکیثکنجامیردرایسف

هآنیتوانمبقیردممکتاناگرخسته ...دیآیهنمکخوابتان :ردکخم

!نمکولکرابهبعدمو

رایالحظهتانیخواهدبرایدلمم ...دیاهخستهنشدهکخوشحالم :

دک را او یه بدون کدم و هنگامیبازگویاستکم صداکیم آن یه

آسمانیدلنش و شنین یرا سودم به نگریو چهرهیاو اشمراستم

.ردکمجذوب

 ...قرارگرفتهبودمییرآنچشمانجادویتحتتأث ...منیخدا

یتمامیانگار ..ردهبودکژرفبازیهدرعمققلبمزخمکیرینگاهاث

.سترشدهبودکوتاهسوختهخاکلحظهیکتاروپودمدر

عروسیدیانگار چون و نبودم خود آن از بازمهیخکگر یشب

هازمنخواستتادرکیشدمهنگامیگرادارهمیدییهاتوسطدست

یاپسربچهیجانتوانگاریازفرطهیآر سوختم،یم نم،ینارشبنشک

اوجبیرونمیامبنهیازسیقلبمانگار جوان، بودمامایچارگیزددر

همچدستشراکیبودمهنگامیکرابهاونزدیخوشبختهمبودمز

سردایم عروقمحسمرگینانگشاتمگرفتمو در را او  ردم،کآور

یهازاوجدامکیهنگام ...ستمیگرازآنخودنیردمدکناگهانحس

قشومامااوهمچونهریگربهعمقچشمانشدقیشدمخواستمبارد

«...ستیرنگریدوبهزیلنگاهشراازمندزدیاصیبانو

نداشتمجزآنیاچاره آور،وماللیطوالنیوتکس .ردکوتکبعدس

هکآمدیمباشرمیرونقصرصدایمشوم؛دربیوتراسهکهبااوسک

.دادیارانمکرابهخدمتییماتنهایتعل

زیسف از عیر چشمانمیچشمکنیر به را سبزش چشمان اش

دیشناسیشماتاچهاندازهشهراستانبولرامدانمینم:دوختوگفت

اسرار به هستینهانو واقف آیآن ید؟ تونلیبرایسکا از یهاتان

آینیرزمیز است؟ رانده سخن میآن یدانیا اکد رویه بر شهر ین

ادشیهبنکیشهر .ادشدهاستیبنیفرماندةرومیکحسرتواندوه

یزیریراپیدرحسرترومشهریفرماندةرومیآر غمغربتاست،

ردهودرکتفانکزایننیباشداوبهاباتریتروزهازرومبزرگکردهک

یبیدورهایرکرنتویبههماناندازهبزرگاماباالبیرشهرشهریز

هاگرکبهمنگفتهبودییایتالیاحایسیکباریک .انساختهبودیپا

دیمخواهینکهیاستانبولتهینیرزمیازشهرزیانقشهمیبتوانیروز

فرماندة...بود تلخیهشوخکنبلیا...آنجاستیهاستانبولواقعکدید

ازیریتصوییهگوککردیمادیرابنیدرحسرتشهررومشهریروم

«!ردهاستکرخوددفنیخودرادرز

دیسف بار سیر کگر گفتهکانع .ردکوت چهرهیهااس در را امش

 داستانکجستجو از متأثر را من چون و مکیرد باز افتیگفتیه

هبتوانمکبودمیزنیهدرپکهابودسال ...دوستمندیدانیم :گفت

ودریپنهانیافتهبودمامااودرشهریاوراکنیا ...اورادوستبدارم

یدهنگامیشا ...ستیزیردممکیمیهمنبرآنزندگکیرشهریز

رتختمندریدماودرزیدیاورامیایتختخوابمرویهمنبرروک

«!ردکیتمکحرینیرزمیچشهرزیپچدریپیهاداالن

گذرابه یهانگاهپردهیدراطاقزدوازالیربرخاستچرخیسف

قفرویعمیشبانهبهخوابیکیبوددرتاریریهدکیباغ .باغانداخت

بعداز» :آمدادامهدادیهانگارازتهچاهمکییرفتهبودوبعدباصدا

اشیماریمارمبردنداگرچهبینبیبالگرمرابهیچندبارد ...داریآند

افتییمیاخوبشداماهرباربهانهترعیسرزدمیازآنچهحدسم

د یتا تازه نمیدیکمانهمبدونییدوتایمانگارینکدار میتوانستیگر

شازیممنبرایماماازاعترافعشقمانهمدرهراسبودیشکنفسب

زندگ س،یپار خانه ام،یاز و بایشهرسخنمیهاوچهکام او و راندم

ییشردپایبایدادودرعمقچشمانزیانهمنراگوشمکودکیشوق

هکردکانهاعترافکودکیبارباشوقیک .دمیدیمیمراباقیهاازگفته

خ ندامامنکیمارنشدهبودحسمیهبکیبهتراززمانیلیخودرا

حالدرونمرا نهادهوبهاویرپایامرازمردانهیجاینتوانستمغرورب

باکیمفکر:ردوگفتکشبروبهمنیک .میبازگو نموقتشمارا

!گرمزاحمشمانشومیمبهتراستدیربایموردمیبیدارهاید

 بود گفتگو آن از بعد شب بکدرست خبر برادریشدیماریه د

در یسختدوران .فرانسهشدمیردهوباعجلهراهکافتیبزرگترمرا

احساسیگاه .ترشدیدمطوالنیشیاندیهازآنچهمکیدوران .بود

ماهکیم مانند یردم آببکهستم از افتاده،یه ردمکیحسم رون

اوکلحظههمیکیبراکردمیمشوموآرزویدارمخفهم با هشده
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یساعتیبرا دکولو از فواصلمانع اما بمانم تنها  .دارمانبودیوتاه

کیفراق طول سال سه استانبولیشکه به برادرم مرگ از بعد د

افتناودستییردموبراکاجاره۱وبیدرایاخانهنباریا.بازگشتم

بودمغضوبسلطانواقعشدهبودیهمدتکشدمیافندیبهدامنباق

.کردیمیدزندگیودرخارجازاستانبولبهحالتبع

پیافندیباق مندوستانه یبه کشنهاد براکرد تنها نه صالحیه

نجستجودستیهشدهدستازاکاوهمیسالمتیشبلبرایخو

بردارم گفت. لزوم»:بعد یچه یتابکدارد دگرکرا شده بسته ه

«!دییباربگشا

ببیباردیکدیتنهااجازهده»بهاوپاسخدادم نمبعدقولیگراورا

یطلبمرابهسخت «!نمکشهفراموشیهمیتابرابراکنیدهمایم

مقدماتیپذ و مردیرفت تا آورد فراهم دیرا به مرا داریگوژپشت

.مببردیبایمعشوقز

سیسفیآقا از بعد پاکیوتکس ،یطوالنیوتکر به از قبل انیه

یهاهبهگلکهمانگونه داثرآنبود،یجهتتشدبردنداستانوتنها

یگریرشدیجزپذیزیاچیست؟آیعشقچ» :گفتستینگریمیقال

ایدویایارتبکبههکآنیب !یاستکموکههستبدونکهمانگونه

 عقلتتأیایارتنکبه چه یید تأکد چه و نییند گرانیدچه...ندکد

و نخواهندیبخواهند  ...ا یپذیعنیعشق همانگونه معشوق هکرش

«...هست

باشدگفتیرعقییتغیبعدناگهانانگار داده هم»:ده قدرنیفعالً

درفرصتیمابق ...بساست حاال ...ردکفخواهمیگرتعریدیآنرا

«!دیدبخوابیبهتراستبرو

داستانرابهیخوابازاطاقخارجشدمونهاوباقیامانهمنبرا

آنمردگوژپشتبهجا :گرگذاشتیدیوقت هکرفتمییآنشببا

چشمانمبازبودونباریاماا هاقبلباچشمانبستهرفتهبودم،سال

زکییهاپله دورها،یرکیتمام به سالنیدهل رفت،ینمیرزمیه و زها

د پیبزرگرا یدم و دستمرایرزنهفتادساله آمد ساله هفتادهزار ا

یرزنگامیپ .مهبازبودیدرن .نرهنمونساختیشیگرفتوبهاطاقپ

دمامایشکاوراانتظاریقطوالنیدقا امد،یروننیبهدرونانداختاماب

بدونآنیخبر نگرانشدم، فضولکنشد قصد دریه به باشم داشته

 ...ناگهان ...آنبهدرونبنگرمیهازالکردمکیشدموسعیکنزد

یریتصو ...الباشدیخیکنیتوانستایامی ...نهیدرآ ..منیخدا

بازیناش تارهیسایاز در خستگیشا ...یکیها هم ید بود هکراه

بیا بهگمراهچارهینگونهمغز ا ...دیکشیمیامرا نه بودیاما  ...ناو

منیخدا ....مرشکترازنییاماپا ...بایتزینهایب .مهبرهنهبودین

ایآ ...وانهشدهبودم؟یادیآ ...نمنظرهباشمیتوانستمشاهدایچطورم

دم؟یدیخوابم

بدنلغزان ...منیاهایرویبانو ،یباروینزنزیمراکترازنییپا

توانمیاشرانمچهره ردکیمانتالقناگهاننگاه!اهرنگبودیسیمار

هکنیخشمبها انخشموشرمبود،یمیزیچینمانگارکفراموش

                                                           
3
 Eyop: در استانبول یا محله   

ب نخبرآمدهیچرا ازمنپنهانکیامتنهیاموشرماز بهامروز هتا

...ردهبودک

مرابهنزدیافندیروزبعدباق !ختمیگر نه، ...ازاطاقخارجشدم

ازاسراراستانبولاستویجزودیادهیدآنچه: خودفراخواندهوگفت

نبر گور به خود با را آن بسیاگر خون بریبیهاانسانیارید گناه

!گردنشماخواهدبود

ازینقضیمنبهفرانسهبازگشتموا سالیهاسال .ادبردمیهرا

نسبتبهایاذرهنتوانستیدور زیاسرارانگینبانویازعشقمنرا

هکافتادمیتابکادیامبهیخوابیبیازشبهایاهشدهدناگهانشبک

تابخانهکباسرعتآنرااز .ردهبودکهیهاقبلبرادرمبهمنهدسال

ازنظرگذراندهامایهشاکیصفحاتیالدهودرالبهیشکرونیب دقبالً

 !افتمیمهانسانرایمهمارنینموجودنیایردهبودمردپاکنکدر

مبهساختنیهتصمکیهمهنگامیدآنسرداررومیدشایدانیم

کرخایگردرزیدیهراگرفتازوجودشهریبهنامقسطنطنیشهر

شا رومیاطالعداشتو عشقبزرگیدسردار خاطر شاهکیبه به ه

آنساختتاهموارهبهمعشوقهیرادرباالیردشهرکیمارانحسم

باشدویکندنزدکینزندگیریزیایهمجبوربوددردنکمرگشیب

نرازیزمتوجهایردندآناننکهاشهررافتحیهعثمانکیبعدهاهنگام

ناستیریششهرزیندرگروآساییهبقاءشهرروکشدندودانستند

«...هشاهِآنشاهمارانبودکیشهر

تدرکییهازمیهیهاشعله به یه به رو یاستکج بودند مکنهاده

ودیدمیمبعدیمکدهدمیهسپکراینبودزکیرمقولرزانبودامابا

.شدیگرآغازمیدیصبح

دادندبیشنهادسفارتایبهمنپیوقت» :رگفتیسف ینشهررا

 ...بخشبودتمسرتینهایمبیشدنبهاوبرایکنزد ...رفتمیدرنگپذ

یشترفرامیبیکیقدرتمندمرابهنزدییرویددوستمننیدانیامام

«!خواند

آنشبآقا از دیسفیبعد را ندیر یبعددوستیهاسال .دمیگر

کمشتر آقاکگفت طیسفیه در استانبولیآخریر به سفرش ن

هکدهبودندینعقیبرایاعده .نداردیازاوخبریمفقودشدهواحد

یهاشتهوجسدشرادرآبکیعثمانیمخفیهاسیرراپلیسفیآقا

ریسفیهآقاکیانگارگفتندیمهمیاعدهانداماتنگهبسفرانداخته

نگروهینماکیرمکدانمچرافینم !فرورفتهاستکآبشدهودرخا

 ■...دومحقدارند
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 «زمان یک رویا» کوتاه داستان 
«گیتابختیاری»نویسنده

 

شلوغ راهروهای این به کهیهمهمهو منتظر آدمای

کاغذهایلولهشدهدردستدارندعادتکردهبودم،آدماییکه

دارایندهلیزهاراهرازچندگاهیبایکنفسعمیقهوایغم

درونرگ سقفیمشترکخداحافظیهاشونمیبه با تا کشند

کنند.عادتیکهحتیچشمانمرابهروینگاهملتمسانهکودکان

اماهرچقنیزمی درهمکهعادتکردهباشی،گاهی،نگاهبست،

 ترسو از بهیدرماندهپر قفلشده مثلسنجاق کودکیکه

ایازلباسمادرش،قلبآدمیرابهلرزشمیندازهچهبرسهتکه

درستمثلدخترکیکه آدم بیناینهمه شده کودکیرها به

می کسی دنبال نگاهشبه سبزیِ بود. ایستاده گشت،روبرویم

لبقرمز6۴ای6۰بینصورتش با سفید سالسرگردانبود،

قلوه به قلمیکوچکشزیباییدلنشینی بینی اشچهرهایکه

کولهمی یک با پشت،بخشید، به مشکی ی

خودش در اونو که مانتویی همرنگ درست

مخفیکردهبود،بانگاهیهراسانودرماندهاما

تماشا رو زندگی در معلق آدمهای پرسشگر

حواسمی بیخیالعلیشدمکهبا پرتیشکرد.

دوساعتیمنو گاهیدوستداشتنیبود( )که

 تا داشته نگه راهروها این یپروندِهمعطلدر

مردیکه سالمثلدودلداده۷۰طالقزنو

بودند نحیف، زندگیکرده بایداوندخترکظریفو بیاره، رو

م به بود همدششده و ترسهمراه که رو ادرشرنگپریده

میرسوندم.بهسمتشرفتموقدبلندمروبهدستجاذبهزمین

تابهترنیتمراازچشمامبخونه.دادمتاکمیهمقدشبشم

پیدا- رو مادرت تا کنم کمکت بزار کردی، گم رو مادرت

کنی،اسمتچیه؟،اسممامانتچی؟

سبز حلقه-نگاه یه که دوخت بهم رو خاکستریآبیش ای

کردهاحاطه ساحل،اش آغوش در دریایی مثل درست بود

انگشتهایبلندشرودراوندستهایکوچکشبهدستگرفتم

کنم، منتقل درونش وحشت سرمای به رو دستم گرمای تا

دستانشنرمنبوداماکودکانهبود.

گمشدی؟میتونمکمکتکنم؟-

کمانهزاررنگچشماشرورویمردمکامثابتکرد،رنگین

درتیله بههایی آغشته اما بودند شده ترسکدر از که خشان

حسشونکرد.شدیمهارگالتماسیکهازتههزارتوی

ازمگرفتویهقدمبهعقبدستهایکوچکزخم دارشرو

رفتولیاوندوحفرهتماشاییبهشَکیکنجکاوانهزلزدبه



چشمام،رفتارشکمیعجیببودیهقدمبهجلوگذاشتماما

عقببرداشت،یهچیزیدراونصورتونگاهبودکهقدمیبه

می بیوادارم پاهاش حرکت به بشمکرد ازتوجه دست و

سماجتمبرندارم.

روی نوازشگرانه و آرومی به رو دستم کردم، صاف کمر

هاینحیفشنشوندم،سرشروباالترگرفت،احساسکردمشونه

زاویمهره یه شد، فشرده هم کوچکهایکوچکگردنشبه ه

مهره به باالخمیده سرشرو نشه مجبور تا دادم گردنم های

آرومخودشروازدستهامجداکردوبازقدمیبهعقب بگیره.

برداشتامااینبارمردد.

مامانتروگمکردی؟میتونمکمکتکنم؟اسمتچیه؟-

دونیدکجابرگهطالقرومیدن؟خانمشمامی-

خوادطالقبگیره؟مامانتمی-

می- بخواییشما میشهرفتتا دونیدکجا

طالقبگیری؟

میآرهعزیزممی- خواییبریاونجا،دونم،

مامانتاونجارفته؟

مامانماونجانیست.نه-

انداختم، مظلوم صورت اون به نگاه یه

پدرشاومده با هم حاال جداشکردند، مادر از من تاخدایِ

امابالفاصلهدستامروتوهواتکونتکلیفمادرشروروشنکنه،

انگاریاونامگسی ازشرافکارمقضاوتگرمخالصبشم، دادمتا

حاالباحرکتدستامپربودندکهرویمغزمنشستهبودندکه

بزننبرن.

خواییبریپیشش.باپدرتاومدیاینجا؟،می-

نهخانم،مامانوباباماینجانیستند.-

چشمامروکمیریزکردموجستجوگرانهبهصورتشواون

خوردبچهکولیباشهاشنمیدوتیلهدریایغمزلزدم.بهقیافه

که باشه دستفروش دخترای این از کاغذیدستمالیا های

اشکیروازچشمیپاککنه.سرووضعشاگرچهفروشندتامی

لقبشداد.«کودککار»خیلیخاصنبودامااونقدربدنبودکه

خواهشکنمخانممننمیخواهشمی- برم، دونمبایدکجا

کنمکمکمکنید.می

بچه- جایخوبینیست، اینجا اومدیاینجا؟، یدخترمتنها

پدرومادرتکجاهستند؟،اگرگمشدینترسآدرسکجایی؟،

تونروبلدی،بریمپیشپلیس...خونه

 رو دستم کردم، صاف بهکمر
روی نوازشگرانه و آرومی

نشوندم،شونه نحیفش های
احساس سرشروباالترگرفت،

هایکوچکگردنشکردممهره
 .بههمفشردهشد
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نه،نه،پلیسنه...-

چنانمضطربشدوازمفاصلهگرفتکهخودموحشتکردم،

خواستازدستمدربیاره،سریعدستشروگرفتمکهبهزورمی

 اونچشماییکه از چشم تا چند کنجکاوی»یه ببخشید« نه

فضولی» می« ازشون تا شد زوم ما روی براییونباتنقلبارید

ساعتبیکاریشونپیداکنند.

نمی- باش، آروم باش، چراآروم چیشده، بگو نترس، ریم،

ریم.اینجایی؟،پیشپلیسنمی

ترسیدموتادیدممیهمیشهازاینکهکودکیرورهاشدهمی

نمی پیدا رهاییش برای سرانجامی که تنهاشکوقتی ردم

دارنشدنموبچهوسالسنذاشتماینحسهمربطییهایننمی

بودم، همینطوری شناختم رو خودم که زمانی از نداشت،

دونمشایددربچگیگمشدمکهاینچنینحسوحالینمی

کنم.پیدامی

؟یکنیمبهمبگواینجاچیکار-

دریایسبز ابری هوای طوفانیشالق-از امواج زنانآبیش،

نبود. صورت اون مال اشکها این ریخت، فرو صورتش روی

خودشرورهاکردتوبغلمومنمگذاشتممانتویآبیرنگیرو

بودخیسکنههرچندکهکهعلیبرایاولینبارداریم خریده

ادامه آغوشیبرایبچهشادیما تا نشد ودار باشیم ایداشته

معلومنیستتاکیاین...

وششگرفتموصورتخیسشروبادستمالیکهآرومدرآغ

برای و پاککردم بودم خودشخریده همسن دختری یه از

همهمه و فضول چشمای از مداخلهرهایی سمتهای به گر

اتاققاضییه نزدیکدرِ انتهایراهروبردمش،

روی که بود ایناولینبار نیمکتخالیدیدم

ترکهایمشاوننیمکتکسیننشستهتاریشه

یهزندگیروبسوزونه.رویصندلیسردجدایی

سخت که صحنهنشوندمشجایی رقمترین ها

خورهوآخرهرچیغمه.می

- گریه برایچی شده؟ چی ببینم کییکنیمبگو دنبال ؟

هانیست؟گردیدخترجون،اینجاجایمناسبیبرایبچهمی

ام!!یعنیمنبچه-

ربطی،بهنظرمآدمگندهبیباتعجبنگاهشکردمچهسوال

«ببخشیددخترمامابهنظرمخیلیبزرگنیستی»اومدنمی

راه- بزرگبودم، همیشه منهیچوقتبچگینکردمخانم،

بچگی هیچکدومشون دیدنم خواب حتی زدنم حرف رفتنم،

هاینکردند،بزرگبودند،بزرگیکهدردداشت،خیلیزوددرس

یادگرفتموقتیدمخیلیکوتاهبودکهآدمبزرگارویادگرفتم،ق

می درست کنمغذا چیکار روکنم غذا هم و خودم هم تا

نسوزونم،زودبزرگشدمتامادرهخواهروبرادرامباشم،خیلی

زودفهمیدمکهخدامنوبچهبهدنیانیاورده،منازاولشبزرگ

کهبرامبزرگگرفتند.یاشناسنامهبدنیااومدم،حتیاز

اونلهجه ایکهحالوهوایشرقایرانروطنینصداشبا

هاشبودکردبویغمودردداشت،یهحسیدرواژهتداعیمی

کفشتختش به نگاه یه قلبم، به نشوند می رو سوزشی که

انداختمکهیهسایزبزرگترازپاهاشبوددرستمثلمانتوییکه

بهتنداشت.

یشهیهگروهبچهدورمجمعبااینکهزودبزرگشدماماهم-

بچه از حتی حاال اما توبودند اونهاییکه همه از میاد بدم ها

ایدارند،ازهایشیشههاشونماهیرنگووارنگتوجعبهخونه

گربه که اونهایی رنگیهمه ازهای دارند، بغل در پشمالو و

وبلندشونشادهیهاسگهاییکهصدایواقواقبچه پاکوتاه

م بچهبدم از بدمیاد، صورتیه فقط آروزهاشون رنگ که هایی

هاییکهبچگیمیکنن...میاد،ازبچه

بچه به زدنش نمیحرف خیابانی چندهای برای که خورد

 آویزون ماشینیشهیشسکه پشتشدندیمهای منتظر که

امااینهمهحسنفرتازمیانلبهاییکهچراغ قرمزایستادند،

 روقرمزیشمثلخون حیرتم جایتعجبداشتو برام نبود

اینهمهنفرتوافزونمی کردچطورممکنبودیهبچهپراز

کینهباشه.

عزیزمچیشدهکهاینقدر...-

هاییکهخودمگاهیبودوگاهینبوددرستمثلقصهبابام-

می برادرام خواهر یهبرای اما چیه بابام شغل نمیدونم گفتم،

وقتیهمبودروزاییبودویهروزاییهمنبود

مامانمبیکار حسابیکنارموننبود، درستو

نمی صبحدونمنبود، اما بود چی کارش

میمی خسته شب و البتهرفت اومد

خوراکی«ودنشنب» هایخوشمزهروگاهیبا

هایخیلیقشنگیکهنوهمنبودندویالباس

بتونمجبرانمی واسههمینمنخیلیزودبزرگشدمتا کرد،

کمکشباشم،وضعمونخوبنبودامااونقدریبدنبودکهبخوام

بخاطریهلقمهنونتوخیابونهاالتماسمردمروبکنموهرروز

هایاتوبوساندازهبگیرم،همهچیزرگیمروباچرخهمبخوامبز

خونهبعداز«بزرگ»روراحتنداشتیماماداشتیم،واسههمین

کهشدبالیجونم.«بزرگی»باباومامانم،منبودم،

بالیجونت!!؟-

دست کرد، دراز سمتم به رو مُرَدَدِش کهدستهای هایی

میدره چناننعره دندکهچشمآدمیزهایعمیقینداشتاما

بچه به زدنش هایحرف
خوردکهبرایچندخیابانینمی

ش آویزون یشهیسکه
کهمنتظرشدندیهایمماشین

 .قرمزایستادندپشتچراغ
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دوختومنمروبهمزشیدآمیتردبهفریادش،نگاهشدیمگوش

یهلبخندسادهنثارصورتشکردم.

بگمکهشماهممثلاونخانومبگیدکهمن...-

بگوشایدمثلاونخانمنباشم،شایدبتونمکمکتکنم.-

هایبلندمشکیشروکهازاشکبهمچسبیدهبوددستیمژه

تشنهیهلبخندمخملنگاهشروکهپرازالتماسبودوکشید،

هقایریب با گرفت دست به رو دستام نگرفت، کهازم هقی

شکستگفت:صداشرومی

تونیدتونید،اگهبهتونبگممیتونید،میمی-

می نیومدهخوب زبون به که زمانی تا حرف دونستم

میبی فرق بار این اما بدردسره کسی روبروم کهکرد ود

هیچوقتبامنکهقسمتیازمنایازمنباشه،تونستتکهمی

کاریم اول روزهای مثل رو خودم همین واسه لعنتنیست،

دونیچرااونوامیدواربهکهتوییکههنوزدردشرونمینکردم

می نمیقولی که قانونکنی این با ثبتدونی و زیرمیزی های

شدهونشدهآخرشچیمیشه.

گومشکلچیهتامنبتونمکمکتاولب-

کنم.

خوامطالقبگیرم.می-

چیطالق!!!؟؟-

چنانبلندگفتمکهیهعالمچشمازیهفاصلهنوریبرگشت

توآغوشموپنهانبشهدخترکِنحیفرومچالهکنهسمتمونتا

خواستخودشروازچیزیقایمتورنگآبیلباسم،انگاریمی

 در پشت که سربازی چشمکنه، یه بود ایستاده قاضی اتاق

یهغره ایرفتوآرومتذکردادکهباصدایبلندحرفنزنیم،

دونستمکمخودمروجمعوجورکردمودرشوکحرفیکهنمی

درستشنیدمیانهسرشروازرویمانتومکهمثلیهدامنبود

رنگیشهراسوندرچرخشبود،وحشتیلهیتبلندکردم،دوتا

سوالویهاعالمتبادومیِچشماششدهبوددرحالیکهمهمان

ریختپرسیدم:هامبیرونمیتعجبهمراهواژه

طالق،طالقچی!؟منظورتمامانتهدیگه!؟-

وواریدرودچشمچرخوندبهاطرافشویهنگاهمشکوکانهبه

آرومویواشگفت: سقفانداختسرشرونزدیکگوشامکرد،

برایخودم.نه

بهمیاحساس دهانم و میشه پاره داره چشمام حدقه کردم

درونشراه به هوایی هیچ که چاهی شده، باز چاه یه اندازه

نداشتوخالیازاکسیژنشدهبود،بهگوشاماطمیناننداشتم،

چندباردهنمروبازوبستهکردمتاحرفیبزنمامااوندریایِ

 ریخترویصحرایخیسخورده که صورتشطوفانیچشما

بهمفهموندبهترهکهسکوتکنمتااونحرفبزنه.

سالمبودکهازدواجکردم.6۰-

مگهچندسالته!؟-

خونمونجنوبتهران6۴- توشناسنامهبزرگترم، سالمهاما

بود،یهخونهکهدوتااتاقباالوپاییندارهکهحیاطشفقطبه

چونحمومو داره، گلدونیاسجا توالتمونگوشهاندازهدوتا

بوی تا بود گذاشته مامانم هم رو گلدون دوتا اون بود حیاط

توالتحیاطروپرنکنه.هیچینداشتماماهمینکهکنارمامانمو

اومدرفتموبعدشممیخواهربرادرامبودمکافیبود،مدرسهمی

خونهتابزرگخونهباشم،همهچیزکمبودامابازمخوببودتا

الپیشبابامگفتکهدیگهخیلیبزرگشدموبایداینکهدوس

شوهرکنم.آخهتوشهرمادخترازودشوهرمیکنن.

کجاییهستی؟-

خیلی- کوچیکبودمکهاومدیمتهران،یهجایخیلیدور،

بخاطربابامکهکارپیداکنه،دیگهبعدشهمبرنگشتیم.برادرو

من اونا اومدن بدنیا از قبل تا اومدن، بدنیا اینجا خواهرام

اومد بدنیا که خواهرم نداشتم، شناسنامه

دارشدم،دوسالپیشبودکهمنمشناسنامه

روزایی یه بشم. عروس باید گفت بابابام

می عروسبازی ملحفهخواهرام یه کردیم،

می داشتیم تنهاسفید سرم، رو انداختم

کردم،خواهرمهمماتیکمامانمتقیمامانمروپاممیکفشتق

می عروسمثلدخترهایرو بشم تا صورتم رویلبو کشید

مونکهعروسشدهبودند.دوستداشتمعروسبشمامانهمحله

حاالکهبزرگشدمیهکمدیگهصبرکنمآالن،دوستداشتم

تابزرگتربشمبعدشوهرکنم،اماباباومامانمبهمگفتندکهبه

اندازهکافیبزرگشدموبایددیگهبرمسرخونهوزندگیخودم.

می خونهبابام آالن من سن هم دخترای شهرمون تو گفت

بچه دارنآشپزیو وداریمیشوهرشون رسم به منم کننو

موندیگهبایدبرمسرخونهوزندگیم.سنتطایفه

شوهرتدادند؟!-

آره-

شوهرترودیدهبودی؟-

دیدمش،صاحبکارنه،اونروزکهاومداولینباربودکهمی-

اشنمیشه،بهبابامقولدادهبودکهاگهبابامه،زندارهکهبچه

منوبهشبده...

موج میگریهچنانصداشرو دار که تونستحرفنمیکرد

بچه مثل درست گرفتم بغل رو سرش نداشتم،بزنه، که ای

هایلرزانونحیفشرونوازشکردمتاشایدآرامشبهششونه

روکهداشتمدرآغوشکشیدم،«حسرتی»تزریقبشه.ولینه،

اینمیشهمکتوبشکرد.کاشآغوشم...حسرتیکهباهیچواژه

دونستمحرفتازمانیکهخوبمی
بی نیومده زبون اینبه اما دردسره

کردروبرومکسیبودکهبارفرقمی
 .ایازمنباشهتونستتکهمی
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م،آرومباش.آرومباشعزیزم،منپیشتهست-

منوبردندپیشدکترتااجازهبگیرندشوهرمبدند،نمیدونم-

چیبهدکترگفتندتاراضیشداونبرگهروامضاکنه،بعدشم

یکسالعقدم قرارشدتا یکمدیگهکردند، خونهبابامبمونمتا

بزرگبشموبابامهمبتونهجهیزیهبخره.

اومددستشپربودازمیاومداماوقتیهمزیادخونهمانمی

خانواده به هم من به هم وخوراکی، کفش و خوبلباس ام

وقتیمیذاشترویمی دستاشرو بزرگبود، درشتو رسید.

تونستمپشتشقایمبشم،کفشاشبقدریبزرگبودصورتممی

کردمداخلشبازمجابراییهپایدیگهکهاگههردوپامرومی

منوخواهرمدوتای یهیمیبود، بشیم، تونستیمتولباسشجا

می پنهان پهنشرو لبای که دماغشداشت زیر کردسیبیل

می وقتی چون بود زبر هم سیمخیلی انگار صورتم به خورد

سیبیلنداره، االندیگه البته ظرفشوییمیکشنرویپوستم،

از کم یه صورتم وایمیسم کنارش وقتی بلنده خیلی قدشم

چش باالتره، سیاهه،شکمش و درشت ماش

می خونههروقت خندهاومد حرفهای دارمون

تامنوبرادر،خواهرامبخندیم،مهربونهزدیم

امامندوسشندارم،آخهخیلیبزرگه.

توهنوزخونهباباتهستی؟-

اش،هرچینهسریکسالمنوبردخونه-

بردبهیهخونهکهاز گریهکردمقبول نکرد،

خودمون کنارشهمخونهتربزرگخونه بود

اونزنشبود.

تمامبدنمازوحشتیخزدهبودونفسکشیدنبرامسخت،

خروارها زیر داشتم انگاری جون فکرشدادمیمخاک ،

رو، اون سال سنو دختریبه اینکه به برسه چه وحشتناکه

بهتصویرهم بالینمردیکهبزرگیشمثلیهکوهسنگیشده

بکشی.

یعنی...تو...،-

سکوتکردیهسکوتیکرکنندهکهجنسیازبارانداشت،

که فریادی بشنوم، چشماش دریای از رو فریاد تا گذاشت

هایاشکشروگولهآتشیکردتاقلبمروبسوزونه،اشکیقطره

کهبغضیروبهدرونمنبردتاترکبردارمازاینهمهدردی

آخهچطورتونستندرحمیتاچهحد،کهتصورشخوفناکه،بی

نحیفشبزنن. تن به بزرگی این به شرمینگاهشزخمی به

گفت: یواش و بیمارستان،نشست رفتم بار چند بود سخت

بزرگبشم آخرینباردکتربهشگفتنبایدبهمدستبزنهتا

می بهمیرم.وگرنه وای اما بیایند تا دارند زمان رویاها بعضی

راهبرسه،همهوجودمبهدردافتادهرویاییکهزودتراززمانشاز

دلیاماخواستمفریادبزنمتاخفهنشمازاینهمهسختبود،می

فریادمآهیشدزیرسقفاونراهرویغمگرفته.

زمانیکه- گفتتا بابام گذاشتخونه مدتمنو یه از بعد

مامانماولش و بابا دنبالم، بعدبیاد بمونمتا اینجا بزرگنشدم

کردنداماباتهدیدشمجبورشدندقبولکنند،خیلینمیقبول

وقتهکهندیدمش،اماخرجیمرومیده.

خوادطالقتبده.می-

وقتیدکترگفتنبایدکاریبهمداشتهباشهوبایدیه-نه-

باشه هرچیهمالزم بابام، برگردوندخونه کنهمنو مدتصبر

مهربونه،زنشمباهامخوبفرسته،گفتمکهمردخوبیه،براممی

ترسم،دوسشندارم.بود،امامنازشمی

پدرومادرتکه...-

می- بود ناراحت من از اولش خیلیمامانم رو خودم گفت

ذاشتلوسکردماماوقتیمنوبرددکتریهکمآرومشدامانمی

می من به مدام باشم خواهرام ازکنار باشم دور ازشون گفت

کم ولی همینطور هم همسایه کمدخترای

ادکنارشونباشمدلشبحالمسوخت،اجازهد

وباهاشونبازیکنمالبتهبهمگفتکهنباید

بهاوناچیزیراجعبهشوهرمبگموگرنهمنو

هیچیبرمی منم خودم، خونه گردونه

مونبرم،خواستمازخونهگفتمچوننمینمی

دخترایمحله یکیاز اینکه مونمثلمنتا

خونه نه،برگشت که من مثل البته شون،

امابعدششگفتنیم شده، وهرشازشجدا

فهمیدمشوهرشطالقشدادهوبایدمنتظریهمرددیگهباشه

ازش سراغشتا رفتم روز یه مامانم چشم از دور بود هرجور

بپرسمچهجوریازشوهرشطالقگرفتهشایدکه...

خوایی...توهممی-

مادربشم،دوستندارمزن- دوستندارمعروسبشم، اصالً

هام،خوامبرگردمبههمونبچگیخوامبچهبمونم،میمیباشم،

ولیمامانممیگهدیگهمنبچهنیستمامامنهنوز...

چشماشبهخجالتیپوشیدهشدوصورتشازشرمرنگبه

ایندخترمنبودتااینچنینزجرشدیمرنگ،خدایمنچی

کشید.نمی

به- اما برگردم دوستندارم که گفتم مامانم گفتکهبه م

تونمبفهمم،بهبابامهمگفتمام،خوبوبدرونمیهنوزیهبچه

بهحرفبزرگترشگوش باید بچه دهنمکه تو ولیمحکمزد

ترساینکهکتکنخورمدیگهحرفینزدمواسههمینکنه از ،

تاتنهاییاومدماینجا،همونیهباریکهزدتودهنمکافیبود

البتهبابام لبمبدجوریپارهشد، نتونمچیزیبخورم، چندروز

تمامبدنمازوحشتیخزدهبود
سخت، برام کشیدن نفس و
انگاریداشتمزیرخروارهاخاک

،فکرشوحشتناکهدادمیجونم
به دختری اینکه به برسه چه

هم رو، اون سال و بالینسن
بزرگیش که کوهمردی یه مثل

 سنگیشدهبهتصویربکشی.
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ترسیدهبودچونشنیدمکهبهمامانمگفتتاعلیآقانفهمیده

منوببرهدکترتادواییبهمبدهکهلبمزودخوببشهوگرنهاگه

بفهمهازدستبابامعصبیمیشه.

اسمشعلیه؟-

انداختپایین.باحجبوحیاسریتکوندادوچشماشرو

منمهربونبودفقطبهزمانخودش«علیِ»اونمثل«علیِ»

 بود اقایعلی»نیومده » بخاطر ،«بچه»اون

بخاطر«علیِمن»انتخابکردهبودو «بچه»

کنه، انتخاب رو زنی هیچ نبود حاضر بچه

می تامن بشه جدا من از عشقم خواستم

شدن، ازحسنابپدر بشه اماوجودشپر

خواستازمردیجدابشهکهدوستنمیاو

دارهحسنابپدریروازیهبچهبگیره.

خواییبدی؟دادخواستمی-

ایکهرویستونفقراتنحیفشجاخوشکردهبودازکوله

برگهکهروشهمونواژه هایتکرارییهپوشهدرآورد،چندتا

امابرایازبینرفتنریشه اینهاییهزندگینوشتهشدهبود،

ایداشت.بارکلماتبرایمنمعنایدیگه

هایناگفتنی،نگاهنگرانشبهصورتشپرشدازدردپرازغم

رو مادری مسیحای دستهای که نگاهی بود، من لبهای

خواستتاآغوشگرمومهربانیروبراشبازکنهکهنگذارهمی

دردورنجهمخونهقلبشبشه.

بچه- تو میگه میگم، هرکی بهمبه بیا، بزرگترت با برو ای

جایبچه هیشکینمیمیگناینجا نیست، کمکمکنه،ها خواد

بابامبهمگفتهبوددیگه«امبچه»همهمیگنمن اما «بزرگ»،

 که شوهرم»شدم گفت« مامانم خونه برگشتم هم وقتی داد،

یم"نیستمامانمیدونمچرابهممیگنباید...شما«بچه»دیگه

ک من امبچه»"م؟یدونی » آدم یه که«بزرگ»یا گفتید ،

میمی یهبچهتونیدکمکمکنید، یاامتونیدبهمبگیدکههنوز

بچه شکلیه زنکه یکیبهممیگه بچه»ست. یکیمیگه« و

هایبزرگیدونمآدماییمثلمنکهبچه،راستشنمی«بزرگ»

شدندتاشوهرشونبدندخودشونمیتوننطالقبخوان.

یاشایدفهمیدهبودمکه"اونکیهست؟"دونستمشایدمی

بودکه«خوادکیباشهمی» ،«خوادچیمی»اماخوبفهمیده

نمی حالیکه رودر انتظارش چیزی چه راه دراین دونستم

عینمی در ناامیدی جورایی یه شد، خواهد چی و کی کشه،

 چنینموردیبرخورد به بحال تا برعکس، یا نکردهامیدواری

بایدنمیاصالًبودم نشده یا کدومقانوناصالحشده دونستمبا

بایدقانونروبا کدومرسموسنتوطایفهبهکمکشکنمیا

بتونمعالمتسوالجنگبندازم پاککنموتا هایذهنشرو

ایکاشیهپاک بنویسم، کهدوستداره کنبجاشرویاییرو

زاییکهشدهرسموسنت،تاباهاشیهچیخیلیبزرگداشتم

که شده... فرهنگ، باورو هویتی«نداشتن»آخرشمیشهشده

 نداشتم،«بودن»برای که حیف اما ببرم بین از و پاککنم ،

می دلم کوچهولیکن تاخواست کنم چراغونی رو دلش ی

بغل یکی یکی رو یاسحیاطشون گلدونای

یدلشتاعطرشجاریکنهبچینهتوکوچه

رگهاش.بشهتو

پدرومادرت،شوهرتمیدوننکهتو...-

می- بفهمندمنو اگه بهیعلکشند.نه، آقا

بابامخیلیکمککرده،مردبدیهمنیست،

هرچی نکرده، دعوام حاالهم تا نمیزنه، منو

دوسش من اما خریده، برام خواستم هم

یمادختراندارم،تازشمباباممیگهتوطایفه

شوهراشون از میشنوقتی خاکجدا زیر لباسسفید با که

 بخوابن.

 باالخرهکهمتوجهمیشند.-

 میدونمامااگهاینطوریبمیرمبهترهکه...-

میدونیراهخیلیطوالنیدرپیشداریدخترم.-

نیستم،- بلد رو قانون نمیدونم، قبولنه باشه هرچی اما

کنم.می

خیلی- اصالً که ممکنه و بکشه طول سالها طوالنیممکنه

نشهوسریعهمتمومبشه.

می- میشما من کنید، کمکم اگهتونید باشم خودم خوام

امبچه» » بچه»که » اگه و «بزرگم»باشم بزرگ»، من« باشم،

خوامطالقبگیرم.دونمکهمیدونمکیهستمامامیآالننمی

یافقطنمی دونممنمیتونمخودمبهقاضیبگمتاطالقمبده

با بایدبیاناینواینکه بهمگفتندبزرگشدم شوهرمکه یا بام

بگن.

اومد،ازراهروییخیلیوقتبودکهازراهروهایاینجابدممی

می نفرین رو عشق و میزنه رقم رو زندگی مرگِ اماکه کنه

 ■حاال...

ازصو پر درد از شد پر رتش
نگرانشبهغم نگاه ناگفتنی، های

لبهایمنبود،نگاهیکهدستهای
خواستتامسیحایمادریرومی

آغوشگرمومهربانیروبراشباز
کنهکهنگذارهدردورنجهمخونه

 قلبشبشه.
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 «نواهم» کداستان
«نژادسعیدهپاک»نویسنده



بلندکردوروبه برداشتوبهآغوشکشید.سرشرا تاررا

 گفت: به»کالس ما امروز درس اینعزیزان، مثلجای که

دیگری مطلب باشه، بخصوصی دستگاه روی کار ست.همیشه

معجزه یکیاز سر چهمیبحثبر یا شایدهایطبیعته. دانم...

صبوری ساز تار سیمموسیقی. به زخمه تا هاشنزنی،ستکه

ساکتباقیمی محجوبو زخمههمچنان که هم وقتی مونه،

به بزنیش، بهشرطیکهدرستکوکشده درمیاد... باشهبهنوا

سانراهوهمنوادرمیادتافرکانسشوباتارهایذهنودلتوهم

جان با گوششنیدو با چشمدید، بایدبا را درسامروز کنه.

«اشکرد.درک

سیم به زخمه میچند پرها را کالس موزونی صدای زند.

کند.می

می» صدا بهاین تونه یکدستگاه جای دستتنهایی کمیا

گوشهگوشه یا را، ماهور دستگاه بگیرید مثالً کنه. پر را یای

هاوصداهاپیشهمبیدادرا،یاکرشمهونوروزصبارا.اینسیم

معجزه بنشینند، میکه اتفاق امروزای درس موضوع که افته

«ماست.

می بلند میاستاد کالسشود، کنج از را دیگری تار رود

یشودزخمهگذارد.بعدخممیوراپهلویهممیآورد.هردمی

 سیم به سُل»محکمی می« اولی صدایتار با سیم زند.

میدل نواختن به شروع بیانگیزی سپس کفکند. درنگ

میدست رویسیم صدااشرا اما بگیرد. صدایشرا تا گذارد

می ادامه همچنان سیم سُل»یابد. به« نت همان با دوم تار

■ دهد.دایتاراولیادامهمیپژواکص







 «تراش گشمده» کوتاه داستان
«پورمهدیحسین»نویسنده



هروز.مادرمبرایممدادتراشیکهقابقلبداشتخریدبود

منوکهمدادتراشکجاستدیپرسیمآمدمیموقتیبهخانه

بهمادرمنشان یکروزبا.دادمیمبایدآنموقعمدادتراشرا

 درمانهیهمساپسر خانه از بیرون مشقدر آزاد هوای

راخواندممیهادرسخانهآمدمبه.مینوشتیم میهادرسوقتی.

برایشامصداکردمادرمتمامشد. تمامکردیم..منرا شامرا

 .«مدادتراشکجاستآنرابیاور»پرسید:مادرم

نکردم. بهمادرمگفتمیوقترفتموهرچیگشتمآنراپیدا

نیستمادرمبامگسکشبهدنبالمافتاد.دویدمورفتمکه





قفلکردم.داخل یشهیشسوراخرویازدستشوییودررا

مادرمبهبرادرمکهبهقولمامخخانوادهبودگفتدردیدمکه

برداشتودرالییاپارهافتادهوبرادرمآهنکهچهاتفاقی را

و داد قرار مثلدر دیگر در شدن باز با و کند در و کشید

خیلیوحشتناکیبود.بعدازیصحنهوای.اکشنشدیهالمیف

بازمفصلزنگدرخاخوردنچندکتک نهرازدند.وقتیدررا

وکردندفهمیدیمکه بود برداشته همسایه پسر تراشرا مداد

پس را آن فهمید قشنگآنمادرشوقتی قاب دیگر اما داد

 ■ .شکستهبود
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 «گی آقای شین سکته قلبیِ ساخته» کوتاه داستان 
«سرورامیرخوش»نویسنده



 شد. بلند موبایل ساعت دید»زنگ دی دیررررری دید

شد.غلتزدهربارتکرار،صدایشبیشترمیوبا«دیررررریدی

سمتراست قرمز کلید خوابید.و صدا ... داد فشار را گوشی

دانستکهیکدقیقهوسیثانیهوقتدارد.یکدقیقهوسیمی

یشدویکدقیقهوسیثانیهیدیگردوبارهصدابلندمیثانیه

بعدبرایبارسوم...وخالص.

اهایشراجمعکردوچسباندبهشکمشوبالشرابغلکرد،پ

قرمز کلید و غلتزد شد. بلند زنگساعتموبایل ... خوابید

می خوابید. صدا ... داد فشار  دانستکهسمتراستگوشیرا

یکدقیقهوسیثانیهدیگروقتدارد.طاق

زیرچانه تا اشباالبازشدولحافسفیدرا

صداییکشیدوچشم بست. اکریمهایشرا

بیمی نور راآمد. آشپزخانه خورشید، رمق

ازکنار ازپذیراییگذشتهبود، دورزدهبود،

دیواردستشوییزاویهزدهبودوبهاتاقآمده

کرد.شنگهمیرویتختالمبودورویدیوارسیاهِروبه

غبارچشم نگاهکردوگردو بهنورودیوار بازکرد. هایشرا

که را نزدیکداخلنور بودندبیشترهرچهبهسیاهیدیوار تر

هایشرابست.شدندرادیدوچشممی

زنگساعتموبایلبلندشد.دستشرادرازکردوکلیدقرمز

می خوابید. صدا ... داد فشار دانستکهسمتراستگوشیرا

کالغ است. شده خالص روبهدیگر چنار درخت روی رویها

هاسرشانکردندویاکریمد.قارقارمیاشجشنگرفتهبودنخانه

خمبود.

انگشت درهمقالبکردودستخستهبود. را بهها هایشرا

لحاف تابداد. بهبدنشپیچو کشیدو پاهایشرا باالکشید.

انگشت افتاد. پاهایشبیرون برداشتو بدونموج و هایسیاه

شانباهم!خندید.ناخنپاهایشرانگاهکرد.افتادهبودند؛همه

وبرگشت.رفت...46آنذهنشبهآبانیک

انگشت برایشجالبوتنشمورمورشد. تکانداد. هایشرا

همه که نمیبود خم هم با تنشان و زد کنار لحافرا شوند.

لختشرابغلکردوبهسقفخیرهشد.

خواستخانهبماندوکارهایشراخواستبیرونبرود.مینمی

کمدلبانجامدهد؛قفسهکتاب سروساماندهد. را رااسها ها

هایسوختهلوسترراعوضمرتبکند.جاروبرقیبکشد.المپ

هایشآبشودو...کتابکند.یخچالراازبرقبکشدتابرفک



تا را کامپیوتری بازی فالن کند، گوش موسیقی بخواند،

یآخرشبرودواگرسوختبازهمازاولشروعکندومرحله

دلواپسوقتهمنباشدومثلاسبسیگاربکشدوچاییبخورد.

می یموششبگرددورویخواستعالفباشدودورالنهاصالً

کنجدیوارنگاهکندوبههپروتبروداشولوشودوبهسهکاناپه

شایدهمبرای زندهکندیا ویادبهارخوابخانهمادربزرگرا

راببیندوسعیکنداززیروته«هایروشنشب»هزارمینبار

 یا آورد در اقتباسسر بی»سینما خطکاغذهای و« ببیند را

کتابهایفُرمالچهجورجانوریهستند.شایدبفهمدکهفیلم

بدونتوجهبهلحنافتضاح صوتیبگذاردو

رایکبارهم«عزادارانبیل»خوانندهکتاب،

کهشدهتاآخرگوشکندو...

و - مربوطه؟ کی به اصلن اینا

«شه!نمی»خودشجوابداد:

بلندشد.شورتشراباالترکشیدورفت...

وشنلپتاپشراروشنکرد.مودمراروشنکرد.زیرکتریرار

کرد.ورفتدستشویی...صدایسیفوندستشوییکهآمدودر

کله و سر بههمخورد نداشت.توالتکه حوصله شد. اشپیدا

اگرمی نیمبود. ششو کرد. بهساعتنگاه خواستکسلبود.

بروداالنوقتشبود.خمیازهکشیدوچایدمکردونصفساقه

بودکهبرودیانه.طالییرابهدهانشگذاشت.دوبهشک

تونم.حوصلهندارم.نمی -

برداشتو آمریکایشرا رویصندلیشلوارکطرحپرچم از

رویشورتطرحپرچمانگلیسشکشیدوتیشرتسفیدِطرح

لپپرچمفرانسه ناهارخوریو نشستپشتمیز پوشید. اشرا

وقتیکهدودلی از جلوترکشید. بودتاپرا قورتداده اشرا

هایخبریراچککردوتیترخبرهااشباالآمد.سایترهدلشو

۷راسرسریخواند.فیسبوکشراچککرد.آخرینمطلبشرا

نفرهم66کردهبودندوlikeنفر۴۹کردهبودند.shareنفر

comment.خبرینبود چککرد. ایمیلشرا بودند. گذاشته

اشمزهمزهیزرشکیلیوانبرایخودشچایریختوازگوشه

 اشراسَقزدورویکاناپهولوشد.کردوساقهطالیی

می داشت. میدلشوره دردسر که اطالعدانست بدون شود.

اکبرربیعزادهقبلیسرکارنرفتهبودواینیعنیمهندسعلی

اودندان و است. گرفتن پاچه آماده و کرده تیز را هایش

ساختوردوداستانیمیکاشرانداشت.بایدفکریمیحوصله

وچشم نور به کرد. باز را هایش
دیوارنگاهکردوگردوغبارداخل
دیوار سیاهی به چه هر که را نور

شدندراتربودندبیشترمینزدیک
 هایشرابست.چشمدیدو
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شنبهرفتهخواباند...مأموریتتبریزبهیادشآمد.سهشررامی

همان با بود. بودومسمومشده خورده بودتبریزودرراهغذا

 حالخرابرفتهبوددفترنمایندگیوکارهاراانجامدادهبودو

اورژاقدربدشدهبودکهبروبچهحالشآن نسهاینمایندگی،

همانشبیکهپیچ-خبرکردهبودندو...مهندسهمانشب

دادواسهالواستفراغباالوپایینشرااشویراژمیپیچهپیچدل

گفتهبودکهبایدبرگردد.-یکیکردهبود

توانندعالفاوبماندبازینیستوشرکتنمیکهکارمسخره

فروشویژهداریمشودوخوابدوخطتولیدفالنمیوکارهامی

ایمو...ودرآخرهمتهدیدکردهبودکهمثلاوزیادوتیزررفته

استواگرفرداسرکارنباشدپسفردامستقیماًبرودکارگزینی

وتسویهحسابکندواوهمانشببرگشتتهرانوفردارفت

سرکار.

بایدیهکاریبکنم. -

می کار میچه مهندسهمیشه توانستبکند؟ جااین»گفت:

 و زیاده مثلشما بکنید. کار باید نیست. و...«موسسهخیریه

سینهدست روی را پشمالویش میهای تختش وی گذاشت

می بلند میصدایشرا فریاد و کرد آقا.»زد: کار ذخیره لشکر

آقا. وایستاده در بیرون کار ذخیره لشکر پایین« صدایشرا و

میمی نجوا و آورد آقا.رکینمیه»کرد: بره تونه هیچ« کسو

 رفت.نمی

سیگارشراروشنکرد.کاماولشراسنگینگرفتوبادودش

سرفه کرد. وبازی نشست کاناپه روی و شد بلند اشگرفت.

حوادث صفحه یک تیتر به چشمش

روزنامه مرگخاموشچهار»یدیروزافتاد:

نوک«گیعضویکخانوادهبراثرگازگرفته

کردند.مالیدشان.ذُقمیپاهایشذُقانگشت

استکان در را سیگار کمر شد. مورمورش

پنجرهچای به و کشید دراز اششکستو

آشپزخانهخیرهشد.

گرفتوخورشیدرفتپشتابرهاواوچرتش خودشرا هوا

بهپهلوشدوخودشراجمعکردتاقدشاندازهکاناپه گرفت.

چشم و بستشود را یاکریمهایش می. هاکالغخواندند،ها

میمی میرفتندو قار قار خانهآمدندو از ینیمهسازکردندو

آمد.روصدایسنگفلزمیروبه

چشمکهبازکردنگاهشبهساعتدیواریرویاوپنقفلشد.

هایساعتروییازدهوبیستدقیقهجاندادهبودندواوعقربه

شد.اشبهتهوعتبدیلدلشوره

بلندشد.دهانشتلخبود.بهآشپزخانهرفتودریخچالراباز

تنماهی کنسرو به و عکسیکماهیرویکرد کرد. نگاه ها

می لبخند تُن بود:دیواره شده نوشته ماهی عکس زیر زد.

«مصرفدووعدهدرهفتهانواعماهی،ضامنسالمتشماست.»

خورد.ماهیمیواوفکرکردکهدرهفتهچندوعدهتن

.یلیخ -

دانستکهکاررفت.واومیآسمانهنوزباخودشکلنجارمی

دندان هاینامرتبمهندسعلیاکبرربیعازکارگذشتهاست.

هایهیستریکزادهرارویساقپایراستشحسکردوخنده

گفت:اشمیدکترسیدحسنحسینیراشنیدکهبالهجهترکی

«خاصخودشروداره.تکنیکوفن،منطق»

باال هایپیراهنپیرگاردینشوآستیندیکشدکتردماغشرا

تاکارگردرماه1۰۰اینکارخونهبا:»دادوادامهدیکشراپایین

می9۰۰ تولید یخچال تا با حاال اومدم که من تا۱۰۰کرد.

«کنیم.اینیعنیموفقیت.تایخچالتولیدمی9۷۰کارگردرماه

وتکرد.وبههمهماکهگوشتاگوشسالنسخنرانیدکترسک

دو»سازمانمدیریتصنعتینشستهبودیمنگاهکردوادامهداد:

 اول بیرون. ریختم رو بخشاداری حاال6۴۰سوم بودن نفر

 از این9۰کمتر درکنفر رو منطقبازار یعنیما این جاست.

مونکمنشد.هیهامونروکمکردیمامابازدکردیم.یعنیهزینه

«واینیعنیموفقیت.

خندیدندویکیدراینهاریزریزمیزدوبچهدکترحرفمی

وسالن«روخرابکردهآقایکیخودش»میاندرآمدوگفت:

ازخانمبُرشدندوترکیدوهمهروده اوووهپیفچندتا اوووه ها

 مادرحالرقابت»پیفکردندودکترادامهداد: بایدکارکرد.

هستیم.رقابتمنطقخاصخودشروداره.ما

نمی بار نمیسر که هر بره.خوایم. تونه و«

زدهکسنرفتهبودوهمهبرایدکترکفهیچ

بچه و بر نصف ماه همان و واحدبودند های

کم انباردارها بعد ماه و شدند تعدیل فروش

ذهابحذف سرویسایابو بعد ماه و شدند

هارفتندبهامانخداو...شدوراننده

اس آمد باال گوشی تا روشنکرد. ردیفاسامموبایلشرا ها

زمیالد،یکیهمازتاتبلیغاتی،یکیازمحسن،دوتاا۷شدند.

.4۱4469خانمشریعتیوچندتااز

 بود: نوشته می»محسن باکی نیومده. مهندس هنوز آی؟

ساعتبچه اگهاومدیازدرپشتیبیا. هایحراستحرفزدم.

درستشمی ساعتدریافترانگاهکرد؛هشت«کنیم.نزن.بعداً

وبیستودودقیقهبود.

ساعتدریافتهشتو«کجاییتو؟سالم.»میالدنوشتهبود:

امروزنمیای؟»چهلدقیقهبودویازدهدقیقهبعدهمنوشتهبود:

خورشید گرفتو خودشرا هوا
چرتش او و ابرها پشت رفت
خودشرا و شد پهلو به گرفت.
کاناپه اندازه قدش تا کرد جمع

 هایشرابست.شودوچشم
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خوایبگممریضشدی؟بروالکییهبهمهندسچیبگم؟می

«ها.شهدکتروگواهیبگیر.شرمی

سالم.خستهنباشیدآقایمهندس.»خانمشریعتینوشتهبود:

فرمودند ایشانتماسبگیرید.آقایمهندسربیعزاده با «فوراً

ساعتدریافتدهوبیستدقیقهبود.

مهندس.ههههههیمهندس...آقایآقا -

خانمشریعتیچندبارهمازدفترزنگزدهبود.ازاینزنیکه

ورشرفتباالوازاونورربیعزادهمیخایهمالمتنفربود.ازاین

هاکهپیچیبچهپاچهپیچیدبهپروآومدپایینوجوریمیمی

 پیچیدتوسوراخش.نمی

 نهکهموبایلشزنگخورد. دامدارام»ماندهبودزنگبزندیا

پوربود؛معاونحسنعباسی«دیریمدیرامدامدارامدیریمدیرام

پوردوباردیگرهمزنگزد.ربیعزاده.جوابنداد.عباسی

ارهاپژمردهرفتوازیخچالچندتاخیارکوچکبرداشت.خی

در و بشورد را خیارها نباید بود گفته بار مادرشصد بودند.

شوند.یخچالبگذارد؛پژمردهمی

میبوی بویخیار هنور وشانکرد. دادند

کانال تلویزیونراروشنکرد. هاگازشانزد.

 روی و کرد پایین و باال ماند.BBCرا

بازپخشبرنامهآپاراتبود؛یکفیلممستند

اقلیتد ورباره برمه در مسلمان های

تضادهای اکثریت با اینآنییبوداشان جا.

را کانال بود. چندشبپیشدیده را فیلم

 نشانمی VOAعوضکرد. را دادکهبهمناسیتداشتاوباما

هاعیدپاک،کتابداستانیدستشگرفتهبودوداشتبرایبچه

رفتند.ریسهمی اهمهآوردوبچهگفتوشکلکدرمیقصهمی

می - راس میالد مریضی. به بزنم خودمو یهباید گه.

خوابونه.گواهیشررومی

داد.االنازیازدهشد.حتیاگرمریضبودبایدخبرمینه!نمی

زدی.یهیهزنگمی»گفت:همگذشتهبود.مهندسهمیشهمی

نمی که میزنگ زنگ یه میکشتت؟ و داریزدی گفتی

اونمی دستمیری. همحسابکار اومد.مونمیوقتما باید«

 دانست.کرد.ولیچهکاری؟خودشهمنمییککاریمی

کرد.دهانشخشکوتلخشدهبود.گرمشبود.سرشدردمی

آمد.بلندشدورفتآشپزخانهودرکابینترابازنفسشباالنمی

پرانولول.بستهقرصبیرونآورد؛یکبستهپرویککردو

رم؟یبگیرونوگواهیچرابرمب -

می جور و جفت جوری را داستان حتیباید یعنی که کرد

مینمی خواستتوانستزنگبزندوخبردهدکهمریضشده.

و حالشبدشده و بچیندکهقرصخورده اینطور را صحنه

 تمام.

رفتویکلیوانآبآوردوتلویزیونراخاموشکرد.

می پروپرانولولدانسهمه و است ناراحت قلبش که تند

هیچمی که بود مطمئن هم همین برای شکخورد. کس

توضیحاتنمی کاغذ و کرد باز را بسته وکند. آورد در اشرا

هارادرآبحلکرد.اشکردوپنجخشابازقرصمچاله

اگربمیرمچی؟ -

یادروزخاکسپاریپدرسعیدافتاد.مادرسعیدرفتهبودوتو

قبرخوابیدهبود.اولفکرکردهبودخاککنارقبرسستبودهو

یعنیبرایش-.بعداًفهمیدهبودپیرزنسُرخوردهوافتادهتوقبر

خوابندرونددرقبرمیکهاینیکسنتاست.می-گفتهبودند

فهمید.هارانمیکهفشارقبررابرایمردهکمکنند.واوسنت

اشهمبرایهمینخرابشدهبود.زندگی

نمیسنت را آنها میدانست. که هم را دانست،هایی

مثالًنمی روزدنمیفهمید. که انست

داماد و عروس پدر وقتی خواستگاری

کننداوبایدجفتپامهریهرامشخصمی

ترهاوبگویدمنهمبزرگحرفبپردمیان

رویشمی قدر یعنیفالن مثالً که گذارم

باارزش خیلی کردم انتخاب که دختری

دانمواستومنهمقدراینارزشرامی

بود.برایهمینیکعمرسرکوفتشنیده

نمی مثالً مییا وقتی شبچله خانهدانستکه بروند خواهند

قدربزرگباشدکهنگوونپرس.اشبایدآنعروس،هندوانه

ایبخرداندازهطالبیوچهارسالازعمرشکههندوانهنهاین

گیریقطرهندوانهوطالبیبشود.یاآجیلشبیلداصرفاندازه

هفتمغر هزارمغر؟خیلیچیزهایدیگرچهارمغزاستیا یا

فرقدستهمنمی مثالً نمیدانست. پابندرا اصالًبندو دانست.

بندند،آنهمطال.هاپابندمیدانستکهچرازننمی

نمی هم را معمولی یکزندگی با باید که این فهمید.

آهدربساطنداشتهاماصدقهگداگشنهصاحبخانه دیروز کهتا

ها،تقیبهتوقیخوردهوباارثپدریهاواتفاقرانسَربعضیدو

وواموچُسخوریمالومِنالیبههمزدهویکیدوتامِلک

کندبیلگیتسشدهچهکاربایدکرددستوپاکردهوفکرمی

که بود دیگر چیزهای خیلی و چیزها همین و سکوت؟ جز

 جاکشاندهبود.اشرابهاینزندگی

آی.هیچوقتهمیشهکوتاهمی»گفت:می-سابقشزن-مینا

کنیامااگهمنیهچیزیبگمکهخوشتنیادازحقتدفاعنمی

«خوایمنوبخوری.می

جوریجفتوجور بایدداستانرا

می حتی یعنی که توانستنمیکرد

زنگبزندوخبردهدکهمریضشده.

اینطوربچیندمی خواستصحنهرا

و شده حالشبد و قرصخورده که

 تمام.
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می - من قبر تو کی بمیرم کماگه فشارش تا خوابه

بشه؟!

می - کم بگههمیشه چیزی یه مامانم اگه اما آری

میریآخه.دی.جوابندیمیجاجوابشومیهمون

ونمی بود پزشکی عاشق که زمانی بود. مطمئن مُرد.

روستاهایمی بهخیالشبرودتویکیاز خواستدکتربشودو

روستایی و جایحقشمالمطببزند به و کند معالجه را ها

بودویزیتازآن هاشیروتخممرغونانمحلیبگیردخوانده

خسسینه.سآوردوخکُشد.تنگینفسمیکهپروپرانولولنمی

زیرسرگیجهمی در1۰آوردوسیاهیچشموضربانقلبرا

 دقیقه.ومصرفزیادششایدباعثسکتهقلبیشود.

کنار عسلی گذاشتشروی نصفه و کشید سر را آب لیوان

بهمیالداس سوروسات»اسزدکهامکاناپه. خونه. امشببیا

ورفتوکلیددر«گیهدارم.اگهنبودمکلیدهمونجایهمیشه

توی جاکفشیِ روی گلدانِ زیر گذاشت را آپارتمانش ورودی

پله.راه

نمیدروغمی نبود. کار ساتیدر و سور خواستبمیرد.گفت.

خواستحداکثرشسکتهکندوشررابخواباند.باخودشدومی

را او وضع و شببیاید میالد اگر که بود کرده تا چهار تا دو

ز میببیندحتماً مادرشهماسنده به فرداامماند. که اسداد

نیاید میالد اگر که بود کرده خودشحساب با پیشش. بیاید

مادرشبهدادشمی مادرشبالفاصلهبرایشحداقلفردا رسد.

شده؟حالتخوبه؟نکنهفشارترفتهچی»اسدادهبودکهاماس

قبلظهرمیاماتخوبه؟زیادسیگارنکشمادر.فرداباال؟چربی

درستکنم. براتغذا که مالکاین« برایها هایمادرشبود

یعنیاگرفشاروچربیآدمروبه باشدوokراهبودنکاردنیا.

البتهکمیهمپس همداشتهباشدو غذا نکشدو زیادسیگار

راهاستوشکرخدا.اندازهمهچیزروبه

یکسیگارروشنکرد، بود. کاماولشراخیالشراحتشده

تکنیک»سنگینگرفتوبادودشبازیکرد.وباخودشگفت:

«وفن،منطقخاصخودشروداره.

هارادررفتولحافشراآورد.رویکاناپهدرازکشید.انگشت

هایشرابهباالکشید.پاهایشراکشیدوهمقالبکردودست

پاها لحافموجبرداشتو تابداد. یشبیرونبهبدنشپیچو

انگشت کرد..افتاد. نگاه را پاهایش ناخن بدون و سیاه های

آنذهنشبهیکشانباهم!خندید.خندید.افتادهبودند؛همه

هایشرارفت...وبرگشت.وتنشمورمورشد.انگشت46آبان

شوند.بهشانباهمخمنمیتکانداد.برایشجالببودکههمه

و شود کاناپه قدشاندازه تا کرد جمع خودشرا و شد پهلو

هایشرابست.وخوابید.چشم

کالغیاکریم قار قار بودند. رفته میها دور از صدایآها و مد

■ شد.سنگفلزمحومی
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 «زنی در باد» کوتاه داستان
«سیدهسمیهسیدیان»نویسنده



کهبهدیوارزدهیاشکستهینهیآمردایستاد.نگاهکردتوی

 هاترکبودند. روی شیهاچشماز لبششدندیمرد زیر تا و

.اسمشراکهصدازدند،سرگرداند.دندیرسیم

«مالقاتیداری!»

نگاهش و در کنار بود ایستاده تبریککردیممأمور همه .

«خوشخبرباشی!»گفتند:

«باالخرهتکلیفتمعلوممیشه!!»

مردنیمهلبخندیزد:

«خداکنهبچههاروآوردهباشه،دلمخیلیهواشونروکرده!»

موهایش؛ توی برد فرو را بهقهیکنارشقچنگش هایش

دستیزدمردها.بهلباسشدستکشید.یکیاززدیمسفیدی

«بجنبمرددیرمیشهها!»:اششانهبه

راهروییهاییدمپا از مأمور دنبال به پوشید. پالستیکیرا

آفتابکمجانپاییزیروشنشکردهبود.کهبلندیگذشت،

یعطرهامأموردراتاقیرابازکرد،بویتندعرقبدن،قاطی

 بالیاشینیبتویهوا البه از رفت. قدمیجلو کرد. جمع را

نشستهبودرویهایصندل زنیتنها ردشدرفتانتهایسالن.

.شیهاشانهسرخوردهبودرویچادرشصندلیپشتمیز.

ونشسترویش. کشید را صندلی «سالم»مرد یهادستبه

زننگاهکردکهبالچادرشراچنگزدهبودوسرشراپایین

سرتروبیارباال.»انداختهبود.مرددستشراگذاشترویمیز:

«مناینجاگیرافتادم.منبایدسرمپایینباشه.!

مردنگاهکرد:یهاچشمزنسرشراباالآوردوبه

«زیرچشمهاتگودافتاده.چقدرالغرشدی!»

هدادبهپشتیصندلی:مردتکی

-« شده! الغریمد جورییخواستیممیگناینروزها چه

«باشم؟توهمالغرشدی!

راگذاشتهبودشیهادستزیرچشمیبهمأمورنگاهکردکه

چادرتروبندازسرت.».آمدیمورفتیمپشتشوطولاتاقرا

گرفتوزننگاهشراپایینانداخت.لبچادررا«خوبیتنداره

سرش: روی هم.»کشید حاالتو افتادمتوخوبه بدبختی این

«دنبالکارات.طلبکارمهستی؟

ببین!صدباربهتگفتممیایاینجا»راجوید:شیهالبمرد

«اونچادرصاحابمردهروبکشجلو!

چرازیادنگاهمنمیکنه.زودسرش»مردتویدلشگفت:

«رومیاندازهپایین



 اشیروسریگرهزنبا شلکرد. یادستهبازیکردوآنرا

گره مرد نگاه روسریریختتویصورتش. زیر مویروشناز

زیرروسری:کردیمرازنکهموهایشیهادستخوردبه

همیشه»- یادمه ولی کردی! رنگ که موهاتم خوبه! خوبه

میدونمیگفتیم چه اینرنگخوشتنمییاد. یگفتیماز

«زیادیروشنه!

مردگرفت:یهاچشمزننگاهشرااز

«یکیازهمکارهاممدلالزمداشت.منهمقبولکردم.»-

مردابروهایشراباالانداختوسبیلکمپشتشراجوید:

بهتمیگممنونگاه...درستهاینجاگیرافتادم،دمنونگاه.»-

«ولیهنوززنمیها!هنوزناموسسرممیشه!

ب زن یهادکمها بازی رویکردیممانتویش مرد نگاه .

براقشرادید:یهاناخنزنچرخیدویهادست

«مثلاینکهمننیستمبیشتروقتتآزاده!نه؟»

زنبیهواسرشرابلندکرد،انگارصدایشرانشنیدهبود:

«چی؟موهاتروازتهزدی؟»

مردپوزخندیزد:

«بیاد.موهامریختهبود.زدمشایددر»

 کهروییکیاز مأمور به کرد نگاه پشتبههایصندلمرد ،

نشست.دوبارهزنرانگاهکرد:هاآن

شدی» ابروهاتمکهپهنکردی! دلمخیلیبراتتنگشده.

!«دخترهاعینهو

دستشراجلوبردودستزنراتویدستگرفت.نرمبود؛

خوششآمد.دوبارهگفت:

«چرانیاوردیشون؟»-

ستشراازتویدستمرددرآورد:زند

«چیرو؟»-

رازیرسبیلکجکرد:شیهالبمرد

«رومیگم!دوقلوها»-

زنپاهایشرازیرمیزتکانداد:

-« خیلی آخه یاعجلهآهان! یدفعهاومدم. حتماًدیگه

«میارمشون.

«قبلهمهمینوگفتی!!یدفعه»

نگاهشکرد: این»زن تو اینجوریببینن. رو تو نمیخوام

«.بااینسرووضع!هالباس
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چهجوری؟هانچهجوری»مردتویصورتزنبراقشد:

«ببینن؟

زنش هنوز و بود دادگاه دیگر وقت چند بود. شده کالفه

پوزخندزد:یهاحرف باورنکردهبود. توهنوزباورنکردی»اورا

«نه؟

 یبالبهزن کرد.چادرشپایین بازی بود، شده خاکی که

«چیرو؟»نگاهکرد:اشیمچچیزینگفت.بهساعت

باالگرفت: منهلش»مردسرشرا نکردم. رو مناونکار

حرف خودشافتاد. صدامونرفتمیزدیمندادم. بحثمونشد.

«ویهوافتاد.برسنسرشگیجرفتکارگرهاباال.قبلازاینکه

مردگفت:زنبهمیزنگاهکردو چیزی»چیزینگفت. چرا

«نمیگی؟

 کرد:شیهاانگشتزن حلقه تویهم با»را بگم؟ باید چی

«گفتنمنچیعوضمیشه؟

خیلیچیزهاالمذهب!»رابههمفشارداد:شیهادندانمرد

«باورکن.باورکنمنهلشندادم.

:دیلرزیمشیهالبوزدیمبرقشیهاچشمزننگاهشکرد.

«یهوکیلحرفزدم...با»

 کرد:شیهاانگشتمرد مشت کجا»را از کیه؟ خوب؟

«؟شیشناسیم

صاحبکارتمعرفیشکرد.گفتخودشپولشرومیده»

»...

«روچهحسابی؟»مردحرفشراقطعکرد:

راکردتویهموآبدهانشراقورتداد:شیهااخمزن

میگه» میگهتورومیشناسه. دروغتوکارتچهمیدونم!

«نیست.

«خودشبهتگفت؟»:شیهاچشممرددستشراکشیدروی

«وقتتونتمومه.»مأمورازرویصندلیبلندشد:

رویسرشکشید: را چادر مگه؟»زنبلندشد. چطور آره!

«شکداری؟

حواستبهخودتباشه»مردازرویصندلیبلندشدوگفت:

«ها!شنیدیچیگفتم؟

وازدربیرونرفت.مردپشتمأمورراهدادزنسرشراتکان

سرشراچرخاندطرفپنجره.ازشدندیمافتاد.ازراهروکهرد

چادریدنباله.آمدیم.بادشدیمپشتپنجرهزنرادیدکهدور

■ .دیرقصیمزنتویهوا

 «صندوق عقب» کوتاه داستان
«زادهفرزانهولی»نویسنده


چمدانمراباکمالمیلدرصندوقماشینگذاشت.مالاوکوچکتر

اسامیبودومطمئنمهمانیکدستمنطق تویشبود. اتوکشیده

عکس برای جایی و بودم چیده صندوق در ترتیب به هارا بچه

نتوانستمپیداکنم.اماهرطوربود؛برایکروکیخانهجاییمانیعروس

از شوهرش مادر و مادرشوهرش از مادرشوهرم را خانه کردم. باز

مادرشوهرشداشت.

رکهمادرشوهمدرخودشآنجاراندیدهولیآنطوگفتیشوهرمم

عسلومنیهاشهیکروکیکشیدهبود،درودیوارخانهپربودازش

اتاقبازیدرستکنم،تاحواتوپشمیهاچطوربرایبچهدانستمینم

؟شوهرمیکیازانهاراهمیشهباخودشاینطرفهاشهیرانکوبدبهش

آنطرفم مبردیو ":گفتیهربار با برادرمو منو همینعسلمادرم

آورده.شیشهعمرمه...جووونم...ایننبوداالنتومنونداشتیکه بدنیا

"عزیزم.

جوابم آشکشکخاله":دادیهربارمیگفتمعسلدوستندارم؛

.حتیانراباخودشآوردهبودوسطعکسعروسی.ولیاسم"است

پاشنه به بودم انچسبانده قبلاز را کهیحوا همانلحظه پایمو

فلشبزند؛زدمرویپایش.اینرامادرمازمادرشخواستیعکاسم

همیشهبه لهکنم، بوداگرپایدامادرا مادرششنیده مادرشاز و

.آنوقتبعدازردیگیواولبرایحواشناسنامهمدهدیحرفمگوشم

.خورمیآنتامیشودعسلم

محکمبستهدرراهکروکیخانهمادرشوهرمبودیم.صندوقعقبرا

هادرهواپخشنشوند.بودموودرزهایشراگرفتهبودمتااسامیبچه

همهچیزخوببود.جادهدستاندازینداشتونگراننبودمکروکی

اماهرچهپ بوییازارمممیرفتیمترشیخانهکجوکولهشود. .دادی،

زهایزنبورهاییکهازدردیترسیومآوردیشوهرمشیشهراپاییننم

بهکروکیخانه،دربروند.کردندیصندلیعقب،عسلآویزانم

شایدازچمدانشباشد.طاقتمگفتیخودشبهبوعادتداشتوم

طاقشدهبود.غرزدموغرزدموغرزدم.انقدرحواسشراپرتکردم

عسل شیشه یک با جاده کنار که خرسی به بزند بود نزدیک که

بچه بود. تخوابیده صندوقها از نداشتند دوستهم و بودند رسیده

بیرونبیایندومارابغلکنند.

نم شدم. زده وحشت چمدانم خالی جای دیدن دانمیاز

دماغاوهمازبویدیچطورخودشراپرتکردهبودزمین.شا



امدیدندوباهوایکیهاوحشتزدهچمدانشوهرمسوختهبود.بچه

می صدایشانرا تنها واسه":گفتندیشنیدمکهمشدند. خداجونچرا

 ■"عکسعروسیمامانوباباجایینشد؟؟؟
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 «ها بوی خوش را دوست دارندفرشته» کوتاه داستان 
«مریمپژمان»نویسنده

 

هایراگذاشتهبودندتویهال.چوبشانیچوبمیزنهارخوری

رنگآبیروشنداشتندبانقشگلومرغ.هالوپذیراییمیز،

قوزکردهمنرابایکپردهحریرسفیدازهمجداکردهبودند.

بود.بودمروییکمبلطرحلهستانیکهکنارپاسیو

فواره حوضشان داشت. حوض و فیکوس گلدانهای پاسیو

آبیداشتبادوتاماهیسیاهوقرمز.خانهویهایکاشداشت.

تمیزوخوشبو.وسایلشانقدیمیبودو

بهاینکهکردمیمزلزدهبودمبهپنکهسقفیخاموشوفکر

چندسال پنکهسقفیباالیسرمچرخیده آخرینباریکه  از

گذشته!

کشدار جمعه یک ظهر از آخربعد هفته

شانخانهتابستانبودومنباحوراآمدهبودم

همسنوسالباًیتقرتاپدرشراببینم.حورا

کهدرشرکتمحلشدیمیکسالیمنبودو

بود. شده استخدام کارم تلخیکنمیمفکر

راتحریککردهبودتااشیکنجکاوزیادمن

سردربیاوردبخواهدبامندوستشود،شاید

چه پنجساله اینزنسیو بغکرده همیشه پشتقیافه که

بودزیبانبودولیمهربانحجمعظیمیازاضطرابانباشتهشده.

داشتنی دوست به .و اول دیدم که را دخترکوچکش عکس

زیرگریهولیزورلبخندزدم زدم بعدشاو .بعدشدلمگرفتو

حرفزدومنلبخندزدم.روزهایبعداوحرفزدومنچند

منحرفچندکلمهحرفزدم. بعد لبخندزدمیمهفته او و

زدیم این هایآخر. حرف زدمیممن با او متفکر،یاافهیقو

انزوایم.راامیتلخفهمید.چراییرا.همهچیززدینملبخندهم

گفتمکهرا.امافتهیرشدنسردومشکلرحمزناشویییزندگرا،

 رحم خارجیااجارهدکترپیشنهاد برویم گفته وهمسرم .داده

کهبهسعید بمانیمامگفتهگفتمکهپولشرانداریم، همینجا

هم۴۰تا61اشنهیهزفوقش واموشودیممیلیونبشودآنرا

چیزیتهنگاههمسرمدیدمکهکهیکقرضگرفتولینگفتم

.ترساندمیمکهتابهحالندیدهبودم،

چهکسیراپیداکنمحاضرشودازبچهامماندهگفتمکههراسان

 9 نگفتمکهشوهرمگفتهروحبچهکه .داخلشکمشبگذرد

جسمشچه؟ میرودتوی اش ماهگی یکبارازحوراپرسیدمفقط

روحکهمیایدایندنیاادرسبهشیدهند؟

روحبچهاقایمحمدزادهبشویکهیدبرویندتوبایگویمثالم





استاشنطفه تویشکمهمسرشخانمنسرینعضدیقرار

ایننسرین حاالاگر بایدبرویتویجسمش، تو و عضدیباشد

بچههاشراامانتگذاشتتویرحمخانمنداتجددچه؟یکباره

لشکهبهآدمیهمیناستدیگر.د.کندینمروحادرسشراگم

بههولووالمیافتدوکندیمنباشدبههرچیزیشکیقین

 ,بافدیمفکر در سر که هم نداری،یآورینموقتی آرامش

 .دیگریشویمآرامشکهنداشتهباشیخوبتلخ

 ازاول من دانستمیمحوراگفت بیاخانهشودیمیکچیزیت

خودماناست پایینخانه طبقه پدرم .پدرم.

هست مردخوبی فامیل هاستسال. همه

بعداز .ودوستوآشناوغریبهمیایندپیشش

مردم با دارد رغبت هم بیشتر مادرم مرگ

راهمشکالتشانبجوشد.. یا پدرم میگویند را

 بهشان دیگویمحل سبک .شوندیمیا

نگری اینده پدرت پریدکه ازدهنم یکدفعه

رویخوب؟کندیم لیزخورد جمله شداین

 بودکه این اصلش وگرنه خواستمیمزبانم

گفتهمهمیگویندکهحورا.دکنیمبگویممگرپدرتکفبینی

زبانشبهخیراست. نفسو یعنیدستو پدرتکرامتدارد.

 یهاتجربهمیدانیپدرمخیلیریاضتکشیدهومطالعهداشته،

بخواهی زیادیهمدرزندگیشپشتسرگذاشته،حقیقتشرا

فرزندشهستمهمازجزئیاتاینکهچطورشده منکهتنها

ردنیستم.کهبابقیهتفاوتدا

بودپدرش حوراگفته که کرامتی ببینم که حاالاینجابودم

.دیچرخیمسرمن،دیچرخینمپنکهسقفی.داردیعنیچه

اشپزخانه .حوراسینیشربتبهدستازاشپزخانهامدتویهال

نبود اپن اپنچقدرخوب .شان ادم اشپزخانه استکه نعمتی

جلویچشم .دهدیماپنبودنحسعریانیبهادماصالً .نباشد

بازجلویچشم زدی گندی واگرهم وبپزی وبریزی بروی همه

باشی همه که. بودم راخورده آبلیمو ازشربت یکجرعه فقط

بیا دخترم که آمد سفید حریر پشتپرده از حورا صدایپدر

رفتمداخل. ریشویاشهیکلآنتصویرپدرشاینجا! و ابروها

سرش نداشت. را سفید بلند ریشهایموهای و بود مو کم

ولیهماناشیجوگندم بود، نشده تراشیده دوروزیبود انگار

نگاهآرامموردانتظارراداشت.رویزمیننشستهبودوپشتش

بود. ترکمن قرمز مخده کتابییرحلیک با بود باز جلویش

کشدار جمعه یک ظهر از بعد
با من و بود تابستان آخر هفته

 بودم آمده تاشانخانهحورا
 حورا ببینم. را باًیتقرپدرش
یکسالیهمسنوسالمنبودو

کهدرشرکتمحلکارمشدیم
 استخدامشدهبود.
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قطور.نفهمیدمچهکتابیاست.فقطمتوجهشدمکهبعدازظهر

 راست نیازش.ماآمدهجمعه و راز حورامقدمهیبوسط گفت

 راجعبهشمابهمنگفتهدخترم.

منوا کور کنیناینگره برایمدعا که آمدم پدر گفتمبله

ینفسبشودیکجورهایی. امیدکنمیمبیروندادوگفتدعا

صحبتشدرحدهمینچندکلبهخداامیدبهخدا.همینبود.

آبدهنمپایین بود. آبلیمویشربترفتینمکلمه کردم فکر

تلخی به زبانم چون بوده تلخ زیادی لیمویش یا بوده مانده

.زدیم

شتاب با که پذیراییکند من از تا زد صدا دخترشرا بعد

گفتمممنونصرفشدهوبدوندرخواستاودوبارهحرفزدم.

بعدموبهموهمهچیزرابرایشگفتموپدرحوراسرتکانداد

رابرداشتمورفتمفمیکشدموتشکرکردموامدمبیرون.بلند

داشت حورا که هاباغچهسمتحیاط آب گلیبو.دادیمرا

رابرداشتهبوداصالتعجبنکردفقطلبخندزد.گفتماطشانیح

بعدیادمکالمهکوتاهپدرکمحرفشافتادمممنونملطفکردی

که شده چطور پدرت جان حورا ببخشید گفتم باو اینقدر

همحوراتلخبودنلحنمراخودمهمحسکردم..کرامتشدن؟

دادم ادامه کرد... وحس نگاه البته خب

طوری ادم شخصیتشان به خیلی استکه

 روحیه خاکستریاسمان.دهندیمانرژیو

بودوقطرهبارانیرویدماغمافتادگفتمبرو

 دیگر خواهدینمداخل آببدهیهاگلبه

لبخندزدوگفتاالنکه بگیردبارانحورا

کند دعا برایت باران زیر تا میاید پدر

دیگویم را زمینهافرشتهباران به

آوردندیم که باران باردیم. فرشته از پر .شودیماسمان

اطلسیوگلهایشانباغچه و شببو محمدیو گلبود از پر

رزیهاگلولیازهمهبیشتردانستمینمدیگریکهاسمشانرا

دوستداشتمبهنظرمرزگلرزراشهیهمبود.شانباغچهداخل

پوستخیلیسفیدلطیفنبود.اصالًرزاگلدنیاست.نیترفیلط

موهای و پهن دماغ برعکسخواهرو و داشت پسرانه کوتاه

دبیرستانبود،رزاخیلیچاقیهانیباتریزبزرگترشکهیکیاز

قدکوتاه. و نشاطبود.بود با بلندیداشتویصداپرحرفو

مچاله تویدهنشتاکردیمموقعخندیدنمقنعهکوتاهشرا

 صدای نتیجهیهاخندهبتواند ودر کند کنترل را بلندش

 بودن اشیذاتخوشخنده وقتهاجلوی بیشتر خیساشمقنعه،

داشتوهمینطورگردنکوتاهیکهباعثخیلیبزرگیسربود.

درهرصورتشدیم بهنظربرسد. همبزرگتر باز آنسربزرگ،

بودمدلدخترهاییازآنسنوسالنوجوانییهاطنتیشبرای

کههمهجورهقابلیتدستانداختنراداشت.

سربهسرشهابچههمانیکیدوماهاولسالتحصیلیآنقدر

گذاشتندکهخواهربزرگترشمجبورشدبههمهبگویدکهرزای

آن وجود با و کرده، سختی تصادف بوده که یکساله مفلوک،

دیگرهیچوضربهشدیدبهجمجمهدرکمالحیرتزندهمانده

نیست. بقیه به شبیه جوره ودوستشنداشتندهامعلمبیشتر

 شایستهکردندیماصرار ذهن کند دختر این درنیستکه

که بخواند درس بهتریندبیرستانی از یکی پرطمطراق نام

 یدک را شهر دخترانه وکشدیمدبیرستانهای رک دختر .

غریب. و نامفهوم حرفهای از یکعالم با بود ارتباطصریحی

برقرارکردنبارزاخیلیسختبود.درتماممدتدبیرستانبا

نشد. صمیمی دوست کسی هیچ حالت کهیارابطهبهترین

ترحمودلسوزیوممکنبوداتفاقبیافتدهمکالمشدنیازروی

قابلپیشبینیبودوبابود.رفتاررزاپیچیدهوغیرنیتثواب

امتحانسختریاضیراکی.شدینمهیچمنطقیجفتوجور

امتحانگرفتیم64 ازنظرماکندذهن۷آسانبعدیرا رزا .

وقتیمشهورتریندبیرریاضیکهبادادینمبودچونتشخیص

کالسفوقالعادهمنتقبولکرده برایما

طالییبگذارددرحالرونماییازیکفرمول

هست کندتستی بلند نباید را ودستش

اقامایکفرمولاختراعکردیمازبگویدکه

هستو اسانتر خیلی نوشتید شما اینکه

هماینکارراکردهباشدوناخواستهغرورواقعاً

خاکشیر و خرد بزندو ریاضیرا دبیر انبوه

ازنظرما رزاشایستگیحضوربینماکند..

نداشتچوندانشاموزانتی دیفهمینمزهوشومایهافتخاررا

کهکشدیموداددیآیمسرکالسدبیرشیمیعصبانیکهوقتی

فکرکردیدمننفهمیدمچیشدهکههمهمثلهمجوابدادید!

راگیرمنازیکجاهاییشنیدمکهشماتقلبکردیدوسوالها

وهرهرمیزنیمدرهمانحالهمماداریمباارنجبهمواوردید

کرده عرق تاسو موهایپریشانسر تار و شلوار زیپباز به

میخندیمدبیرمانکهعینربگوجهفرنگی،قرمزوکبودشده،

بگویدکهزدیریمودرحالیکهاشکدستشرانبایدباالبیاورد

ومعتقدیکآریاییاصیلمشماچیفکرکردیدآقایمحترم!من

نیک،کردارنیکهستمآنوقتتقلبکنم،بهپندارنیک،گفتار

همین هم دروغ هست وحشتناک خیلی دزدی کنم؟ دزدی

یک.طور. اوج به اینکه مثل هم ما شودو منفجر کالس تا .

باشیم قابلترحمنمایشطنزرسیده رزا ازخندهریسهبرویم.

ژنهایبود آن تصادف،چون ضربه یا برده ارث آنبه قدرت

محترم! آقای کردید چیفکر شما
اصیلممن بهیکآریایی معتقد و

گفتارنیک،کردارنیکپندارنیک،
دزدی کنم، تقلب وقت آن هستم
کنم؟دزدیخیلیوحشتناکهست

 دروغهمهمینطور...
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راازاودریغکردهبودکهماباداشتنهمانییهالیتحلجنس

زیرکترودروغگوتربودیم.قابلیتهاازآندختربهمراتب

دومدبیرستانکهبودیمتنهادخترچشمسبزمدرسهسال.

 مو آبیو چشم بااشییخرماعکسعروسیخواهر و آورد را

خواهرمچقدرخوشگلببینیدبهمانشاندادوگفتفخرفروشی

باآنلباسپفکردهخواهرمگفتندیمتویعروسیهمههست

همینهاستفرشتهدرستعین تویعروسیمنهم فکرکنم

حرفرابزنند.ودرحالیکهماباحسرتبهعکسخواهردختر

واحساسجوجهاردکزشتبودنرامیکردیمچشمسبزنگاه

وعکسزلزدوبادقتبهداشتیم،رزاکهکنارمنبودمظلومانه

بلندی صدای با ببینبعد خوشگلهگفت ولیخواهرتخیلی

نیست.دخترچشمسبزباتمسخرنگاهشکردوهافرشتهشکل

دیدی؟رزاباهیجانگفتارهاینقدرگفتمگرتوتاحاالفرشته

همنه..ازکفدستتوکفدستمنکهچاقهستهستنداز

همتواصالًیلیهممهربانند..خکنندیمپروازکمیبلندتر..هم

بویخوبیتوانینم از بعدهماینکه بفهمیچقدرخوشگلند..

.دخترچشمسبزعکسخواهرچشمابیاشدیآیمهمخوششان

تویکیفشانداخت کهرا رزا پشتسر از راتویاشمقنعهو

دهانشمچالهکردهبودبهماپوزخندیزدوباانگشتدوباربه

بعدپیشانیخودشز و راد گرفتوبهسمتاسمانانگشتها

خندیدیعنیکهایندخترعقلدرستوحسابینداردوماهم

بلندبلندخندیدیموصدایخندهرزاپشتبنداینحرکتبامزه

بود.بلندترهمازهمهما

بعدازآندیگرهیچوقترزادیپلمنگرفتهازمدرسهمارفت.

ندیدموحتی را سالبعد،یک6۱یادشهمنیافتادمتابهرزا

ظهرتابستانیکهکنارحورازیربارانایستادهبودم.روزبعداز

 شدیدتر کم کم راشدیمباران پذیرایی پنجره حورا پدر و

 باز کردیمداشت پدرت گفتم آرام هافرشته. هم ؟ندیبیمرا

ظریفآنهارامیببیندکهحوراگفتفقطیکباربهمنگفتهکه

لبخند اززیباترینزنهایعالمهمزیباترند. وکوچکهستنو

گفتمبرایماشناستخیلی بودمحوراهاقبلزدمو همشنیده

گفتازکی؟گفتمازرزایریاضتنکشیدهوکرامتنداشته.

حوراازخیرهماند.اشباغچهحوراماتنگاهمکردوبهرزهای

اندادموواردکوچهشدم.تشکرکردموبرایپدرشدستیتک

 فکر ومن بود کرده دم کردمیمهوا فکر انبوهکردمیمو به

دستوپازدنبرزخمیانشکویقینبهچیزهاییبیجواب،

به ماند. خواهد هم همچنان گمانم به و مانده ناجواب که

یهافرشته به ادمهاییهاروحسرگردان، به سرگردان،

سرگردان.

 پرسید.بخوابمحوراتمخواسیمشبکه را حالم و تلفنزد

پرسیدم. حالپدرشرا و کردم پایینتشکر گفتهمینحاال

بودم.خواستکهتنهایشبگذارم.تویاتاقشعودروشنکرده،

فکرکنم شده خوشبو خانه برایتوهمه بعدکندیمدعادارد .

باشد یادت ببین فقط داد ادامه و کرد امدیمکثی که فردا

گفتهشرایطبچهدارقاًیدقازاولبرایمبگودکترقاًیدقشرکت

■ شدنتچهطوریاست.
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 «قل دوم» کوتاه داستان
«مریمموفقی»نویسنده

همه از قبل مترو ایستگاه رسمیمبه دلم همیشه خواستهیم.

چنیناتفاقیراتجربهکنم.حتیموقعتولدهمیکیپیشدستیکرد

اینکهریزتربودموکنجوشدقلاول فقطبخاطر ومندومشدم.

شودیمایستگاهدرعرضچنددقیقهپرازآدمچسبیدهبودم.رحممادر

ومنکهیکربعتمامخیرهشدهبودمبهآدامسلهشدهچسبیدهبه

عادتخیرهشدنبهیکنقطهبدونپلکزدن.کنمیمزمینگماش

بهیکنقطهوقدمهایمعلمشدمیماززمانمدرسهبامنبوده.خیره

 گوشهایم با شمردمیمرا قدم دوازده سر همیشه باستادیایم. و

انتهایدماغهدایت تا تاریخکردیمانگشتسبابهعینکشرا معلم .

.شدیمبودوهمیشهحوالیدوازدهاردیبهشتمهربان

مثلپولهایتهجیبم.اولیکجاسوییچیشوندیمزیادوکمهاآدم

هزارازرمخیمبعدیکدوناتشومیمدوهزارتومانکاسبفروشمیم

.شودیممشکیرویدوشمتانیمهسبکیکوله.تاشبرودیمکفم

 جاکلیدیالو عاشقشوند زودتر اینکه بخاطر گاهی .خرندیممردم

وزنندیمامشانهبعدازچندهفتهاگرشکستعشقیعایدشانشودبه

میگویند:هی!جاکلیدیقلبتیرخوردههمداری؟

 خانه به که شب ست. منفی همیشه من دررومیمجواب دم

.اولشخوشحالنمیبیمبرادرمرایشدهجفتیهاکفش

شومیم آه بعد آمده دیدنم به اینکه وکشمیماز

 هم را .گذارمیمچشمانم ذهنمکنمیمسعی در را دکتر صدای

این_:دهیکشیمبازسازیکنمزمانیکهبرادرمراازرحممادربیرون

اینبچهبدوندستمتولدشده. بهیکاتفاقنادردرپزشکیست.

درعوضاین_.گذارمیموبازچشمانمراهمکشمیمشکممدست

یکییکزائدهرویشکمشدارد....

ومنبهبهانهکثیفیآوردیمبرادرمصورتشرابرایبوسیدنمجلو

ضموسطاتاقنشکند.تابغبرمیمصورتمسریعبهدستشوییپناه

مشکی مداد با من دهانشمیگذاردو غذا قاشق به قاشق مادر

کهخودمکشیدهبودمییهاینقاش.کنمیمراخطخطیشیهاینقاش

اوحقنداردوقتیمنتابهمعلمنشاندهدوبگویدبادندانکشیده.

 امیشکالتدستهای لیس بکشد.زنمیمرا جیغ و کند حسودی

 پیشچشمانمعبور از باد صدایکنندیمخاطراتمثلبرقو با و

 که تمامدیگویممادر میرم. بیرون دستشویی از شد. سرد غذا :

.فقطیکیبرایمماندهوآنرابانخکاموایامفروختهجاسوییچیهارا

کرمرنگشباخطزیبایصفحهروی.بندمیممادردورگردنبرادرم

  ■.کمنکننوشته:هرگزتر

 «کوچه بن بست» کوتاه داستان 
«مریمغفاریجاهد»نویسنده

زنگموبایلکهبهصدادرآمد،انگشتیرویشزدمتاخاموششد.

بیدارشدمیکربعاززنگموبایلگذشتهبود.ازجاپریدم.دوبارهکه

آب مقنعه، مانتو، جوراب، مترویشلوار، افتادن. راه و صورتزدن به

خلوتبود.معلومبودتازهقطاررفته.حاالکوتابیاید.تارویصندلی

 نشستمیادخوابدیشبافتادم: باریک،یاتوییککوچه»ایستگاه

بودکهتوجهمرابهخودجلبییهادوطرفکوچهمغازهزدمیقدمم

هاراشنیدمفروشندهیمترورسید.سوارشدمنشستم.صدا.«کردیم

جارم توی»تویخوابمافتادمیهایادمغازهزدندیکهاجناسشانرا

تویخوابیادمیهافکرکردمتاآدمی؟هکردمیآنکوچهچهکارم

نیامد بیاید. ا« گومترو بود. گرامیگفتیمندهییستاده مسافران :

اباشدیایستگاهپایانیم کجاست؟نجای...پیادهشدم.هاجوواجماندم.

پادادیتابلونشانم بایانهی: ازسمتشدمیزودترپیادهمدیآزادی. .

حواسم مترو نشستمتو که باز زدم. دور را مسیر باالرفتمو خروج

دمیرسیبهتهشنمرفتمیبودکههرچهمیاکوچه»رفتپیخوابم

چهم هر که نداشت.رفتیمثلاینمترو ته پریدمکدفعهی« جا از

گذشته ایستگاه از باز وای! ای نرفتمدیدم شدم سوار که ام.دوباره

ا همه درایستادم دم همان اینکههاستگاهیبنشینم تا شدم پیاده

ول بایدخیرسیدم. بود نصفشده راه تجربهکردمیطعوضمتازه

تکیهدادمبهشیشهو بهکارگرفتموهماندمدرایستادم. قبلیرا

ویکدفعهدیدمهمه«کهتهنداشتیاهمانکوچه»یدوبارهرفتمتو

م پیاده اشوندیدارند شدم. پیاده صادقیهستگاهیمنهم

بود.صادقیهکجاحسنآبادکجا؟لعنتبهاینخوابکهامروزحواسم

پرتکردهوگرنههیچوقتازاینکارهانم دوبارهسوارشدم.کردمیرا .

دیتجربه بود. نداده جواب هم تأخیررمیایستادن و بود شده

.بهخانمیکهکنارمنشستهبودسپردمحسنآبادرسیدیمخوردمیم

آنکوچهچراته»کند.بعدباخیالراحتبهخوابمفکرکردمامادهیپ

.ولیآمدینمادمیهاچیبود؟نداشت؟آنآدمهاکیبودندوتومغازه

شد. پیدا کوچه آخرِ یکپیچ، از بعد باالخره آمد یادم حسنآباد«

4پیادهشدم.ساعت راهافتادمکیبود. ساعتتأخیربهخاطرهیچ!

خانمیجلویمراگرفتوپرسیدرفتمیکهمنطوریسمتشرکت.هم

کوچهسلیمزادهکجاست؟کوچهشرکتمانبوددوروبرمرانگاهکردم

ردکرده بهرویخودمنیاوردمکهکوچهرا نشانشدادم. اماوکهو

کوچهشرکتخیلیطوالنیبود رفتپشتسرشرفتمتویکوچه.

درردنشوموکلیبهخودمخیلیحواسمراجمعکردمکهازجلوی

فحشدادمکهچراامروزحواستپرتاست؟بهشرکتکهرسیدمدر

 بود! خاطرکدفعهیبسته به بود گفته مدیر آقای دیروز افتاد. یادم

وقت تاچندروزشرکتتعطیلاست. داشتمفکریتعمیراتوبنایی،

بنبستآخرکوچه»آخرخوابمافتادم:ادیچطوریبرگردم،کردمیم

■ «بودراهدررونداشت.کوچهرادورزدم.
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 «ـالیمثـلِ خ» کوتاه داستان 
«محمودخلیلی»نویسنده



الازپنجرهردشد.اولازهمهبهیهمثلخکدمشیخودمد

کگفتمیرمردیپ دستمروکه بود.کتپارکمینینار نشسته

تعجب.گفتم:یمکترسویمکرهشد،بایبرگشتوبهمنخ

د.خودشینیشماهمببدیدشاینکدخودتاننگاهیاگرباورندار

جمعوجور حرصمگرفتهبودکرا هگفتم:کردوروبرگرداند.

بنروزنامهیپسالاقلا خگذشتهیههمتارکددوریندازیتانرا

فضله هم و روکیکیگندهیاست افتاده بایبوتر آن.

یدستپاچگ نگاه را وقتکروزنامه و ندیرویزیچیرد د،یآن

ازآنهمبالفاصلهبلندشدورفت.مزه!بعدید:بیغر

بایهپسرجوانکقهگذشتیاچنددقیدانمچندلحظهینم

کنیع و زکیگرد گوشیف به هدفون و بغل ر

سر دستم. بغل تینشست سالم عالمت انکبه

 اوهمجوابداد. شرایهابعدچشمیمکدادمو

 یعنیبست، من اما شوم استمنالل هکبهتر

نزدهبودم!یهنوزحرف

نم یبهش شاکآمد باشد، درسخوان بچه دیه

براییپدانشجویت بود یزده کگم رد یکردن

بستهکشنازکیکشراازپشتبایقرارومدارعاشقانه.موها

تویبودوانداختهبودز بودکیوچکیزیدستشچیرلباسش.

مک فشار دم به دم نزدیه را سرم چیکداد. بردم. یتویزیتر

انگشتفشارمکدستداشت وقتیهبا دمیردمدکدقتیداد.

تعجب واقعاً ازفیشکردموعقبکصلواتشماراست! روکدم.

اولکییهاالیخ سرفهکه بودم. خجالتزده بودم زدم.یارده

 باز بهطرفمنچرخکچشمشرا لبیردو یشبهآرامیهاد.

ن؟یفرمودیزیچدم:یدم.پرسیشنینمیزیدامامنچیجنبیم

گوششدرآورد.ازفشاردادنیزدوهدفونراازتویلبخند

فکد گفت: و بود برداشته دست کمه مکر شما دیخواهینم

د.ییبهمنبگویزیچ

دموبهتریشکامیجوگندمیموهایتویلبخندزدمودست

ید براکدم را ماجرا توضیه هم عیاو بدهم. گردشراکنیح

میهاچشمیبرداشتوزلزدتو انگار خواستبداندراستیم.

یمیگویم نه. فیمکا پرسکبه رفتو فرو یر راکد: پنجره دام

د؟ییگویم

نشانشدادمهمانیآپارتمانطبقهیپنجره هازکپنجمرا

دهبودند.یشکزدوانگارتازهدستمالشیبرقمیزیشدتتم





یرد.دستکدوبهمننگاهیبهچشمزد.خندرادوبارهکنیع

یهانسنوسالعجبچشمیامزدوگفت:ماشاءالهباابهشانه

تتاآنجاحداقلهفتادمترفاصلهکمیننید،ازایدارینیدورب

د؟یاست،واقعاًمطمئنهست

کهشکانداختهبودگفتمکناناومراهمبهشیهاطمکنیباا

تهصدا بودیلرزیمکمیندارم. وراندازیهسراپاکده ردوکمرا

شا یگفت: هاله و شده خسته شما چشمان ساید بهیاهیا را

د.یاردهکاشتباهتصور

ا یگفتم: سرگرمکن میار مناستو روز روبهینشیهر نم

راازدورنگاهیانزندگیوجرکپاریهاپنجرهیرو

منهدفدادهیاربهزندگکنیداینمشاکیم

باشد.

د؟ینکید:چرامطالعهنمیپرس

مگر هم آن از بعد تازه ندارم، عالقه گفتم:

بازنشستگ یحقوق است اکچقدر صرف نیه

نم.کزهایچ

م برویخواهیگفت: نزدید تایکم ساختمان

چیمطمئنشو اگر دکیزیم؟ شما حاالیادهیه درستباشد د

م.ینیآسفالتببیجنازهرویکدیبا

رفتنهیدمداشتروبهآسمانمیهمندکیزیگفتم:اماچ

د.یاینبیهبهطرفزمکنیا

ع جوان دستمالکنیمرد با و برداشت را رد.ککپایش

شا بود، شده فریمستاصل من به هم دریصتد تا بود داده

د:قبلازیردوپرسکنم.دوبارهروبهمنکدنظریمتجدیهاگفته

د؟یدهبودیدیزینچینهمچنیا

همانساختمانیاندادموپرسکدتییبهعالمتتایسر دم:

است؟طبقههچهارکد؟همانینیبیرامیبغل

یخکپسر همان البد گفت: و رو روبه به شد وهکره در

دارد.یمیقدیهاپنجره

 خودخودشاست، آنخانهیپنجرهیبارهمتویکگفتم:

رفت.یهبهآسمانمکدمیرادیزن

چرخ پرسیجوانبالفاصله طرفمنو به خوببعدشید د:

؟یچ

حرفمرایسکدونفرگفتمامایکیگفتم:بعدش؟بعدشبه

د.یدداریهشماتردکنحاالیرد،مثلهمکباورن

تانپسالاقلاینروزنامه
 بیندازید همرا که دور

تاریخگذشتهاستوهم
گندهفضله یکی ی

 کبوترافتادهرویآن.
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بعدازآنچیترآمدوپرسیکجواننزدمرد راجعبهیزید:

ای؟ی؟مرگیازآنساختمانبهگوشتاننخورد؟مثالٌتولدیسک

؟یایشکخود

دوسهروزبعد ینهیزدهبودندسکیاردمشکپالیکگفتم:

دارد؟یمردهبوداماچهربطیسکوار،انگارید

نجایمنوگفت:چندلحظههمیستادروبهرویمردجوانا

دتامنبرگردم؟یهست

ساعتدوازدهظهر تا منهرروز گفتم: شانهباالانداختمو

ازدهاست.یهساعتتازهکنجاهستماآلنهمیا

 جوان لپکمرد تویهاه مرا دست بود، انداخته گل یش

نجاینمهمکینانگفت:خواهشمکدستشگرفتوالتماس

برگردم.دتامنیبمان

ساختمانیدو طرف به رفت و بودم.کید داده نشانش ه

مغازهکدمشید داخل یاه سراغ رفت بعد و گر.یدیکیشد

فشماندهبودکیرفتهاستچونیزیدنچیخریگفتمالبدبرا

شماماکبکفشسرکیینموالکیت.خواستمفضولکمینیرو

ساختمانتاازدانمچرادستمجلونرفت.برگشتمبهسمتینم

دیدستفضول مردجوانرا هدواندوانکدمیامخالصشوم.

بدجوریآیبهسمتمنم گفتماآلناستیتندمید. هکآمد،

ن.یردوبامخبخوردزمیبگیتکمیشبهنیپا

شگردیهادننداشت.چشمیشکنفسیدنایهرسکبهمن

داغبود.زند.یدمقلبشتندمیهگرفتدکشدهبود.دستمرا

 چکنشاندمش خودم. نفسینپرسیزینار تا بدم جا د.یایاش

زنیهشدگفت:چندوقتپکترآرام مردهاست.یش... آنجا...

منهمدرسکسا خودشادامهیوتبهاوخکتشد. ماندم. ره

روزصبحقبلازیکهاهلعبادتوتقوابودهکیداد:زنمسن

فوتم آنخانه در وقتکیساعتدوازده دخترشساعتیند،

م خانه به میآیدوازده بزند سر او به تا مادرشرویبید یند

ردهاست.کسجادهتمام

ردهبود.کریشگیگلویتویزیبرگشتوماقزدبهمن.چ

ست؟یبنید:بهنظرشماعجیپرس

گفتم.کنرابهپسریست،همیبنیزعجیچچیبهنظرمنه

:شماقبلازمرگآنزنروحشراترشدوگفتیکدوبارهنزد

د؟ینکید،باورمیدهبودید

دم.مردجوانهممتوجهلرزشتنمنشدوگفت:یلرز

هکدیداریاهشماحستازهکخوباستیلینخید،اینترس

ایینیندهبیهآیشبیزیچیکند،ککمکگرانیتواندبهدیم

د.یردهبودکینیبشی،شمامرگآنزنراپینیطالعب

ترسنایایهاحرف اما، جوانجذاببود شاکنمرد اگری. د

بودممنهمهیتو میسنوسالاو حاالیجانزده اما شدم.

دستمراگرفتوکدم.پسریلرزیسعرقشدهبودومیبدنمخ

د.یرسانم،نگراننباشیگفت:شماراتاخانهم

ب شدم اکآنیبلند توان زانوهایه باشم. داشته میستادن

زیم یخواستاز تنمفرار بار دستکر مردجوانهنوزیهاند.

ا منبه و بود احتیداغ بهینگرما سپردم را خودم اجداشتم.

م.نگاهمسرخوردبهیرونزدیبک.ازپارکجوانیقویهادست

دهبودم.یررادیزبودومنآنتصویههنوزتمکیاطرفپنجره

مرایادهرویمساعتپینپسازنمومردجوایابانردشدیازخ

درخانه.یرساندجلو

 نپذکتعارف اما شود داخل موبایردم شماره رایرفت. لش

یکینوشترو منخواستفردا از و اویبرگه به پسفردا ا

همخواست شمارهتلفنمرا یشگفتموتویهبراکزنگبزنم.

یموبا کلشوارد موقعرفتناصرار کرد. کرد زنگهحتماً او به

زدموگفتم:تویمرنگکبعد.لبخندیمبرایبگذاریبزنموقرار

.یترساندیلیامروزمراخ

یخند شدم متوجه تازه دندانکد، چه مرتبیتمیهاه و یز

م.ینیگرراببیشد.گفت:انشاءالهبازهمهمدامیحسوددارد،

لباسریرنگشاززیاقهوهیدمموهایهبروددکبرگشتیوقت

تویب باد و زده میرون دستیچرخیآنها با و برگشت د.

کیخداحافظ دور داشت اوکشدیمرد. شدم، متوجه تازه ه

آنخانهیپنجرهیهامروزتوکاستیریههمانتصویچقدرشب

■دم!ید
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 «حاال بعداً...» کوتاه داستان
«وحیدصدرفُضَالئی»نویسنده

 

جلسهشرکتبیشازحدمعمولطولکشید.بااینحسابباز

.چشمشبهدیرسیمهمعلیبهقرارشباهمسرودخترشدیر

ساعتبودوحواسشهرجاییبهجزجلسه.

شدت به را پایش سراسردادیمتکان معلوم نا واضطرابی

وجودشرافراگرفتهبود.

یهچندتافوارهوپمپودارودرختبابااه...ولکنهمنیستن. -

کهدیگهاینهمهجلسهنمیخواد.

نزدیکتر را بودسرش نشسته کنارش که مظفری مهندس

و سکونکرد به وادار گذاشترویپایعلیو بردودستشرا

پیشماجرایسرقت مهندسچندروز محافظیچهیدرگفت:

گفتمبهت.هنوزهمونجوریه.نمیخوایکاری بکنی؟سهلپمپُ

 انگاریماعواقببدیمیتونهداشتهباشه.

حاالبعدایهمنولکنمظفری. - تمومشکنیم. بذار دیرمشده.

.میکنیمفکری

خیلیخطرناکه. - حالچرخشه. در پمپهمیشه ولیمهندس،

.اگهخداینکرده...هاستبچهاونجامحلبازی

-  درستمیفرمائید. شما وظیفهشناس، وجدان، با چندروزهبابا

بهجائیبرنمیخوره. یهچندروزدیگههمروش. دریچهنداره،

 بامسئولیتخودم.اصالً

ازروی صندلییدستهجلسهکهتمامشدبالبخندیکتشرا

 برداشتوکیفبهدستراهیشد.

هنوزآسانسوربهپارکینگنرسیدهبودکهنورگوشیتوجهاش

 راجلبکرد.

-  

 

مشغولمنودخترترفتیمپارکمحل.آقایمهندسهمیشه -

دیدن یادیکلمهبا آگاه ناخود اشتشدیدشد. پارکدلشوره

 .دادینمهمسرشجوابگرفتیمدریچهافتاد.هرچهتماس

باشد، دوشگرفته که انگار علی اما بود، روشن ماشین کولر

لباسشبهتنشچسبیدهبود.صدایضربانقلبخودشیهمه

 بود.دیشنیمرا مشکلکرده پایشرانندگیرا لرزشدستو .

.صدایگوشیازجادانستینمخودشهمدلیلدلشورهاشرا

 پراندش.

بدقول...اگهاومدی،مارفتیمطرفآبشار. -

بود. نظرشمجسمیچهیدربازدهانشخشکشده پمپدر

وآشفتگیتبدیل دلپیچه حاالداشتبه دلشوره .شدیمشد.

پارکلطفاً"نبود.جلویدریکهنوشتهشدهبودجایپارک



پارککردوبهطرفپارکدوید.پارک"مریضداریم.مانکنید.

 تماسگرفت.ازمعمولبود.بازهمترخلوت

بهیهاپله چندپلهمانده منتهیبهآبشارانگارتمامینداشتند.

کنار بادستمردمرا دید. وجلوزدیمآخرازدحامجمعیترا

بود.دیکشیمزنیکهنعرهیصدا.رفتیم عجیببرایشآشنا

بهیروهواییبرایتنفسنبود.انگار خودشرا زانوانشافتاد.

کشاند. حوضچه بود.خون،یسرخکنار کرده محو آبیآبرا

یدمپائ هنوزچرخ آب روی رنگی صورتی .خوردیمکوچک

 کرد: نجوا گوشش در مظفری مح"صدای بازیاونجا ل

 .خیلیخطرناکه.اگهخداینکرده...هاستبچه

■ حاالبعداً...
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 فریاد آخر؛ جالل صابریدرباره نمایش: 

 مائده مرتضوی: (5) هایی که فیلم شدندکتاب

 سامان پارسیی طالق: سه گانه اصغر فرهادی درباره تحلیلی بر

 نگار فروزنده سعید روستایی؛ ؛ابد و یک روز: نقد و معرفی فیلم

 کیا؛ حانیه رضویبادیگارد؛ ابراهیم حاتمییادداشتی بر فیلم: 

 شود؛ مانی حقیقی؛ مسعود ریاحیاژدها وارد مییادداشتی بر فیلم: 
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 «خدا عاقبت آمریکا را بخیر کند» یادداشتی بر فیلم 
«حامدمختاری»؛«کاتگلدویتباب»کارگردان

 



 Bobcat Goldthwait کارگردان: 

Bobcat Goldthwait نویسنده: 

: بازیگران 

Joel Murray...Frank
Tara Lynne Barr...Roxy

Mackenzie Brooke Smith...Ava
Melinda Page Hamilton...Alison



تلویزیون: پی در تعویضپی از تلویزیونهایکانالفیلم

 زندگیشودمیشروع افکار و عادات کانال هر واقع در

 شرح را دهدمیآمریکائی ساختار و این انگشتاشساده.

 یعنی اصل همین بر عمومیهاینگرشانتقادشرا افکار و

فرانک گذاشته. آمریکا مو)مردم و(ریجوئل میانسال مرد

اوایساده است. کار به مشغول بیمه شرکت در که است

استوهرفردیدرنگاهایسادههمانطورکهاشارهشدمرد

.اماشماردمیاولاورابیآزار،خانوادهدوستوبسیارمحترم

از او نیست، آالیشی بی و ساده کارمند چندان فرانک

از یکی حاال و شده قرصهمسرشجدا پا و پر طرفداران

بیدار سحر راحتیتا به شوهایتلویزیونیآمریکاییاستو

تاآنهاراتاانتهاتماشاکند!ماندمی

نمایابتداییفیلمازفرانکشخصیتیمنتقدعرفوعادات

 نشان دهدمیجامعه فرانکبا برخورد اخبارها. هایبرنامهو

نگرش ایعامیانهبهشکلاشهمسایهتلویزیونیورادیوییو

.میزانانقادفیلمدرگیردمیمنتقدانهاستوآنهارابهسخره

تلویزیون که عمومی نگرش سطح ...فقط است حد همین

میانگینتماشایتلویزیوندرآمریکاروزانهسرمنشاآناست.

9۴چهارساعتو یعنیبیشاز۴۱۴دقیقهیا دقیقهاست،

 کشورهاییکساعتباالتر میانگینتماشایتلویزیوندر از

تلویزیوندرواقعبهمخاطبخودهمه.صنعتیبزرگجهان

اواطالعاتدستهبندیکردهوبهذهنبینندهدهدمیچیزرا

محرکخودیعنیتصاویرپیدرپیانتقالترینقویازطریق

دهدمی برندهایرسانه. پیش تاکنون ایجادش زمان از که

هایصحنهازاتفاقاتبزرگازجملهکشاندنجوانانبهخیلی

بودهاست.امروزهتلویزیوندیکتاتورهانبردواسطورهسازیاز

یهاعتقادسازاستاوبعدازکنسروموادغذاییوآمیختنآنها

کردنغذای کنسرو حاالوظیفه شیمیاییمضر مواد انواع با

ادرانمدرنروشبچهروحوانتقالآنبهمغزانساناست.م

روشزندگیرا.نشانگاهآنهابچهوگیرندمیداریراازاویاد

 استو ایشیوهناخودآگاه آنبکار برایتسخیر گیردمیکه

( شبکه به است. هموارهGM TV)تکرار( او کنید دقت )

تکرار کندمیسریالهایشرا بینندهازهیچیکازگذاردنمی.

کند.هاقسمت رابطههاییموضوعفرار ستیزی، مثلخانواده

 در آنقدر روابطسسترا و مختلفبرایهایشکلنامشروع

 نمایش به گذاردمیبیننده فوق مسائل این درکامالًکه

حتییکهاآنزندگیافرادعادیوامریروزمرهجلوهکند.

.دهندنمیروزمازدست

یهمردجووندیگهادعامیکنهوقتیداشتهازخونه -

 دیدن جکسون بهشتجاوزکردهمیمایکل جکسون مایکل

بخاطر نزدن حرفی حاال تا اگه میکنن ادعا والدنش کرده،

 عالقهزیاداونهابهآهنگهایمایکلجکسونبوده...

دستاز - چیزیکهچرا تنها نمیدارن؟؟؟ سرشبر

 الیمردمبود.خوشحخواستمیمایکل

چیریکه - نمیدوننمردمهمینبود.خواستمیتنها

 چهاتفاقیافتاده...هابچهبیناونو

همشونیهعدهحسود،نفرتانگیزن... -

 هایدیالوگدر فرانک همسایگان کهبینیممیابتدایی

ما همه هستند. گو گفتو حال در جکسون مایکل درباره

میدانیمکهمایکلجکسونبعدازخواندنچندترانهاعتراضی

وروایاتهازندگینامهساختنقرارگرفت.هارسانهموردهجوم

دروغیندرمورداشخاصیاتاریخرابهشکلیجانبدارانهنشان

نامروزاست.متداولتلویزیوهایفعالیتدادناز

فرهنگوتوانمیهمچنین یکانتقالدهنده تلویزیونرا

نتیجهبوجودآورندهیکدگرگونیفرهنگیبحسابآورد. در

قبلاینروندشروعشدوباپخششدنهامدتدرایراناز
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فاجعهآمیزیکرهجنوبیهمچونجومونگوغیرههایسریال

 انتشار را غلطی بینشتاریخ ددامی... در ازهایدوره. بعد

(فرهنگآمریکایالتینوکرهجنوبی6طریقشبکه)فارسی

درقالبزندگیمدرنواردشد.

کهمشکلبزرگیبهتازگیبینیممیبعدیهایقسمتدر

اخراجشده کار از آنهماینکهکه و فرانکشده گریبانگیر

تواست؛آنهمبهدلیلسرباززدنازقوانینمربوطبهاذی

از فرانکبعد است. کرده تخطی آن از وی جنسیکه آزار

 خودشباز خانه اینواقعیتبه با تصمیمگرددمیمواجه و

وپسداردمیرابراششخصی.اوتفنگگیردمیوحشتناکی

 اتومبیل او)اشهمسایهسرقت از خوشی دل هم اصالً که

(ندارد جاده تریشودمیرهسپار مزه بی از یکی نتا

تلویزیونراپیداکندوباتفنگاشاوراازصحنههایمجری

نام به نوجوانی دختر با سفر میانه در او کند! محو روزگار

برندمیوایندوبزودیپیشودمیآشنا(تارالینبر)روکسی

از فرانک مانند به هم روکسی دارند. مشترکی اهداف که

 هرهاآمریکاییفرهنگعامه تا دارد تصمیم و شده خسته

کهازنزدیکمشاهده(ازنظرخودش)انسانپوچوبیمعنی

کردبهقتلبرساند.

کند بخیر را آمریکا عاقبت )خدا و(فیلم تکراری روندی

سادهرابرایتفکراتانتقادآمیزخودانتخابکردهاستپایین

 با مقایسه در ما را سطح این دراعترهایفیلمبودن اضی

.اینفیلمبهظاهرانتقادیمدکنیممیشصتبررسیهایدهه

 انجام را کمپانی هدفدهدمینظر مورد را مردم که چرا

به را نقشخود فیلم این در مقصران حتی است. قرارداده

.اعتراضدراینفیلمکنندمینوعیمصنوعیومستقیماجرا

.درکندنمیشارهدرپشتپردهرسانهاهایگذاریبهسیاست

نگاهاعتراضآمیزاینفیلمراضعیفومصنوعیتوانمیکل

دانست. را انتقاد از وتوانمیاینشیوه فیلمها خیلیاز در

دیگردیدحتیدرسبکموسیقیرپنیزباهدفهایسریال

حال در دلسوزانه ظاهر به جامعه رسوم و عادات قراردادن

است. راهکار ارائه و جواببررسی را سوال این کدام هیچ

کهسرمنشادهدنمی

باشد؟؟؟؟تواندمیهمهاینمشکالتکجا

 واقعبهمسائلیاشاره در کههمهکندمیایننوعدیدگاه

تفکر این هستند. آن لمسکردن و دیدن حال در روز هر

از نه مردم از انتقاد یعنی است منشانه دیکتاتور انتقادی

ایننوعانتقاددولتدربلندیازقوانینحاکمیت.چراکهدر

اینعواملجامعههستند بینقضوبشردوستانهایستادهو

.کنندمیکهخودسرانهعمل

خبمامشکالترابخوبیدرابتدایفیلمدیدیماماراهحل

هایشیادگاریکهاودربجعبهایصحنهفرانکچیست؟؟در

 باز نیزمشخصپالکدورانخدمتاکندمیرا اوشودمیو

بهقبالً مشکالت حل شیوه اسلحه برداشتن و بوده نظامی

 را بهبینیممیروشآمریکائی وقتی بردن. بین از و کشتار .

 دقتکنیم آمریکا کشور بینیممیسیاستجهانی دقیقاًکه

نابودی از بعد روشاست. همین به او مشکالت روشحل

فرهنگوفیزیکیکشورهایکوچکباسیاستیسستبعدبا

ازتامشکالتحلکند.گذاردمیتسلیحاتنظامیقدمبهجلو

 انتقادیآزادتواننمیایننظر رویکرد فیلمیبا اینفیلمرا

 دیگر همانند نیز فیلم این که چرا کرد هالمفیقلمداد

سربازانجنگی تقدسجنگو نهوپردازدمیهالیوودیبه

بلکهوسیلهمناسبیبرایترویجکندنمیتنهامشکلیراحل

.فیلمخداگرددمیخشونتجمعیدرمیانجوانانونوجوانان

عاقبتآمریکارابخیرکندشیوهانتقادجدیددرخدمتانتقاد

 ■ .باشدمیشوندهاصلی
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 تحلیلی بر سه گانه اصغر فرهادی درباره طالق  
«سامانپارسی»



طالق؛ هستند. طالق درباره فرهادی آخر فیلم سه

دغدغهاصلیروایتهاتیجنسموضوعاتپیرامونآنوحقوق

افرادیباخواستگاهمشخصاجتماعی،هاتیروااست..دراین

وظیفه کدام هر و حضور روایت در تحصیلی و فرهنگی

راستای مشخصی در نویسنده که نقشی دارند. عهده به

افکارش،خوددررهبریآنهانقشاساسیدارد.

دارند راهابحران.هرسهفیلمزناننقشمحوریروایترا

هاو.وسببازهمپاشیدگیروابط،خانودهنندیآفریمزنان

.طبقهروشنفکربیاخالقاستوهیچارزششوندیمآرامش

ایی طبقه کارگر طبقه ندارد. اهمیت او برای اخالقی

اینطبقههمیشهتحت است. مهربانودرستکار زحمتکش،

راازدستدادهوروشنفکرانآرامشزندگییهامیتصمتاثیر

.شوندیممتضرر

:طبقهفرهیخته

 همه الی.. درباره یهاتیشخصدر تحصیل یکردهاصلی

تفریح برای دارند. خوبی مالی رفاه هستند. حقوق رشته

 اجاره را دریا کنار اندکردهویالیی اخالقییهایشوخ. غیر

کنندیم مثالً. توالت مردی بازرودیموقتی را در زنش

برایآشناییباکندیم زنیکهدرعقدمرددیگریاسترا .

.دغدغهومشکالتالیبرندیمیکیازدوستانشانهمراهخود

.زندگیشودیم.غرقشودیمالیناپدیدبرایآنهامهمنیست.

 تمام بیشودیماو و اخالقی بی دلیل به اینها تمام و

بدوندرکاندبردهمسئولیتافرادیاستکهاوراهمراهخود

شرایطومشکالتالی.

کرده تحصیل فردی سیمین سیمین، از نادر جدایی در

پیانوکندیموتدریسداندیماستزبانخارجی ونوازدیم.

بیشتردهدیمموسیقیسنتیگوش برایرفاه ازخواهدیم.

.رویکندیمایرانمهاجرتکند.امانادربااومخالفت

.خروجسیمینازخانهوورودکندیمپافشاریشیهاارزش

زندیگریبرایانجاامورروزمرهسببایجادبحراندرزندگی

 شودیمنادر سقط زن بچه شودیم. زندان به نادر .رودیم.

وتماماینهابهخاطرپافشاریکندیمقبولبهپرداختدیه .

سیمینبرتصمیمخوداست.

،کردهیمدرگذشتهاحمدکهدرگذشتهدرفرانسهزندگی

 فرانسه به برایطالق دارد. فرانسوی قصدرودیمهمسری .

.دخترشبردیمداردبههتلبرود.امازنشاورابهخانهخود



کهبافرستادنایمیلعاشقانهکندیملوسیپیشاواعتراف

ش او خودکشی باعث او زن برای سمیر استمادرشو .ده

بهاعتراف وادار درزندگیکندیماحمددختررا وبحرانرا

.بحرانیکهباعث؛طرددخترتارفتنکندیمایجاداشخانواده

 سمیرهاابانیخبه مادرشو عاشقانه رابطه رفتن بین از و

عاطفیمادریهارشته.بحرانیکهسببنابودیرودیمپیش

مادردخترشراازخانهبیرونکند.شودیموفرزندشد،باعث

 حقیقیبه اعترافیتلخو آستانه ماریندر بهاشمعشوقهو ،

قیمتاتمامرابطهوتردیدسمیرپیشرود..

در بحران ایجاد سبب فرهیخته طبقه گانه سه این در

برشوندیمزندگیافرادیزحمتکش تاثیراتمخربیرا و .

بیگذارندیمزندگیاینطبقه بیاخالق. مسئولیتهستند.

.کنندیمهستند.وازرفاهخودسواستفاده

الیراکهدرعقدشخصدیگریاستبرایآشناییبایکی

.سیمینبرایمهاجرتخانهبرندیمازدوستانشانهمراهخود

او بچه و میاورد خانه به زندیگریرا ترکمیکندو. را

 .شودیمسقط زنش خانه به بارودیماحمد مواجه در و .

نشان العملی عکس هیچ خانه در زنش معشوقه حضور

.وحتیبرایراحتیایندوحاضراستخانهراترکدهدینم

بهاعتراف مجبور دخترشرا ایناعترافسببکندیمکند. .

لوسی مارینو تیرگیرابطه و سمیر مارینو نابودیرابطه

.شودیم

فرهادیتمام گانه سه زن.در زنانهابحرانمشکالتو را

ازسیمینوگذشته.نندیآفریم جدایینادر الی..، دردرباره .

نه اینسهگانهنهارزشیاستو رفتاروتصمیماتزناندر

معقوالنه غیر و احساسی تصمیماتشان و آنها رفتار اخالقی.

راهمراهخودبهدردربارهالییکزن؛زنیدیگر)الی(است.

آشنابردیممسافرت فرنگبرگشته از دوستان یکیاز با تا
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ونگراناو مادریبیماردارد. الییکمربیمهداست. کند.

 توجه او دغدغه به اما کنندینماست. بی همین هایتوجه.

 نابود را ترککندیمزندگیاو را خانه سیمین، جدایی؛ در .

برایانجامامورروزانهبهخانهکندیم زنیدیگررا .آوردیم.

ترک سیمینبا وزحمتکش. مذهبی. زنیازطبقهکارگر.

چالشی دچار را خود زندگی فرنگ به رفتن بهانه به خانه

 کندیمجدی بر کشو از پول نادر اطالع بدون بهداردیم. .

همینپولسببدهدیمکارگران نبود بشودیم. زننادر ه

مستخدمشککندبهاونتهمتدزدیبزند.بااودرگیرشود.

یهاارزشازخواهدیمسقط.سیمینحتیازنادراشبچهو

در بگوید. دروغ کند. پرداخت دیه کند. نشینی عقب خود

گذشته؛مارینبدوناینکهازهمسرشجداشدهباشد.بامرد

 این دخترشبا است. شده رابطه وارد موافقمتاهلی رابطه

اینرابطهدخالت زنکندیمنیستدر مارینزندگیخود، .

 خود فدایخواسته دخترشرا و اینسهکندیمسمیر در .

 بیاخالق. و شرایطخوبیهستند در زنان یهاارزشگانه؛

.نهتنهازندگیآرامخودکهزندگیگذارندیماخالقیرازیرپا

 است»دیگرانرا زنیدیگر که نا« اینزناندرکنندیمبود .

بر مدارند. اخالق و ارزشی که هستند. مردانی با تقابل

یهاارزش پافشاری دیهکنندیمخود نیست حاضر نادر .

احمد نشده. چونمعتقداستاونباعثسقطبچه بپردازد.

واداربهاعتراف تامسئولیتکارهایاشتباهکندیملوسیرا .

در مردان بپذیرد. را الیخود نامزد به حقیقترا تمام الی

گویند.می

در هستیم مواجه اخالق بی زنانی با ما فرهادی آثار در

و برانگیزند چالش زنان ارزشی. و گرا اخالق مردانی برابر

 این فرونشادن در دارند نقشمحوری زنانهاچالشمردان .

 رفتار حلکنندینممعقوالنه را مشکالت متفکر مردان .

.کنندیم

:روایت

 فرهادیدروغیهاتیروادر مخاطبدیگویمسهگانه، با .

بیانروایتشتوانادبیو چوندر و راستنیست. رو خود

مخاطبشپنهان از پسبرخیحقایقرا هنریکافیندارد.

.درسهگانهاوافرادبهسختیدروغمیگویند.درالیکندیم

همنیستاینحقیقتچهحقیقترابهنامزدشمیگویندوم

 شخصیتاو نیستگذاردیمتاثیریبر حاضر مستخدم زن .

حقایقبیانشوند.داندیمدروغبگویدودیهبگیرد.احمدالزم

با به متوجهیجاهعهنگاهی ساده خیلی ایران امروز

.زیراهرروز،درهرجا،بههردیگویمفرهادیدروغمیشویم

قسم گویند. می دروغ ایرانی جامعه افراد سادگی به دلیلی

ضایعخورندیم وحقیکدیگررا تصویریفرهادیکنندیم. .

تصویریرویاپردازانهازجامعهحقیقیایراناست.

از یکی سرگیجه فیلم در دارد. ضعف هم روایت در

هیچاکمخاطبیشاهکارها حقیقتروایتآلفرد با ابتدا از

شودیممواجه کاراکتراصلیحقیقترا اینروایتداندینم. .

 خود دنبال را هیچکاکمخاطب هنر و قدرت تابردیمبه

.فرهادیابدییمببیندچگونهکاراکتراصلیروایت،حقیقترا

بریدنحقیقتو با جذبمخاطبشندارد. در اینقدرترا

بدون آن، نمادیروایتروپنهانکردن یا نشان گونه هیچ

واسماینکندیمودرآخرهمهمهچیزرارهابردیمپیش

 گذاردیمرا فرهادی باز. اینخواهدیمپایان را ضعفخود

شایدعدهاییبگویندفرهادیاسکارگرفته گونهپنهانکند.

اسکار وقت هیچکاکهیچ آلفرد گویم می جواب در است.

■ نگرفت.
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 «دبادیگار» لمیفیادداشتی بر   
«حانیهرضوی»؛«کیاابراهیمحاتمی»کارگرداننویسندهو

 

امیر،حمیدیانبابک،مریالزارعی،پرویزپرستوییبازیگران:

آقایی خداداد، شیال قائمیان، فرهاد عزیزی، محمود محمد،

حاتمی یعقوبی، علی شریفی، پدرام زاهدی، دیبا پریوشو

 /بازیگردان:مریالزارعینظریه

حاتمی ابراهیم کارگردان: و نویسنده کیا کننده:تهیه/

احسانمحمدحسنی پژمانلشکریمجری/ طرح: پور مدیر/

کالریفیلمب محمود رداری: / کالری کوهیار /فیلمبردار:

مهدیحسینی وندتدوین: کارنهمایونفر/ موسیقی: طراح/

هایمدیرجلوه/بورد:سهیلدانشاشراقیواستوری کانسپت

محسنروزبهانی میدانی: ویژه جلوه/ سیدمدیر هایبصری:

هادیاسالمی بدلکاران/ گروه خیبر؛مدیروطراحبدلکاری:

فتحی علیرضا حفاظتی:/ نظامیو امور کارگرداندر مشاور

 سجادرضاپور

 پنجشنبه روز تا 1فروشفیلم 1خرداد: و ۱41میلیارد

میلیونتومان

کیافیلمسینماییبادیگاردهجدهمینفیلمابراهیمحاتمی

6۱49اردیبهشتسال۴۹استکهپروانهساختآندرتاریخ

اینفیلمدر سیوچهارمینجشنوارهفیلمصادرشدهاست.

حضورداشتوبراساسمیزانکاندیدشدناینفیلمدرفجر

جدیدترینهایبخش که بود مشخص جشنواره مختلف

است!یتهساخ نگرفته قرار داوران پسند مورد کیا حاتمی

نیزهاییصحبت بود زده منتقدان مورد در کیا حاتمی که

سیودرکیاباعثنارضایتیواعتراضمنتقدانگردید.حاتمی

 خودچهارمین فیلم بررسی و نقد میالد،نشست برج در

خطابب ه گفت: جلسه بعضیاز»منتقد چرا بدهید توضیح

مریضهستند؟!منت اینقدر قدان تا« بود کافی جمله همین

وحواشیاینمنتقدانحاضردرنشستبهاعتراضبپردازند

گیرکارگردانفیلمشود.گفتهتاامروزنیزگریبان

یحوزهکیایکیازتاثیرگذارترینفیلمسازانشکحاتمیبی

 دهدمیاونشانیسالهچندینیکارنامهدفاعمقدساست.

ک زمینه این در دارد.هایفیلمه نیز درخشانی بسیار

سازدفاعمقدسوستایشگرانقالباسالمیکیارافیلمحاتمی

.جداازنظراتتندوحاشیهسازحاتمیکیادرمورددانندمی

دارد(، مخالفانی و موافقان )که آن گردانندگان و سیاست

استونبضکارگردانیفیلمسازقابلییزمینهحاتمیکیادر

.اودرلحظاتبحرانیمخاطبراداندمیمخاطبرابهخوبی

 سینما صندلی کندمیمیخکوب آن که طوری تاهاصحنه؛

شایدهاماه هاسال)و درذهنمخاطبماندگار درشودمی( .

 میخکوب این بادیگارد خودهاکردنفیلم اعالی حد به

.همانسکانسشروعفیلمبراینگهداشتنمخاطبورسدمی

دیگرشوقتیینمونهفیلمکافیاست.یادامهترغیبشبرای

استکهتفنگدردستانسحرـهمسرمهندسزرینبابازی

طرفهمسرشـ ناگهانیبه طور به استو ـ شیالخداداد

وکندمیمهندسمیثمزرینبابازیبابکحمیدیانـشلیک

گل زرین مهندس بینی کنار از گذردمیوله با یشیشهو

.کندمیماشیناصابت

سینمایایعدهحتیاگر دوستدارِ ازعالقهمندانسینما،

 نگاهشدر نوع و کیا هایشفیلمحاتمی توانندنمینباشند،

دستیحاتمی چیره در را هایشفیلمکارگردانییزمینهکیا

براینمونهیادآ پایانییدقیقهپانزدهکنممیوریانکارکنند.

می اتفاق تونل در که خوبفیلم بسیار بازیگری افتد.

کارگردانیسنجیدهومناسب )پرستویی،زارعیوحمیدیان(،

حاتمی و تاثیرگذار بسیار موسیقی کارنیهوشمندانهکیا،

پسرش و کالری استاد عالی بسیار فیلمبرداری و همایونفر

اینصحنه جاودانهکوهیار، همکاریکندمیرا باال9. عنصر
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 کاربلدیکارگردانبا تیزهوشیو از نشان فیلم، یسابقهدر

و گرفتن در داده نشان که کارگردانی دارد. ایران سینمای

مهارتیمثالزدنیدارد.هایصحنهکارگردانیکردن اکشن،

و زده شگفت استکه مخاطبی کمتر صحنه این مورد در

ود،تحتتاثیرقرارنگیردواززیباییاینصحنهمیخکوبنش

 از بعد بادیگار فیلم اگر حتی نگوید. ازهاسالبرایهمگان

 ده برود، مخاطب یدقیقهذهن پانزده و یدقیقهابتدایی

 کاملخواهدهاسالپایانیفیلمتا ذهنمخاطببهطور در

بود.

 ماندگار خوب شودمیفیلمی دست عوامل تمامی درکه

دستهمدهندوباهمکاریهمبهپیشبردفیلمکمککنند.

و فیلمبرداری کارگردانی، بازیگری، همکاری بادیگارد در

تواننمیموسیقیآنقدرخوب،هماهنگوسنجیدهاستکه

بدونهمکاریاین همکاری9فیلمرا گرفت. نظر در عنصر

کالری(سینمایایران)محمودایحرفهفیلمبردارباسابقهو

باپسرفیلمبردارش)کوهیارکالری(آنقدرخوبازکاردرآمده

استهاسال.ناممحمودکالریماندنمیکهحرفیبرایگفتن

ایران سینمای در فیلمبرداران بهترین از یکی عنوان به که

اینادعادرخشدمی تاییدیبر مهر فیلمبرداریاینفیلم، و

دروپسردرسکانسافتتاحیهشکفیلمبرداریاینپاست.بی

 یاختتامیهو تا اذهانمخاطبخواهدماند.هاسالفیلم، در

 دان موسیقی همایونفر، براییبرجستهکارن نیز ایرانی

همگانشناختهشدهاست.فیلمبرداریخوبسکانسابتدایی

کارنهمایونفر،نمودِیشدهوپایانیفیلمباموسیقیحساب

کرد پیدا بیشتری از است. نیزهایبازیه فیلم خوب بسیار

گذشت.استادپرستوییکهاینروزهاکمکارشدهوتواننمی

 یگفتهبه انتخاب فیلمکندمیخودشسنجیده این برای ،

 بلورین است.اشزندگییکارنامهچهارمینسمرغ گرفته را

بازیبسیارهوشمندانهوسنجیدهایشاندراینفیلمنشاناز

پختگیاینبازیگرتوانادارد.امیرآقاییوبابکحمیدیاننیز

مریالزارعیهمهایبازی خوبوروانیازخودنشاندادند.

 تمرکزشدر بیشتر فیلمیزمینهمشخصاست بازیگردانیِ

خودش. بازیگری تا عنوانبوده به فیلم این در او گرچه

در مهربان و فداکار همسری و مدرسه در سختگیر مدیری

خانه،بازیخوبوقابلقبولیازخودنشاندادامااینروزها

 با )هایبازیاو برانگیزش شیارمخصوصاًتحسین فیلم در

است.69۱ برده باال بسیار خودش از را مخاطب انتظار )

شایفیلمنامه کل،کار در باشد. نقاطمنفیفیلم یدیکیاز

کیاشعارهایگلدرشتیداردوتمامیحاتمیهایفیلماکثر

اینشعارهاازدهانشخصیتاصلیفیلم)دراینفیلمحیدر

 عنوان پرستویی( استاد بازی با حاتمیشودمیذبیحی کیا.

فیلمنامه نویسبدیاست.همانقدرکهکارگردانخوبیاست،

 شاید از هایدیالوگبعضی وهایدیالوگفیلم، عمیق

فیلم،هایدیالوگتاثیرگذاریباشندولیانگارقراراستاکثر

 بگویدوالغیر. کههاییحرفنظرشخصیآقایکارگردانرا

لفافهگفته بیشتریداشتوهمبرشدمیاگردر همتاثیرِ ،

نهمدریک.آیااینحجمازشعار،آافزودمیوجهزیباییاثر

 سینمایی باعثایدقیقه6۰۰حدوداًفیلمِ و نیست زیاد

؟شودنمیدلزدگیمخاطب

فیلم بادیگارد نقاطقوتوضعف، تمام با هرصورتو در

 ■ مهمیبرایاینروزهایسینماینیمهجانایراناست.
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 «مانی حقیقی»ساخته  ؛«شود یماژدها وارد »یادداشتی بر فیلم  
«مسعودریاحی»



 زوال حقیقت و وانمود واقعیت
کهبراساسیکداستانواقعیشودمیدرابتدایفیلمعنوان

استوازمخاطب پیشبینیزلزلهوشکلخواهدمیساختهشده

بهنوعی کند. باور )محدودبهمحیطقبرستان( آمدنشرا عجیبِ

مقاومتتماشاگرانومتقاعدسازیهمگانی اینجملهخنثیسازِ

 این پذیرش دربرابر آمدپیشآنان فیلم ادامه در سریعاًاست.

زیباکالم،)شانواقعیابتداییدرگفتاراشخاصیدرجایگاهیجمله

بازتولیدجاریانح مانیحقیقی( مهمتر، لیلیگلستانو .شودمی،

 مستند. یک از ای احتماالًوانموده تالش، همه این توانمیبا

استداللکردکهداستانفیلم،برایتماشاگرانباورپذیرشدهاست.

داشتهباشد؟تواندمیاینشکلروایتفیلمچهتوجیهی

ب همرنگی اجتماعی روانشناسی همنواییدر یا جماعت ا

عقایدشخصدرنتیجهشودمیتعریفگونهاین یا رفتار در تغییر :

اعمالفشارواقعییاخیالیازطرففردیاگروهیازمردم.فردی

 همنوایی پیشکندمیکه در جهت وگیردمیدو تبدیل یکی ،

دست از را خود شخصی دیدگاه فرد تبدیل در تسلیم. دیگری

ودرتسلیم،فردعالرغمشودمیظردیگرانهمرایوباندهدمی

بهدالیلی اما جمعموافقنیست، تنبهنظرجمعنهایتاًاینکهبا

دهدمی معموالً. نفوذ و قدرت دارای که افرادی ،اندبیشتریاز

 صورت بیشتری داردگیردمیهمنوایی عادت آدمی طرفی از .

درهاروایت جزییاترامعموالًپاردوکلیبهذهنبسهایقالبرا

فدایکلیاتدستهبندهشدهبکند.عمدهنگاهبهتاریخنیزچنین

 ساختمعموالًاست، ویرایشو تاریخهایروایتبا در هنجارین،

 برده شودمیدست هایانگیزه. تعیین مردمکندمیمتفاوتی

روایتاین فرم تاریخمواجهشوند. با چهمقدار تا و کجا چگونه،

استبهتاریخ،بهآنچهکتمانوپنهانوانکارشده.ایطعنهفیلم

درونفیلم،مانیبهمثابهتاریخنویسان.هاقدرتطعنهبه حقیقیِ

کارگردانفیلمبگویدفریبنخورید.دهدمیفریب تامانیحقیقیِ

 وارد وشودمیاژدها حقیقت گفتمانِ دو بستر در است روایتی

حقیقتچهرهخودراگذاردنمیساواک(عامدانه)کهقدرت.قدرتی

نشانبدهد،بهنوعیناطورونگهبانحقیقتاست.حقیقتحاوی

،حقیقتآنطرفنواراست،ترسدمیچیزیاستکهقدرتازآن

است،پشتِ خطرناک او کرد. تبعید را مخالف باید است. پرده

بلکهمسلحبهاندیشهکهکنشیقهرمانانهکندنمیواکنشیعمل ،

تغییر از قدرت بدهد. تغییر را چیزی دارد سعی فعاالنه است،

ومعلومکندمیزیراکهموقعیتفعلیجایگاهاوراتثبیتترسدمی

مورد که باشد چیزی حامل جدید موقعیت و تغییر که نیست

وزیکشتهساواکناطورایندشتاست،دشتیکهر دلخواهاوست.

،جنگیکهدراندشدهشدگانجنگایرانوپرتغالدرآندفن



 رانده بیرون ایران خاک از دشمنان آن ایناندشدهنتیجه .

قدرتبههمینبهانه دشتحاویدشمناندفنشدهایراناست.

تاکندمیکهمخالفاو،مخالفایراناست،افرادرابهآنجاتبعید

ییکهتمثیلیازسنتِیکجامعهاست،جماعتاطرافآن،روستا

باورکندکهتبعیدیدشمنایرانوآناناست.ایندشتهمچون

ناخوداگاه،کهموادِآزاردهندهدرآنجمعاستومیایستسانسور

 برایقدرتهایمکانیسمو دفاعینگذارندحقیقتشبرمالشود،

است. دهنده دآنآزار آدمی برای اضطراب که ارد،خصوصیتی

بایستمیاضطرابزاهستندوهاآنبرایقدرتدارند.هاتبعیدی

که تالشدارد همواره پویا اینناخوداگاه حالشانکرد. فکریبه

نمایانوبهآگاهیواردشود.حالمامورساواککهکارشمهندسی

اطالعاتاستقصدکردهبهآنچیزیدستپیداکندکهازنظرش

 است. مانده حقیقتپنهان به میل گزافایهزینهکنکاشبرای

ازتغییرایاستعارههربارکسیقربانیشود.زلزلهبایستمیداردو

دفن افرادی که است مرزی به محدود که لرزشی اینجا، است

اندشده لرزش و تغییر ایجاد برای هایپایه. بایستمیقدرت،

شجایآنکهبرعکسدودوستیظیحفافرادیبهدلخاکبروند.

بدانددرنهاداینخواهدمیمتحیرظاهروسطحاینتغییرشود،

 آغاز بهاعماقکندمیتغییرچهنهفتهاستوسفریاستعاریرا

اینتغییر.وجودشترکهنمادیازسفرطوالنیاستتمهیدیاست

 را اینسفرحلیمه در او یابدمیبرایاینسفر. ازایحلیمه، که

باقدرتیمبارزهکردهاستوبهتبعیدیکهتمثیلیازسنتفرار

عمق از والیه است، حالزایمانوالیه حاالدر و آورده استپناه

 سطح به آوردهآیدمیزمین آگاهی به ناخوداگاه از نوعی به ،

شودمی انگار ایمقدمهو در سفریادامهاستبرحلاینمعما.

 عمکندمیتالش در چه دریابد که وپس.گذردمیق حفاری

ازایاستعارهاعماق،موجودیاستکهدر.کندمیکاویدنراآغاز

از یکی گفته به که اژدهایی قدرت است، خفته قدرت یک

تهرانضعیفشدهاست،قدرتیهایخیابانفیلمدرهایشخصیت

 کنکاش، موادیکهازایناحتماالًکهبا بتوانبهآندستیافت.

.همهچیزتحتکندمیقدرتراخشمگینآیدمیکاویدنبدست

کنترلچارکیاست،همچوندکترحاتمدرداستانملکوتبهرام

 مانعاینکنکاشقهرمانانه او راشودمیصادقی. کافیاستنوار .

شود، فهمیده آنطرفماجرا قدرتیپردهپشتکهبرگرداندتا

شودمی؟قهرمانکشتهگذردمیچه وفقطکنندمیفرارایعده،

وکندمیوسکوتماندمیشخصیتصدابرداروهنرمنداستکه

بزرگ را سکوتوالیه سکوتکندمیدر در اینمیردمیو والیه .

■ .کندمیقهرماناحتمالیفعلی،نوارِآگاهیرابرمال
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 «ابد و یک روز» نقد و معرفی فیلم 
«مرضیهفروزنده»؛«سعیدروستایی»کارگردان


فیلم عوامل کننده:: تهیه روستایی/ سعید نویسنده: کارگردان،

سعیدملکان/مشاورکارگردان:مازیارمیری/مدیرفیلمبرداری:علی

قاضی/مدیرتولید:محمدرضامنصوری/طراحچهرهپردازی:سعید

محسننصرالهی/ طراحصحنه: امینمیرشکاری/ صدابردار: ملکان/

دستیاراولکارگردان:علیرضاطراحلباس:غزالهمعتمد/برنامهریز،

 مشاور قائدی/ ندا صحنه: منشی موسوی/یارسانهنسائی/ بیتا :

 عکاس:امیرحسینشجاعی

ریما ایزدیار، پریناز محمدزاده، نوید معادی، پیمان بازیگران:

رحمانی، معصومه بخش، یزدان شیرین مقدمی، شبنم فر، رامین

 گرجی،امیررضافالحمهدیقربانی،محمدعلیمحمدی،اسماعیل

ایدهد.خانوادهایدرجنوبتهرانرانشانمیفضایفیلم،محله

باسختی کنند.هادستوپنجهنرممیفقیرباکوهیازمشکالت،

گیرومریضاستوبایدبهاوپدرخانوادهفوتکردهومادرزمین

ناموفقداشته ازدواج خانواده دختر دو یکیرسیدگیشود. ازاند.

بار خانواده، فداکار دختر سمیه و دارد افسردگی مجرد، دختران

دوشمی به را مصائب آنهمه بزرگ برادر گذشتهکشد. در ها،

ولیننگسوءسابقههمیشهدر اکنونترککرده، اعتیادداشتهو

تر،نوید،شاگرداولاستودرزندگیبااوهمراهاست.برادرکوچک

مدرسهتیزهوشان.محسنبابازیدرخشاننویدیابیبهآستانهراه

نقطه آنمحمدزاده، زندگی استکه شدتعطفخانواده به را ها

دهد؛کسیکهازکمپترکاعتیادفرارکردهوتأثیرقرارمیتحت

واقع در است. مشغول مخدر پخشمواد و فروش به محله، در

انواعرومیایروبهببیندهباخانواده مشکالتدرجنوبشودکهبا

.گذرانندتهرانبهسختیزندگیمی

کهدرکلمیشویمباآشفتگیمواجهدرهمانسکانساولفیلم

فیلمادامهخواهدداشتوشخصیکهدرتماممدتفیلمسعیبر

وازهمانسکانساول.برقرارینظموآرامشداردازهمان ابتدا

ازدواجیآستانهستهانددرافرادخانوادهبهاووابیهمهدختریکه

 قرارردیگیمقرار تحتشعاع بیشتر را خانواده متشنج اوضاع و

دختریکهدرتمامطولفیلمسعیدربهترکردنوضعیت.دهدیم

همانجاییکهچاهتوالتبستهشدهوسمیه)پرینازایزدیار(دارد.

وبرادرنوجوانشسعیدارندباریختنآبآنرابازکنندتابوی

کثافتشهمهجارانگیرد.همینیکسکانسدرخشانکلیدیست

کهیاخانواده..دهدیمبردرکفیلموآنچهمحتوایآنراشکل

به اعضایآنهرکدامدرگیرحوادثیهستندومعضالتجامعهرا

کاریکشندیمچالش بی بی اعتیادو و بیپولی و پرخاشگری

یکفضایدرهم ... هماحترامیبیماریو آنقدرها زندگیکه از

شخصینیستوتصمیماتمااثراتکموزیادیبررویهمه





گذاشت. خواهد که خانواده کوچک پسر سرنوشت کامالًمثل

 پنجزناینقصهکه گرفتهاستیا شانیزندگتحتالشعاعقرار

 وضع نمایانگر خوبی به فیلم این مردهاست تاثیر یآشفتهتحت

استکهتنهاباتالشیکنفرسروساماننخواهدگرفتویاخانواده

قاًیدقاین پیدا اجتماعهمنمود نداردیکدست".کندیمبه صدا

مادرمقابلهممسئولیموهیچکسیهمهکهدرآنیاجامعه۰"

کهدرآنبزرگیاخانوادهحتیاعضایردیپذینماینمسئولیترا

اینفیلممابازندگیواقعیآدمهاییروبروهستیمکهدر.میاشده

 کنارشانعبور اجتماعاز در میاکردهبارها درگیر. حاالذهنمانرا

کنندیم هم در را درشکنندیماحساسمان تلخی طنز گاهی و

زند می موج داستان ییهاآدم. بدنبال کوچیکیهایخوشکه

درنیاوردشان پا از زندگی تا هستند برای، خانه این شادی مثل

ینشاندهندهبرادرکوچکدرعینحالکههمانصحنهیکارنامه

 نیز خانواده معتاد فرد افتادن همانشکلجداباشدیمجدا به و

کهبهشکلمتفاوتیپرداختشدهافتادنازاجتماعواینمعضل

درگیراعتیادراوصفکندیهاخانوادهبودوبهخوبیتوانستهبود

فیلمزمانیاتفاقمیافتدکهیهاصحنهنیتردهندهیکیازتکان

بهکهمرتضیسمیهرادرمقابلدریافتپولکندیممحسنشک

طرحسفردیافغاندراوردهاستمرتضیکهخودرادرخیغهیص

یاجازهوبهخواهرانسپاردیممحسنرابهدستمامورانکندیم

دهدینمدخالت در هم را آوردیمسمعکمادر ماهاصحنهاین

وهیچتالشیمیاشدهدرخودپنهانکهدهندیمرانشانهاانسان

 رهایی میکنینمبرای تماشاگربودن استترراحتهمیشه نقش.

آفرینیخوببازیگرانهمراهباکارگردانیوبهرهمندبودنازفیلم

فیلمنامهایکهحرفشراخوبازجملهنقاطقوتکاراستینامه

وازتکگوییآوردهاستبهزباناشقصهاززبانتکتکعناصر

هایاضافهاجتنابکردهاستحاصلنگاهدقیقکارگردانوانتخاب

بخشیازفیلمهمکهبرشکوتاهیازکل.داستدرستزاویهدی

است توضیحابدویکروز و کار چیزیکه. اجبار زندگیکردنبه

زندگینیست دیگر بخوبیشکلگرفته. فیلم روند در روایتیکه

در حتی دارد ادامه فیلم طول در ناامیدانه و تلخ فضای است

ب را صبر امیدو تا برمیگردد کهسمیه در.رگرداندسکانسآخر

سختترنشرایطهمبایددنبالکشفامیدوکمکبهمباشیممثل

ونگذاریمکندیمچراغیکهسمیهپسازبازگشتدرخانهروشن

بماننددرواقعسمیههمفقط خواستیمافرادخانوادهیمانتنها

رابفکرفروببردتاکمیبهاوضاعسروسامانبدهداشخانوادهافراد

شدههدرحالیک دوشخسته به خانه بار کشیدن از مرتضیهم

 ■ .مطمئناستکامالًاستوبرعکسسمیهازاینازدواج
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 (5) .هایی که فیلم شدندکتاب 
«مائدهمرتضوی»

 
فیلمسینماییدایرهمینا

 در شده 6۱۷۱ایرانیساخته

 کارگردانی داریوشبه

فیلممهرجویی این است.

 فیلم داریوشپنجمین

فیلممهرجویی نخستین و

رنگیاوودومینکارمشترک

است.غالمحسینساعدیاوو

فیلمبهمدتسهسالتوقیف

 در سرانجام و 6۱۷1بود

دریپروانه و گرفت نمایش

(وسپسبرلینبه6۱۷1پاییز)64۹۹جشنوارهپاریسدر

دریافتن جشنواره دو این از نیز جوایزی و مایشدرآمد

آغاز6۱۷۹فروردین۴۱کرد.اکرانعمومیآندرایراندر

اششد.توقیفچندسالهفیلموموضوعمتفاوتوجسورانه

ستاره از استفاده همراه مانند،به تجاری سینمای های

فروزان مینایدایره»، جنجالی« به را یساختهترین

محصول فیلم این کرد. تبدیل زمان آن تا مهرجویی

 فیلمتلمشترک فیلم، و سینمایی ایرانشرکت ،بردای

ایران سینماگران تعاونی شرکت و هنر و فرهنگ وزارت

میاست. دایره نامه فیلم داستان از "آشغالدونی"نا

 مجموعه از ساعدی و"هایداستانغالمحسین گور

اقتباسشد."گهواره

،سعیدکنگرانیپسرجوانیبهنامعلی، خالصهداستان:

خانواده با محلهکه زندگیهایحاشیهاشدر تهران نشین

،رابرایمعالجهبهاسماعیلمحمدیکندپدربیمارش،می

تواندپدرشرابستریکندوبرد،نمیبیمارستانبزرگیمی

پیاده نردهدر کنار سپریرو روزیرا هایبیمارستانچند

می سامری، نام به شخصی با که این تا اهللعزتکنند
خواهد،سامریشوند.پدرازاوکمکمیرومی،روبهانتظامی

پسرمی و پدر به میگویدکه خواهندبهسادگیپولاگر

زیادیبهدستآورندفردایآنروزصبحزودساعتشش

علیو سرچهارراهمنتظراوباشند.صبحروزبعدسامری،

کامیونیمی سوار آنپدرشرا در دیگر نفر چند که کند

آن نمیهستند. میها کجا به و چه برای ودانند روند

درآزمایشگاهپدرمتوجهماند.شانبیپاسخمیهایپرسش



میمی که اعتراضشود او بگیرند خون او از خواهند

دهدازاوخونبگیرندولیازعلیخونکندواجازهنمیمی

دهد.تومانبهاومی۴۰شودوسامریدرمقابلگرفتهمی

راسامری معتادان و مستمندان خون استو خون دالل

فروشد.علیطیرفتوهامیخردوبهبیمارستانارزانمی

 اسماعیل، با بیمارستان به نصیریانآمد پرستارعلی و

 زهرا، نام به میفروزانجوانی آشنا پسر، از سامری شود.

خونمی آزمایشگاه برای و کند کار او برای گیریخواهد

بهتبدیلعلیترتیببدینوکندآوریجمعخونیدهنده

شودمیسامریپادوهایازیکی روزبهروزپدرحال.

میرد.علیدراینکارروزبهروزنکهمیایتاشدهتروخیم

 کند.ایراشروعمیرودوزندگیتازهجلوترمی

:داریوشمهرجوییکارگردانشناسنامهفیلم:

داریوش نامه: فیلم اساسنمایشنامه "مهرجوییبر

ازغالمحسینساعدی"آشغالدونی

 کننده: صیادتهیه ملکپرویز ویسی،، بهمنساسان

فرمانآرا

سعیدکنگرانیعلینصیریانانتظامیعزتا... بازیگران:

محمدیفروزان اسماعیل فرسی رادبهمن محمدایرج

مرضیهجمشیدالیقاسماعیلشنگلهسروشخلیلیمطیع

خیربرومند حالتیآتش سیگارودیرفیع محمدفریده

بخشحسینعالمی.

فرهت هرمز موسیقی: بهارلو، هوشنگ ،فیلمبرداری:

طلعتمیرفندرسکی تدوین: فرشیدمثقالی، ،طراحصحنه:

نیا بزرگ محمد کارگردان: دستیار پریناز، صحنه: منشی

6۰6مدتزمان:،6۱۷۱تاریخانتشار:،نوایینسرینفرخی

زبان:فارسی،محصول:ایران،دقیقه

 مامان کهمهمان است خانوادگی کمدی فیلم یک

مهرجویی راداریوش آن

این است. کرده کارگردانی

هوشنگفیلمبراساسکتاب

سیماوتوسطمرادیکرمانی

تولیدشدهاست.ازفیلمفیلم

در و شد خوبی استقبال

جشنوارهفجربیستودومین

فیلم این گرفت. جوایزی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2_%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%AC%D8%B1
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سال۱۷درمدتداریوشمهرجوییهجدهمینفیلمبلند

فعالیتسینماییاواست.

داستان: تازهخانوادهبرایخالصه سرزده، مهمان ای

می داماد، و عروس خوبآید خانواده مالی وضع چون

می دستهم به دست همسایگان آبروینیست، تا دهند

صاحبخانهراحفظکنند...

کارگردان:داریوشمهرجوییشناسنامهفیلم:

مهرجویی داریوش کرمانینویسنده: مرادی هوشنگ

تهیهکننده:داریوشمهرجویی،وحیدهمحمدیفرد

امینحیاییحسنپارساپیروزفرگالبآدینهبازیگران:

شریفینیانسرینمقانلوپورشیرازی علیرضاجعفریملیکا

امیرحسینی.رویاعالمیژالهعلوفریدهسپاهمنصور

فیلمبرداری:تورجمنصوری،موسیقی:عمادبنکدار

تدوین:محمدحسینیوند

توزیع:سیمافیلم

6۱۱۱انتشار:

فارسی.زبان:،دقیقه6۰۱زمان:،محصول:ایران



به091شیار فیلمی

نویسندگی و کارگردانی

تهیهنرگسآبیار کنندگیو

پورمحمدی وابوذر

قاسمی محمدحسین

 سال است.6۱4۴محصول

آبیاراینفیلمنامهرانرگس

خودنوشتهاست."اختروروزهایتلواسه"براساسرمان

پسریجوانبهجبههرفتهاست.مادرخالصهداستان:

)مریالزارعیدرنقشمشالفت(درنبودپسرشروزهایاو

گذراندومنتظراستاوروزیازجبههبازگردد.تلخیرامی

داندپسرشاسیرشدهیادرجنگکشتهشدهاست.اونمی



شناسنامهفیلم:

نویسندهوکارگردان:نرگسآبیار

تهیهکنندگان:ابوذرپورمحمدیمحمدحسینقاسمی

:بازیگران

زارعی احمدیمریال عباسیمهران عزتیگالره جواد

زهرامرادیمحیادهقانییدا...شادمانیحسامبیگلو

فیلمبرداری:پیمانشادمانفر

تدوین:پیمانخاکسار

مدیرصدابرداری:کامرانکیانارثی

منشیصحنه:ماریامیرنژاد

طراحصحنهولباس:کامیابامینعشایری

پخش:فیلمیران

6۱4۴نتشار:ا

کشور:ایران

زبان:فارسی)بالهجهکرمانی(.



فیلمیبهکارگردانیآذرشهدخت،پرویزودیگران

از نام همین به رمانی اساس بر که است افخمی بهروز

مرجانشیرمحمدیساختهشدهاست.

خالصهداستان:

است سینما مشهور یکبازیگر دار خانه همسر درباره

وآنچنانموردشودمیاوباویهمبازیکهدرآخرینفیلم

 قرار منتقدان اوگیردمیتوجه حسادت به منجر که

وبهکندمی.روابطصمیمانهآنهاتیرهشده،زنقهرشودمی

 دماوند خانوادگی بهرودمیباغچه دخترشان بازگشت با .

.شودمیایرانروابطآنهادستخوشتحوالتی

شناسنامهفیلم:

نویسنده:بهروزافخمیکارگردانو

براساسرمانیازمرجانشیرمحمدی

تهیهکننده:سیدجمالساداتیان

زاده فخیم مهدی اندیشبازیگران: خیر مرجانگوهر

آزادهامیرعلیداناییحقیقیجوانمانیرامبدشیرمحمدی

خانی دوستاسماعیل نظام تسلیمینعیمه ناهیدشهین

مسلمی

راوی:داوودنماینده

علیاکبرقربانیموسیقی:آرمانموسیپور

فیلمبرداری:ماکانعاشوری

تدوین:آیدینافخمی

پخش:بشرافیلم

6۱4۱انتشار:

کشور:ایران

■ زبان:فارسی.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3_%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3_%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B0%D8%B1_%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B0%D8%B1_%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1


 

 9315 تیرماه  |چوکماهناهم ادبیات داستانی |هفتاد و یکم شماره 915

 تئاتر اندیمشکعینک پنسی، سبیل کوتاه و اندیشه روشنفکری روی صحنه  
«جاللصابری»

 

عرصه تمام در اندیمشک شهرستان هنر هایپیشینه

هنری،هموارهنشانازعشقوعالقهوپتانسیلباالیفرهنگی

هنراجرایتئاتر میاناینهنرها، از استکه بوده اینشهر

سالبودکهازرونقافتادهبودویکخلعِبزرگبرایچندین

می حساب معدودفرهنگی از منش نظری مهران شد،

سال در تئاتریاستکه کارگردانان هایاخیرنویسندگانو

اندیمشکجانتازه شهرستان تئاتر ریشهخشکشده ایبه

دادهاستوظرفچندینسالاخیرباتمامبضاعتشتوانسته

رابررویصحنهتئاترشهرستانبیاورد.لبخندواشک

جشنواره در حضور تجربه ونظریمنشکه استانی های

جشنوارهمنطقه و کشور روستایی سراسر و اللهای هایهای

نمایش همچنینسابقه دارد، را هایینامهنمایشنویسیسرخ

چونحرفآخر،طالق،ریشهدرخاکوکارگردانیدژ،هرج،

آ اینباردستهلیلهعشقو ... بزرگیکاربهدمآدماستو

زدهوزندگیوشخصیتیکنویسندهشهیروروشنفکرایرانی

رابهعرصهنمایشگذارده،شخصیتیکههموارهبرایمردمو

ایازابهامبودوایننشانازپتانسیلباالیعرصههنردرهاله

اندیشهمهراننظریدارد.

کهزندگییکاممعناسورئالاستفریادآخرتئاتریبهتم

اجتماعی دیدگاه ایرانیو وروشنفکر جامعه نسبتبه اشرا

سوز هنری گروه پیرامونشتوسط نمایشمحیط عرصه به

هایایرادرسالگذارداینتئاترزیبادورهزندگینویسندهمی

درهشتپردهباموسیقیبهتماممعنازیبارا6۱۱۰تا6۱6۰

 مرموز کیارسیو بردیا عزیز هنرمند پنجه اثر نمایشکه

زمانو از ابتداینمایشنشان شخصیتجاهلدر گذاشته،

گویش نوع پوششو نوع سبکرفتار، و قدیم فضایتهران

مردمآنزماناست؛تقابلزیبایدودیالوگکوچهبازاریبا

کندعرصهروشنفکریایرانیزیبایاینصحنهرادوچندانمی

وسبکزندگینویسندهاست.یخوارآورکتابفوایدگیاهویاد

نمایشگاه یک در اصلی شخصیت حضور سکانس ادامه در

توجهبه با نقاشیورابطهکالمیمیانزننقاشونویسنده

کارنقاشیمُدرنوپُستمدرننشانازفضاییخارجیسبک

مردیکزنوهایدهد،تقابلدیالوگازمرزخاکایرانرامی

نفرورابطه اینیمهپنهاناووشایدعشقیکهودیدگاهدو

هاله در مهمهمواره همه از و ابهام جنگدومایاز تأثیر تر

جهانیبراندیشهومردمانآنزماناروپاوکشتاروحشیانه



هادردیاستعمیقکهتارپودواستخوانهاواندامانسان

سازبروزخودکشیدوسببشکنباریکنویسندهرادرهممی

شود.اشمیناموفقدرپردهسومنمایشاودرمیانهراهزندگی

یکعدهبایدجلوییکعدهرابگیرندوگرنهدنیارانابود»

انسانمی انتخابکنندکنند. آزادند ها یکدیالوگکلیدی«

استکهدیدگاهوموضعشخصیتروشنفکرنمایشنامهفریاد

نسبتبه را سببجنگمشخصمیآخر و نمایانکند ساز

دردیعمیقدرجاناوستدردهاییکههموارهچونشدن

سازخودکشیخورندوهمینسببخورهروحوجاناورامی

گازمیشخصیتنمایش اماحضورنامهدرپردهسومبا باشد!

یکفرشتهیاهماننقطهامید،همانچیزیکهزیبایصحنه

دوچندانمیتئاترفریادآخر برایرا فضاییکههمواره کند.

گاهاًسیاهوسرشاراززندگیشخصیتنمایشنامهخاکستریو

گیردوحسمبارزهدرداستباحضوراورنگوبوییتازهمی

طلبیبامحیطپیرامونواجتماع.

پرده ادامه مشکالتزناندر ابراز آخر، هاینمایشفریاد

 مثل جامعه در دست آگاهیپایین نداشتن فرزند، نداشتن

خرافه و علم از درکامل نویسنده این آثار در پرستی

باسکانس مردم و میهن به او عشق و نمایش بعدی های

خیابانمثلحکمتهایدیالوگ سلیسآباد، مردمش، هایش،

می صورت آخر فریاد نمایش در کلیدی و کهگیرد؛روان

کنکاشگرفتهاستاهمیتبسزاییبرایدرکشخصیتمورد

بایستبادقتیشگرفوموشکافانهبهآنهاپرداخت.ومی

تعلیقوسیرتوانبهازنکاتمثبتنمایشفریادآخرمی

و دکوراسیون خوب پرداخت پایان، نقطه و نمایش خطی

انتخابلباسبازیگران،انتخابخوبموسیقیمتناسبباژانر

عاتمطرحشدهوفضاینمایشوهمچنینیکپارچگیموضو

صحنهسکانس خود ترکیب اجرایی، کالمیهای ارتباط ها

دیالوگ خطای دریافت بدون دقیق و زبانصحیح از ها

بازیگرانوتسلطکافیهنرورانبرشخصیتیکهبرعهدهآنها

نامبُرددرنمایشگذاشته کهایننشانازدقتشدهاسترا

کاربردببازیگراست.باالیکارگردانینظریمنشبرایانتخا

عروسککودک، برعکسآویزان، صحیحنمادهایچونچتر

تابلوهاینقاشیوکاغذهایسفیدکههرکداممفهومخاصی

بهبینندهنمایشالقاءمی کندازدیگرمواردیاستکهبارا

پایان در است. گردیده فضاینمایشاضافه خاصیبه تبحر
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می مسخن نظری مهران گفت شناختتوان با نشهمواره

از توانسته مثبتش کاری کارنامه و هنری تجربه و خوب

گذاشته هنر عرصه به پا تازه و جوان بازیگران پتانسیل

مناسبی بهره تئاتر صحنه اندیمشکدر پرور شهرستانهنر

جای گوهریپُرافتخاربسازد. ازخاکناچیزاندیشه، ببردو

چو بازیگرانی بازیخوب از نقشتقدیر در جوادی سعید ن

نویسنده،نازنیناسدیدرنقشزیبایفرشته،پریایاوریراد

بی نمایشکه در حضور عزیزان دیگر نقاشو شکدرزن

نمایشآینده هنر و تئاتر عرصه بزرگان جز نزدیک ای

شهرستاناندیمشکخواهندبود.

سرمایه و بازیگری استاندارد ابزارهای فقدان به توجه با

سانیدرشهرستاناندیمشکنظریباخالقیتتمامهموارهان

بیاندرتماماجراهاینمایش هایشتوانستهاجرایمتناسب،

بر را نیازصحنهتئاتر فضایمورد تجسمو تخیلو خوبو

می که بگذارد اجرا نمایشبه گفتلبخندرویصحنه توان

نرضایتیبررویچهرههنریشهرستاناندیمشکومخاطبا

باشد.عرصههنرمی

خالیمی بینموآنهماینکهجایبیانیکنکتهمهمرا

برخورد نحوه و بیاییم بیرون نمایش صحنه فضای از اگر

هایزندرنمایشراباشخصیتنویسندهفریادآخرشخصیت

می کنکاشقرار بهمورد بافتشخصیتیآنرا دستدهیم،

رسانهمهربانویاریآوریمکهمتشکلازشخصیتیهموارمی

دوستیوکمکبهزنانونیازمندانجامعهاست،حسانسان

ازمهم تریناجزایشخصیتنویسندهحاضردرنمایشضعفا

زندگی شناختخوباز نظریمنشبا استکه آخر فریاد

اجتماعیوطرزفکرایننویسندهشهیربامطالعهدقیقآثارش

بگذارد.توانستهآنرابهعرصهنمایش

اندرکارانوهمهدرپایانجایتقدیروتشکرازهمهدست

توانسته اجرایایننمایشزیبا اندبرایحتیعزیزانیکهدر

یکلحظهاندیشهوچشموگوشمارانوازشکنندوآرزوی

موفقیتبرایگروههنریتئاترسوزراازخداوندمتعالداریم

آینده امیدواریمدر نظریمنشبهجایگاهیکهاینزدیکو

نمایش و تئاتر صحنه و یابد دست اوست هنری الیق

شهرستاناندیمشکهمیشهگرموصمیمیباشد.





اسامیبازیگراننمایشفریادآخر

 سعیدجوادیدرنقشنویسندهوروشنفکر -6

 درنقشفرشتهنازنیناسدی -۴

 پریایاوریراددرنقشزننقاش -۱

 محلیمژدهپهلواندرنقشزن -9

 مهدیآبسالندرنقشآقایجاهل -۷

 آیداآبسالندرنقشدخترالل -1

 شکوهپرودرنقشمادر -۹

 ■محمدنوریدرنقشدوستنویسنده -۱
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 الفریده یلینک؛ شادی شریفیان :مصاحبه ترجمه

 ها و فیل سفید؛ میالد خسرویگرگ داستان ترجمه:

 سوی پرچین؛ ای.ام. فورستر؛ سهند درویشیآن :داستان ترجمه

 ؛ فاطمه همدانیانتوریل موی ؛(3من نویسنده زن نیستم ): ترجمه مقاله

 اسماعیل پورکاظم ؛فرانسیس آلگود ؛حمام حریره جودوسرداستان ترجمه: 
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 «و فیل سفید ها گرگ»قصه  

«میالدخسروی»مترجم


براهمافیلبزرگیبهنامکمرسفیدزندگییهاجنگلدر

.اینفیلخیلیچاقوچلهبودوهمهحیواناتدیگرکردیم

اوراازآنخودکنند.خواستندیمجنگلبهاونظرداشتندو

گذاشتندتایاجلسهدورهمجمعشدندوهاگرگگروهیاز

 چگونه که برسند فکر این فریبتوانندیمبه را سفید کمر

دهند. گفت: گوشتالو"یکی و تپل خیلی سفید کمر این

".کندیماست.مطمئنمحداقلغذاییکماهماراتامین

 برایمنهمفیلخوشگوشتیبه"دیگریگفت: آری.

مزهمزهمیهادندان.بسیاردوستدارمکهاورازیردیآیمنظر

"کنم.

یاچارهودنبالراهکردندیمهمینطوردرمورداوصحبت

برایخواستهخودبودند.تااینکهگرگسفیدپیریجلوآمد

 گفت: خردمندی"و و منگرگدانا میدانیدکه شما همه

 این و هاپشمهستم. سفید آسیاب در عمرامنکردهرا من .

 و کردم کسیزهایچطوالنی همه و جا همه از زیادی

".رسدینمامادراینیکموردچیزیبهذهنمنامآموخته

ویاگوشهپساوهمعقبرفتو نشست.دوبارهسروصدا

فریادتمامجلسهراپرکرد.اینبارگرگیکهدورانمیانسالی

 را گذراندیمخود گفت: و آمد ومن"جلو شجاع گرگ

 همه را این هستم. پیشدانندیمماجراجویی وقت خیلی .

بهمکانیرسیدمزدمیمهمینطورکهروزیدرجنگلپرسه

.باخودفکرکردمکهاندگذاشتهدرآنجاتلههاانسانکهدیدم

چهجایخوبیبرایکمینکردنومنتظرماندنبرایشکار

جاشدماماهیچوقتاست.مدتیراصرفکمینکردندرآن

بنابراینمنبهشما نهازشکارچی. خبرینهازشکارشدو

آنجا به را فیل استتا مکان بهترین مکان آن که میگویم

نهایت گوشتشیریناو از همانجا خیالآسوده با و بکشید

لذتراببرید.فقطمشکلایناستکهچطوربایداوراگول

 کشاند. صدایجروبحثپر"زدوبهآنجا دوبارهجلسهرا

کرد.همهقبولداشتندکهمکانخوبیانتخابشدهاستاما

برسرشیوهاجرااختالفداشتند.گرگپیردوبارهجلوآمدو

 خردمندی"گفت: و دانا گرگ من که میدانید شما همه

 این و هاپشمهستم. سفید آسیاب در عمرامنکردهرا من .

 و کردم کسیزهایچطوالنی همه و جا همه از زیادی

 واینبارفکربکریدارمکهدرصورتاجرا،شمابهامآموخته

 یاندهینماآرزویدیرینهخودخواهیدرسید.فقطکافیاست

 
 را میگویم هرچه و فیلبرود نزد به تا ناًیعانتخابشود

هباخودفکرکردندوبهایننتیجهاگرگ"برایاوبازگوکند.

رسیدندکهچهکسیبهترازهمینگرگپیرپشمسفید.پس

اورافرستادندتانزدفیلبرود.گرگپیرازکردهخودپشیمان

نداشتچراکهاوهمبسیارگشنهبودویاچارهشدهبوداما

پسنزدفیلهرطورشدهشکمخودراسیرکند.خواستیم

بهمناینافتخارراایخانمفیلهسالم."رفتوبهاوگفت:

تانزدیکشوموچشممبهجمالشماروشنشود؟دیدهیم

"موضوعیراباشمادرمیانبگذارم.خواهمیممن

"؟یخواهیمکههستیوچه"خانمفیلهگفت:
منگرگداناوخردمندیهستم."گرگپیرپشمسفیدگفت:

.منعمرطوالنیکردموامنکردهرادرآسیابسفیدهاپشمواین

.حیواناتجنگلامآموختهزیادیازهمهجاوهمهکسییزهایچ

 گرفتند تصمیم و شدند جمع هم دور اتفاق براییاملکهبه

به آن ساکنان برای آسایشرا و نظم تا کنند انتخاب جنگلشان

ارمغانبیاورد.برهمیناساسانتخاباتیبرگزارشدوهرکسخودرا

کرداماهمگیبارایقاطعبهاینتصمیمرسیدندکهشمارانامزد

پیششما که برگزیدند پسمنرا انتخابکنند. ملکه عنوان به

بیایمواینخبرخوبواقبالخوشرابهعرضشمابرسانموشما

"رابهسمتتختملوکانههدایتکنم.

 و بود خورده گولگرگرا که باشیهاحرففیلبیچاره وررا

 گفت: اشتیاق و ذوق با بود نتیجه"کرده این به باالخره پس

رسیدندکهمنازهمهبهترموالیقملکهبودنهستم.خوباست.

".میآیمشماجلوبیفتید،منهمپشتسرشما

بود گرگمیانسالگفته بهسمتمکانیکه را راه پشمسفید

کانکهرسیدپیشگرفتوفیلراهمپشتسرخودکشاند.بهم

 فیلگفت: است"به پشتدرختانتختشما آنجا همینجاست.

"برویدوفرمانرواییکنید.

کهازقبلآنجاگذاشتهییتورهافیلجلورفتوناگهاندردام

فریادزدنوکمکخواستنکرد. ناگهانشروعبه افتاد. بود شده

نجاتبده.بندهاایپشمسفیدداناکمکمکنومراازاین"گفت:

"ملکهتودراسارتاست.بیا.

مراباوریهاحرفایفیلخر!چطورتوانستی"گرگپیرگفت:

خدمتهالیفبههاگرگکنی؟مگرجنگلنیازبهملکهدارد؟مگر

وراهفرارییاافتاده؟اکنونتوبخاطرحماقتخودبهدامکنندیم

گرگدوستانخود"همنداری.پسعاقبتکارتوجزمرگنیست.

ترتیب احمق گوشتفیل از مفصلی شام هم آنها و کرد خبر را

■ دادند.
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 «سوی پرچینآن»داستان  
«سهنددرویشی»مترجم؛«ای.ام.فورستر»سندهینو



نشانمی بیستوپنجرا دادوگرچهدرگامشمارمعددِ

آنقدر رفتنبکشم، دستاز که عجیببود بسیار آنهنگام

خستهبودمکهبررویسنگِمسافتنمایکنارِجادهنشستم

گذشتندمرابهکمیاستراحتکنم.کسانیکهازکنارممیتا

اماخستهتمسخرمی ترازآنبودمکهاعتناییبکنم.گرفتند؛

حتیهنگامیکهخانمالیزادیمبِلبی،آموزگارِسرشناس،در

بیشترترغیبکرد،ازفرطِخستگی حالعبور،مرابهپشتکارِ

فقطلبخندزدموکالهازسربرداشتم.

کردممنهمبهسرنوشتبرادرمدچارخواهماوایلفکرمی

شدکهمجبورشدهبودمیکیدوسالپیشکنارِجادهرهایش

به کمک و آواز خواندنِ برای را توانش تمامِ برادرم کنم.

تربهراهمادامهدادهبودمدیگرانهدردادهبود.امامنعاقالنه

یکنواختیجادهبود؛تابهدادواکنونتنهاچیزیکهآزارممی

هایخشکوزرد.یادداشتمخاکِکفِجادهبودوپرچین

وتاآنهنگامچیزهاییرادرجادهرهاکردهبودم،نهتنها

پرشده طوریکهجاده بودند؛ کرده را همههمینکار من،

هابودازچیزهایرهاشدهمسافرانوغبارِسفیدآنچنانآن

 بود پوشانده سنگرا از تشخیصکه قابل جاده کنارِ های

نبودند.عضالتمازفرطخستگیگرفتهبودودیگرتوانِحملِ

وسایلیراکههنوزهمراهمبود،نداشتم.ازرویسنگِمسافت

 به رو و جاده کفِ خزیدم دمرهایعلفنما پرچین خشکِ

شددیگرادامهندهم.افتادم؛کاشمی

 انگار که الیکمیهوایتازه به ال هابوتهاز ،شدمیرد

از باریکهنوریرا بازکردم، که چشمانمرا آورد. جا حالمرا

شاخه برگمیانِ و تنیده هم در دیدم.های خشکیده های

هایدیگرپرپشتنبود.پرچینِآنقسمتانگارکهمثلبخش

بازهابوتهخواستراهیازمیانِباآنحالِزارونزارمدلممی

میکن چه پرچین آنسوی در ببینم و دیدهم کسی گذرد.

خواستمکسیراببینم؛چونمااهالیِیاشایدمننمیشدنمی

صحبت در آنسویِجاده که بودیم قبوالنده خود به هایمان

 پرچینیوجودندارد.

نگاهی گفتم خودم با شدم. وسوسه تسلیمِ سرانجام

برمیمی سرعت به و اندازم خارها راگردم. صورتم

صورتمکنموبهمی سپرِ خراشیدندومجبوربودمدستانمرا

نیمه بخزم. بهجلو برگشتنکمکپاهایمرو فکر به هایراه

بود همراهم وسایلیکه تنها نه طولمسیر چوندر افتادم،

هایمنیزپارهشدهبودند.باتمامِتوانمراگرفتهبودند،لباس



هبودمکهبرگشتنممکننبوداینحال،طوریگرفتارشد

 پیش بود که شکلی هر به باید اینرفتممیو از اما ؛

 هاجانبدهم.ترسیدمکهتابنیاورموهمانجازیربوتهمی

ورشدمکهباخودمگفتمناگهانطوریدرآبِسردغوطه

کارمتماماست.ازپرچینبهداخلبرکهعمیقیافتادهبودم.

بو ترتیبیکه فریادِبههر و بهسطحآبرساندم را دخودم

کمکسردادم.درهمانحینشنیدمکسیدرآنسویبرکه

ناگهانیمرا«یکیدیگر!»کنانگفت:خنده وبعدبایکتکانِ

بیرونکشیدومنهمانجانفسزنانبررویزمینافتادم.

بیخود خود از هنوز اما بودم آمده آببیرون از اینکه با

چرا طبیعتِبودم؛ و وسیع محیط چنان مقابلم در که

بودم.بی بهچشمندیده بهحالنظیرشرا نظیریبودکهتا

هادرزیرِوتپهرسیدمیآسمانِآبیپهناورترازهمیشهبهنظر

ستون مانند باشکوهی شکلِ به پاآن، به عریان و بکر هایی

انراشهارادرختهایمیانِتپهخواستهبودند.چینخوردگی

دامنه برکهو و چمنزارها بود.هایشانرا هایزاللپوشانده

میتپه و نبودند مرتفع خیلی نشانهها حضورشد از هایی

جاشدگفتآنسودید،طوریکهمیسووآنهادراینانسان

هرچندکهنمی بوستانیاست؛ عظمتِپارکیا و توانشکوه

 کرد.آنمنطقهراباچنینکلماتیبیان

آمد،روبهناجیخودگفتم:سرِجایشهمینکهنفسم

«شود؟اینجابهکجاختممی»

 شکر!»خندیدوگفت: را خدا مردیپنجاه،«بههیچجا،

ازهمان هاییکهتویجادهبهشانبدگمانشصتسالهبود،

بودیم.علیرغمکهولتسنش،هیچنشانیازتشویشونگرانی

شهمچونپسریهیجدهسالهبود.دررفتارشنبودوصدای

به او از اینکه جای به و شدم پاسخشسختمتحیر از

باالخرهکه»خاطرِنجاتِجانمتشکرکنمباصدایبلندگفتم:

«بهیکجاییبایدختمبشود!

زد: فریاد و بودند تپه روی سمتکسانیکه برگشتبه

میمی» ختم کجا به اینجا بداند شود!خواهد آن« همها

هایشانرادرهواچرخاندند.خندیدندوکاله

برکه درکمیبعدمتوجهشدم بودم، آنافتاده ایکهدر

واقعخندقیبزرگبودکهدورتادورِآنناحیهراگرفتهبودو

پرچینهمموازیباآنبهدوطرفکشیدهشدهبود.پرچین

بود؛هاورزهایوحشیدراینسو،سرسبزوپوشیدهازپیچک

ماهیریشه و بود پیدا زالل آبِ در شناها البالیشان در ها
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کردند.اماهمینپرچیندرستمانندیکحصاربودودرمی

و علفزارها شکوهِ از ناشی لذتِ تمام زدن هم بر یکچشم

آنناحیهاز شادومسرورِ آسمانودرختانومردانوزنانِ

آمد نظرم به شد. چشمانممحو تمامِمقابلِ علیرغمِ آنجا که

شکوهوعظمتش،زندانیبیشنیست.

 میانِپرچیناز در را آن مسیریموازیبا و شدیم دور

راهرفتنبرایمخستهکنندهبود، چمنزارهادرپیشگرفتیم.

چراکههمیشهعادتداشتمازهمراهانمپیشیبگیرم؛امااین

شیاقیبرایرفتنشداباردرمسیریکهبهناکجاآبادختممی

با دیگر بودم ترککرده را برادرم وقتیهمکه از نداشتمو

کسیهمگاموهمراهنشدهبودم.

شود.ازاینبدترنمی»ناگهانایستادموبانارضایتیگفتم:

هیچترقیدرکارنیست،هیچپیشرفتیدرکارنیست،اماما

«افرادِجاده...

 گفت: بود، شده متعجب من کارِ از که آره،»همراهم

«دانم.می

حالمی» در همیشه جاده توی ما که بگویم خواستم

«پیشرفتیم.

«دانم.می»

ماهمیشهدرحالِیادگیریوپیشرفتوترقیهستیم.به»

کوتاهم تویهمینزندگیِ منخودم استکه همینخاطر

بهچشمهایپیشرفت ازجنگترانسوالامدیدهزیادیرا و9؛

رادیوم. مسائلمالیومالیاتیگرفتهتاعلومِمسیحیوکشفِ

«مثاالًهمین...

اماهمچنانبیستوپنج ازجیبمدرآوردم، گامشمارمرا

دادوهیچتغییرینکردهبود.رانشانمی

اینرانشانتبدهماماانگارازکارافتاده!بایدخواستمآه!»

نشانمی آمدیم هم با که رویاینمسافتیرا هنوز اما داد

«بیستوپنجمانده.

 اینجاکارنمی»گفت: یکروزمردیباخیلیچیزها کند.

لی تفنگِ یک کار-خودش هم آن که بود آورده متفورد

«کرد.نمی

.حتماٌوقتیتویبرکهافتادمنداثابتقوانینعلمهمهجا»

آبرفتهداخلشوگرنهتویشرایطعادیهرچیزیدرست

کهمارابهاینجاهااندهمینکند.علموحسرقابت!کارمی

«اند.رسانده

گرمِ خوشامدگوییِ تا کنم قطع را حرفم بودم مجبور

کهازکنارشانمی برخیگذشتیمبیکسانیرا جوابنگذارم.

                                                           
4

 32-۱881 دسامبر ۱1)جنِگ بین بریتانیا و افریقای جنوبی  

 (۱88۱مارس 

آن میاز آواز برخیها صحبتبودندو برخیسرگرمِ خواندند،

باغبانی،دروکردنوازایندستکارهایپیش دیگرمشغولِ

رسیدندووپاافتادهبودند.همهخوشحالوسرحالبهنظرمی

می خوشحال باید قاعدتاً هم میمن اگر البته توانستمبودم

شود.میفراموشکنمکهاینمکانبهناکجاآبادختم

مردِجوانیباسرعتِسرسامآوریازجلویمانردشدومرا

ازجاپراند؛بهراحتیازرویحصاریکوتاهپریدوبیمحابااز

ایعبورکردوشیرجهزدتویبرکهوشروعزمینشخمزده

کردبهشناکردن.ازآنهمهانرژیبهوجدآمدموفریادزدم:

«؟کجااندیهعجبمسابقهدویی!پسبق»

 نیست.بقیه»همراهمدرجوابگفت: کار وکمی«ایدر

بعد،هنگامیکهدرحالعبورازدلِعلفزارهایبلندیبودیم،

می خودش برای داشت که دختری دلنشینِ بهآوازِ خواند

 گفت: اودوباره نیست.بقیه»گوشرسید، این«ایدرکار از

«یعنیچی؟»همهتناقضگیجشدموزیرلبگفتم:

 هست.»گفت: که همین یعنی به« را حرفش دوباره و

 زند.آرامیتکرارکردطوریکهانگارداردبایکبچهحرفمی

 هردستاوردیمی»آهستهگفتم: موافقنیستم. اما فهمم،

بی تنهایی به مسیر در اینکه مگر قرارپیشرفتارزشاست

اینمصدعاوقاتت خوبدیگربیشتراز بایدنمیبگیرد. شوم.

درست بدهم رو شمارم گام و برگردم جاده به طریقی به

 «کنند.

 جوابگفت: دروازه»در باید چیز هر ببینی،قبلاز را ها

هاییوجودداردحتیاگرهیچچونبرایهرکدامازمادروازه

«وقتازشاناستفادهنکنیم.

که بودیم نرفته زیادی راه هنوز کردم. قبول را حرفش

قرارد آن روی پلی که جایی به رسیدیم، خندق به وباره

دروازه پل سوی آن میداشت. دیده بزرگ ازای که شد

می پرچینسفیدی دلِ در شکافی داخلِ در و درخشید

گنجاندهشدهبود.دروازهروبهبیرونبازشدومنازشگفتی

جاده به رو دروازه که چرا زدم؛ همانفریاد درستمثلِ ای،

میادهج باز بودم، ترکشکرده من که جادهای همان شد.

هایکردازدوسوپوشیدهازپرچینخاکیکهتاچشمکارمی

خشکوزردبود.

«استکهداخلشبودم.ایجادهاینکههمان»فریادزدم:

توانیبروی.اماازاینجلوترنمی»دروازهرابستوگفت:

هاردشدند،وقتیپیشانسانهاازهمیندروازهبودکهسال

 «کهبرایاولینبارنیازبهرفتنبهوجودآمد.

حرفشراقبولنکردم،چونهمانجاییکهازجادهبیرون

تربود.امابالجاجتِخاصِآمدهبودم،دوسهکیلومترآنطرف
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اینهمانجادهاست.اینجااولشاست»سنوسالشتکرارکرد:

شودامابیشترِآیدکهداردحسابیازمادورمیواگرچهبهنظرمی

شود؛دوراهیکهازحصارِماهیچوقتهاتبدیلبهدوراهیمیوقت

نیستوگاهیحتیسایهبهسایهحصارپیشمی کنارِ«رود.دور

نامفهومیمثلیک شکلِ آن، حاشیهخیسِ در خندقخمشدو

همانطورکهبهسمتچمنزار گشتیمسعیبرمیمارپیچکشید.

 کنم: اشتباهشآگاه از را او ایننیستکهجاده»کردم شکیدر

 برمیمیدوراهیبعضیجاها نگرشما اینبه اما چهشود گردد.

تواندمنکراینبشودکهجادهعموماٌبهسمتجلوحرکتکسیمی

تواندبهسویدانیم.میکند؟برایرسیدنبهچهچیزی،مانمیمی

اشدکهبشودآنجاآسمانرالمسکرد،یابررویپرتگاهیکوهیب

می حرکت جلو به رو نهایت در اما دریا. به کسیرو چه کند؛

بهمی اینهمانچیزیاستکه و بشود؟ اینموضوع تواندمنکر

تالشمی البتههرخاطرشما همپیشیبگیریم، از مدام کنیمتا

انگیزه ما به خودشو شیوه تومیایکسیبه وجود در که دهد

نیست.مثاالًهمینمردیکهازکنارماگذشت،درستاستکهبه

کرد،اماهستندکسانیپریدوشنامیدوید،بهخوبیمیخوبیمی

می هرکه تخصصدر کنند. شنا و بپرند بهتر بدوند، بهتر توانند

کند.یاتواندتوراشگفتزدهآوردکهمیاینتایجیبهبارمیشاخه

...«مثاالًهماندختریکه

جلالخالق!»همانلحظهحرفمراقطعکردموباشگفتیگفتم:

که است بی دیمبل الیزا خانم همان او که بخورم قسم حاضرم

«پاهایشرافروکردهتویآبِچشمه.

حرفمراتاییدکرد.

امکانندارد!مناوراتویجادهدیدموقراراستامروزعصر»

رتانبریجولزسخنرانیکند.عجب!قراراستباقطارکَنِناستریتد

دیگرازکارچیزهایراترکبکنددرساعتِ...البتهساعتمهممثل

«آورد.افتاده.اوبایدآخرینکسیباشدکهسرازاینجادرمی

هاازشوند.آدمهاهمیشهازدیدنِهمدیگرشگفتزدهمیآدم»

وقتهمازپرچینردشوندووقتوبیشوندمیهرقشریموفق

شانپیداشود؛وقتیدارندتویمسیرازبقیهممکناستسروکله

وقتیدارندعقبمیجلومی وقتیبهحالخودشانزنند، افتندو

ایستموبهتاازپادربیایند.اکثراوقاتکنارِپرچینمیاندشدهرها

می گوش جاده توصداهای که صداهامیدهم از منظورم دانی

می منتظر و بیایدچیست کسی تا اوج مانم شود. رد پرچین از

بهکسیکمکمی خندقخوشحالیمنوقتیاستکه از کنمتا

دانی،بااینکهاینجابیایدبیرون،همانطورکهبهتوکمککردم.می

قراربودهجاییبرایهمهباشد،ساکنینکمیداردوکمکمدارد

پ حرف .«شودمیر به داشتم که همانطور فکر ،کردممیهایش

 گفتم: هدفآدم»آهسته بهشانها باید منم و دارند دیگری های

قبلازفرارسیدنِخواستممیدمدمایغروببودو«ملحقشوم.

خداحافظیکردم. او از همینخاطر به جاده، به اما شببرگردم

سعی«نیستفعالًجاییبروی.کجا؟قرار»جلویمراگرفتوگفت:

کردمازخودمدورشکنم،آخرماچهنقطهاشتراکیباهمداشتیم!

متمدنمآبانه باتمامتقالییاشداشتحالمرابههممیرفتارِ زد.

کهکردمنتوانستمازدستِآنپیرمردِسمجراحتشوموچوناهلِ

شبروم.گالویزشدنودرگیریهمنبودممجبورشدمدنبال

کهازآنتوانمنمیکهتنهاییبههیچوجهدانستممی جاییرا

بههمینخاطر کنم؛ بودمپیدا میداخلشده خدا کردماگرخدا

ازاو افتاد، پرچینکهاومدامنگرانشبود، دیگرِ چشممبهسمتِ

وقتیدراینجا تصمیمگرفتمتا برگرداندبهآنطرف. بخواهممرا

بههستمنخوابم، نه و بهآنناحیه نه تماماشاهالیچونکه با ،

گرسنهرفتارهای اینکه با نداشتم. اعتماد خودمانیشان و دوستانه

بودملببهشامشانکهشیرومیوهبود،نزدم.حتیوقتیبهمگل

انداختمش،میدیدممیدادند،بهمحضاینکهدوروبرمراخالیمی

رازکشیدندوآمادهشدندبرایخوابِشانمثلِیکگلهددور.همه

بعضی تپهشبانه؛ پای بیها تویهای هم بقیه درخت، و دار

زیرِدرختانِراش.درزیرِنورِنارنجیِاواخرِروز،چندتاییهایدسته

ناخواسته راهنمای پای به غشازپا به رو درمانده، و خسته ام،

بهمنزندگی»کردم:ومدامباخودمزمزمهمیرفتممیگرسنگی،

هاوهایش،باتمامبیزاریهاوسربلندیراببخش،باتمامکشمکش

معنویسرخوردگی معانی تمام با اهدافهایش، تمام با و اش

«اش.پنهانی

رسیدیمبهجاییکهپلدیگریاز تمامایناوصافباالخره با

منطقهرااحاطهکردهبود،ردشده بودورویخندقکهدورتادورِ

دروازهدیگریمسیرپرچینراکهمانندحصاربود،قطعکردهبود.

که چرا داشت؛ فرق قبلی دروازه با دروازه خیلی این قبلی مثل

شد.همینشفافودرخشاننبودوبرعکسِآنروبهداخلبازمی

،شدمیکهبهداخلدروازهنگاهکردم،درکورسویِنوریکهتابیده

جاده دیدم؛دوباره را بودم داخلش که همانی مثل درست ایی

پرچینجاده با خاکیو تاایخستهکننده، که زرد هایخشکو

ادامهداشت.کردمیچشمکار

تواناییبینایی انگار که طوری بود رفته تحلیل شدت به ام

کنارمانمی کسیاز بودم. دستداده از را گذشتباتشخیصام

بر داشتقمقمه دوشوداسی او و بود شبشده دست؛ در ای

تپهگشتبرمی سمتِ خیربه از گذشتم. سرنوشتمان خیر از ها.

سمتش،ایجاده به پریدم و گذشتم بود چشمانم مقابل در که

ازدستشقاپیدموسرکشیدم. معمولیبود،اما قمقمهرا نوشیدنیِ

گیجرفتن.انگارکهباحالِنزاریکهمنداشتمسرمشروعکردبه

اینجاپایانِ»خوابباشم،پیرمردرادیدمکهدروازهرابستوگفت:

انسان تمام دروازه همین طریقِ از و توست باقیجاده که هایی

«شوند.گردندوبهماملحقمیاند،دوبارهبرمیمانده

شروع کاملازدستبدهم، آنکههوشوحواسمرا پیشاز

بلبالنوشمیمِکردنبهکشآ سحرآمیزِ مدنوپیبردندبهبانگِ

پرنفوذِستارگان.مردیکهقمقمه شبدرانوحضورِ اشنامحسوسِ

راازچنگشدرآوردهبودم،بامالیمتمراخواباندتااثرِنوشیدنیاز

خواباندمدیدمکهاوکسینیستجزسرمبرودوهمانطورکهمی

■ برادرم.
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 «جودوسر ی رهیحرحمام » داستان  

«اسماعیلپورکاظم»؛مترجم«سآلگودیفرانس»سندهینو


نهچنداندور،دوبچّهکوچکبودندکهقرارییهازماندر

 کنند. حمام خانه وان در توسطهاآنبود روز همان عصر

طرافبرکهآبمجاورخانهزندگیتعدادیازحشراتیکهدرا

برایکردندیم مادرشان لذا بودند شده گزیده شدت به ،

برایشانترعیسرتسکیندردوبهبودی آنهاتصمیمگرفتتا

)یوالف(درستکند."حریرهجودوسر"حمامیاز

بیبنابرا دست مادر رکن با و شد مقداریار آردیختن

بهم و وان ولرم آب داخل در براجودوسر آنها شانیزدن

تداریارهیحر یدکشفابخش درحالیکه مادر آنگاه هاآند.

دراز حمام وان جودوسر حریره و صابون آب درون راحت

کشیدهبودند،مشغولشستنظروفدرآشپزخانهگردید.

با و ناگهان به خانه سقف که بود نگذشته مدتی هنوز

سرآنهایباالسروصدابرداشتهشدویکغولدرشتپیکردر

ظاهرگردیدکهدزدانهنگاهشرابهداخلحمامانداخت.غول

وکش کرده دنبال آن خوش بوی از را جودوسر حریره مو

ادبهآنجارساندهبود.غولابتداحریرهرابویخودشراباولعز

ازهمانجایقاشقبزرگکشیدسپس ازخورجینشدرآوردو

پرکهایستادهبود،قاشقرادر داخلحریرهفروبردوآنرا

بودبهناگهانخود"پاول"کردوباالکشید.پسرککهنامش

غولدید.غولقدرتبینایییرهیحررادرداخلقاشقپراز

 و داشت شیهاگوشکمی بخوبی اصوالًدیشنینمنیز لذا

درداخلوانمملوازحریرههستندوهابچهکهدانستینم

گآشاشتباهگرفتهبود.یبادوانحمامرا

،بپرپائین،بپر"پاول"فریادزد:هابچهیکیدیگراز"مگی"

ن.یپائ

کهدردستغولبود،یارهیحرازداخلقاشقپُراز"پاول"

باال دورویدستوبازویغولدویدسپسیشکخودشرا

یکجهشبلندبه با را هیهاشیرخود درشتیوالیانبوه

جیب لبه بر و لغزید آنجا از ناگهان به آنگاه رسانید اندام

پیراهنغولافتادولیکننتوانستخودرادرآنجانگهداردو

ازپشتسرمجدداًبهدرونوانپُرازحریرهافتاد.یبابدشانس

اوراگرفتوکمککردتاازوانحمامخارج"مگی" فوراً

دراوجهاآنلآشپزخانهدویدند.شوندسپسبهاتفاقبهداخ

جانفریادزدند:یترسوه

مامان،درآنجایکغولهستکهدرحالخوردن مامان،

.باشدیمداخلوانحمامیرهیحر

با بود، خسته داریبسیار کارهایخانه انجام از که مادر

اربهداخلحمامرفتولیکنازیآهستهوباتأنیبسیهاقدم

گفتهبودند،هیچگونهاثریبرجانماندهبود.اوازهابچهآنچه

درحال بیحالی و خستگی یکسر از شدتدلشیهابچهه به

شده آهآزرده حالتعصبانیبود، با و برکشید دل ته یاز

تانیهادندانرابپوشید،تانیهالباسهرچهزودترهابچه گفت:

رامسواکبزنیدوبهرختخواببروید.

رابهشانیهاشانهبچّههانگاهیبههمدیگرانداختندسپس

 احساسهاآنحالتتعجبوازسربیتفاوتیباالانداختند.

آنهاراباورنکردهاست.یهاحرفکهمادرشانکردندیم

 اینکه از "پاول"پس به"مگی"و زیاد حوصلگی بی با

به"وکسبر"رختخوابرفتنددرهمانموقعبرادربزرگترشان

خانه سقف ناگهان که شد حمام وارد گرفتن دوش قصد

بافشارزیادوقدرت با"بروکس"عجیبکناررفتویمجدداً

ش غول عظیم پیکر زکمشاهده تعجب از جایشیمو بر اد

شدهباشد.کهانگارخشکمیخکوبشدآنچنان

گذشتوغولسرشرابهسمتپائینخمکردتایالحظه

قاشقبزرگشبردارد.مقداریدیگر با ازحریرهداخلوانرا

خود"بروکس" در عجیبی شجاعت او آمد. بخود ناگهان

اشجریحهدارشدهبود.اوبهیراغرورنوجونیاحساسکردز

 در چشمش نهایتاً و نگریست بهیاگوشهاطراف حمام از

افتاد.اوشمشیررابرداشت"پاول"یشمشیربزرگوپالستیک

آنرا آمادهو انگار تمامقدرتبهباالیسَرَشبُردآنچنانکه با

باهافاصلهزدنتوپتنیستادورترین استآنگاهشمشیررا

کوبید: غول گردن و سر بر دفعاتمتعدد به و قدرت تمام

شالمپ،شالمپ،شالمپ.

آنچنانبرپوستگردن"سکبرو"رییکیازضرباتشمش

زدوغولباپیکربزرگشبهغولنشستکهتعادلاورابهم

 روی بر و لغزید عقب حاشیهیهامیسسمت برق انتقال

تروق، صدایترقو کوتاه بسیار یکلحظه در خیابانافتاد.

اند در و شد بلند انفجار و میانیزمانکترکیدن در غول

هوایرقیقوغبارآلودشامگاهیمحووناپدیدگردید.

زندگ منطقه شیبرق قطع آنان ویهاخانهد. همسایگان

فرویهامحوطهنیهمچن سیاهی و تاریکی در اطرافتماماً

 از دوان دوان و سراسیمه مردم جملگی شانیهاخانهرفتند.

نواقعهوعلتشباخبرشوندامّاچیزییخارجگردیدندتاازا

رشاننشد.یدستگ
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خودشانراازتوضیحیبراست"بروکس"و"مگی"،"پاول"

عاجز بود، فکردندیدیمدادنآنچهاتفاقافتاده وانگهیآنها .

شدنکردندیم قانع باعث توضیحی هیچ هرحال به که

آنچهاتفاقافتادهیهیهاهیهمسا جانزدهنخواهدشدوآنها

نموضوعبایاستراباورنخواهندکردلذاساکتماندندوازا

کسیصحبتنکردند.

ازمحلکاربهخانهبرگشت.هابچهساعتیگذشتوپدر

هرسهبرادربهطرفششتافتندتاآنچهرادیدهبودندباآبو

 دهند. شرح برایش کسیهاآنتاب تنها را پدرشان

ند.کآنهاراباوریهاحرفکهامکانداشتتادانستندیم

نسرشراچندیندفعهتکاهابچهیهاحرفپدرباشنیدن

واندشدهکهآنهادچارتوّهموخیالبافیکردیمداد.اوتصوّر

.کنندیمرابزرگنماییییااینکهموضوع

یاآهستهینمودوباصدایکمادرسرشرابهپدرشاننزد

رد:کنجوا

 هابچهشاید مورد در کتابی تازگی قدیمییهاافسانهبه

واینکبهشدتانددهیشنییزهاینرابطهچیخواندهویادرا

تحتتأثیرآنقراردارند.

سپر شب از یمدتی همه بود. بههاهیهمساشده

برگشتندتابهاستراحتشبانهبپردازند.شانیهاخانه

پدرنیزخستهازکارهایسختروزانهپسازصرفشامبه

د.یاسایرختخوابرفتتاب

ش غول عظکموضوع بزودیمو الجثه ایم شد مّافراموش

قاشقیکماندهاست،تنهایآنچهتاامروزازحادثهآنشبباق

رهجودوسرهمراهشیهغولعاشقحرکباشدیمبزرگیچوب

وسرانجامخوردیمراازوانحمامهارهیحرآوردهبودوباآن

■ ارگذاشت.کنیشرابرسرایزجانخوین
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 سوم؛ بخش «من نویسنده زن نیستم» 
«فاطمههمدانیان»مترجم؛«توریلموی»سندهینو



14یهاشمارههایاولودوم)درمطابقباآنچهدربخش

 ادبیات،۹۰و مسئله به شد آورده چوک( داستانی ماهنامه

از برخی رویکرد و بحث ابتدایی طرح زنان، و نوشتن

رویکردشان و لسینگ دوریس چون مطرح زن نویسندگان

تئوری نقش به نیز نگارش، در زن و جنسیت به راجع

 باتلر جودیت برجسته اثر و آشفتگی»پساساختارگرایی

جنسیتی مس« دربر ادبیاتپرداختیم. نوشتندر زنانو ئله

نویسندگان معاصر، دوره در نوشتن وضعیت به بخش این

تاکیدبرنگاهوتحلیلسیموندوبواربهمسئله معاصرزنبا

زنونویسندگیدرادبیاتخواهیمپرداخت.



دورهمعاصر

 از برجسته۴۰۰۱امروز منتقدان هم طرفهنوز این به

میادبیروینوی سطحعلمیکتابسندگانزنکار هاکنند.

اینزمینه اینزمینهباالاستودستاوردهایموجوددر در

است.مجموعاً رسمیتشناختهشده محافلآکادمیکبه در

(راجعبه۴۰۰۷)۷شایدرکتاببرجستهپوالبک۴۰۰1درمثالً

1برندهجایزهجیمزراسللوول6۱شاعرانزنانگلیسیقرن

بعالوهازدهه۹منزبانمدرن)انج نسلجدیدی64۱۰(شد.

ازنویسندگانزنظاهرشدندومنتقدانبسیاریخلقفضایی

چالش سر بر بحث برای رافکری زمینه این در جدی های

ماریایگلتون کتاب۴۰۰۷)۱نوعیوظیفهتلقینمودند. در )

کندتاکیدمی4معرفیزناننویسندهدرادبیاتداستانیمعاصر

و نویسندگی مسئله دو به راجع همیشه فمینیسم اینکه بر

دغدغه میقدرت نشان او است. بوده چهرهمند که دهد

هنرمندونویسندهدرنوشتارزناندرحوزهزبانانگلیسیاز

 می64۹۰دهه تلقی اهمیت ایگلتونبا ماری است. شده

بنیانگذاریمجله معاهمچنیندر نوشتار صرایتحتعنوان

6۰زنان از بعد زنان ادبیات به داشت،64۹۷که اختصاص

 گامیتئوریوعملفمینیستیدرهمکاریداشت.اینهم
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. Paula Backscheider 

6
. James Russell Lowell 

7
. Modern Language Association 

8
. Mary Eagleton 

9
. Figuring the Woman Author in Contemporary 

Fiction 
10

. Contemporary Women’s Writing 

 
انتهای تا اما شده دستخوشعدول امروز ادبیاتهرچند

نتیجهاینناهم64۱۰دهه ماند. گامینوعیهمچنانپابرجا

خواندن به مغز از نیمی آن در که است فکری شیزوفرنی

پردازد،درحالیکهنیمیدیگرازمغزبهمرگوشتارزنانمین

بهلحاظتئوریک«زن»اندیشدواینواژهمتغیرمولفمی را

کند.دراینجاتعجبینخواهدبودکهاعتباریمیدستخوشبی

مقاالتدرباره کتبو بسیاریاز تعداد شاهداینباشیمکه

عذرخواهی با زن پوزشنویسندگان و همراهها بسیار های

و بهمامعموالًاست. ایناطمینانرا همانآغاز نویسندهدر

)می او کالم Sheدهدکه بارتیاواقعاً( روالن چیزیعلیه

می یادآور اینکه یا داشت. برنخواهد در فوکو شودمیشل

جهانواقعاًخواهدنمی چیزیراجعبهنویسندگانواقعیدر

دربارهتصویرمولفدرمتونادبیصرفاًبنویسدبلکهنوشتهاو

واقعاًبردمنظورشاست؛یااینکهوقتیاوواژهزنرابهکارمی

هاینوشتاریزناستوچیزهاییازاینقبیل.چنینساخت

نشانه است.خود ادبیاتزنان زمینه تنشنظریدر از هایی

درزمینهادبیاتزنانهبهجایحمایتزن اننظریاتامروزما

مندبهبررسینوشتارزنانه،باایجاداحساسگناهوحتیعالقه

گزینیزنانبرایبدترازآنایجادترسدرایشانسببدوری

شوند.اینکاررویموضوعزنانونویسندگیدرکنارهممی
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هاینادریاستکهمنراجعبهوضعیتازآندستوضعیت

فلسفییهایتئوراموضرورتبحثآنبحثکرده راترو تر

 ما که آنچه نمودم. وواقعاًطرح نیازمندیم بدان اینجا در

تلقی بااهمیت وضوح به را آن مردان و زنان از بسیاری

هممشکلیاصالًکنندتوانمندیدرتوجیهتئوریکاست،ومی

نخواهدبودکهاینتوجیهتئوریکازرویکردسیاسیصورت

پذیرد.

نیست زن نویسنده سیمونمن پیچیده معمای م؛

دوبوار

 کتاب ابتدای دوم»در نشان«66جنس دوبوار سیمون ،

سکسیستمی جامعه یک در چطور که )تبعیض6۴دهد

محسوب خصوصی زنان و عمومی امری مردان جنسی(

درواقعمی این دیگر. یک آن زن و است یکی مرد شوند؛

هاوتعریفدوبوارازسکسیسماستواینتعریفهرآنچهک

کتابجنسدوممی مینویسدتحتدر اینالشعاعقرار دهد.

بهبرجستهبودناثردوبوارصرفاًتحلیلبسیارسادهاستکه

کتابوی همچنان که کنیم نظر بدان اینکه یا کرده اکتفا

پاسخگویبسیاریازسواالتمادردنیایامروزکنونیاست.

 قالبگفتگو گفتنروایتیدر با میدوبوار رسد:بدیننتیجه

شنیدناین مرداناز میانهمباحثتجریدیبا مناغلبدر

بهصرفاًاندیشیتواینطوریاآنطورمی»شوم:حرفآزردهمی

امادراینجاتنهادفاعیهمن«خاطراینکهتویکزنهستی ؛

اندیشممناینطوریاآنطورمی»درپاسخبهآنهاایناستکه:

درستشهمین رازیرا بدینوسیلهسوبژکتیویتهخود و است،

کنم.دراینمیانپاسخمتقابلاین(میéliminantحذف)

وبه«اندیشیچونیکمردهستیشمااینطورمی»استکه:

نیست. بودنیکویژگیممتاز مرد اینحقیقت، دلیلفهم

جایگاهدرستشاستویک یکمردبهخاطرمردبودندر

یغلط.درحقیقت،همچونمردمباستانکهزنامادرجایگاه

تعریف بودن مورب و کجی به ارجاع با را مطلق عمودی
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. the second sex 
12

. sexist 

میمی نامیده مرد نیز انسانی کامل نوع زنانکردند، شود.

درشرایطی را چیزیکهآنها دارایرحموتخمدانهستند؛

می قرار درخاص ایشان شدن محبوس سبب و دهد

؛تاآنجاکهاغلبتفکرزنانرابهشودسوبژکتیویتهخویشمی

اینبزرگنماییاعضایتولیدمثلیایشانارجاعمی در دهند.

می فراموش ازمرد متشکل چیزی نیز او آناتومی که کند

اشاست.اوبدنخودرابهمثابههاوغددتولیدمثلیهورمون

داندکهدرآنبهارتباطیعادیومستقیمباجهانیمیگونه

اوباو باور حالیکهدر در است، ابژگیخویشدستیافته ر

شودازارزشووزنکمتریبدنزنوهرچهبهآنمربوطمی

یکزندان) یکمانع، است:  :Beauvoir, 1984برخوردار

xxi–xxii, translation amended{)6۰.}

اشارهکردیمکهدوبواراصراربرحذفسوبژکتیویتهخوددر

اظها به است.پاسخ داشته تفکرش به نسبت خصمانه رات

همینطوراشارهکردیمکهدوبوارتمایزیقاطعانهمیانحذف

اجباریسوبژکتیویتهجنسیتیخودوزنداناجباریدرونآن

است. سکسیسم فلسفی جوهره این دوبوار برای بود. قایل

می نشان هم ما معاصر منطقجامعه این همچنان که دهد

درفوریهسکسیستیکارمی اولین6۱دروفاوست۴۰۰۹کند.

بهریاستآن هاروارد تاریختاسیسدانشگاه زنیبودکهدر

شد. رسانه برگزیده در جنسیتاو بر شدتتاکید آنجا تا ها

یافتکهاینگونهالقاشدکهویبهدلیلجنسیتخودبهاین

سمتمنصوبشدهاست:

سالهخود۱۹6درروزیکشنبه،دانشگاههاروارددرتاریخ"

بهعنواناولینزنیکهبهمقام برایاولینبارنامفاوسترا

مصاحبه در او کرد. اعالن رسید دانشگاه این ایریاست

هایپیشروامیدوارمانتصابمننمادیازفرصت»گوید:می

فرصتیکهحوگشادهبرنسل باشد، تیبراییکهایآینده

نسلپیشازخودمغیرقابلتصوربود.فاوستدرادامهگفت:

امامنزنینیستمکهبهریاستهارواردمنصوبشدمبلکه»

{.66}"«رییسدانشگاههستمفارغازجنسیتمصرفاًمن

می پسفکر از خوبی به فاوست بهیکارهاکنم مربوط

 به او است. یکرییسبرآمده جایگاه بودنخویشدر زن

اما دارد، اهمیتاینحقیقتتاکید بر و خویشاذعاندارد

خواهدبهریاستویازمنظرزنپیشازتاکیدبرآناونمی

بایستزنبودنبودنشبنگرند.اماحقیقتآناستکهاونمی

خودرامنکرشود.هیچمردیکهتاکنونبهریاستهاروارد

ب مربوط امورات انجام برای بودنرسیده مرد منصبخود ه

خویشرامنکرنشدهاست.
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. Drew Faust 
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نظر در اینمیانرخداده برایفهماینکهچهچیزیدر

 که جمله این نیستم»آوردن زن نویسنده من حدودی« تا

می )کمک آستین )جین را64۹۷:۹۱کند. قضیه این )

ایکهبیانشدهوچگونگیبازخوردیازیکسخنیاجمله

وقتیطبتلقیمیدریافتآنتوسطمخا اولازهمه، کند(.

«مننویسندهزننیستم»یابدکهبایدبهاینکهیکزندرمی

 نیستم»یا هاروارد دانشگاه رییسزن من این« کند، اشاره

بود اگر نیست)که فلسفی اصلی یا کلی ادعایی هرگز ادعا

بیجمله و پوچ وضوح به همیشهای و بود(. خواهد معنی

ششخصبهفتنهانگیزیاستکهدرآنسعیواکنمعموالً

می آن )بر او علیه جنسیتزن جنسیا از که (herشود

عملدفاعیدر از خاصی نوع چنینجمالتی شود. استفاده

شنویم،گفتارفرداست:بنابراین،وقتیماچنینجمالتیرامی

بهیکبرنامهرادیوییراًیاخانگیزیباشیم.بایددنبالآنفتنه

دادمکهدرآنمردیتماسگرفتهبودومدعیآنگوشمی

صحبت تمام که اصولبود در نژاد و جنسیت به راجع ها

کامالًدموکراسی انتخاب»غیرمرتبطاست: رییسجمهور ما

«.کنیمنهنژادیاجنسیتاورامی

یک بیاموزیمآناستکهدر دوبوار از باید ما درسیکه

راس سکسیستیا چنینادعاهایخوشجامعه نتیجه یست،

هاینژادیبهنیتیمجبورکردنزنانوسیاهان،ودیگراقلیت

بهحذفسوبژکتیویتهجنسیت زدهیانژادمدارایشاناست،یا

انسانی به شدن تبدیل و زدن چهره به نقاب دیگر عبارتی

ایکهتجربهزیستهعمومیبدونخصیصهممتازاستبهگونه

 به را ارزشایشان کم جهان در یافته عینیت انسانی مثابه

کندتلقیکردهاست.وقتیفردازگزینهسیاهیازنعدولمی

پیونددگویدبهدستهکلیوعمومیمیوبنابرآنچهدوبوارمی

شود.درزندانجنسیتیانژادخویشحبسمی

آن در مردی که کنم تصور را موقعیتی کنم سعی اگر

 نهیکمردنویسندهمنیکن»بگوید: تنها«ویسندههستم، ،

می ذهنم به بهچیزیکه پاسخ در را آن استکه این آید

مشاغلیکهفتنه حتیدر باشد. انگیزییکفمینیستگفته

بیننددهندمردانهیچاجبارینمیاکثریترازنانتشکیلمی

آموزش مردیکه شوند. منکر را جنسیتخود کهجنسیا

شود.حتیسایتینامیدهمی«پرستارمرد»یندبپرستاریمی

{.برآیند6۴نیزوجوددارد}69تحتعنوانمجلهپرستارمرد

اینوبسایتحاکیازآناستکهپرستارانمرددسترسی

آسانوفراگیربهوبسایتداشتهودرآنراجعبهخوددر

جایگاهپرستار،پرستارمردیامردانیدرشغلپرستاریبدون

پیشرفته آنجا انداحساسمحدودیتسخنگفتهوحتیتا

اند.درکهبهتبعیضزنانپرستارعلیهخودمعترضهمشده

بینندکهبگویند:اینجامردانپرستارهیچاجباریدرایننمی

هستم» یکپرستار بلکه نیستم مرد یکپرستار من این«.

کسی سکسیست جامعه یک در که است آن بیانگر خود

عجالتاًتواندمردیراباارجاعبهجنسیتویتحقیرکند)نمی

مردانگیهنوزیکصرفاًاین اینجاست(مردیا یکفرضدر

شود.هنجاراستوزنوزنانگیانحرافازآنمحسوبمی

براینویسندگانزنبسیارمخربخواهدبوداگربدیشان

بهمانندیکزن بایدبهعنوانیکزنیا گفتهشودکهآنها

با باید او چرا و است؟ اینگونه چرا اما ببرند. قلم به دست

ایدرنوشتارزنانههمنواییکند؟برخیازهنجارهایکلیشه

اندیشدومیبدان6۷همانچیزیاستکهساروتمطمئناًاین

زنانه نوشتار اندیشه به اغلب که هست هم علت همین به

زند.ازطرفیهماگریکنویسندهزنتازدوبهآننقدمیمی

اشقالبیعمومیوکلیدهدبازاحساسکندبایدبهنوشته

همبرایشمخرباستچراکهاینفراگیریوعمومیتنوعی
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. Male Nurse Magazine 
۱5

 . ساروت برجستهNathalie Sarrauteناتالی از ترینیکی

اثرتئوریکاوعصربدگمانی فرانسهاست. نویسندگانمکتبرماننودر

نوشتهآلنرب(64۷1) رماننو کنارکتابدرباره گریهمانیفستایندر

 شوند.مکتبشمردهمی
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می بوجود وی در شکافآوردازخودبیگانگی سبب خود که

اینهمانمعمای و انسانیتویخواهدشد. بینجنسیتو

اماحتیاگرایاستکهساروتبداناشارهنمیپیچیده کند.

ایچونساروتبرغیرشخصیبودننویسندهدرامرنویسنده

نیستکههمهزناندیگر اینبدانمعنا نوشتنتاکیددارد،

د.اندیشننویسندهبهاینسبکمی

درواقعبرایاینمعمایپیچیدههیچراهحلقطعیوجود

توانانجامداد،حضورذهنیاستکهندارد.تمامآنچهکهمی

یافتنفتنه در را برایاینکهنشانانگیزییاریمیما رساند،

درموقعیتیقرارصرفاًانگیزیوجودداردکهدهیمفتنه مارا

واکنشدادهکهازاساسبهلحاظسکسیست یپیچیدهاست؛

پذیراستمناسبدراینمیانآناستکهتاجاییکهامکان

یعنیهمانکاریکه-ازانتخابمیاندوگزینهنومیدکننده

داد انجام هاروارد رییسدانشگاه فاوست، کنیم.-درو امتناع

{6۱}

پسدر مطرحکندکه: را ممکنکسیاینادعا اینجا در

د؟یااینکهکسیممکناستبگوید:آیاعملچگونهخواهدبو

خودتوگزینهزنبودنرابراینویسندهیکامتیازبهحساب

ایکهزناینکهچطورنسبتبهاینکهنویسندهایآوری؟نمی

نکتهاستواوکهنیستاطمینانحاصلمی ایدرکنی؟اما

از دوبوار تحلیل اینکه است. شده انگاشته نادیده اینجا

متنهازمانیکاربردپذیریداردکهشخصیبرایخودسکسیس

بهحسابمی آورد.دراینجادرنویسندگیگزینهزنبودنرا

معرفت به راجع گفتن برای ذاتچیزی و حقیقت شناسی،

می سخن آن از که موقعیت این در ندارد. گویموجود

جنسیتتئوری ایجاد و نمایش ساخت، بازتولید، های

هایمنشوند.نویسندهزنِمثالمرتبطتلقیمیهاییناتئوری

مردیباشدکهبه لزبینیا دوجنسه، ممکناستتراجنسی،

عنوانیکزنتلقیشدهاست.ایناستداللمانعیاستبرای

؛«گذاریمماجنسیتخودرابهنمایشمی»اینباوردرماکه

می اینجمله به دوبوار معناییکه به ارجاع با حال یادهد

بدانمی باتلر پاسخبهمعناییکه در آنچهدوبوار تمام دهد.

می مدنظر موقعیتیاینمسئله شخصدر استکه آن آورد

یاهینظرقرارگیردکهتوسطیکدیگریزنتلقیشود.هیچ

راجعبهمنشاجنسیتاینحقیقتراتغییرنخواهددادکهدر

محسوبمی زن که افرادی سکسیست درشیکجامعه وند

شوند.وقتیارتباطباهنجارمردانگیبهمثابهدیگریتلقیمی

می مدعی وولفمن ویرجینیا یا ساروت ناتالی که شوم

نویسندهزنهستند،پسهمهآنچهمخاطبمننیازمنداست

کهبداندآناستکهایندونویسندهبهعنوانزناننویسنده

همین را آنها هم دیگران و شده نگریستهگمحسوب اند.ونه

{69}





*منابعدربخشپایانیخواهدآمد.



ها:نوشتپی
{10}The original text can be found in 

Beauvoir (1986: 14–15). I discuss this 
passage at length in my essay ‘“I Am a 
Woman”: The Personal and the 
Philosophical’ (Moi, 2005, particularly pp. 

201–26).
{11}‘Harvard Names First Female 

President’, by the Associated Press published 
in The New York Times, 12 February 2007. 

URL: 
-http://www.nytimes.com/aponline/us/AP

t.html?pagewanted=allPresiden -Harvard 
{12}See 

http://www.malenursemagazine.com/ 
{13}The consequences of this analysis for 

the feminist debate about the relationship 
between equality and difference will have to 

be developed elsewhere. 
{14}In fact, Butler and Beauvoir are both 

against gender stereotypes. In 1999, looking 
back on Gender Trouble, Butler writes: ‘The 
dogged effort to “denaturalize” gender in 
this text emerges, I think, from a strong 
desire both to counter the normative 
violence implied by ideal morphologies of sex 
and to uproot the pervasive assumptions 
about natural or presumptive 
heterosexuality that are informed by 
ordinary and academic discourses on 

sexuality’ (Butler, 1999: xxi). 
















http://www.nytimes.com/aponline/us/AP-Harvard-
http://www.nytimes.com/aponline/us/AP-Harvard-
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یلینک» «الفریده متولدآلمانیبه  - 6491اکتبر

نویسرمان (مورتسوشالگ  نویسنمایشنامه،  فمینیستو

 جایزهنوبلادبیاتمیالدیبرنده۴۰۰9استکهسال اتریشی

الفریدهیلینک .کندزندگیمی مونیخو ویناودردوشهر د.ش

 اتریشدر رومانیاییومادری چکازپدریاهل6491سال

یهودیبود.اودورانکودکی شیمیدانمتولدشد.پدرشیک

 .گذراند وینخودرادر

دوسیون نوتردام نام به مذهبی موسسه یک تحصیالتدر

زبانکالسیکو رقصابتداییرافراگرفتودرهمانمؤسسه

نزدمعلمیبردآموخت.درهمانسال فرانسه هامادرشاورا

ویولنتا سالگیبه61یلینکدر.بهاوبیاموزد پیانوو ارگ،

هنرستانموسیقیوینرفتولیخیلیزودفهمیدکهدراین

ندارد استعدادی شعر [۴].زمینه به شروع دانشجویی دوران

 .شدگفتنکردکهدرمجلهاتریشیپروتکلمنتشرمی

بودکهکارشبهجنونکشیدهشدو سوسیالیستپدرشیک

دریکآسایشگاهروانیدرگذشت.مادرشنیز641۱درسال

بود کاتولیک مستبد .و سال او نخست منتشر64۹۰رمان

اعالمکردجایزهخودرا کمیتهنوبلادبیات۴۰۰9سال.شد

کند،چراکهاودرآثارشاززبانیبهالفریدهیلینکاعطاءمی

 .کندهاستفادهمیهایجذابجامعخاصبرایبیانکلیشه

نوبلادبیاتیلینکدهمینزنیبودکه آنخود جایزه از را

خب اعالم هنگام او شدنشگفتنمیکرد. برنده برایر تواند

.گرفتناینجایزهبهسوئدبرود

جوایزادبی

یلینکپیشازدریافتجایزهنوبلادبیاتجوایزدیگرینیزبه

 :ازاندعبارتهاآنترینمهمدستآوردهبودکه

 
 64۱1،جایزههاینریشبل 

 644۱،جایزهگئورگبوشنر 

 ۴۰۰۴،جایزههاینریشهاینه 

 ۴۰۰9،جایزهفرانتسکافکا 

:آثار

منتشر64۱۱سالکهاستپیانیسترماناواثرترینمهم

شد برپیانومعلمنامبافیلمی۴۰۰6سالهانکهمیشائیل.

بهیلینکآثاروهارمانموضوع.استساختهرمانایناساس

9119نوامبر.نیستندترجمهقابلفارسیبهکهاستایگونه



بخش الهام کسی چه شدید؟ نویسنده که شد چطور

شمابود؟

 خیلیاز که میهاسندهینوهمانطور طرفییدیگر از گویند:

همه بچگی از که کاری منکردمیمی بود، کتاب خواندن

والدینمومحیطاطرافمگوشهگیربودم،وایناخالقِ منرا

 کردندیمتشدید بیشتر هرچقدر طرفدیگر، از ،خواندمیم.

بیشترحس بینخودمودنیا .کردمیماینشکافمشهوررا

 فکر بعد و کردم، شروع زود اینکنمیمخیلی کردم سعی

ملموس باچیزیپرکنمکهبرایمقابلدسترسو شکافرا

درخصوصاًامزهیانگبود،وتنهاچیزیکهداشتمنوشتنبود.

ایبناماچسی،وقتیگروهوینتوسطنویسنده64۷۰یدهه

آرتمانتاسیسشد،تقویتشد.اینگروهبهمننشانداداگر

بایدبگذاریدخودزبانآندیخواهیم راعنوانچیزیبگویید،

معنادارترازمحتواییستکهیکنفرمعموالًکند،چونزبان

ردیگیمتصمیم موسیقیوهاآموختهمنتقلکند. یمندر

سراییموجبشدیکفرآیندزبانموسیقاییرایادبگیرمترانه

بایدمعناینوازمیممثال،آوایکلماتیکهعنوانبهکهدرآن

رابرایارائهمعنادرمیانبگذارند.شانیواقع



می فکر شدید، نوبل جایزه برنده که رویحاال کنید

 دداشت؟یشماتاثیریخواهحرفهیندهیآ

قراریحرفهندهیآطوریکنمیمحس تحتتأثیر ایمنرا

با را نوشتنم هنر بتوانم نگرانی هیچ بدون که داد خواهد

 حتی قضیه این بدهم. توسعه خاطر برایتواندیمآرامش

و موزون گفتم که همانطور باشد، خوب من زبانی پروسه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%84%D8%A7%DA%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%84%D8%A7%DA%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D8%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87_%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9#cite_note-2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87_%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9#cite_note-2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%DA%AF%D8%A6%D9%88%D8%B1%DA%AF_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%DA%AF%D8%A6%D9%88%D8%B1%DA%AF_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B4_%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B4_%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3_%DA%A9%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3_%DA%A9%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7
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است. تواندیمآهنگین منبع گرفتهتربزرگاز آزادی از ی

کند.ترراحتکارهاراخیلیتواندیمشود.طنز



 اینترنتبرایشماینویسندهچهنقشیایفاکردهاست؟

 دلم است. ستودنی من برای حسخواهدینماینترنت

داشتهباشم.سرعتوزودگذربودناینترنت"جاودانهنوشتن"

برایمنخیلیجالبشدهاست.

باالی نامکنمیمدرستامصفحهگاهیاوقاتعنوانیدر به

درآنچیزهاییبنویسمکهباکنمیم،کهسعی"هاادداشتی"

 گفته شوندیمسرعت طرفهالیمیامثالً، یک از که ،

یاتفاقاتحالهستندولیازطرفدیگرقانوناًدرکنندهعنوان

عوضبیشترشباندنشدهجایخاصینوشته در اییهنوشته.

زمان هر شود. نوشته خیس شن روی انگشت با که ست

درحالیآنتوانیم کرد، محو کهرا است چیزی کتاب که

" دست"ماندیمباقی در که چیزی بوده، که همانطور ،

.دیریگیم



نظر به هیقضنیترمبرمشما در اجتماعی یجامعهی

غربیامروزهچیست؟

 فکر ست. سختی کنمیمسوال از یکی نیتربزرگانزوا

مشکالتاست،یکمانعروبهرشدبرایوحدتسیاسی.در

:بهسالمتیتوسعهآگاهیطبقاتی.بورژوازیمیگفتیمگذشته

لحظه درکاینکههر اجتماعیو امیدصعود با جامعه، خرد

 بخورند استشکست )ممکن همیشگی"هیچ وجود"شغل

غلبیشازپیشناامنندارد،همهدرمعرضخطرهستند؛ش

بیشازپیشپرمخاطرهشده،وبااینحالهاآدمشده،نجات

افرادیکهدرشرایطمشابههستندرسدینمبهنظر با هنوز

بههانیایهمهو–یدستیافتهباشند(تربزرگبهوحدت

شکلنظرم به فرساینده یگانگی است. خطرناک خیلی

و اشتراکی جایگزین ساختن مستعد را جامعه متناقضی

.کندیمفاشیسمبههرشکلی



برندهعنوانبه پیدا را این فرصت نوبل کهدیاکردهی

 شوید.زهیجابرای نامزد آینده در نیز ادبیات نوبل ی

بلبشود؟ینوزهیجایبرندهدوستداریدچهادبیاتی

یجدیدزبانشناسیورسمیرابکارببردهاوهیشکهادبیاتی

همزمان و دهد ارائه کل طور به را جامعه از دورنمایی تا

ازهانقاب بهاینادبیاتیستکه–یآنکناربزندچهرهرا

■یجایزهاست.برندهیستهیشامننظر
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 هنرمندان، دوستان و همراهان عزیز

 ها و همچنین منتظرآثار، مطالب، مقاالت، یادداشت
 نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم.

 ریبون همه هنرمندان است.ت« چوک»

http://www.chouk.ir/
http://www.chouk.ir/

