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 «رستاخیز»یادداشتی بر رمان  

 داستان نقاشی و داستان عکس 

 «خط تیره»بررسی داستان بلند  

 تاریخچه ادبیات داستانی جهان 

 «عرفان در محکمه عقل»مقاله  

 «پولیتزر» جایزه ادبینگاهی به  

 «نظریه در تئاتر»نگاهی به کتاب  

 «کاپیتان فوق العاده»یادداشتی بر فیلم  
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 برنده جایزه نوبل« ویلیام گلدینگ»معرفی  

 «ترنج قالی» داستانیادداشتی بر مجموعه  

 «هوشنگ چالنگی» در اشعاربررسی عناصر روایی  

 «های دسته جمعیعکس»نگاهی به مجموعه داستان  

 «دانشکده ادبیات از پشت ردیف صنوبرها»بررسی رمان  
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 سخن سردبیر
 شود. ماهناهم ادبیات داستانی چوک هب شما تقدیم می هفتمینو  هفتادبا افتخار 

ن دور ماردزبرگ یاد دارید هک رد گذشته حتما هب سمت مطالعه  گویی ما را هب اه اولین مشواقنی بودند هک با قصه پدرزبرگاه و  اهیی هن چندا
شان  رت از آن هستند هک بخواهند ربای فرزند یا نوه حوصله اهی امروزی بی دادند. اما متأسفاهن ماردزبرگ و پدرزبرگ سوق می

م سو می هک ادبیات شفاهی دیگر مرده و چیه  گویند ای می رود؟ عده داستانی بخوانند. پس امروز ادبیات شفاهی ما هب کدا
رد.  اداهم  ای هم ندا

گاری می میرد و این ما هستیم هک ربای احیای آن سهل اما باید گفت هک ادبیات از ره نوعش نمی م  ان کنیم اگر هن هک کدا
هک رد   از آنخصوص ادبیات داستانی، رد گذشته شیب یکی داشته باشد؟ ادبیات و هب بخش ادبیات بانی خاصی داشته هک این

 شد.  بست و هب اصطالح سینه هب سینه نقل می اه نقش می کتب جاخوش کند، رد ذهن انسان
اهی متعددی مثل  اهی طوالنی زمستان را با بهاهن گویی رد شب زنده نگه داشتن یک سنت ساده و دریینه مانند قصه

دنبال  اه را هب این شیوه را هک صمیمیت و زندیکی دل شود دنیای مدرن و تکنولوژی و این چیزاه مرتبط نکنیم. هنوز هم می
اه قصه بخوانیم  رت اه ربای ما قصه بخوانند؟ چرا این ما نباشیم هک ربای زبرگ اه و پدرزبرگ دارد، اداهم داد. اصاًل چرا ماردزبرگ

 شان.و سرذوق بیاوریم
جای اریاد گرفتن از عوض شدن زماهن،  ما هب اهی طوالنی زمستان، محک خوبی باشد ات شاید همین شب یلدا و دیگر شب

 تالش خود را رد جهت احیای آن بکنیم. 

. شادی ی یلدا اهیتان هب بلندا  
 

 

 چوکادبیاتداستانی ماهنامه

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( ) مرتضویمائده 

نیا )دبیر بخش داستان( ریتا محمدی طیبه تیموری

  اکمل، مرضیه اسدیشغزال مرادی، شهناز عر

امیر کالگر، علی پاینده، محمود خلیلی، مصطفی 

پور بابک ابراهیم بیان، مریم ایلخان، ابوذر آهنگر،

 مریم غفاری جاهد، گیتا بختیاری، وفا کشاورزی

 سمیه سیدیان، زهرا دستاویز، سعید زمانی

 تحریریه بخش ترجمه

ریحانه ظهیری )دبیر بخش ترجمه(، زهرا تدین، 

اسماعیل پورکاظم، فاطمه همدانیان، شادی 

 پونه شاهی زاد،شریفیان، مریم نوری

 تحریریه بخش سینما و تئاتر

حامد  )دبیر بخش سینما و تئاتر(، مسعود ریاحی

 زندهمختاری، مرضیه فرو

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 نیت شما نسبت به این کانون تلقی میحسن

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.یاچندمطلبجدیدبخوانیدکتوانیدیوگفتگویاینسایتهرروزمی

یارهمهعالقمندانقراردارد.مقاالتادبی،فرهنگیوهنریهمراهاندازیشدهاستودراخت



آثاریازشماعزیزاندربخش:فعالیت هفتگی وهمچنینجلساتشودمیروزهایمختلفومتنوعبههرهفتهروزهایشنبهسایتبا ؛

باشدورودبهاینجلساتفقطوفقطمخصوصاعضایکانونوآکادمیکانونفرهنگیچوکمیشودکهمیهفتگیبرگزارصورتبهکارگاهینیز این.

زمانبادهمینسالفعالیتکانونفرهنگیچوک،فعالیتنمایشهم49ازشهریورماهسالامروزبیشازصدجلسهکارگاهیبرگزارکردهاست.بهکانونتا

گیرد.اننمایشیرویسایتقرارمیرادیوییداستانهمآغازشدوهرهفتهیکداست



011اینماهنامهبهبیشازند.کمیادبیایرانتقدیمبهجامعهافدیصورتپیبهیاماهنامهکانونفرهنگیچوکهرماه،فعالیت ماهیانه: 

ارسال نفردرسراسردنیا نیزمیشودمیهزار بفرماییدتوانیدماهنامهوهمچنینشما سایتدانلود از هایقبلیرا طولسال. درضمناینکانوندر

،شرکتدراینجلساتآزاداستانمندعالقهوبرایهمهشودمیرسانیوازطریقسایتاطالعکندمیتفریحیبرگزارصورتبهجلساتی 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

هایاینمراسمرادرسایتتوانیدعکسکهمیبرگزارکردوتاهرادرایرانکداستاننیزهمایشروزجهانی49و49و41درسالچوک.برگزارخواهدشد

مالحظهبفرمایید.

 



است.شدهاندازیهتمعرفیهرچهبهتروبیشترشماهنرمندانعزیزراهج«کچوهنرمندان  کبان»

جوایزادبیوهمههنرمندانها،ها،جشنوارهانونکها،حامیانجمنکانونفرهنگیچوک



 

 



 

 



 

 

 

 

 نبرد ایسوس؛ امیر کالگرنقاشی داستان: 

 مریم ایلخانادبیات داستانی جهان:  ٔخچهیتار

 عقل؛ غالمعلی ملول ٔمحکمهعرفان در مقاله: 

 سمیه سیدیان؛ پولیتزر :ادبیجایزه نگاهی 

 هیروشی واتانابه؛ مریم پژمانعکس داستان: 

 وفا کشاورزی ؛ها؛ ویرجینیا وولفموج :نگاهی به رمان

 ابوذر آهنگر ؛تئودور فونتانه ؛افی بریست رمان: معرفی

 رستاخیز؛ لئو تولیستوی؛ سعید زمانییادداشتی بر رمان: 

 مائده مرتضویویلیام گلدینگ؛  :نوبلمعرفی برنده جایزه 

 ریتا محمدی گروچو مارکس؛ ؛هاپوی سیاه بررسی داستان:

 نیافرزنده پنجم؛ دوریس لسینگ؛ طیبه تیموریمعرفی کتاب: 

 نیاچهل سالگی؛ ناهید طباطبایی؛ طیبه تیموریمعرفی کتاب: 

 زاده؛ زهرا دستاویزخداحافظی برو؛ سارا کریمبی یادداشتی بر رمان:

 گیتا بختیاریپادشاهی پیر در تبعید؛ آرنو گایگر؛  :نگاهی به رمان

 دایی؛ مائده مرتضویترنج قالی؛ فریبا حاجیادداشتی بر مجموعه داستان: 

 غزال مرادی ؛«هوشنگ چالنگی» بررسی عناصر روایی شعر: شعر، داستان

 های دسته جمعی؛ حمید امجد؛ محمود خلیلیعکسنگاهی به مجموعه داستان: 

 مصطفی بیانسعید اسدی؛  شیون؛ خط تیره؛: و مجموعه داستان بررسی داستان بلند

 دانشکده ادبیات از پشت ردیف صنوبرها؛ عبدالعلی جوزی پری؛ فاطمه دریکوندیبررسی رمان: 
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 (ششم ست وبی )قسمت یزه نوبل ادبیاتان جاآشنایی با برندگ  
«مائدهمرتضوی»؛«ویلیامگلدینگ»



شاهدآغازپادشاهیاحمدشاهقاجاربود،ایرانکهدرزمانی

هفتادودوسالبعدتوانستفرزندیبهدنیاآمدکهدرانگلیس

کند خود آن از را ادبی نوبل ویلیام».جایزه سر

جرالدگلدینگ ۹۱در« ۹۱۹۹۸۲سپتامبر ۹۸۱۱شهریور

زندگیراآغازکردپدرشب«کورنوال»خورشیدیدرروستای

بیزارمردهایزمانخودازسیاسترخالف

سرگرم را خود وو مدرسه در آموزش

.کسبعلمکرد

برخالف پدرشآرزویگلدینگجوان

را )علوم( طبیعی علوم رشته دانشگاه در

حصیلدرزمینهادامهدادودرکنارشبهت

اولینادبیات کهنیزپرداخت. را کتابش

سرودهمجموعه از یکسالای هایشبود

تحصیالت اتمام از دانشگاهیقبل سن در سالگی۸۲اش

تبدیلبهمحلاشخانهمنتشرکرد.پسازفراغتازتحصیل

۹۱۲۱نویسیمشغولشد.درسالکارششدوبهنمایشنامه

لندنبهسالیس از مدرسهاو در تدریسایبورینقلمکانو

گلدینگادبیات باآغازجنگدومجهانی، آغازکرد. انگلیسیرا

اعزامشدوبهنیرویجنگهمانندبسیاریازجوانانبهمیدان

موشکشد.پرتابدستگاه پیوستومسئولسلطنتیدریایی

دنیای به حالی در گلدینگ جنگ، خاتمه وبا تدریس

 خود مینویسندگی ازکهگشتباز همانندبسیاری

سیاهازانسانیتدرذهنشنقشبستهبود.درسربازهاتصویری

راولینوشتبیشازچهارکتابسالیسبوری هیچیکازآنها

نرسانید.بهچاپ

که«هاساالرمگس»چهاراثر،رمانیبودبهنامایندرمیان

زآنبهگلدینگتنهاچندنسخهادرآنزمانبنابهخواسته

رسید.اینرمانرسیدوبهدستنزدیکانودوستانشچاپ

انتظارویبهچاپشدوبرخالف۹۱۹۱عاقبتدرسال

موفقیتی به جزوپرفروشسرعت و یافت دست ترینعظیم

گرفت.هایکتاب قرار بیستم قرن پنجاه دهه در آمریکا

بود«گرینگراهام»گلدینگهمدورهنویسندههموطنخود

واعتبارشدرجامعهآنزمانبهتربزرگکههفتسالازوی

 و بیشتر خیلیترمحبوبمراتب بود. گرینگراهام»ها را«

ادبیات نوبل اول ولیمیبخت انتظاردانستند؛ برخالف

دریافتگلدینگ به موفق ساله دو معتبراینهفتادو جایزه

دچارحیرت بسیاریرا و آکادمینوبلادبیجهانشد کرد.

هایشبهخاطرداستان»گفت:جایزهاهدایادبیاتدرهنگام

هایمتنوعجهانیبینانهوبامضمونواقعباصراحتیاهدرآنکه

«پردازد.میکنونیآدمیدردنیایوضعیتبهتوصیف

انسانیمنتقدینش را بدبینگوشهگلدینگ و گیر

خواندندکهفقطسیاهیمی ولیاوخوددیدیمهایجهانرا ،

می آنها جواب در بودماگربدبین»گفت:

زندگی به قدر «نبودم.امیدواراین

اینکهگلدینگ وجود تلختصویرهایبا

ازنزدیک را ولیجنگ بود سعیدیده

آثارشمی در ازتصویرهایکرد روشنی

سیاهدلرانمایانهایآدمتاریکهایقلب

کند.

هاساالرمگس» » هااربابمگس»یا از«

ویااثینترمعروف گلدینگاست. راجایزهر بوکر مَن ادبی

سهاولینکه«آدابعبور»برایرمان گانهبهسویکتاباز

هاکرد.ساالرمگسکسب۹۱۲۱زمیناسترادرسالانتهای

جاودانه گلدینگ،اثر حساب اینمیبه داستانیآید. کتاب،

به را انسانی جوامع در قانون حاکمیت لزوم که است

اینتصویرمی در بچهداستانکشد. حامل هایهواپیمای

ن در سقوطمیجزیرهیکزدیکیمدرسه آنهامتروکه و کند

خودشان اداره به موظف سرپرست آغازمیبدون در شوند.

جزیرهخوشدغدغهرودوآنانبیمیپیشهمهچیزبهخوبی

پسازآنزمانینوردند.امااندکآبورنگوسرسبزرادرمی

تندخویروحیه دوزخیازشرارتبار به را پسرها بعضیاز

میآتش مبدل خون پاکو و خیر مظاهر تمامی و کند

برمی رخت وجودشان از پیامبندد.اندیشی واقع ایندر

خشونتداستان تمدنفقطسرپوشیاستبر ایناستکه

قصههکگلدینگدرآنشوروهیجانیویلیامطبیعیافرادکه

انسانیمنتقدینش را گلدینگ

خواندندکهفقطمیگیروبدبینگوشه

مسیاهی را اودیدیهایجهان ولی ،

می آنها جواب در خود اگر»گفت:

امیدواراینقدربهزندگیبدبینبودم

 «نبودم.
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لنشانیاست.تحلکردهتوصیفتمثیلیراباقدرتوصداقت

ناهنجارهاهاتنشدهدکهیم بهینشخصیایرفتاریو تها

یازعدمتعادلروانیناشازانسانامروزیعنواننمادونمود

طیوشرایرونیبیهایوناهنجارهابحرانجهیاستکهخودنت

ناست.یانسانامروزیبحرانزدهزندگ

کتابتوسطسوسناردکانیازسوینشراینکاملمتن

سفید» ابر سال« فارسی۹۲۱۱در است.به شده برگردانده

براساسشرکت جهان فیلمسازی معتبر کتابهای

سریالهایهافیلمساالرمگس قالب در ومتعددی تلویزیونی

باایفاینقشهنرمندانوکارگردانانبنامومشهورسینمایی

مانندجهانبهتصویرکشیده انگلیس(،۹۱۹۲اند؛ )پیتربروک/

کا(.)هریهوک/آمری۹۱۱۱

ازمنتقدانیاریاستکهبهزعمبسیرمان«هاساالرمگس»

ایترمهمیاتداستانیادب اگربخواهیننویناثر است. میسنده

 در را داستان تعبیموضوع کنیک خالصه یر آن قانون"م،

ا"یزیگر در هواپیاست. رمان تعدادییماین یحامل

جزدانش در مپیارهیآموز سقوط دورافتاده ازیرتو کنند.

گروه امر تقسبدو دسته دو به میدانشآموزان شوند؛یم

وظیکهلزومرعایگروه گروهیمشانفهیتقانونرا یدانندو

ید قوانیبرااصالًگرکه نیشان مهم موجود بااین نکهیست.

چندانسنوهستندکهنوجوانیداستانتعدادیکاراکترها

امامیسال ریورفتارآنهارانظیخویتوانبهراحتیندارند،

یتر،جوامعامروزگستردهیترهاوودراِشلمنشبزرگ

قانون رذلایهایزیگردانست. بهزودیگروه ینداستان،

جزدانشیتمام نزاعمیآموزاندر تنشو به را کشاندویره

طول روحینمیچندان وحشیکشدکه غیه انسانیو یر

نداستانینگدرایامگلدیلیشود.ویقصهبرمالمیکاراکترها

نسبتبهمضموناثرنداردویمیکردمستقیدهد،رویشعارنم

برابرمحتوایتاًنها نگرفتهاست.یزموضعخاصینیینهایدر

را کالم لب سهولت به مخاطب کار فرجام در چند هر

یریگجهیننتیدرامؤلفابد،امانکتهمهمآناستکهییدرم

ینمدخالتاالمکانیحت آنچهییدستبهبازنماصرفاًکندو

ایم با یهالحظهنیندتریحخوشاینتوضیخواستهزدهاست.

م"هاساالرمگس" بیرا مواجه مخاطبیتوان پرده

نگیامگلدیلینداستانویدانست.اداستانیبارفتارکاراکترها

،۹۱دههدراتفاقاًداشتهاستویدرغربانعکاسقابلتوجه

ب۱۱ قرن اول دهه یو و میست اساسینیالدیکم بر ز

یف۲"هاساالرمگس" شد: "هاساالرمگس"لممعروفساخته

یپساخته سال در ۹۱۹۲تربروک ساخته"هاساالرمگس"،

یهر سال ۹۱۱۱هوکدر "واگذارده"و سال در )(۸۱۹۱

بعضیالدیم ای. گمانندکهیبر یسرن الست“ال ریزتاثین”

نیگرفتهاست.ا”هاساالرمگس“هیودرونماازمضمونیادیز

توسطحمیمختلفیهاباترجمهکتاب جمله رفیاز ویعید

ت.ترجمهشدهاسیبهفارسیسوسناردکان

ویلیام» جرالدگلدینگسر صبحگاه« سال۹۱در ژوئن

■ زادگاهشآرامگرفت.در۹۱۱۲
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 «سیاههارپوی سق» کوتاه داستانبررسی   

«ریتامحمدی»؛«گروچومارکس»نویسنده


بودکریسمسازقبلهفتهیک نکنیدتعجبالبته. این.

نیستبابانوئلدرموردداستان تانیبراخواهمیم کهجریانی.

.هستزیپووچیکوهارپو،من،درموردکنمتعریف

تابوپرتبوداغروزهایبهگرددبرمیجریاناین

آنازیکیدرآوازورقصباهمراهموزیکالیهاشینما

اگرکهشهریایلینویزدرسنگزغالمعادندارایشهرهای

ویژه«لمپهد»دارچراغکالهبدونآنیهاابانیخدرکسی

خاصیکنجاویوتعجببادیگران،شدیمدیدهچیانمعدن

.کردندیمنگاهش

تاالرهایدیگرچونهمتئاترشهرسالن

نبوداستانداردموزیکال درحدودمتأسفانه.

نداشتگنجایشنفربیشترپانصد اتاق.

داشترطوبتاشرختکن ٔمحوطهوانبار.

.بودنورکمهمصحنهپشت

آبکشیلولهوکوچکبسیاربخارییک

جاآنامکاناتکلمعمولی،وبسیارابتدایی

موزیکالکمدینمایشیکمانمایش.بود

بودموزیکالغیرمتنیکازموموبهبرداشتیکهبود تنها.

بودشیهاتیبلبهای،اشیاصلٔنسخهباآنتفاوت البته.

چهارنفر،ماغیرازبهماکمپانی.داشتهمدیگرییهاتفاوت

بوددختردیگرهمهشتوچهارمردازمتشکل کلدستمزد.

بوددرهفتهدالرنهصدکمپانی سهبرایماعبارتی،بهیعنی.

.میکردیمدریافتدالرپنجاهوچهارصدروز

افتادمراهارکستربهتمرینبرایزودصبحشنبهپنج ازآن.

نتهشتمینکهبودمکسیتنهامنهابچهبینازکهجایی

اینمأمورانجاممراچراکهبفهمیدموقتهیچنبودم،بلدرو

ایندلیلکهرسیدمنتیجهاینبهبعداًخباما.کنندیمکار

سحرخیزبودمکهبودمبرادرماکستنهامنکهبوداینانتخاب

!بخوابمظهرلنگتاتوانستمینمو

صحنهورودیدرسمتبهداشتمکهوقتیصبح،روزآن

داشتمیاآراستهبسیارظاهروسر،رفتمیم سنجاقروی.

گرفتمدردستمهمعصایکبود،الماسشبیهنگینیکراواتم

لبمگوشههمرابازاردرموجودسنتیپنجاهسیگاربهترینو

امیپستصندوقطرفبهداشتمکهطورهمین.بودمگذاشته

بانویآنورسیدهخبریبلومینگتنازآیاببینمکهرفتمیم

راراهمتنومندمردینه،یادیآیممندیدنبرایموسرخ



زدفریاد.کردسد توهی: ؟ینیبینممگهروتابلواون!

ممنوعکشیدنسیگارنوشته دالرپنجکارتاینخاطربه.

.شیمیجریمه

پایشپیشزمینرویراخاکسترسیگارمکهحالیدر

کیعالیجناببپرسمشهمی:گفتمسردوخشک،ختمیریم

باشین؟

باًیتقر زدنعره! وصاحبومدیرئیلجکمنام؟کیمن:

هستمتئاتراینٔکارههمه سختیوسفتقوانینجااینما.

چهبهشدهنوشتهماقوانینازیکیهمتابلواونرویوداریم

!درشتی

تابلو؟کدوم:پرسیدم

استعمالتابلویبهکهحالیدرعصبانیتبا

ونیترپرتدرکهممنوعیدخانیات

اشارهداشتقرارسالنقسمتنیترکیتار

پس؟چیهاینتابلو؟کدوم:زدنهیب،کردیم

دادمپیشنهاد داخلروتابلوایننبودبهتر:

مطمئنطوریاینذاشتید؟میصندوقچه

!بینهنمیاونوکسهیچدیگهکهدیشدیم

.نیامدخوششمنشوخیازاصالً

دالرپنجگیتخوشمزهاینبابت!نمکدونگیمیجدی_

.شهمیاضافهاتمهیجردیگه

از.انداختمزبالهسطلداخلاکراهباراقیمتمگرانسیگار

.ارکسترتمرینسرجلسهرفتموگذشتمولزکنار

یهاهیاتحادتشکیلازقبلدورانواقعدرروزهاآن

پادشاهینوعیبهتئاترمدیرانکهزمانیبود،هنرمندان

تصمیماتواحکامهمانندهاآنیهامهیجروکردندیم

داشتاجراییقابلیتعالییهادادگاه ازمدیرانبسیاری.

ٔشهیگازکهبودچیزیازآنبیشهامهیجرازایندرآمدشان

شدیمدشانیعافروشیبلیت وولزبهمدامتمریندرحین.

کهازاینبعدحتی.کردمیمفکرلعنتیدالریدهٔمهیجرآن

بودمشغولفکرمچنانهمشدتمامتمرین هتلبهوقتی.

بیدارکردمراهابچهبرگشتم هاآن.کردمتعریفراجریان.

بیشهاآنعصبانیتکنمفکرمیهرچند.شدندعصبانیبسیار

اگرکهبوداینبابتباشد،مندالریدهجریمهبابتکهآناز

.بودندنازخوابدرچنانهماالنآمدینمپیشجریاناتاین

زمانیتاگرفتیمتصمیمکردیم،برگزارداخلیجلسهیکما

بهگرددبرمیجریاناین

تابوپرتبوداغروزهای

باهمراهموزیکالیهاشینما

آنازیکیدرآوازورقص

زغالمعادندارایشهرهای

 ...کهشهریایلینویزدرسنگ
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نرویمصحنهروینکندباطلراجریمهولزکه پردهقراربود.

ماهمگی۸ساعت.برودباالدقیقه۸:۲۱ساعترأسنمایش

بودیمزمینزیردردراتاق گریمپوشیدیم،راهامانلباس.

کردیمراهامان ولزدنبالراشخصیحاضرشدیم،همگی.

.فرستادیم

یاواهمههیچاوازبودیمهمکنارنفرچهارماوقتی

نداشتیم وانگهیوانرژی،آتشسرشارازبودیمجوانهمگی.

.داشتیمدردستهمچماقیکماازهرکدام

نقشبودماارشدترینکهچیکو.ظاهرشدولزبعدلحظاتی

رادهانشآبکرد،صافراگلویش.گرفتبرعهدهراسخنگو

گفتداد،قورت رادالریدهجریمهکهوقتیتاولز،آقای:

.ریمنمیصحنهرویمانکنیدباطل

شدعصبانیخیلیولز بامخالفتظاهراً.

نبودامرعادیقوانینش ،هابچهکنیدگوش:

ودارهخودشوخاصقوانینتئاترسالناین

قوانیناینازیکیکردم،وضعروهااونمن

استعمالوسیگارکشیدنممنوعیت

دخانیاته حیندرروگروچوبرادرشمامن.

کردماشمهیجردیدمکشیدنسیگار این.

.بذارناحترامبهشبایدهمهجاست،اینقانون

گفتهمهبهوبرگشتهابچهسویبهچیکو خببسیار:

امروزما.کنیدپاکهاتونوامگریمودربیاریدلباساتونو،هابچه

.میکنینمنمایشی

پیشآهنگبارچهاربودشدهمجبورارکسترلحظهآنتا

همتماشاچیانصدایکهبودجااینوبنوازدرانمایش

باالنمایشٔپردهچراکهکردندفریادودادبهشروعدرآمد،

.شودینمشروعتئاترورودینم

بودشدهخشمگینبسیارولز وبودشهرازاینعضویاو.

کهدانستیمخوباو.کندتحملراجریاناینتوانستینم

.مابودمشتدراوواقعدراستمحتاجمابهشرایطدراین

گفتفغانونالهبا پسرهابایستیددقیقهیک: شما.

کهاومدنجمعیتاین.کنیدرفتارمنباطورایندیتوانینم

.ببینننمایش

دادیمجوابما کنیمبازیکهاومدیمهمما: زمانیتااما.

کهشماییداینحاال.دیمنمیادامهباشهپابرجاجریمهاینکه

.بگیریدراخودتونوتصمیمباید

میزدیمبلوفداشتیمالبته ایندستمزدبهشدتبه.

راداریپردهنقشهمیشهکه_هارپو.داشتیماحتیاجنمایش

گفتشکست،راسکوتش_داشتبرعهده پیشنهادیک:

روروهاپول.بدیددالردههمشماودیممیدالردهما.دممی

کریسمسصندوقداخلرودالربیستکلوذاریممیهم

.میزیریمرستگاریسپاه

حقوقکلتونینمیخوادمیتوندلآگهشما:گفتولز

رستگاری،سپاهکریسمسصندوقداخلبریزینهمروتونو

بازیایمسخرهاینبابتهمسنتیکنیستمحاضرمناما

.بدمپولخیریه

بلندتروبلندترتماشاچیاناعتراضصدایپردهپشتاز

کویچ.بودرسیدهتهدیدبهحاالبودگذشتهاعتراضاز.شدیم

پرسیدطعنهوتمسخربا صندوقبه؟یشنویمکهروصدا:

تماشاچیایاینداریدوستیادیمیپولکریسمس

بکنن؟قلفتیپوستتوعصبانی

آمدینمدرخونشیزدیمولزبهکاردآگه باچنان.

اگردارمحتمکهکردیمنگاهمابهعصبانیت

.شکستیمراتکمانتکگردنتوانستیم

رااشمفتضحانهشکستآدمٔبچهباآلخره

اجرانمایشوشدماخواستهتسلیمپذیرفت،

.شد

مانیبعدبرنامهاجرایقصدبهشبشنبه

میکردیمترکراجاآنداشتیم ضمندر.

دقیقهچهلحدودوبودشدهتمامهمشمانینماآخرین

جمعراصحنهببندیم،راوسائلبپوشیم،لباسداشتیمفرصت

چکرامانهاچمدانبرویمآهنراهانبارایستگاهبهوکنیم

آمدندولزیهاآدمازدونفرکهبودیمگیرودارهمیندر.کنیم

.انداختندماجلویرابزرگبرزنتیکیفچهارو

چیه؟دیگهاینا:پرسیدیم

ولزآقایضمندر.تونهحقوق:گفتتمسخرباهاآنازیکی

شدهتمومشونسااسکناچونگفتنورسوندنسالمهم

.کردهجورخردپولباروتونوحقوق

.گرفتانتقامماازجوریاینولزبله

سنتیدهیهاسکهصورتبهدالرچندینکیفهرداخل

بنابراین.برسیمقطاربهتانداشتیمچندانیزمانطرفیاز.بود

بارادیگهکیسهسهوشمردیمسرعتبهراهاسهیکازیکی

سنجیدیمکیسهاینمقیاس ولزکهبودیمامیدوارفقط.

.باشدنکردهپرفلزیواشرباراهاسهیک

ترکراایستگاهقطارکهدرحالی.رسیدیمقطاربهباآلخره

تمامباوبلندصدایباگروه،پانتومیستهارپو،کردیم

:زدفریاد_قطاریهاچرختلوقوتلقصدایبلندتراز_قدرت

آتیشتونکبتتتئاترسالناونامیدوارمولز،آقایحافظخدا

.بسوزه

.کنیمبازیکهاومدیمهمما

جریمهاینکهزمانیتااما

حاال.دیمنمیادامهباشهپابرجا

تصمیمبایدکهشماییداین

 .بگیریدراخودتونو
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صبحامابود،سادهنفرینیکتنهااینکهکردیممیفکرما

دچارولزجکتئاترگذشتهشبکهخبردارشدیمبعدروز

بودبعدبهآناز.استشدهخاکستربهتبدیلوسوزیآتش

.بزندحرفهمکلمهیکحتیهارپوندادیماجازهدیگرکه

ماندیمباقیپانتومیستکهبهترهمان اوزدنحرفچون.

.بودخطرناکخیلی

داستانبررسی

اجتماعیگرایواقع:داستانژانر-۹

مدرنوپیشرفتهچنداننهشهریدرخواهندیمنفرچند

ابتداییامکاناتازشهر،آنتئاترسالندرکننداجرانمایشی

.استبرخوردار

موزیکالتاالرهایدیگرچونتئاترشهرهمسالن:مثال

نبوداستاندارد گنجایشنفربیشترپانصددرحدودمتأسفانه.

پشتٔمحوطهوانبار.داشترطوبتاشرختکناتاق.نداشت

کشیلولهوکوچکبسیاربخارییک.بودنورکمهمصحنه

مانمایش.بودجاآنامکاناتکلمعمولی،وبسیارابتداییآب

یکازموموبهبرداشتیکهبودموزیکالکمدینمایشیک

.بودموزیکالغیرمتن

:فردیآزادیعدم-۸

فردیآزادیعدمهانشانهازاستفادهباراوی

.دهدیمنشانمدرنچنداننهدرجوامعرا

ریختنسیگارکشیدن،عدمسیگار،تابلو،»

دهجریمهسخت،وسفتقوانینسیگار،خاکه

...«قدرتازابزاریاستفادهدالری،

بهداشتمکهوقتیصبح،روزآن:مثال

یاآراستهبسیارظاهروسر،رفتمیمصحنهورودیدرسمت

عصایکبود،الماسشبیهنگینیکراواتمسنجاقروی.داشتم

درموجودسنتیپنجاهسیگاربهترینوگرفتمدردستمهم

بهداشتمکهطورهمین.بودمگذاشتهلبمگوشههمرابازار

بلومینگتنازآیاببینمکهرفتمیمامیپستصندوقطرف

یادیآیممندیدنبرایموسرخبانویآنورسیدهخبری

.کردسدراراهمتنومندمردینه،

سیگارنوشته؟ینیبینممگهروتابلواون!توهی:زدفریاد

.شیمیجریمهدالرپنجکارتاینخاطربه.ممنوعکشیدن

پایشپیشزمینرویراخاکسترسیگارمکهحالیدر

کیعالیجناببپرسمشهمی:گفتمسردوخشک،ختمیریم

باشین؟

وصاحبومدیرئیلجکمنام؟کیمن:زدنعره!تقریبا

.تئاترهستماینٔکارههمه

.استفلسفهوهنرحوزهدرکه:آیرونیازاستفاده-۲

کهچهآنتناسبعدموخوانیناهمچیست؟آیرونی

.دهدیمرخچهآنباداریمراانتظارش

.است"ایرؤوواقعیتدرتضاد"آیرونیویژگی

بزرگبرزنتیکیفچهاروآمدندولزیهاآدمازدونفر:مثال

.انداختندماجلویرا

چیه؟دیگهاینا:پرسیدیم

ولزآقایضمندر.تونهحقوق:گفتتمسخرباهاآنازیکی

شدهتمومشونسااسکناچونگفتنورسوندنسالمهم

.کردهجورخردپولباروتونوحقوق

.گرفتانتقامماازجوریاینولزبله

سنتیدهیهاسکهصورتبهدالرچندینکیفهرداخل

بنابراین.برسیمقطاربهتانداشتیمچندانیزمانطرفیاز.بود

بارادیگهکیسهسهوشمردیمسرعتبهراهاسهیکازیکی

سنجیدیمکیسهاینمقیاس ولزکهبودیمامیدوارفقط.

.باشدنکردهپرفلزیواشرباراهاسهیک

.استآیرونییهایژگیوازدیگریکیپارادوکس،-۱

اگرحرفاما،زندینمحرفبنابرایناستپانتومیستهارپو

اوکهافتدمیگونههماناتفاقبزند

دیگویم زدنحرف". "نزدنحرف/

استکردهایجادپارادوکسی مانند. وسیاه:

سفید

کهدرحالی.رسیدیمقطاربهباآلخره:مثال

هارپو،کردیمترکراایستگاهقطار

تمامباوبلندصدایباگروه،پانتومیست

یهاچرختلوقوتلقصدایبلندتراز_قدرت

:زدفریاد_قطار

تونکبتتتئاترسالناونامیدوارمولز،آقایحافظخدا_

.بسوزهآتیش

صبحامابود،سادهنفرینیکتنهااینکهکردیمفکرمیما

دچارولزجکتئاترگذشتهشبکهخبردارشدیمبعدروز

بودبعدبهآناز.استشدهخاکستربهتبدیلوسوزیآتش

.بزندحرفهمکلمهیکحتیهارپوندادیماجازهدیگرکه

ماندیمباقیپانتومیستکهبهترهمان اوزدنحرفچون.

.بودخطرناکخیلی

=پیشرفتهچنداننهجوامعازانتقاد+آیرونیتکنیک-۹

گروتسک

یهاهیاتحادتشکیلازقبلدورانواقعدرروزهاآن:مثال

پادشاهینوعیبهتئاترمدیرانکهزمانیبود،هنرمندان

تصمیماتواحکامهمانندهاآنیهامهیجروکردندیم

داشتاجراییقابلیتعالییهادادگاه ازمدیرانبسیاری.

درخواهندیمنفرچند

وپیشرفتهچنداننهشهری

درکننداجرانمایشیمدرن

امکاناتازشهر،آنتئاترسالن

.استبرخوردارابتدایی
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ٔشهیگازکهبودچیزیازآنبیشهامهیجرازایندرآمدشان

شدیمدشانیعافروشیبلیت وولزبهمدامتمریندرحین.

کهازاینبعدحتی.کردمیمفکرلعنتیدالریدهٔمهیجرآن

بودمشغولفکرمچنانهمشدتمامتمرین هتلبهوقتی.

بیدارکردمراهابچهبرگشتم هاآن.کردمتعریفراجریان.

بیشهاآنعصبانیتکنمفکرمیهرچند.شدندعصبانیبسیار

اگرکهبوداینبابتباشد،مندالریدهجریمهبابتکهآناز

.بودندنازخوابدرچنانهماالنآمدینمپیشجریاناتاین

زمانیتاگرفتیمتصمیمکردیم،برگزارداخلیجلسهیکما

نرویمصحنهروینکندباطلراجریمهولزکه پردهقراربود.

ماهمگی۸ساعت.برودباالدقیقه۸:۲۱ساعترأسنمایش

بودیمزمینزیردردراتاق گریمپوشیدیم،راهامانلباس.

کردیمراهامان ولزدنبالراشخصیحاضرشدیم،همگی.

یاواهمهاوهیچازبودیمهمکنارنفرچهارماوقتی.فرستادیم

نداشتیم وانگهیوانرژی،آتشسرشارازبودیمجوانهمگی.

ولزبعدلحظاتی.داشتیمدردستهمچماقیکماازهرکدام

ظاهرشد برعهدهراسخنگونقشبودماارشدترینکهچیکو.

گرفت داد،قورترادهانشآبکرد،صافراگلویش.

مانکنیدباطلرادالریدهجریمهکهوقتیتاولز،آقای:گفت

بامخالفتظاهراً.شدعصبانیخیلیولز.ریمنمیصحنهروی

نبودامرعادیقوانینش تئاترسالناین،هابچهکنیدگوش:

ازیکیکردم،وضعروهااونمنودارهخودشوخاصقوانین



.دخانیاتهاستعمالوسیگارکشیدنممنوعیتقوانیناین

دیدمکشیدنسیگارحیندرروگروچوبرادرشمامن

احترامبهشبایدهمهجاست،اینقانوناین.کردماشمهیجر

.بذارن

گفتهمهبهوبرگشتهابچهسویبهچیکو خببسیار:

امروزما.کنیدپاکهاتونوامگریمودربیاریدلباساتونو،هابچه

.میکنینمنمایشی

پیشآهنگبارچهاربودشدهمجبورارکسترلحظهآنتا

همتماشاچیانصدایکهبودجااینوبنوازدرانمایش

باالنمایشٔپردهچراکهکردندفریادودادبهشروعدرآمد،

.شودینمشروعتئاترورودینم

بودشدهخشمگینبسیارولز وبودشهرازاینعضویاو.

کهدانستیمخوباو.کندتحملراجریاناینتوانستینم

.مابودمشتدراوواقعدراستمحتاجمابهشرایطدراین

گفتفغانونالهبا پسرهابایستیددقیقهیک: شما.

کهاومدنجمعیتاین.کنیدرفتارمنباطورایندیتوانینم

.ببینننمایش

دادیمجوابما کنیمبازیکهاومدیمهمما: زمانیتااما.

دیمنمیادامهباشهپابرجاجریمهاینکه شماییداینحاال.

.بگیریدراخودتونوتصمیمبایدکه

میزدیمبلوفداشتیمالبته ایندستمزدبهشدتبه.

■ .داشتیماحتیاجنمایش
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 «دانشکده ادبیات از پشت ردیف صنوبرها»یادداشتی بر رمان  

«فاطمهدریکوند»؛«علیجوزیپریعبدال»سندهینو
 

عبدالعلیٔنوشته«صنوبرهاردیفپشتازادبیاتٔدانشکده»کتاب

شدهمنتشرکلمهحکمتنشرسویازصفحه۹۹۱درپورجوزی

اولروایتوشودمیروایتتکهتکهوپازلیٔوهیشبااینرمان.است

باپستومدرنهایرمانٔوهیشبهشخص، هایمایهدرونمدرن

.بردروانشناسیکارراپیشمیوپلیسیمعمایی،اجتماعی،ٔعاشقانه

است.برخوردارهمخوبینسبتاًایجازوازاستمنسجمروایتزبان

به شایدواستنویسندهخاصاش،ظاهریپیچیدگیرغمزبان،

کهروایتیٔوهیشاست،زباناینبهرسیدنکتابٔمشخصهبارزترین

زبانکهمواردیدرجز.بردمیخوبیٔبهرههمبومیزبانازگاهی

رازباندستییکوروندمیکاربههمکناردرکتابیوعامیانه

کنندمیمخدوش موصولهایکهومیمیرهایضماززیاداستفاده.

کاهدمیروایتشیواییازهم وچنداننهآراییصفحه. خوب

ٔوهیشاینآیااماکندمیدشوارگاهیراخواندنشهمکتابفشرده

بهرارمانشان،بودنسرراستعیندرماجراهاپیچدگیوپازلی

کردهنزدیکنوشتارینوعاینهایمولفهٔهمهبامدرنپستکاریک

است؟

منتقدینطرفازشدهاعالمقراردادهایواصولازبعضیهرچند

وکنندمینقضراهمدیگرگاهیمدرنپستهایداستانبرای

مدرنپسترانثریبشودشایدامانیستشانکدامهیچدرقطعیتی

باشدداشتهرابارزشهایویژگیکهخواند سراغدیدگاهاینبا.

.رویممی"صنوبرهاردیفپشتازادبیاتدانشکده"رمان

گرفتارهاییآدمنگرشوزندگیحاصلمدرنپستهاینوشته

وسنتمیانمعلقکاراکترینمایاندنبرای.هستندمدرنشهرهای

استومدرننیمهسنتینیمهذهنیتیوهاسنتدرگیرکهمدرنیته

نگرانوبرقراریارتباطدرناتوانیوزبانلکنتشرم،گرفتارهنوز

آیاوخانوادهقضاوتونگاه خاصروایتٔوهیشایناجتماعاست،

حتیکهآدمینه؟یااستمناسبهادرگیریاینازفراترهایآدم

.نیستمدرنیتهازحاصلتنهایینوعازهماشتنهایی

چرایوچونبیحضورمدرنپستهایرمانبارزهایویژگیاز

موردرماندر.استمرسلمجازخصوصبهمجازوکنایهاستعاره،

همآنکند،میپرتوصیفبیشترراهاویژگیاینجایبحث،

مشخصاتدیگرازهزلحتیوهجوطنز،.تکراریهایتوصیف

.ندارندنمودیهیچرمانایندرکهاستمدرنپستخاصخیلی

کارایندرولیشودمیشروعمیانهازاغلبمدرنپستداستان

ویژگیشروعابتداازچیزهمه است. ها،مدرنپستدیگرشده

رسدمینظربهکهاستهاداستانفشردگیوایجازوبودنمینیمال

عملشگرداینبرخالفدرستغیرضروریتکرارهایبارماناین

است کرده مختصاتازبازپایانگاهوقطعیتعدم. کامالًدیگر

وقطعیکامالًانتهادرچیزهمهاینجادراماهاستمدرنپستخاص

.گذاردنمیخوانندهتدبروتفکربرایسهمیهیچواستروشن

استکمرنگبسیارمدرنپستکاریکدرهمتغزلودرامحماسه،

تکهها،تکهگذشتهازاین.استاصلیهایتمازتغزلکارایندراما

هایروایتواعتمادقابلغیرراویوشانناپیوستگیوماجرابودن

بههمراه هایویژگیازمرتبطچنداننههایتکهآوردنمتناقض،

.استکاراینمدرنپست

کارابتدایدرراویممتدهایروایتوشخصاولدیدزاویه

وماجراهابیشترتقریباًوقتیادامهدرامانیستندبارکسالت

خوشایندچندانبردمیپیشتنهیکراهاگشاییگرهوهاافکنیگره

اجازهودادمیبیشتریمیداندیالوگبهنویسندهاگرشایدنیست.

.شدمیبهترکاربزنندحرفخودشانهاشخصیتبقیهدادمی

بهشود،میشروعرئالفضاییدرعاشقانهروایتیکباداستان

وپلیسیکامالًادامهدرورودمیپیشمعماورازورمزسوی

روانشناسانهتفسیروتعبیریکبهمیلپایاندروشودمیجنایی

کندمیپیدا وبهترساختاریکبااگرشایدژانرهااینترکیب.

ایناستآیدمیپیشکهسوالی.شدمیبهتررفتمیپیشتلفیقی

اساسیچهبررارماناینماجراهایدرشخصیتٔدوگانهرفتارکه

باآنتواننمیکرد؟توجیهتوانمی بودنشخصیتیدومشکلرا

هویتشخصیتیدواختاللدرزیراکردتوجیهراوی یاپریشیا

ازمستقلطوربهوتناوبباکدامهرهاشخصیتای،تجزیههویت

حتیرایکیآنکارهایکدامهیچکهطوریبهکنندمیعملهم

برناظرشخصیت،ازبُعدیککار،ایندراما.آورندنمیخاطرهمبه

یامذهبیمتوندرامارهنفسمثلچیزیبا.استدیگربُعداعمال

روایتزیراکردتوجیهششودنمیهمزرتشتیمتوندرشروخیر

وجهدوهرطرفازماجراهاالپوشانیوکتمانوصادقانهچنداننه

دروغدوهرکند؛میمنتفیهمراشروخیرقضیهراوی،شخصیت

گویندمی وجهگر،وسوسهیادومبُعد۹۹صفحهپایاندرمثالً.

شعرمورددردروغگوییبهمتهمدرستیبهراشخصیتترمثبت

.کندمی

رفتارشاندرگاهیهمهاشخصیتاستآبادخرمشهرکار،فضای

ازفراربرایمثالًکنندمیرعایترافرهنگیواجتماعیالزامات

دروغراحتیبهوکنندمیپنهانراشانرابطهدیگرانقضاوت

گویندمی طرفازدیگرجاهایدراگرکهسانسوریوالزامات.

جامعهوهاخانوادهطرفازبیشترآنجااستقهریهقویهوحکومت

مکانچندبهاشارهبافقطآبادخرمشهرفضایمجموعدراما.است

مردمازچیزیما.افتدمیاتفاقخألدرچیزهمهانگاروشدهساخته

.بینیمنمیشاناجتماعیوفرهنگیخاصروابطورفتارهایو

وردسرعتبهدرویشیکهایخوابرمانابتدایدرکهشهری

وآدمها،هذیانآناساسبررادرختناموشودمیمردمشزبان
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وادامهدرگذارندمیحوا مرموز

شودمیمشکوک صنوبررازمثالً.

هنوزکهرااوپدرشماند.میمخفی

وکندمیزندگیقبلیمحلههماندر

زندمیجاشهیدرودمیمدرسه به.

ازنمادیکهدردمٔگندهزنرغم

ازسرکسیاست،تجسسوفضولی

همبازپرس.آوردنمیدراورازورمز

کلکقاسمماهیتٔدربارهکسهیچاز

درجوشوجنبپروبرونگراهمهآنشهریپرسد.نمیچیزی

شودمیتصویرجمعیحافظهوتاریخوگذشتهبیادامه رغمبه.

برایخوانندهکهانتظاریوداستانشخصاولدیدزاویه

مختلفگیریشکل اماشخصیتابعاد بازچندانشخصیتدارد

بودنمنفعلدرونگرایی،ذهنی،هایوسوسهنویسندهالبته.شودنمی

اما.دهدمینشانخوبیبهرارابطهبرقراریدرشخصاینناتوانیو

روایتشدرآنازچندانینمودماخواندمیفلسفهکهشخصیتی

ٔهمهاست.کتابواصطالحچندبهاشارهحددربیشتربینیمنمی

عنوانباهمهازنبیشترومیاستادمدرشوندمیخالصهاستادها

وشوندمیمعرفیبختدموطالقحالدرونکردهوکردهازدواج

ندارند،مردهابارابطهدرجزدیگریخصوصیتیاوصفتهیچ

بهتوجهباراآنبشودشایدالبتهکهراوی،خواهراندرموردحتی

کردتوجیهراویذهنتهمردساالرانهنگاه همانبهظاهراًراوی.

مرتکبهمخودشکهکندمیخفهاشروسریبارالیلیجرمی

.شخصیزندگیازهاییقسمتسانسوروکاریپنهانجرمشده،

بهبازپرسیجریاندرفقطوکندمیهمخودشراویکهکاری

اشارهاشزندگیٔشدهمخفیهایسالبهفشردهوگذراصورت

کندمی وفرافکنینوعیباوکشدمیکاریپنهانبرایرالیلیاما.

.داردخوددادننشانگناهبیدرسعیموبورمرموزقاتلساخت

حددرفقطکند،میسانسورکاملرااشزندگیمیانیبخشراوی

زندانوچپبهگرایشازچیزیوبردمینامپروینازجملهسهدو

گویدنمیرفتنش قابلغیرراوییکاوازکاری،مخفیهمین.

قویلیلیازانتقاموقتلبرایاودالیلوهاانگیزه.سازدمیاعتماد

...وجنسیمالی،روانی،روحی،دیگرمشکالتوجودظنونیستند

راویطرفازتوانندمیکهچیزهاییکند؛میتقویتراویبرایرا

.باشندشدهسانسوردارد،همسانسوربهعادتاتفاقاًکه

هیچدرکهکندمیاستفادهامکاناتیوفضاهاازگاهیراوی

صفحاتدرکهایمهمانیدرمثالًنشدهاشارههاآنبهایمقدمه

نشانبزرگغذاخوریمیزیکپرداختهآنشرحبه۹۹۱تا۹۹۹

نشانابتدادرکهتصاویریوشانخانهفضایدرتقریباًکهدهدمی

نداشتوجوددادمی آنبرنفربیستنزدیککهمیزیوجود.

ٔسفرهیکاست،حتیبزرگغذاخوریسالنیکمستلزمبنشینند

ترپذیرفتنیسنتیشهریکفضایدرخصوصبهزمین،رویبزرگ

بود دادمادٔخانوادهبهروایتخردهیکصورتبهمهمانیایندر.

خوبیدیدچندانسنتیایجامعهدرکهپردازدمیشانسرخانه

ازهمدهدمینشانرااشخانوادهوقتیندارند،اوموقعیتبهنسبت

انتخابمناسبطنزاندکیباهاآدماسامی،همورفتارلحاظ

.اندشده

مستندایندرهاتاریخ نیستنددقیقوکار نظربهراوی.

استتاریخیحوادثبینسرگردان وعینیهایتاریخشودنمی.

از۹۹۹صفحهتااو.کردتوجیهراویاساسمشکالتبررامشخص

مصاحبهآوردنباناگهانآنجاوزندنمیحرفیماجراوقوعتاریخ

وکندمیاعالم۲۱سالراتاریخها،یارانهموضوعونژاداحمدی

بقیهباکهدهدمینشانسالهسیحدودراخودشهمجایی

جنگزماندرلیلیهمراهبهکهراوی.نداردهمخوانیاصالًماجراها

سیتوانندنمیدههنوداوایلاندبودهنوجوانشصتدههبمبارانو

آبادخرمشهرتوصیفبهراویجایییا.باشنددانشجووسالهچندو

بهکهپردازدمیاشماهیازپرروخانهو خیلیهایسالمتعلق

است۲۱سالازدورتر گلسرخیدادگاهقاضیاز4۱صفحهدر.

امروزیجوانیکواستقدیمیخیلیٔهیقضیککهزندمیحرف

مثلصرفاًندارد،آنبهنسبتایدرگیرانهوملموسخیلیذهنیت

.حسیونوستالژیکانقدرنهکندمینگاهآنبهتاریخیٔهیقضیک

امادیدهیوتیوبتویرافیلمآنبگویدکندمیسعیراویچندهر

پذیرفتنیتاریخیقضیهیکباحسیودرگیریعاطفیهمهاین

.رفتههمزندانآنبرایواستچپاحزاببهراویگرایش.نیست

پسریوبودهشصتدههاوایلتقریباًاحزاباینویارگیریفعالیت

سینژاداحمدیزمانباشدسالهبیستشصتاوایلدههدرکه

سالسیازبیشترگویدمیسرهنگدیگرزنجاییک.نیستساله

همجایککرده،ازدواجسالهسیحدوداًسرهنگباکهداشته

شانعروسیفردایگویدمیهمبعداندبودهعقددوسالگویدمی

و۹۸سالبایدسرهنگیعنیشده،ظفارجنگراهیسرهنگ

سالهیکیوسیظفارجریان کهقبریسنگدراماباشددو

اوبیندمیزیرزمینتویراآنراویوساختهخودشبرایسرهنگ

.باشدداشتهبیشترسال۸۹نبایدجنگزمانیعنیاست۸4متولد

صفحه آوانگاردسهمطرفاینبهمشروطهازگویدمی44در

راویبودنآوانگاردازچیزیخواننده.بودهناسزاوفحشجماعت،

دلحرفظنواستاثردرناجوریٔوصلهقسمت،اینوداندنمی

گلدانرویزننمایهدوازراوی.کندمیتقویترابودنشنویسنده

 خوبکاردرکهکردهاستفادهداستاناهلومنتقدبازپرسو

اسم.هستندایکلیشهدوهرامااندنشسته ردیفورماندر

داردوجودظریفیهمایهامصنوبرها هایجاذبهوگیراییکارکل.

هزارایجادتاکارخوبتوصیفاتوزبانازدارد،راخودشخاص

وسانسورومدارااسیربیمارِهایروانسوررئال،وپیچیدهتوهای

ومعماییمرموزجادویینیمهخیالینیمهفضاهایایجادتافشار

وداستانورمانفضاهایدرچندانیسهمکهشهریدرتاریخی

■ .نداردسینما
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 «شیوَن»و مجموعه داستان « خط تیره»داستان بلند  ٔدرباره  

«مصطفیبیان»؛«سعیداسدی»نویسنده


بلند تیره»داستان «خط یک رمان –اجتماعی –احساسی

باقضایاومسائلیسرواصوالًرمانیکه.استیاحادثه–انتقادی

اجتماعیتمرکز احوالمحیطیو و اوضاع بر بیشتر که دارد کار

سعی نویسنده راکندیمدارد. هیجاناتدرونیخود احساساتو

نسبتبهحوادثپیرامون،اززبانعلی)شخصیتاصلیرمان(نشان

،کمابیشبرمحورحوادثگسستهو«خطتیره»داستانبلندبدهد.

ناپ گرددیمیوسته پیرنگو حوادثهاییتشخصو تابع داستان

ازیکحادثهتصادفیاصحنهبا«خطتیره»داستانداستاناست.

اندشدهکهپلیسومردماطرافآنجمعشودیمپیکانکهنهآغاز

هستندوهمراهشانوبیتفاوتدرحالصحبتکردنباگوشی

مردمتصمیمدارنداورا.گوییکنندیمپولبهسویجسدپرتاب

کنند! غرق اسکناس از دریایی در پیرمرد از یارانندهنویسنده

وعلتراهبندانراپیداکندشودیمکهازماشینشپیادهنویسدیم

امروزیکنفرازجمعیتدنیا:»گویدیمودهدیموزیرلبدشنام

بیتفاوتیافسرپلیس«شودیمکم »نویسدیماز بیستوسالی:

چراازنگاهنویسندهافسر«هفتهزارنفردرتصادفکشتهمیشَن.

 به مردم و راننده پیرمرد انسان»پلیس، یک مرگ تفاوت« بی

!؟اندشده با داستانرا «نقداجتماعی»نویسنده، بهکندیمآغاز و

هایییناروا.اوپردازدیمیکطرحمسئلهاجتماعیبادیدانتقادی

 .درمسیرداستانبهخیزدیموبهاعتراضبربیندیماجتماعیرا

وتوجهخوانندهرابهکندیمسیگار،الکل،اعتیادوخودکشیاشاره

 هایتواقعاین .کندیمجلب داستانِ اصلی شخصیت خط»علی،

«تیره اشیزندگٔدههورودبهچهارمینٔآستانهدر هامدتپساز

.پسازیکسالواندیشودیمیبهنامیلداتنهایی،عاشقدختر

علی.گذاردیمچتکردنوگپزدندراینترنت،بااوقرارمالقات

برایمدتطوالنینزد بهعنوانیکدوست، را دوستداشتیلدا

خودنگهدارد.بههمینخاطرهرگزعجلهنکردهبودکهاوراببیند!

«هاینیدوبل»تابمعروفشعلیبهیاداینجملهجیمزجویسدرک

دوستیبینیکمردویکزنممکننیست،زیرارابطه»افتادکه:

جنسیبایددرآندخالتکند؛وعشقبینیکمردومردیدیگر

داشته دخالت آن در نباید جنسی رابطه زیرا است، ممکن غیر

نویسندگیعالقه«.باشد به است. خیام اشعار و علیاهلمطالعه

 خوشنویسییهاداستاندارد. زیادینوشتهاست. اشعار و کوتاه

سبککندیم نقاش مونچ، ادوارد از نقاشی اتاقش در .

نویسندهدررمانشبه اکسپرسیونیسم)هیجاننمایی(نصباست.

توانیماماکندینمتابلوینقاشیاشاره هایینقاشحدسزدزیرا

مون مونک(ادوارد ادوارد موضوعچ)یا با بیماریو و درد برمحور

علیآدمیبودکههیچوقتعشقرا.اندگرفتهیکزنومردشکل

،حاالگذاشتیمقبولنداشتورویایناسموابستگییادلبستگی



یک البتهشکستٔطرفهیکٔرابطهخودشوارد و عجیبشده

برایشاتفاقافتداندینمعلیخوردهاست! اد؟دراینحماقتچرا

اینمدتبهشدتروییلداحساسشدهبودودوستداشتهیچ

نباشد. حسوحشتناکی»پسردیگریبهغیرازاودرزندگییلدا

 چنگزد. متعجبنگاهشدانستمینمقلبمرا کنم؟ کار چه باید

ببندموکردمیم .دوستداشتمزنجیرشکنمیادستوپایشرا

نگهش پیشخودم همیشه دارمبرای » رضا،کتاب(.۸۲)صفحه

پُرفرازونشیبیٔرابطههاآنتنهادوستعاقلوصمیمیعلیاست.

برایدیدناوبه همیشهرضا همداشتند. رضاآمدیماشخانهبا .

میهاآدمماهاوقتمعتقداستکهزندگییکجنگاست.بعضی

اوسعیدهیمیم،ولیبازهمبهجنگادامهیمابازندهقطعاًدانیم .

دوستومشاورخوبیبرایعلیباشداماانگاردراینمسیرکندیم

است. بازنده »نویسدیمنویسنده قهرمان: خود برای که کسانی

امااگرخوابندیم،تاموقعیکهحقیقترانفهمندآسودهاندساخته

زبانداستانباآرامشوبرروییک(.کتاب۸۲)صفحه...«بفهمند

خط پایان به چنانی آن گره و اوج بدون و .رسدیمموازیآغاز

امروزماستکهنویسندهٔجامعهداستانروایتزندگیواقعیمردم

 با داستان بپردازد. آنها به درستی به است کرده یهابرشسعی

ودرانتهایداستاننویسندهاززبانِرسدیمکوتاهوزیبابهپایان

افسر و پیرمرد بیانراننده داستان نگارش از را هدفش پلیس

کلکندیم در اینکتابحاصلیابهرهترینیژهو. مطالعه با که

شودیم لذت زبانٔصحنه، از نویسنده که است داستان پایانی

.کندیمداستانشخلقهاییتشخص جوانٔیسندهنوسعیداسدی،

 بلند داستان تیره»کشورمان خط  را« سال توسط۹۲۱۱در

 در افراز همانسال۹۲انتشاراتکیان در او کرد. منتشر صفحه

توسطنشرورجاوندبهچاپرساند.«شیوَن»مجموعهداستانیبانام

داستانکوتاهاستکهحالوهوایی۱ازیامجموعه،«شیون»

وبهزبانیسادهوروانبررویکاغذداردفلسفی،عرفانیوپندآموز

نویسندهدراینمجموعهداستانسعیکردهاستآوردهشدهاست.

 عواطف و حاالت ٔیچیدهپبه و هاییژگیوذهنی هاانساندرونی

 و معلول علتو تشریح به نویسنده رو این از هاواکنشبپردازد.

بهبررسیانواع«شناختداستان»جمالمیرصادقیدرکتاب.پردازدیم

او »سدنوییممختلفداستانپرداختهاست. کهیاخالقهبهآثارمعموالً:

وهایتشخصدرآنهاتاکیدبرحوادثخارقالعادهبیشترازتحولوتکوین

استبهنثریاخالقه،قصهمیگویند.اماداستانکوتاه،روایتهاستآدم

وبیشترگیردیمواحدمددیرتأثکهباچندشخصیتسروکارداردواز

تمرکز پیرنگ.یابدیمبرآفرینشحالوهوا برایجذابیتشدناین«تا

 شایدهاقصهگونه و مناسب آرایی صفحه با نویسنده بود بهتر چه ،

کتابکمک نوستالژیکوهماهنگبافضایدرونیداستانبهبهترشدنِ

■ کرد.می



 

 1315 ماه دی |چوکماهناهم ادبیات داستانی |هفتاد و هفتمشماره 12

 «هوشنگ چالنگی»شعرهای عناصر روایی در  بررسی  
 «غزالمرادی»

 

،مسجدسلیمان خورشیدیدر۹۲۸۱زاده چالنگیهوشنگ

متعددیبههایمجموعهکهازاواست. ایران شاعرمعاصراهل

است چاپرسیده پیشگامانشعر یکیاز دیگر»او شعرو«

روایت است. شاعرانکیاستیتکنموجنو استفاده کهمورد

 است. اشیا،هاآنبوده روایی منطق گرفتن اختیار در با

المان به را موجود کردهایگونههای برهدایت افزون اندکه

گاهیاینحفظقاعدهگریزیازروایت بیانکنند. شعریرا

گریزی سورئالتواندمیقاعده عناصری از قالباستفاده در

باشد.

بااوباشکهدراینشبسپید»

دستمیزندکهبههرچه

زایدمیدرختنیلی

اگربتوانی

رهاکنهرچهرا

زورقبیسرانجام صفحه"(۸)هاخواب"شعر)شخویدر

۹۱۱)

در اینعنصر از شاعران دیگر مانند هوشنگچالنگینیز

نتوان شاید که هرچند است کرده استفاده خود شعرهای

ازاوشعرهایاوراعمدتاًروایینامیدچراکه

 هاروایتخرده صورت ودرایاشارهبه ناگاه

کرده استفاده خود شعر سطردر چند قالب

 عناصراست. از که زیر نمونه مانند

نوستالزیکنیزبهرهبردهاست.

رفتنخیالیبیشنیست»

اینراامشنیدهازمادرم

آرامباغراازمادرمکه

کردتارویمیزخانههدایتمی

بگذاربافکرآنستاره

دادمیکهبویگندم

(«۲۹آخر،صفحه)شعرشمشیرفصلدلخوشباشم

وآهنگدرونیشعرازطریقدقتوظرافتدر ریتم حفظ

اصلی از یکی واژگان، ویژگیهمنشینی اشعارترین های

نمونهزیرمانندهوشنگچالنگیاست؛

دراینمکانستارگانخاموش

هشتتصویرهایبکهچونمردگان

بهجیبدارند

داریدمیاینلحظهکهرادوست

 هایچشمای را جهان صدای که شنویدمیمن

(۹۸۸صفحه"برآبها"شعر)

ونزدیکیبهنثر،اززباندرعینسادگیشعرهایچالنگی

پیشمیآهنگیدرونیپیرویمی آهسته و نرم و .دنروکند

حالرخدادنایدرگرچهدرپشتاینآهستگیانگارحادثه

حادثه کهایاست؛ تصویرهای پنهاندر اشعار انگیز خیال

 هستند.

بگذار»

ازگوشهایمنجوانترباشدهمواره

بردمیخوابیکهمرادورتر

بگذارهمیشه

سقوطاینماه

(۲۸شعربختارهاصفحه)پذیرددرجیبهایمنانجام

هازباندرعینسادگیونزدیکیبهنثر،اشعاریکهدرآن

.رودکندونرموآهستهپیشمیازآهنگیدرونیپیرویمی

ایدرحالرخدادناینآهستگیانگارحادثهگرچهدرپشت

وگاه شدهدرتصویرهایآهنگیناشعارایفشردهحادثه،است

آمیزندوتصویرهایشاعر،سختباطبیعتمی

.کنندازدلطبیعتسربرمی

کردآرامبرفراتوانستم»

صبحبه

باجدالخانگیعلف

کهنامخودرامیگویندومیمیرنداماگلها

چونصداییدور

(«۹۱۲صفحهIVکهبهچنگگیریوگریهکنی)شعر

درشعرهایچالنگینوعیمعماریتصویریوجودداردکه

تعویقمی به متنشعرها در را بینمعنا باعثاز که اندازد

 شودمعناییواژگانمیهایتکرفتنمشخصه

وشبنوشتمکفندورنشستم»

بینممیرااتخندهسرخچهر

(۹4۹صفحه–)شعراتبرفیسفیدونامنیکویسایهٔهقل

داشتهرواییممکناستبافتیبیانیوجودهمدرشعرهای

بافتی چنین به کمتر چالنگی شعرهای در اما باشد

افزودنعناصریسمبلیکخوریمبرمی با شکلیآنبهشاعر

مانندگرگوروباههاییواژهاستفادهازداستانیبخشیدهاست

بادراختیارگرفتنمنطقهاآن

هایموجودرارواییاشیا،المان

 کردهایگونهبه اندکههدایت

افزونبرحفظقاعدهگریزیاز

 شعریرابیانکنند.روایت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85
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 در هایداستانکه از هاآنایرانی استفاده شودمیبیشتر

وعناصریسمبولیکهستند.

درچهارفصلهائل»

شبگلهگلهاست

روباهگلهگله

وگرگ

استوقتیبیابانزرد

انقراض از "شعر)لرزدمیخویش توان "نشستاینک

اشیاوموقعیتهارادروضعیتیدرواقعچالنگی(«۲4صفحه

دهدکهعکسالعملهایعاطفیخوانندهرابرانگیزدقرارمی

البتهازباراندیشهوتفکرضمنآنکهپیوندیعینیبرقرارکند

شاعرنیزنبایدغافلشدکهبرایبیانمفاهیمازعاطفهسود

است برده اقلیتچیزی دلادبیات یکاقلیتدر استکه

.نالدمیاماهنوزپرندهای»سازد.اکثریتمی

بیانمی کندوبراساساینادارکهرراویادراکخودرا

هرگذاردایراکنارمیگزیندوپارهازحوادثرابرمیایپاره



وسایههایهرچهدرختانمحجورایستارهنزدیکبا

(۹۱۹من)صفحههایگریهدر

دورشاخساربر

می شاعردربیشترشعرهایاینسازدراویطرحروایترا

ازراویاولشخصاستفادهکردهاست.مجموعه

میگویممشتبستهاکنونبرشما»

درکوههاواژهازاین

ازبرفکوهسپید

دردهایطالییناگاه

(۹4۱صفحه"-"کهجهانازوهمشود)شعروگفتهبودیم

 را چالنگی دوگروهتوانمیشعرهای کردبه تقسیم

 زبان که زبانایسادهشعرهایی که وشعرهایی دارند

ونحوتریپیچیده وکلمات انتخابداشته را گریزتری قاعده

بااینوجود،آثارجدیدترنوعیتعویقوبازآفرینیکرداست

فضا و معنا چشم خوردمیبه همانطور . کنار در دیگراو

 ■«نشاعرا
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 عقل ٔمحکمهعرفان در 

«غالمعلیملول»


تعریفعرفان

آمیزه عرفان مکتبِمکتبِ ذوقیات. و فلسفه از است ای

تواندازطریقعرفانبراینباورِبنیادینبناشدهکهانسانمی

آموزش با همراه تواناییریاضت به نظری، مافوقهای هایی

وگاهیهرچندبهندرتبهحالِ(کرامات)بشریدستیابد

حال،حقایقبراودستیابدکهدرآن(وحدتِباکلّ)عرفانی

،(کشفوشهود)شودآشکاروپردهازاسرارورموزبرداشته

آنچهکهگفتهشداُسّواساسمکاتبعرفانیاست.

ایکهمکاتبعرفانیراازمکاتبهایاساسیبنابراینویژگی

می متمایز فلسفی و دینی ریاضتکند، کرامات، حالِ،

کلّ)عرفانی با (وحدتِ حصولمعرفتو

است.(کشفوشهود)درحالِعرفانی

ٔگفتهبه حالِ وحدتِ)یعرفانبیشترعرفا،

کلّ نمی(با ارادیدیر آن پیدایش و پاید

درکالمو آنحال، نیستوشرحچگونگیِ

عقلزباننمی حالتیاستماوراءِ گنجدزیرا

وحتّیفراحسّی.

حالِ در که معرفتی عرفا، ادّعای به

آندس درتمیعرفانیبه ریشه یابند،

هانداردبلکهمحفوظاتِپیشینِذهنآن

آن اینشود.هابهعرفااعطامیازمنبعیخارجازذهنِ

و دین با مقایسه در را عرفانی مکاتبِ ویژگیِ بارزترین ادّعا

کند.فلسفهآشکارمی

 عرفا از که آنچه اینمعرفتنقلٔدربارهاگر چونِ و چند

شودکهازوقوفبهعلومم،طیفوسیعیمیشدهراگردآوری

شود.بشریتایگانگیووحدتباکلّراشاملمی

 نیکلسون ا. بین(م.۹۲۹۲-۹۱۱۹)رینولد. مشترکاتی

:کندهایگوناگونصوفیهبیانمیفرقه

العادهکهخداوندبهمریداناعتقادبهنیروهایمعنویخارق
کند.نیروهاییکهآنهارابرخوردنیمواصحابوجدعنایت

 یاری غیره و غیبگویی و مارافسایی و ویمآتش کند.
مرحله» دیگرگذراندن و روزه و نماز و خلوت در شاق ای

«هاریاضت حرکتهای»و موسیقیو کمکاز و بسیاریذکر
احترامبهپیرو»و«پوشیدنلباسویژه»و«بدنیگوناگون...
برگزاری»و«اینزدیکبهتقدیسدرجهمرشدطریقتتا


ک)«مراسموسنندقیقبههنگامدخولمریدبهطریقت

(۹۲۹ص،۹
عرفان،ٔفلسفهدرکتاب(ش.۹۲۸۹تولد)دکتریحیییثربی

عرفانراچنینتعریفکردهاست:

ایاستکهدرکشفحقایقجهانوپیوندانسانوطریقه
بلکهبر نهبرعقلواستدالل، و«اشراق»و«ذوق»حقیقت،

حقیقتتکیهداردوبراینیلبهاین«اتحاد»و«وصول» با
،ص۸ک)«گیرد.ایرابکارمیمراحلدستوراتواعمالویژه

۲۲)
تصوّف،عرفانرادکترقاسمانصاریدرکتابمبانیعرفانو

کند:چنینتعریفمی

معرفتبهمعنیشناختاستو» عرفانیا
ق معرفت اصطالح، طریقدر از که است لبی

می حاصل شهود و )«شود.کشف ص۲ک ،
۹۲)


عرفانپناهگاهسرخوردگانازعقل

پناه آنمکهچگونگیِ پیِ در ایننوشتار در

آشکار عرفان به را عقل روشِ پیروانِ بردنِ

کنم.

سپیدرویازتبیینجهانوپاسخ عقلاینپیرسفیدمویِ

است.برخیازپیروانروشِعقلهایبنیادینناتوانبهپرسش

راتواناقراربهنادانیدراینبابنیست.آناناصراردرتبیین

هایبنیادیندارندوبهناچارگویندجهانوپاسخبهپرسش

دیگریفسانه ابزار و عقلوسیله جز ما خاموششوند. ایو

برایشناختنداریم،آنکسکهازشاهراهعقلبهکورهراه

جهانرویمیتبیی شاعرانه عقلنِ روشِ راستینِ پیروِ آورد،

نیست.

 گرااست:گروتجربهمنظورازعقل،عقلِاستداللی،تحلیل

احکامِخودرادَمبهدَمباقوانینجهان هاویداورعقلیکه

می سازگار طبیعت و منشاءِ که عقلی ؤفلسفهکند. مشّاء

دینوعرفانرأیدآورندهپد بشریاست.عقلیکهمبانیِ علمِ

می نیز و آنٔدربارهسنجد نادرستیِ یا و حکمدرستی ها

اقرارمیکند.می بهنقصانخود خودعقلیکهخود کندامّا

ویرایشمی را خود دم نردباندمبهکندو در روز به روز و

رود.ایبهپیشمیتعالیپلّه

اساسیویژگی کههای ای

مکاتب از را عرفانی مکاتب

کند،دینیوفلسفیمتمایزمی

ریاضت کرامات، حالِ،

کلّ)عرفانی با و(وحدتِ

معرفت حالِحصول در

 است.(کشفوشهود)عرفانی
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مشّاییرادرتأییداتِٔفلسفهجّتِاحکامِاگربرخیازعرفاح

تأییداتِدلجستجوکرده در احکامعرفانیرا اندمنحجّتِ

می دنبال راعقل عرفانی پندارهای عقل غربال با من کنم.

ازغربالمی کنموسرهازناسرهولؤلؤوفیروزهومرواریدرا

کنم.خسوخاشاکوسنگوکلوخجدامی

با که کس میآن عقلعقل با خود، عقلِ با ستیزد

غلطمی و درست قضاوتِ میزانِ عقل، عقلستیزد. است. ها

میزانِکاملومطلقینیستامّاحتّیوحیراماباعقل،تمیز

دهیم.می از چندانمحکمیاستکه نه ٔهمهعقلریسمان

محکمریسمان دیگر راهای خود خود ریسمان این است. تر

پمی و محکمیچیدهتابد تر، قابل و تاریخمیاتّکاءترتر شود.

-بشریت میلیون چند و-بشریٔسالهتاریخ استغناء در

می خالصه عقل بیشترِ عقلاستحکام از که عرفانی شود.

پیروینکند،خرافهاست.

عرفانیرا چهکشفوشهودواشراقبنامندو-منمعرفتِ

اتّحادوحضوروف هرنامدیگریچهناشیازوصلو ویا نا

ایازمحفوظاتِسنجموآنراآمیزهبامیزانعقلمی-بدانند

تماممعرفتِدانمزیرابهگمانمنموجوددرذهنسالکمی

آموزه و تجربیات از ناشی درما، ها،

چهارچوبقوانینِمسلّطبرمغزمااست.

کراماتدستبردارند، ادّعای از عرفا اگر

 تبییناگرعرفا بگویندکهشاعرانهجهانرا

عالمِکرده در که قبولکنند عرفا اگر و اند

اندهمراهوخیالبهاسرارورموزدستیافته

امّاهم عقلخواهندبود، روشِ رهروانِ منزلِ

ستمدیدهوتحقیر باشکوهعقلِ اقیانوسِ ازاعماقِ را اینندا

بهکراماتومعجزاتآلوده-شدهبشنویدکهعرفانِخرافهگرا

کندبلکهسدِّراهنهتنهاجهانراتبییننمی–وکشفوشهود

عرفانخرافه جهاناست. تبیینِ جهانو نهتنهاشناختِ گرا

انسانرابهعرشاعالنبردهبلکهسدِّراهتعالیبشرشدهاست.

مکتبمنشریف مشّاءؤفلسفهترینمکتبونظامفکریرا

لذّتبخشترفریبنده و زیباترین و مکاتبین ترینمکتبرا

مشّاءدستؤفلسفهآنگاهکهدردریایهائلام.عرفانییافته

بهخودمیپامی مهرویانپریپیکرعرفانمرا خوانندوزنم،

بی خود از عرفان سرور و وجد در که میآنگاه بهخود شوم

زنهارمی ناگاهنداییمرا کوچکازتمامدهدکهیکحقیقتِ

مبادادهدکهنداهشدارمیهایعالَمزیباتراست.اینزیبایی

اینداریباحقیقتهمسانکنی!آنچهراکهدوستمی

مکاتبعرفانیواشراقبدونطیمراحلو کهادّعاشدهفهمِ

آموزش کهٔفلسفههای شده گفته یا و نیست ممکن مشّاء

عقلاستوبهٔیرهدامشّاءؤفلسفهایفراترازتصوّفمرحله

قولحافظ:

پرگاروجودندولیٔنقطهعاقالن»
(۱۸۲،ص۱ک)«عشقداندکهدریندایرهسرگردانند

 که است جهت این تحلیلٔفلسفهبه عقلِ و گرِمشّاء

مادّه برابرِ در معرفت طریقِ طیّ در گرا تجربه و استداللی

العللوروحاالنوارالموادوروحوخودآگاهیواَزَلواَبدوعلّت

رسدکهسخنیبرایالوجودبهموانععبورناپذیریمیوواجب

وگفتنندارد،عقلراتوانِآننیستکهگامیبهپیشبردارد

سکوتمی ازشریفانه برایعبور اینمرحله، اکنوندر کند.

چاره مرز، و حدّ وهماین و خیال و ذوق به توسّل جز ای

راهیجزپناهندهشدنبه پیشٔآرامکدهنیستو عرفاندر

نیست.

شهاب شیخ سینا، شیخابن به معروف سهروردی الدین

و سختی تابِ سرانجام دیگر، بسیاری و مالصدرا و اشراق

تنگناهای به و نیاوردند را پناهندهٔآرامکدهفلسفه عرفان

شدند.

 کوب زرّین عبدالحسین دکتر -۹۲4۲)از

تصوّفدر»چنیننقلشدهاست:(ش.۹۲۱۹
از سرخوردگان بود، سرخوردگان ملجأ واقع

(۹۱۹،ص۸ک)«دنیا،وسرخوردگانازعلم.
بهمحمدبن معروف شیرازی قوامی ابراهیم

 )متوفی صدرالمتالهین و ه(۹۱۹۱مالصدرا،

چنین را عرفان به خود آوردن بیانروی

مشغولدرسوبحثوغرق»کند:می مندرگذشتهشدیداً
هرچند،–درمطالعهکتبحکماءوفرزانگانبودم،دیدمکه

تحصیل معاد و مبدأ و–امکردهاندکیاز حقیقی، علوم از
آشکار،ازآنمقولهکهجزباذوقو«بینش»حقایقمربوطبه

 نیست وصول قابل خالیابهرهوجدان دستم و نداشته ی
هاخلوتوتنهاییوریاضتوعبادتوپسازسال«.است

« اثرمجاهداتطوالنیو در هایسخت،یاضترباطنمن،
گردید،وفروزانشد.درنتیجهباانوارعالمملکوتوورشعله

پذیرای و گردید آراسته و روشن جبروت، جهان اسرار
خداوند عنایات و الطاف وپرتوهای اسرار پسبه گشت، ی

رموزیدستیافتمکهتابهآنهنگامازآنهاخبرینداشتم،و
مسائلومشکالتیبرمنحلگشتکهازراهبرهان،بدانسان
بآنروزازراهدلیلوبرهان بلکههرآنچهتا حلنشدهبود،
دانستهبودم،بااضافاتیازراهشهودوعیان،آشکارادیدم،وبه

(۹۹ص،۸ک)«.رسیدمهاآناقعیّتمتنو

بشریت چند-تاریخ تاریخ

 در-بشریٔسالهمیلیون

عقل استغناءواستحکامبیشترِ

می ازخالصه که عرفانی شود.

عقلپیروینکند،خرافهاست.
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منطریقتعرفانرامنزلبهمنزلخواهمپیمودامّاهرگز

دخمه به ؤخرافههای وصل ادّعای و کرامات بازیِ شعبده

مشّاءوتحقیرِعقلواردنخواهمشد.ٔفلسفهحضوروستیزبا

مندرایندردجانسوزِفِراقودراینبرزخسوزناکِجهل

نادانی،دراینمنزلوحشتوحیرتواشتیاق،دستوپاو

خواهمزدامّاهرگزعجولنخواهمبودکهبامسکّنیدردِخود

راآرامکنم.

 آنچنانخودٔیشهاندمندر تسکیندرد. نه درماندردم

دوستوخودشیفتهنیستمکهبهمصلحتاندیشی،خودرا

خیال و خواب عالَم در و زنم خواب مجذوببه را خود ،

علّت آغوش در یا و کنم رانوراالنوار مسئله و اندازم العلل

مختومهاعالمکنم.منهرگزعجولنخواهمبودواصراریبر

کنم.بشریتمیلیون بایدمسئلهراحلّ هااینندارمکهحتماً

توانددرحالوحشتوحیرتواشتیاقسَرسالدیگرهممی

کند.

هندمدلیازکائناتارائهکنندوکسانیکهخواآنانکهمی

یک به بتوانند تا موادّیهستند کردن جور و جمع فکر در

بینیمنظمومنسجموهماهنگبرایتبیینمکتبوجهان

بس طوفانیو و موّاج و دریایهائل به جهاندستیابند،

می خطرناکیوارد ازتاریکو آن روز هر دشواریِ که شوند

ر گوشهسختیو چهلسال بلکه چهلروز نه نشینییاضتِ

اینفزون رهروانِ و عقل روشِ پیروانِ بسیارند چه است. تر

جهان،ٔشاعرانهطریقتِراستینکهسرانجامبهعرفانیاتبیینِ

اند.پناهبرده

 عارفانهوجهانٔآرامکدهبهراستیآرمیدندر بینیِسلوکِ

آسان بسیار رهرویشاعرانه از وتر خم و پیچ پر بیابان در

مشّاءاست.ٔفلسفهطاقتفرسایِروشعقلو

منزل به منزل را خود مشّاییِ سلوکِ و طریقت نیز من

اجزایجهانهمهدرحالتغییروامودریافتهپیموده امکه:

شودبلکهاجزایاند.هیچجزئیمستقالًدگرگوننمیدگرگونی

اجزایجهانٔهمهشوند.میجهانباترکیبوتجزیهدگرگون

 و قانونهوشمنداندزنده جهان اجزاء دگرگونیِ است.. مند

اجزایجهانبی شُدنِ جهانو بیشُدنِ قانونوسروسامانو

جهاندرهرلحظهیکمقصدومسیرقاعده نیست.هرجزءِ

شوند.داردواجزاء،جهاندرشُدنوتغییردچارتردیدنمی

آن همه از آخر اجزایجهانو شدنِ تضادکه از ناشی

عشقهماننیستبلکهناشیازمیلاستومناینمیلرا

ومی هم با ضدّیت و ستیز جنگو در جهان اجزای دانم.

 بلکه نیستند یکدیگر عشقیٔهمهنابودیِ با جهان اجزای

نهادینهشدهدرذاتِخود،هریکدستدردستِهمدرحالِ

اند.شادمانهدگرگونیِعاشقانهو

آخرازخودمی پرسماینعشقازکجااکنوندراینمنزلِ

استوازچیستوآننیروومحرّکِاوّلکداماست؟وسخت

ام.دراینمنزلپایدرگِلمانده

 مرحله، این در همسفرم، کاروانیانِ و وقالیلقهمراهان

آنکرده خورشید نمایااندکه هیچچیز نچناندرخشیدکه

اندومنلبنبودوازبسیاریِپرتوِخورشیدادّعایِکوریکرده

هیچ مبهوت، و مات و گنگ و گیج خاموش، و بسته فرو

کناندرجشنودانم.آنانسماعدانمکهنمیدانمفقطمینمی

پایکوبیِوصالوحضورندومن،مُهرِسکوتبرلب.

راهِ وصال، و وصل و یار یافتن شوق به نیز سختومن

 پیشگرفتهٔفلسفهدشوارِ را خارِمشّاء زخمِ با پایبرهنه ام.

لَم بیابانِ ازمغیالندر لبخشکیده یزرعوخشکوسوزان،

این آفتابسوزان، از زده تاول و سوخته صورتی و تشنگی

 طریقِ در من حال اینٔفلسفهشرحِ طی در است. مشّاء

منزلبهمنزلآرامش راستین، بهکدهطریقتِ مرا هایعرفان،

آبیخنکوگوارا،هواییدلنشینومتکّایییمخود خوانند،

زنندکهمقصددهندولَمکدهدارانمراصدامینرمرانویدمی

تواینجااست،اینجابهمقصودمی رسیبازآیوونهایتراهِ

گُزیننیستم،راهبسطوالنی،آسودهباش.امّامنسالکِراحت

گیرودیرباورم.مقصودبسبعیدومنبسیارسخت

عشرتکده و لمکده خودگهگاه به مرا رنگارنگ های

خوانندکهبسکن،تقلّامکن،بهمحفلعیشوعشرتدرمی

آیوپای طبیعتؤزحمتکدهبندِ دمیبهسازِ فکرتمباش.

رودوعودبچرخ.سرخوشوسرمست،چونٔعشوهکرشمهو

شمعبهآغوشگیرتاآندمکهذرّهذرّهٔشعلهلوپروانهببا

نیستشویتاهستشویوآرامگیری.

ایچونخواندکهالههنداییازژرفایدرونممرابهخودمی

خورشیدودریاوزیبائی، نجواییازخدایانِ بسازوآرامگیر.

می خود به مرا درونم سفالین،ژرفای گِلین، بُتی که خواند

ن،زرّینویامجرّدبسازوپرستشکنوآرامگیر.مفرغی

نهیبمی مرا ژرفایدرونم از قائمآوایی موجودی که زند

الوجودومطلقوبیکرانبسازوآرامگیر.الذّاتوواجببه

نکته زیرکِ وقّادِ این عقل، ناآرامِامّا پرسشگرِ این و بین

نمی سرکش، االتواوهامخیٔلمکدهگذاردکهدرساحلامنِ

چوننیکمی وآوا،آرامگیرم. نجوا و اینندا آبشخورِ نگرم،

وحشتوحیرتواشتیاقاستکهنسلبهنسلوهزارهبه

اند.هزارهازاجدادمبهمنبهارثرسیده
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پرسش به پاسخ از ناتوان فریادمن گاهی بنیادین های

نادانیبهخزنموزمانیالبهمیمی پیچموودمیکنمازدردِ

کنم.برجهانگالیهمی

جهان طغیانای کودکِ من عصیان! و پرسشگرگر و گر

اَمننمیتوام دانهوساحلِ آبو مناز آنمی. پرسمپرسم،

ای؟پرسشدادهٔیزهانگایوچرایچرخ،ماراچرازادهاکه

توایجهان حقیقتوکشفرموزِ وصالِ مندرحسرتِ !

بگوچراباکیمیایِخود،مسِوجودِمرابهداناییِتابم.بگو،بی

کنی؟فطرییامعرفتِاشراقیزرنمی

العلل،ایشاهِشاهانالوجودوایعلّت!ایواجبایجهان

هایگلینوسفالین،اینوراالنوارومجرّدمجرّدهاووایبُت

ههابگو،بگوکهازتوبسگلهاوایاصلِاصلایدلیلِدلیل

نهچهلروزکهچهلسالدرریاضتوچلّه نشینیدردارم.

ای،هیچبادصباییاَم،امّاتوهرگزرخننمودهمنزلگاهعقالنیّت

وهیچنسیمعنبرآگینی،تاریازگیسویِبسسیاهتراکنار

هیچ و البهگرنزد ذرّهیهو نقابام تو ایاز

نکشید.

چایجهان دارم. گِله بسمن تو از را!

لوحیسادهودلیزودباوروقلمیهرزهگرد

نقشِ نقاشیکنمو را تو من، ندادیتا مرا

مرأساختهخود چرا پندارم. تو نقشِ را، تو

سادهدلوسادهلوحنزادیتاخودرانقشونقاشِتواِنگارم؟

محض،چرابهنیرنگ،مرا!ایجهان ایسیاهترازسیاهیِ

ع عظیمِ اینسدّ کشاندهکنار ناپذیر پایبور در ٔیوارهدایو

کشیده زنجیر و غُل به مرا خود، ناپذیرِ نهعبور که تو ای؟

چهاِیمجهولِرُخصتدیدارمی از وصال، نهفرصتِ دهیو

دانایی فطرتم در امّا نهادی من در وصالت شوقِ اعظم،

نگذاشتی؟

فطرتِ!منبااینادّعایگزافهچهکنم؟چرادرایجهان

عرفادانائیگذاشتیکهبانانوخرمایی،چهلروزهازدرونِ

خودداناییِمستقلازمحفوظاتِقبلیپدیدآورندومراداناییِ

فطریندادی؟

اندیشه،منهیچایجهان !چراپسازچهلسالریاضتِ

چینیِاموچرابرایدانایی،مرابهخوشهایازخودنزادهدانایی

ای؟هایِخود،واداشتهآنِتو،ازذرّهذرّهازاینو

دهم،منآننِیَمکهمرابهخواب!بهتوزنهارمیایجهان

خیالبریوچونشبحیبرمننازلشوی. بهعالمِ کنییا

عقلجستجومی کنمنهدرمنتورادربیداری،درهشیاریِ

خوابوخیال.

ناسپاسیایجهان همه این با بدگما! و تونیها از هایم،

شوقی فعّال، مغزی ذهنیجستجوگر، که سپاسدارم بسی

ای.وتوانِپویشراهِداناییبهمندادهزائدالوصف

هایِعرفانباعقلسازگاری

(وحدتجهان،عشق)

وحدتجهان

اند:عرفابهسهگونهوحدتاشارهکرده

وحدتِجهانووحدتِعارفباجهان.-الف

ویگانگی–جهانیهمهخدایی–خداوحدتجهانو-ب

عارفباجهانیهمهخدایی.

حضورویاشهودویااشراقویااتّحادو)وحدتِعارف-ج

باخداییکهپروردگارجهاناست.(یاذوبو...

منوحدتِجهانویگانگیووحدتِخودباجهانراچهبر

من اساستحلیلوچهبراساستجربهومشاهدهباوردارم.

جهانییکپارچهراکهتعالییاتکاملنامیدهمی شودباشدنِ

می عقل چشمِ و سر وچشمِ وحدت و بینم

این در را جهان اجزای یگانگیِ و هماهنگی

میمیمشاهده«شُدن» و هیچکنم که بینم

.«شودنمی»جزئیمستقالً

بودنِ ناموجود و وحدتجهان از منبارها

امکهام.گفتهجزءمستقلدرجهانسخنگفته

وحدت آن. نیستیِ و یعنیعدم جهان در جزء هر استقاللِ

جهانووحدتموجوداتجهانپنداریاستکهنهتنهاعقل

می تأیید مُهرِ آن تجربهزندبر نیز مشاهده طریقِ از بلکه

شود.می

عَدَماستقاللاجزای کهازوحدتموجوداتو منهمانجا

می سخن جهان و میلِٔیهماگویم را وحدت در شُدنِ این

باهم امبهمکتبعرفاندانسته(عشق)اجزایجهانبهشُدنِ

شومامّاتامرزکراماتومعجزاتوعقلستیزیوفناواردمی

میفی پیش دخمهاله این وارد هرگز و خرافیروم های

شوم.نمی

تفکیک است کلّی مجموعهجهان واحد،ناپذیر، است ای

مجموعه زیر مجموعهدارای زیر و مجموعهها زیر تاهایِ ها

کوچکترینجزء.اینپنداراگرچهعارفانهاستامّاعقلبرآن

زند.مُهرتأییدمی

کهجهانیانواجزایجهانهمهدربزمِاگرعرفانندادهد

کهمیل-عشق،بهآهنگِسُرنایِجهانیوبهفرمانعقلِکلّی

دررقصوپایکوبیو-بهشُدندراجزایجهاننهادهاست

و یگانگی و جهان وحدتِ من

بر چه جهانرا با خود وحدتِ

اساس بر چه و تحلیل اساس

 دارم.تجربهومشاهدهباور
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عقلمیسماع دستاند، دستدر جهانیانهمه آری، گوید:

.«اندشُدن»هموباهمدرحال

می جهان الینفک جزء را خود ذرّهمن من ازدانم. ای

ذرّاتِجهانم.منفردنیستم،منحتّیتصوّرفردیّتٔمجموعه

توانمداشت.همنمی

اندوایندرحالشدن(موجودات)امجهانیانمنبارهاگفته

ناشیازمیلبهشدناستومیلبهشدنناشیازشدن ها

است جزء هر ساختمانِ و جهان)ساختار از جزء هیچ(هر ،

رفتارش نکند ساختمانآنتغییر و ساختار که جزئیمادام

نمی دیگریمنتقلتغییر جزء به یکجزء بخشیاز تا کند.

ر آن ساختمان و ساختار و ونشود آن شدنِ ندهد، تغییر ا

کند.رفتارِآنتغییرنمی

کنم.مراالعللوخداسکوتمیوحدتِجهانباعلّتٔدرباره

وحدتبا دیگراجزایجهاننیست. حسّیفراترازوحدتبا

می که میآنچه و کهبینم آنچه با وحدت امّا آری، دانم

کنم.گیرد،سکوتمیدانمودرمغزمنجاینمینمی

احساسیاستژرفوعمیقکه جهان، وحدتبا احساسِ

چونمهارِذوقرارهاکنیم،شوروشوقووَجدیناشیازاین

آید.وَجدوشعفِناشیازوحدتباجهانازاحساسپدیدمی

تراست.هایادّعائی،عقالنیانواعدیگروحدت

می حکم طبیعی و غریزی سرعقلِ جهان از ما که کند

ایازجهانِواحدهستیم.ایموذرّههبرآورد

اینهچنداندور،منکافیاستبهیادآوریمکهدرآینده

دارم که هستم من این که آوریم یاد به اکنون و نیستم.

میمی مطالعه دارم که هستم من این مننویسم. این کنم.

ونسیمبهاریلذّتمی اینمنهستمکهازلطافتهوا برم.

بینم.اینمنهستمکهعکسماهرادرجویبارمیهستمکه

 حرکتابرهایپاره میٔپارهآسمانآبیو اینسپیدرا بینم.

واینمنهستم . منهستمکهفرزندانمرادوستدارم......

لحظه من عمر بود. نخواهم آینده در نیست.که بیش ای

اینایهستمودیگرهیچ.اینلحظه،ایلحظههمچونجرقّه

ودَمچهاتفّاقعجیبوحیرت انگیزیافتادهکهاجزاء

درسلول دست چنان یکدیگر با هماهنگ من، های

دانمکهاینمنهستمکهاندکهمنمیدستهمداده

نویسم.دارممی

سعیو جوششو سالکوششو میلیاردها جهانپساز

«من»تالش این-نوزادیچونمن-را غریبیٔلحظهزاده،

 استکهدستٔلحظهاستو تمام و تام افشانیکنموکافیِ

کوباندروجدوسماعشومکهمنهستم.کهمنهستمپای

باشد.«من»داراییوتعلّقاتماینهستیِٔهمهحتّیاگرفقط

دراینلحظهازتاریخِجهانکهچرخچنانچرخیدهکهمرا

دومهوخورشیدازنهادِخودشکفتهاست،اکنونکهابروبا

پای«منهستم»اندکهچنانگردیده ،چراسماعنکنم؟چرا

کوبانودستافشان،باجهانعشقبازینکنم؟

افشانکوبانودستمندرحسرتفِراقوشوقِوصال،پای

راستینراخواهمٔنغمهشاد،اینٔلحظهکنمودرآنسماعمی

آ در جهان و آغوشجهانم مندر که منسرود غوشمن.

جهانموازجهانم.مبادآندمکهپیوندمباجهانبریدهشود،

مبادآندمِعدم،مبادآندمِنیستیِنیستی.

وحدت از ناشی وجدِ به و هستیم از سپاس به بامن ام

دست میجهان، جویافشانی تمام و کنم بستر و ٔهمهها

دلرأیینهآکنموزنگارِاعصابمراشستشومیٔسلسلهرودهای

بنفشهمی راستی به بهزدایم، هم، سنگخارا از رُسته هایِ

اند.ربابِجهان،درنازوکرشمهٔنغمه

اعضایجهانومیلبهشدنِباهمراکهمنعشق«شُدنِ»

اَعیاندانسته وساختمانِ ناشیازساختار پنداریاستو ام،

تن نه تأییدکه را آن عقل تنها نه و گرفته مایه عقل از ها

بشری–علمٔشالودهکندبلکهمی بنیان–علمِ اساسو است.

اینتفسیرِ باالگفتهشد. پنداریاستکهدر بشریبر علمِ

آن زمینیوبهجهان، بشرِ گونهکهدرباالگفتهشدبهعقلِ

بشرزمینیفرمانِایستنمی مجهوالترابهدهدوحلّالعلمِ

دهد.هایناپیدایِآسمانیحوالهنمیافالکوبهافق

عشق

چونالهه عشقرا عرفانی، ادبیّاتِ مدحدر ایمقدّسزیاد

دادهکرده ولیکمشرح غزلیاتاند دیوان در براینمونه اند!

بارواژهعشقآمدهاست.۸۲۱حافظبیشاز

موجود چون را عشق عرفانی اشعار بیشتر ودر مجرّد ی

اند.ناپذیر،جلوهدادهفرازمینیوحتّیوصف

 باعشقچیست؟ بههمشدن، میلِ عشقمیلاست،

اجزایجهان همشدنِ از عشقمیلاست.همشدنو .

جهانبرای .جذب«شُدن»شوقیذاتیاستدرتماماجزایِ

نگاهکنیمنگاهما دیگررااگرمستقلازکلّ یکجزءبهجزءِ

درجوششهستند-دروحدت-اجزاءباهمٔهمهست.جزئیا

.«شُدن»و

هرجزءازجهانبهشدناستوناشی طبیعیِ عشق،میلِ

گیریمکهازساختاروساختمانآنجزءاست.ماتصمیمنمی

نمی تصمیم ما شویم، تصمیمدانا ببریم، لذّت که گیریم
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ایننمی همه پیشینیِ بلکه باشیم داشته دوست که گیریم

قبلیاستکهازساختمانوساختارمامی تراودرفتارهامیلِ

می آشکار علّتو میل،ٔهمهشود. استو میل رفتارهایما

 آن است. ما ساختمان و ساختار اختیارٔدانهذاتیِ به لوبیا

نمی شدن بوته به تصمیم آن و اختیاربٔقطرهگیرد به اران

آنمرغکنمینمی رود.افتدوآنشاهینبهاختیاربهشکارِ

نمی اختیار به جهان دراین اختیار به کارگاه این و جوشد

جنبوجوشنیست،بلکهمیلیکهطبیعیِهرذرّهاستاین

جهانرابهشُدنواداشتهاست.

فیعشق،مسکّنِدردورنجماهستامّاحالّلمشکالتفلس

مانیست.

میلبهخارجشدنازآنچهکههستیم،عشق،میلبهشُدن

برایواردشدنبهچیزدیگریاست.

اگرعشقفقطخارجشدنازآنچهکههستیمباشدوندانیم

جهانی جهان، صورت آن در چیست، ما بعدی مقصدِ که

خواهدبی مرج و هرج سراسر و سروسامان

 از شدن به میل پسعشق، بهبود. چیزی

کجا به بدانیم بدونآنکه آیا چیزیاست.

کنیم؟می«شُدن»رویموچهخواهیمشد،می

خیر.

هر که هستیم اینپرسشروبرو با اکنون

دارد–عشق–ذرّهازجهانکهمیلبهشدن

ذرّه اگر بهچهچیزیاست؟ شدنِ هوایِ در

چیست، به مایل و چیست عاشقِ که نداند

نظموسامانخواهدبود.یجهان،جهانیب

 جهان، جزءِ میمی«شدن»پسهر و دانستهکند یا داند

می کجا به که منسخنشده که عرفانی آن منظر از رود.

اندکههریکدرهرگویمتماماجزایجهاندانستهشدهمی

 به میلِ که آنچه شوند. چه «شُدن»زمان نهاد در ٔهمهرا

علّت نهاده، جهان یارایااجزای را من ذهن و است لعللی

نمی که است اینجا نیست. این از بیش درشرحی و دانم

حسرتخودبهدانایی،درسوزوگدازم.

ذاتی میلی است. میل عشق نیست، نیرو از-عشق ناشی

ولذّتِوصالِ-ساختارهرجزءازجهاندرآنحالکههست

جایزه دیگر، جزءحالتی هر به جهان که است وقتی»ای

آرامشومی«شودمی جزء، هر برای جهان تقدیر امّا دهد.

نمی اینجوششآرام نیست. بهسکون جایی از هنوز گیرد.

به حالیدیگراست. هوایِ جاییدیگرو آهنگِ جایینرفته،

زمان ازل، از ترتیب بزرگ،این انفجار روزِ آن از پیش ها

میلیبرایعلّت و–«شُدن»العللینامعلوم ساختار ناشیاز

درتماماجزایجهاننهادهاست.-ساختمانهرجزء

گامعشقراهنماوراهبرِراهِمابهمقصدنیستبلکهعشق،

می را بعد منزلِ و بعد مقصد و وبعد راهبر عقل نمایاند.

راهنمایمااست.

همبستهبه-مندامکهکائناتازاجزایقانونمنبارهاگفته

تشکیلشدهاست،امّاکائناتدرجنبشوجوشو-وپیوسته

قانون قانونخروشاست.آیاجزءِ مندی،حرکتمند،بهصرفِ

اولیوجوشوخروشیمی«شُدن»و کند؟خیر!پسمحرّکِ

دیوانه استکه اینجا ببایدو را خود میوار دیوار و زنمهدر

روزنه اینباشدکه اینٔدخمهایدر مندر کنم. جهلپیدا

داناییٔدخمه غُلوزنجیراموهموارهپاینادانیمجنونِ بستِ

جهل.

مندرادرکنارهمقراردهیموفرضکنیمچندجزءِقانون

چگونه و چهشود چگونهکند، بداندکهچهکندو جزء هر

جوشش و حرکت سیستم این آیا یشود.

قانونوقانون دارایخواهدداشت؟آیا مندی،

زیرا خیر، همهست؟ شدن نیرویمحرّکو

تنهائینمیقانون اجزایجهانبه تواندمندیِ

هاشود،پسموجبِشدنوجنبوجوشِآن

جنبشدهد. فرمانِ که باید عشقی و میلی

اجزای این ساختارِ نهادِ و بطن در گویا

کقانون است میلی ومند، شُدن این تداومِ ه

پایانیناپیدا تا آغازینامعلوم از دگرگونیرا

پذیرساختهاست.امکان

بالقوّه،درذرّاتکائنات،درزیرٔارادهاینمیلِبهشدنواین

هایکوچکوبزرگکائناتودرکلّکائناتهستومجموعه

جوی قطره، قطره ذرّه، ذرّه است. واداشته شدن به را همه

ابرابر،درختوجنگلوجو دریادریا، رودرود، نهرنهر، ی،

عشق، فرمانِ به همه فلک و خورشید و ستاره و کوه

اند.اند،همهدرشُدنکوباندرسماعکنانوپایرقص

نه راستیناستو عاشقانِ نهکارِ تضادبینعقلوعشق،

کارِعاقالنِراستین.

شدن و عشق چونیِ راعقل، عشق عشقمیهای کاود.

موضوععقلاستنهرقیبآن.عشقمحرّکِعقلاست.عشق

نمی جایی به را بایدما استکه چیزی آن به میلِ امّا برد

شویم.اینعقلاستکهراهبروراهنماوپیرِمااست.

کاشفِ امّا است رموز و اسرار کشف به میل عشق،

اسرارورموز،عقلاست.

روبرو پرسش این با اکنون

هستیمکههرذرّهازجهانکه

دارد–عشق–میلبهشدن

چیزی چه به شدنِ هوایِ در

نداندکهعاشقِ است؟اگرذرّه

چیست، به مایل و چیست

نظموسامانجهان،جهانیبی

خواهدبود.
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 ناشیاز وصل، آنشوقِ وصلراعشقاستامّا چهکهراهِ

نمایاند،عقلاست.پیرِما،عقلمااست.می

هایعرفانباعقلناسازگاری

ریاضت) رموز،کرامات، و کشفاسرار هاینابخردانه،

(عقلستیزی

مقدمه

نیامده دنیا به ستیز و جنگ برای وما عاشقانه نگاه ایم.

ستود عقل دیدگاه از جهان به وصفشاعرانه امّا است نی

جهانرابادرکحقیقتِجهاناشتباهنکنیم.ٔشاعرانه

آرامشمی که را عرفان بخشاز ازآن را ما روانِ و دهد

زنگار دروغو تعصّبو نفرتو کینهو عصبیّتوحسادتو

زداید،ستودنیاست.می

پیرایه از را عرفان عرفانِاگر کنیم، پاالیش ناراست های

شورووجدومحبّتبسیارهمدلپسنداستومکتبعشقو

گوید:حافظباوردارمکهمیٔگفتهعقلدرپیِآناست.بهاین

عقلاگرداندکهدلدربندزلفشچونخوشست»
«عاقـــــالندیوانهگــردندازپیزنجیـــــرما
(۹۹،ص۱ک)

چهکسیباعشقووحدتِجهانواحساسخوشِناشیاز

تفکّروباورمخالفاست؟این

روزگار،صبروتحمّلهمراهباامیدچهکسیباآسان گیریِ

 حسد، و کینه رفع تالش، مخالفٔاشاعهو محبت و عشق

است؟

چهکسیبااَعمالِمتعارفِمنتهیبهآرامشمخالفاست؟

تواندمخالفتکند؟چهکسیباسماعمی

ادّعاهایواهیوخرافیمتأسّفانهعرفاندرمواردیآلودهبه

ریاضت انجام اسرار، کشف و کرامات نابخردانه،نظیر های

بازی،استثمارفکریِمریدتوسّطمرادوبدترازخانقاهوخانقاه

بهدرفشدرگونه آلوده آن، پَستِ و عامیانه سطوحِ در همه،

اینقبیل اعمالیاز برآتشنهادنو پا دادنو کردنوشفا

رحالیاستکهاینمکتبِعشقومحبّتراهیچشدوایند

هانیست.نیازیبهاینشعبده

طریق طی منزل به منزل عرفان، کاروانیانِ با همراه من

آنمی امّا کنم به آنان که ادّعایٔورطهگاه ستیزی، عقل

کراماتوادّعایوصلوحضورباخالقِجهاندرغلتند،خودرا

کج این بیاز و هرگزهراهراهه من داشت. خواهم برحذر ها

دَمآخربا تا علمکنارهنخواهمگرفتو نَفَسیازراهعقلو

کاروانیانعقلهمراهوهمدممواگرراهیبهحقیقتباشدآن

عقلمی راهِ عبورناپذیرمادّهالموادورا مندربرابرسدِّ دانم.

یاقموالعلل،غرقدروحشتوحیرتواشتخودآگاهیوعلّت

سدِّ این از تنها نه خیال، عالَم در که آنانی بسیارند چه

سو،فرمانِصدورِاحکامِقطعیاندبلکهازآنعبورناپذیرگذشته

دهند.وحتّیفرمانقتلواسارتوتازیانهمی

می غمکارگرواینعارفانفقطخودرا آنان، بینندوبس.

بشریتراندارند.آنانکشاورز،غمقوموملّتوغمجامعهو

حتّی خوداند. خودورستگاریِ فقطبهفکرخودوبازسازیِ

اکثرعرفا،کاریبهظلموستم،کاریبهظالمومظلوم،کاری

هااند،آنبهامثالاسکندروچنگیزوهیتلروناپلئوننداشته

اند.اینانجزپروراندنخوددرزاویهغمجهانودنیارانداشته

خودٔگوشهو برای را رسالتی هیچ ندارند، غمی هیچ خود،

همدردنیایوهموخیال.قائلنیستندمگرساختنِخود،آن

متصوّفانزایدبرچهارهزارنفرٔعدهتاقرنپنجمهجری»
(۲،ص۹ک)«رسیدهبودهاست.

سالکو نُقبا، نُجبا، ابدال، اوتاد، امامان، قطب، هزاران از

.. و گرهمرید کدامیک .... مشکالت از رأجامعهای بشری

اند؟اندوکدامیککشفییاابداعییااختراعیکردهگشوده

گیرشد.گرائیهمهگیریمکهموجعرفان

محوریگستردهشد.دلگیریمکهموجِ

گیریمکهعرفابرهمهچیزوهمهکسدستیازیدند.

علموعقلرادرگیریمکهمخالفتباعلموعقل،خورشیدِ

ایبهاسارتکشید.توبره

 که رقصِٔپهنهگیریم مدهوشاز بلبالنِ از ماالمال زمین

یاسمنیاسمن و پروانهها و صبا باد از مدهوش هایِهایِ

سینه عاشقانِ بالو سوخته گیریمکه زمینٔهمهچاکشد.

سرابشد.

 چه؟ آخراالمرآخر این یاریٔفرشته، به که است عقل

گمشدگانِسرابخواهدآمدوآخراالمراینجغدِخرافهاست

،ازعقلوعلمیاریطلبکند.خودساختههایکهدرویرانه

ریاضت کرامات، با هرگز عاقل طاقتانسان وهای فرسا

و کلّ با اتّحاد و وصال طریقِ از معرفت کسب نابخردانه،

ستیزیسرِسازگاریندارد.عقل

رفادراینسرزمینشطحگفتند،طاماتهابزرگترینعقرن

کراماتکردند.حالبگویندوببینیمآنمردمِٔشعبدهبافتندو

کجاساده به حقیقت رهروانِ و طریقت سالکانِ آن و لوح

ملّتومردمچندگامبهپیشآمدندوچندفرسنگرسیدند؟

خبریپسماندند؟دربی

 استداللیونراچوبینهرچندعارفان،عابدانوزاهدان،پایِ

درمی پایچوبین، با هستند. هوا در دانندلکنآنانخودپا
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سویِعلمبهدنبالخالقوحقیقتظلماتِکائناتباشمعِکم

دادنبرهوااست.ومبدأومقصدپوئیدنبهترازتکیه

بهلوحاینندایعقلاستکههرچهساده تریمظاهراً

تریم.حقیقتنزدیک

کرامات

مرموزِ و نهان نیروی آن و فراگیر نظمِ وجود هرگز من

 و رأجوشانندهجنباننده جهان اعظم–اجزای مجهولِ که

فردیاام.آنچهکهمنمنکرشدهانکارنکرده-امنامیده امتوانِ

آننظمفراگیرویادراختیارگروهیخاصّ درمختلنمودنِ

آننیروینهان درموافقتباگرفتنوبهبندکشیدنِ است.

اند.کراماتِصوفیانسخنبسیارگفته

 دانندیمطاعاتٔیجهنتصوفیان،کراماترا
وهیچیکیازانواعآنرا)مردهزندهکردن،
طی رفتن، آبراه بر سخنگفتن، مرده با
کردن، تکلّم جانواران و جمادات با االرض،
بهاطاعتوا جانوانرا شفادادن، بیمارانرا
داشتن،برخزاینزمینآگاهبودنو..(مخالف
خلق مصالح و حق نواهی و اوامر با

ینم آگاهیبرشناسند. لذاهاستدلازجملهکراماتاولیا و
لقب«جاسوسالقلوب»الخیروابوالحسننوریراابوسعیدابی

(۲۱،ص۲ک).اندداده
چونمنیمنهرگزنمی پذیرمکهآننیروینهان،اطاعتِ

رومکهچونمنی،ینمراپذیراباشدوهرگززیربارِایندروغ

ایبهاختیاربگیرد.رّهآننظمونیروراحتّیذ

بوالهوسیچونمنوتوویا حاکم، آننیرویمرموزِ

ایچونمانیستکهبهاشکِچونحالیبهحالیشونده

منیویابهالتماسِچونتوئیتغییرِقضادهد.

جهان،ٔگردانندهزهیخودپسندیکهعارفیتصوّرکندکه

تمرکزخودرابهاومعطوفداشتهاست.

هایدلپذیرتوجّهکنیم:چندنمونهازخرافهبه

زادش]ابراهیمادهم[درسفریبود.ابراهیمنقلاستکه
تا کسنگفت، با و خورد گِل و کرد صبر روز چهل نماند.

(۱۲،ص۹ک)رنجیازویبهبرادراننرسد.
جذبه» غَلْوایِ در وقتی خور، گُربه مجذوبِ محمدِ موالنا
گذشته،آنراگرفتهوبهیکبارفرویمییازپیشویگُربه

،4ک)«زدهاست!یمبردهاست.خَرْقِعادتْازویبسیارسر
(۹4ص

خواست کشتی در وقتی ادهم[ ]ابراهیم که است نقل
.دو«هریکدیناریببایددادن»نشستن.سیمنداشت.گفتند:

خواهندوالهیازمنچیزیمی»رکعتنمازبگزاردوگفت:
وقت،ریگلبدریاهمهزرشد.مشتیبرگرفتودر«.ندارم

(۹۱۲،ص۹ک)بدیشانداد.
مریدیهمپای نقلاستکهیکروزشیخپایدرازکرد.

شیخ کرد. بسطامی]دراز هرچند[بایزید مرید پایبرکشید.
نتوانستوهم خواستپایبرکشد آخرکه به تا بماند چنان

ازآنبود چونکهپنداشتکهپایفروکردنشیخهمعمر.
(۹۹۲،ص۹ک)دیگرانباشد.

درخانهبود،چوبیازباال[وقتی]سهلبنعبدالهالتستری
زمین سرشبر از قطراتخون سرشبشکستو و درافتاد

«اهلل»چکیدوهمهنقش ،۹ک)بازدیدآمد.
(۸۹۲ص
« من به ابداالن از عبداله]مردی بن سهل

[من]رسیدوبااوصحبتکردمواز[التستری
جوابمیمسائل من و حقیقت از پرسید

گفتم.تاوقتیکهنمازبامدادبگزاردی،وبهمی
زیرآبشدیودرزیرآبنشستی............واز
آنآبجزبهوقتنمازبیروننیامدی.مدّتیبا
کس با و نخورد هیچ البتّه که صفت این بر هم بود، من

(۸۹۱،ص۹ک).«ننشستتاوقتیکهبرفت
فصوصالحکمگفته،اینکتابراکتابٔمقدّمهعربیدرابن

 سال و۹۸4در دریافته )ص( اسالم پیامبر از خوابی ضمن
نویسدازامالیآنحضرتاست،واوتنهامترجمویمآنچه

(۲۹و۲۹،ص۸ک)ناقلآنرؤیاومکاشفهاست.
[حسینبنمنصورحالج]ییدربادیهاونقلاستکهطایفه

گ را می»فتند: انجیر را طبقی«بایدما و کرد هوا دستدر .
انجیرپیشایشاننهاد.ویکباردیگرحلواخواستند.طبقی

 گفتند: گرمپیشایشاننهاد. شکریِ »حلواءِ باباینحلواءِ
پیشمنچهبادیهوچه»گفت:حسین.«استالطّاقبغداد

(۹۹۲،ص۹ک).«!بغداد

 لب بر روزی ادهم[ ]ابراهیم استکه نشستهدجلهنقل
 و میٔژندهٔخرقه]بود[ بخیه را گفت:خود ]یکیبیامدو زد

افتاد.دجلهسوزنشدر«[چهیافتی؟بلخدرگذاشتنملک»
هزارماهیسراز«.سوزنمبازدهید»بهماهیاناشارتکردکه:

گرفته. دهان در زرّین سوزنی یکی هر برآورد، یمابراهآب
می»گفت: خواهمسوزنخود به«. ماهیکیضعیفسوزناو

کمترینچیزیکهیافتم»گفت:ابراهیمدهانگرفته،برآورد.

،ص۹ک).«دیگرهاتودانیآن،اینبود.بلخبهماندنِمُلک
۹۱۲)

عبداله بن ]سهل وقتی
چوبی[التستری بود، خانه در

ازباالدرافتادوسرشبشکست
بر سرش از خون قطرات و

«اهلل»زمینچکیدوهمهنقش
 بازدیدآمد.
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باالعیناًبهنحودلنشینیدرمثنویآمدهاست:ٔخرافه

 اَدهَـــمآمده راهیبرلبدریاستهمزِابراهیـــمِ ز کاو
نشست

می خود جاندلقِ سلطانِ آن آمــددوخت امیری یک
آنجــاناگهان

***
خواستسوزنرابهآوازِبلندشیخسوزنزوددردریافگند
سوزنِزردرلبِهرماهیــیصــدهزارانماهــیاَللّهیی

کهبگیرایشیخسوزنهایحقّحقسربرآوردندازدریای
(۲۹۱و۲۹۹،ص۲ک)

وخرافه آننظمجهانی در مثنویمعنویکه از ایدیگر

کائنات،بهدلجوییازدرویشیژندهپوش،بههمقانون مندیِ

ریزد:می

بوددرویشیدرونِکشتیــی
ساختــهازرختِمـــردیپُشتیی

یاوهشدهمیانِزراوخفتهبود
جملهراجُستندواوراهمنمود

فقیرِخفتهراجوییمهمکائن
کردبیدارشزغمصاحبدِرَم

ستکهدراینکشتیحُرُمدانگُمشده
جملهراجُستیمنتوانیتورَست

دلقبیرونکنبرهنهشوزدلق
تازتوفـارغشوداوهامِخلق

گفتیارَبمرغالمتراخسان
ندررسانمتّهمکردندفرما

چونبهدردآمددلِدرویشازآن
سربرونکردندهرسودرزمان

صدهزارانماهیازدریایژرف
دردهانِهریکیدُرّیشگرف

دردهانِهریکیدُرّوچهدُرصدهزارانماهیازدریایپُر
هریکیدُرّیخراجِمُلکتی

کزالهاستایننداردشرکتی
رکشتیوجَستدُرِّچندانداختد

مرهواراساختکُرسیونشست
(۲۸۹،ص۲ک)

آمدندو[بایزیدبسطامی]نقلاستکهجماعتیپیششیخ
باران–تعالی–دعاکنتاحق»ازبیمقحطنالیدندوگفتند:

«فرستد گفت: و برآورد پس برد، فرو سر شیخ و». بروید
بارانآمدناودان راستکنیدکه حالباریدنگرفت،«ها در .

(۹۹۲،ص۹ک)بارید.چنانکهیکشبانروزمی

باریدنبارانبهدعایزاهددرمثنوینیزآمدهاست:ٔخرافه

زاهدیبُددرمیانِبادیه
درعبادتغرقچونعَبّادیه

***
درنمازاستادهبُدبررویِریگ

ریگکزتفّشبجوشدآبِدیگ
***

سلطانِدینمشکلِماحَلکنای
تاببخشدحالِتومارایقین

وانُماسرّیزاَسرارتبهما
تاببّریمازمیانزنّارها

چشمرابگشودسویآسمان
کهاجابتکندعایحاجیان

***
درمیانِاینمناجاتابرِخَوش

زودپیداشدچوپیلِآبکَش
همچوآبازمَشکباریدنگرفت

کنگرفتدرگَوودرغارهامس
(۲۲۲و۲۲۱،ص۲ک)

اطمینانمی هیچبا امروز، تا پیدایشبشر بدو از گویمکه

هیچ و ایستاده نه حرکتباز از دعایسالکی به آبجویی

کشتی به مروارید درویشی، دلسوزیِ به دریایی ماهیِ

ذرّه هیچ و ذرّهنینداخته هیچ و کائنات از قانونِای از ای

عارفییابهنفرینِدرویشیتغییرنکردهاست.کائنات،بادعای

می اطمینان دربا مصلحتی و قانون هیچ تاکنون، گویم

کائنات،بهخواستعارفییادرویشی،نقضنشدهاستودر

کنم:ذهنخوداینابیاتدلپذیرحافظرامرورمی

رقممغلطهبردفتردانشنزنیم
سرّحقبرورقشعبدهملحقنکنیم
(4۱۲ص،۱ک)

چندانکهزدمالفکراماتومقامات
هیچمخبرازهیچمقامینفرستاد
(۸۹۹،ص۱ک)

و خرد دانشو و درکعقل از سرخورده که عارفان آن

راز و عالم رموزِ کشفِ و حضور امید به منطق و استدالل

چلّه به پرداختهآفرینش خودنشینی جز جایی به اند،

اینمدّعیاننرسیده میاند. تحمّلچهلعقلرا زیرا ستیزند

نشینیوسپسادّعایکشفرازها،بهمراتبآسانترازروزچلّه

طاقت زحمات وتحمّل خردمند انسان هزار هزاران فرسای



 

 1315 ماه دی |چوکماهناهم ادبیات داستانی |هفتاد و هفتمشماره 31

اندوزحمتگراستکهطیهزارانسالدودچراغخوردهعقل

اند.اندوهنوزاندرخمِیککوچهاندیشهبرده

عالمبهآنعارفشوریده طبیعیِ قوانینِ بنگریدکهتمامیِ

زند،قوانینِعلّیِجهانریشخندمیٔهمهریزدوبههممیرابه

سرباالمی بهوِردیشفامیآبرا بخشدوبهقرصینانبرد،

دهد،ماهیاندریارابهگروهیبسیارازگرسنگانراطعاممی

کنیزکیمُجازگیرد،قتلانسانیرابهمیفرمان خاطرتصاحبِ

می خدا امر و معنوی)پندارد اول-مثنوی حکایت-دفتر

کنیزک و هر(پادشاه در و هرکالم در لحظه، هر و دائماً و

می خدا عشقِ از دم مجلس، هر در و وبیت جهان او زند.

 خودٔیچهبازقوانینطبیعیرا کند،میتعلّقاتوخودشیفتگیِ

دهدوگاهفرمانِگاهفرمانِشورشوهرجومرجبهجهانمی

اطاعتوفرمانبری.

چونابنسیناکراماتِایهمشگفتآنکهفیلسوفِمشّایی

کند.عرفاراتأییدمی

که» برسد تو بگوش اخباری عارفان از
مثل ردکنی. را خالفعادتباشدوتوآنها

مردمبارانخواست،اینکهگویند:عارفیبرای
وبارانآمد؛یابیمارانراشفاخواست،وشفا
نفرینکرد،تابهزمینفرو یافتند؛یابرآنها
رفتندیابهنحویدیگرهالکشدند؛یااینکه
و سیل و مرگ و وبا و کرد، دعا برایشان

فرمان جانورانوحشیایشانرا یا ایشاندفعشد؛ طوفاناز
مرغان یا بردند؛ اینکارها امثال یا نرمیدند ایشان که–از

البتهکامالًناممکننیستند.چونبشنویتوقفکنومشتاب؛
دررازهایطبیعیاسبابیستو را همانندایننوعکارها زیرا

برایتویادکنم را ،ص4ک)..«.باشدکهمنبرخیازآنها
۹۹4)

رفتارگروهی و پندارها مدّعیانِوقتیبهژرفایعقایدو از

می غریبهعرفان بسیار خدا نسبتبه را آنان آننگریم از تر

یابیم.گرایانِخداناشناسدرمیگروهازعقل

فرساونابخردانههایِطاقتریاضت

چلههرکسمی با و تلقین با که حقدارد و نشینی،تواند

خوریوبسندهکردنبهکمترینآبداریوکماعتکاف،روزه

کمخوابی،ذکرِطوالنیوبسیارچهبازبانوچهبادل،وغذا،

به غرایز، کاملاین مهار شهواتنفسانیحتّی و غرایز مهارِ

می آشکارا امّا هامیلگویمکهاینریاضتخودسازیبپردازد.

کندومیلبهوصلوحضوررابهدانستنِحقیقتراافزونمی

افزاید.ومعرفتمانمیایبهداناییکندامّاذرّهزیادمی

هایموجوددرذهنماممکناستترکیبباریاضتداشته

کامل تحلیلِ آگاهیِو و معرفت هیچ امّا کند پیدا تری

نباشد-جدیدی ذهنموجود در اجزایآنقبالً حاصل-که

خارجازذهن،شود.حتّیباهزارسالچلهنمی نشینی،جهانِ

ااذرّه سالک آگاهیِ به نمیی ازضافه نمونه چند به کند.

هایکودکانهکهبرخیازعرفادرراهِرسیدنبهحقّبرریاضت

اندتوجّهکنیم:خودرواداشته

خوانیم:یمه(۲۲۹–۸۱4ابوبکرشبلی)ٔدرباره

یداشتی،درآنجاهمیشدیوآغوشیچوبباهاسرداب»
خویشتن آمدی، در کهغفلتیبهدلاو هرگاه خودبردیو

 که بودی گاه و زدی، همی چوب کهٔهمهبدان چوبها
،ص۸ک)«.بشکستیدستوپایخود،بردیوارهمیزدی

۹۸)
بردست[ابوبکرشِبلی]نقلاستکهبهاوّلکه مجاهده

چشم در نمک شب دراز سالهای گرفت،
که: گویند و نشود، خواب در تا کشیدی

 بود. ،۹ک)هفتمننمکدرچشمکرده
(۹۲۱-۹۱۱ص
خوانیم:ابوسعیدابوالخیرمیٔدربارهو

نقلاستکه]ابوسعیدابوالخیر[یکروز
زیردرختیبیدفرودآمدهبودوخیمهزده

می پایش ترک کنیزکی قدحیو و مالید
ومریدیپوستینیپوشیدهبودودر شربتبربالینشنهاده،

شدوستهمیآفتابگرماستادهوازگرمااستخوانمریدشک
برخاطرشبگذشتعرقازویمی طاقتشبرسید، ریختتا

 بنده»که: او منبندهخدایا و ناز و عزّ چنیندر ییوییو
شیخدرحالبدانست.گفت:«چنینمضطّروبیچارهوعاجز!

ایندرختکهتومی» قرآنبینیهشتادختمایجوانمرد!
ومریدانراچنین«.کردمسرنگونسارازایندرختدرآویخته

(4۱۹،ص۹ک)کرد.تربیتمی
علّت یا خدا به را ما نمیریاضت نزدیک بلکهالعلل کند

غیرمتعلّق بسیطِ موجبتداومتلقینونزدیکیسالکبهمنِ

سالکگمانمیمی منیّتبهخداشود. نفیمنو کندکهبا

نزدیکمی حالیشود دردر بیشتر هرچه تعلّقات، رفع با که

بسیط-«من» می-منِ طیفرو که مدّعیان بگویند غلتد.

گوشهقرن و ریاضت کجاها، به سلوک و طریقت و نشینی

اند؟رسیده

علّت و مبدأ حقیقتو پویندگانِ ما تسلیمیمالعلل توانیم

قلّه و شویم کاهالنه وسوسه حقیقتاین را ارتفاع کم هایِ

قلّه فرازِ در را خود خیال، عالَم در هایبلندتصوّرپنداریمو

می اطمینان بدوبا از که گویم

آب هیچ امروز، تا بشر پیدایش

حرکتجوییب هدعایسالکیاز

بازنهایستادهوهیچماهیِدریایی

به مروارید درویشی، دلسوزیِ به

 ...کشتینینداختهو
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شناختومعرفترأمسئلهکنیموبهستایشوثنابپردازیمو

نمی جایز هوشمندانتوقفرا امّا کنیم. اعالم دانند،مختومه

کوشیمبسیاردورتروباالتراست.رتسخیرآنمیایکهدقلّه

شود،بلکهباریاضتِنزدیکیبهاینقلّه،باریاضتحاصلنمی

فکریحاصلمی ایناستکه فکرینه ریاضتِ ٔگوشهشود،

این بپردازیم، تفکّر به کنیمو نیست،ٔهمهعزلتاختیار کار

بایددرجهتکس بعلموبایدبهتحقیقاتعلمیبپردازیم،

به رمزهایطبیعتریاضتبکشیم، و شناختراز تحقیقو

آن نگردهاوفضامیکسکهبهاعماقکهکشانیقینطریقتِ

آن سلولو اعماق در که مولکولکس اتمها، کاوُشها، ها

کندطریقتیراستیناست.می

هرزماندیگریدرجهتشناخت از امروزینبیشتر بشر

حقی و مقصد و میمبدأ معرفتبهقتاهتمام که زیرا ورزد،

پذیرمفهومعرفانیِآناگرممکنباشدجزازطریقعقلامکان

نیست.

 کهعمریدر ؤگوشهمقابلکنیدعارفیرا عزلتبهذکر

شامگاه هر و رفته یار دیار به بامداد هر و پرداخته نیاز

عمرواربهنیازپرداختهبافیلسوفیمشّاییکهسرتاسرخلسه

مطالعهواندیشهکردهویاباانسانیکهعمریرادر ریاضتِ

دردیوکشف پژوهشگاهوآزمایشگاهبهتحقیقبرایدرمانِ

کنید. نظاره هم کنار در را گروه دو این گذرانده، علّتی

اند؟ثمروکدامیکدرخدمتبشریّتبودهکدامیکبی

کلّ با اتّحاد و وصال عرفانی،  حالِ کشف وو اسرار

رموز

 موجودی هدایایِ و اَلطاف از اشراق و شهود و فراکشف

زمینینیستکهبهعارفیدرحالِعرفانیتحویلشود.

هادریدهشدوکنیمکهپردهگاهکهناگهاناحساسمیآن

وحجاب مسائل کُنه و ذات و اصل به ما و شد برداشته ها

راستینپرسش دلماراروشنٔخانههارسیدیمونورمعرفتِ

نمودبایدبدانیمکههیچاتّفاقعجیبوغریبینیفتادهاست.

ایمونهازعرشاعالءنورمعرفتیبهمانهمابهملکوترفته

ایم.رسیده،بلکهبایدبدانیمکهخوددرخودفرورفته

 که آنان تمام مشترکبین عرفانیٔتجربهیکوجه حالِ

 ایناستکه ٔهمهدارند فرو«من»آناندر بسیطخود منِ

ومی اکتسابی ذهنیِ تعلّقاتِ و محفوظات نوع هر از و روند

می آزاد را خود حصولی بهعلومِ بسته حالت، این در کنند.

ایکهدارندآنحالراشکافتنفردیّتِباورهاواعتقاداتقبلی

یا و خدا ذوبدر اتّصالبهخدا، وصلخودبهجهان، خود،

کنند.اگرایننظردرستباشددرمحضرخداتلقیمیحضور

بایدنتیجهبگیریمحتّیدرحاالتفناوخلسهووجدووصال

نمی زایل فرد بنیادین باورهای حضور، هریکازو زیرا شود

گونه به باورهایآنانآنحالترا از ناشی هایمتفاوتیکه

آناناستتفسیرکرده آناناقرارٔهمههکانددرحالیبنیادینِ

اند.کنندکهبهمنِبسیطرسیدهمی

،شونیاتایا(۹۲4۱-۹۱۹۹)یسوزوکپروفسورد.ت.ٔگفتهبه

،عبارتستاز:«خالءبودایی»

...درفراتراستخالءمحضکهازهرنوعاضافهوتضایفی
نه«خالء» صیرورت، نه مکان، نه هست زمان نه بودایی

محضمجرد،انعکاسخودرادرٔتجربهشیئیت.نفسدراین
می نفسخودخود که است میسر هنگامی این و ... نگرد

 نفساز که یعنیآنگاه محتویاتممکنشٔهمهشونیاتاست،
(۹۱۱،ص۱ک)جزخویشخالیباشد.

پابرجایییافتهٔیانهآشقالبفردیتکهشخصیتمندرآن»

معادلباحالت«ذن»ٔنحلهاصطالح]ساتوریٔلحظهاست،در
می[اشراق شکافته و ازشکفته فراتر وجودی با لزوماً شود.

نمی آنجذبنمیخویشاتّحاد در یا ولیفردیتیابم شوم،
منکهفروبستهوازوجودهایمنفرددیگربکلیگسستهاست

درچیزیتوصیفناپذیر،چیزیکهسامانی متفاوتکامالً...
مأنوس سامانمعهودو منحلمیبا ،۱ک)«شود.مندارد،

(۹۹۲ص
جایی به وصل یا و وجد حال در عرفا که نیز ادّعا این

می از که ادّعاییٔیرهدارسند است، بیرون عقل و حس

ترینشطحوترینونامفهوماساساستزیراحتّیپیچیدهبی

طاماتآناننیزاشارهبهمعانیومفاهیمیداردکهازطریق

اگر استو محفوظاتمغزشانجایگرفته علمحصولیدر

حصولی، محفوظات حذف و تعلّقات از بریدن و شدن آزاد

وص حالعرفانیِ نازادهبایدوصفِ الواتّحاداستپسجنینِ

ترینعارفباشد.عارف

حالِعرفانیباوردارم،امّأتجربهمنبهوجودحالِعرفانیو

ازایآنحالِعرفانیچیست؟پرسشاساسیایناستکهمابه

غیر بسیطِ عرفانینزدیکشدنبهمنِ منمعتقدمآنحالِ

اله،اناالحق،ذوبووصالبامتعلّقاستوالغیر،هرگزفنافی

پذیرم.خالقجهانرانمی

اشراقٔهمهٔشالوده و شهود و وکشف مفاهیم ها،

است.(علمِحصولی)محفوظاتِقبلیِموجوددرذهن

آنچهکهبسیاریازمحقّقینمشّاییدرموردعرفانبررسی

برایحاالتکرده پاسخبهاینپرسشاستکهآیا اندیافتنِ

عرفان بیازائمابهی، خیر؟ یا هست عرفای از بسیاری تردید

عرفانی»گویندوحاالتعرفانیوجودداردوراستمی «حالِ
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 مسئلهمهمچیستیِ است.منچنین«حال»عینیتداردامّا

عرفانی»پندارمکهمی چیزینیستجزنزدیکشدن«حالِ

بهمنِبسیط،بهمنِمن.

ادی جان از قول نقل این به سیموندز –۹۲۱۲)نگتون

بنگریم:(م.۹۲۱۱

بههماننسبتکهعوالموعواملهشیاریعادیفروکش
شد.سرانجاماحساسآگاهیذاتیمضمریتشدیدمیکرد،می

 نمی«نفس»چیزیجز بحتبسیطبرجا ماند.مطلقمجرد

(۲۲،ص۱ک)شد.محتوامیجهانبیشکلوبی
الهویاحضوردربارگاهاوویافیمنهرگزوصالحقوفنا

اتّحادبااوویاذوبدراورابههیچرویباورندارم.

م.(:۹۲4۸-۹۱4۱)برتراندراسلٔگفتهبه

برنمی پرده حقیقتی هیچ از دارد.عرفان
از ما با استکه منطقی تفکر و فقطعلم

می حکایت کهحقیقت کمکی تنها کند.
یناستکهنسبتبهتواندبکنداعرفانمی

اکتشافاتعقلعلمیومنطقی،بهمانگاهو
،ص۱ک)نگرشیعاطفیونجیبانهببخشد.

۸)
من که پیشآید تصوّر استاین ممکن

سُکروشعفووجد شکوهمندِ حالتِ منکرِ

قطعاً عارفانهستمکهاینگونهنیست. در

اندچنینحاالتیراکهادّعاکرده-اکثریتقریببهاتّفاقعرفا

بسیارمهمکهمنبرٔنکتهاندامّاراستگفته-اندتجربهکرده

عرفانیربطیکنمایناستکهآنتکیهمی وقوعاینحاالتِ

بهاتّحادعارفباملکوتاعلیویاحقیقتمطلقویاپروردگار

به باور اصالً که انسانی بسا چه زیرا ندارد. کائنات صانعِ و

مابعدالطبیعهنداشتهباشدچنینحاالتیراتجربهکردهباشد.

وحدتوجودی، و عرفایموحد از کثیری جنبگروه در
(۱،ص۱ک)اند.حدنیزوجودداشتهعارفمل

.(پیروهیچنظامدینیم۸4۱-؟۸۱۹)فلوطین=پلوتینوس
 به ولی نبود درٔیعهمابعدالطبرسمی و بود معتقد افالطون
نویسد:ترکند.میتروپرداختهصددبودآنراپرورده

و» تنزه مقام در نفس با ماست ارتباط همانا خودیابی،
.«اشخلوص

درمقام»بحتبسیط«من»بهعبارتدیگریعنیآگاهیاز
اش.هایتجربی،یعنیخالیازانباشته«تنزهوخلوص

سخنشازاینقراراست:ٔدنباله
رستگاراناست» خداوندانو مقام–اینحیاتخدایانو

بیگانه از است،وارستگی کرده تن بند تخته را ما ایستکه

یهجرت-شیایاینخاکــداننداردحیاتیاستکهحظیازا

(۹۱۲،ص۱ک)«.فردازفردیتبهاست
فشارمآناستکهاینحالتوآنچهکهمنبرآنپایمی

چه بگویند هست اگر نیست. حقیقتی به وصل حاالت،

اند؟اینحاالت،اتّحادباعرشاعالءوحقیقتیراکشفکرده

فی فنا اینعروجو ناشیازخودخواهیوادّعاهاالّهنیستو

ٔدربارهاوهموخیالاست.ازادّعاهایعرفاخودبزرگبینیوی

خلسهواتّصالبهحقیقتوفنادر-پدیدآمدنِحاالتعرفانی

 ادّعامی-آنلحظهو... کنندآنحالتآناستکهنهتنها

نمیوصف بیان به و است میناپذیر ادّعا بلکه کهآید کنند

فراذهنینیزهستوشگفت عقلو هادّعایکآورترآنماوراء

کنند.کسبِعلومبشریدرآنحاالتمی

( خاویر فرانثیسکو (۹۹۹۸-۹۹۱۹قدیس
چنیننوشتهاست:

چنینبهنظرمآمدکهپردهازبرابردیدگان»
حتی بشری، علوم حقیقت و برافتاد، درونم
علومیکههرگزنخواندهبودمدرشهودیپراز
و بیست شهود این شد. آشکار من بر فیض

سپسگوییآنپردهچهار یافت؛ ساعتدوام

شد حائل پیشدوباره چون را منخود و ،
(۸۱۱و۸۱۹،ص۱ک)«نادانیافتم.

ایسخنبگویدوحالاگرموجودیازپدیده

یاد به که درککرده را پدیده آن نه که کند سپساعالم

داشتهباشدونهاحساسکردهزیراکهفراحسّیاست،بایدبه

کسیاینادّ استکه آن مانند اینادّعا داد. بسته گوشِ عا

بگویدمنشمعیرادیدمبگوئیمکجا،بگویدمنآنجانبودم

می حافظ از بیت این یاد به هنگام این در من کهو افتم

گوید:می

تاخرقهصوفـیبهخراباتبریمخیز
شطحوطاماتبهبازارخرافاتبریم
(4۲۹،ص۱ک)

وینترمهم باور و بسیار تلقینِ حالتعرفانی، رُکنحدوثِ

یقینداشتنبهوقوعِچنینحالتیاست.تاباورنکنیم،حدوثِ

پذیرنیست.اینحالتامکان

فاقدِ طبعیخشکو داشتن به متّهم را استمن ممکن

عرفانی حاالتِ درکِ ذاتیِ کهکننداستعدادِ شود تصوّر یا و

گونهنیست.منامکهاینعرفانبستهمنکمرهمّتبرنابودیِ

فقطدرفکرزدودنخرافاتازعرفانم.

پرده حقیقتی هیچ از عرفان
تفکربرنمی و علم فقط دارد.

از ما با که است منطقی
می حکایت تنهاحقیقت کند.
تواندبکندکمکیکهعرفانمی

به نسبت که است این
و علمی عقل اکتشافات

 و نگاه ما به نگرشیمنطقی،
 عاطفیونجیبانهببخشد.
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منمیآن منِ به غیرمتعلّقو منِ به که حالتیگاه رسیم

دهد،شایددرعرفانهمحالتآوربهانساندستمیشگفت

از یکی این باشد. حالت همین فنا یا و حضور یا و سُکر

حاالتیپرشعف وجدترین با و میترین انسان توانداستکه

عروجوحضور شایدهمانحالتیاستکهعرفا تجربهکند.

همیندلیلمنمیمی به آننامند. عرفا که باگویم که گاه

خودبی از اعماقخودشانخودمیذکر، درحقیقتدر شوند،

روند.فرومی

جانیست:شخصیِعرفانیبیٔتجربهشرحیک

پگاهِروزیدرسپیده هایبهاری،تنهابهتماشاینوبرگدمِ

هایمحمدیدرایوانیهاینورسیدهگلچنارانوبیدوغنچه

پارهپارهدر خورشیددرحالطلوعیدنوابرها نشستهبودم.

ایگوئیباهمدادوستدیعاشقانهداشتند،بابستریفیروزه

و جویا دست، در حافظ دیوان آرام، روانی و آماده طبعی

بهپذیرا فارغازهمهچیزوهمهکس. حالیخوشبودم. یِ

وساقهشاخه وغنچههاوبرگها هاوابرهاوآسمانخیرهها

دیدگاهم در که آغوشکشیدنهرآنچه به هوسِ در و بودم

ایبود.بهناگاهحالیدیگریافتم.خودرابرگیازدرختان،تکّه

غنچه گلبرگیاز و ابرها ذرّهاز و رطوبتمطبوعآنایها از

نه گلبرگی نه برگی نه دیگر آرام، آرام یافتم. بهاری هوای

آنشاخه و او و من ابری، پاره نه یکیشدیم.ایو همه ها

اموکوتهحالیدستدادکهدیگرهرگزبهآنحالنرسیده

توانگفتلذّتیاستزمانیبیشنپائید.دروصفِآنحالمی

 بهخودآمدمها.لذّتٔهمهماوراءِ دمیچندپسازآنحال،

گویم:نهبهعرشعروجکردمنهبامالئکاکنونمنراستمی

زمانومکانواصلوقانونمتّصل همدمشدمونهباخالقِ

شدم.حالیبودواتّفاقیبود،فقطدرمغزمن،فقطدرذهن

من.

معرفتو حصولِ و ادّعایوصال اینمدّعیان، که هرچند

اند،امّافاسرارجهانوحتّیآگاهیبهعلومبشریسردادهکش

نماهاویکانسانِبصیردراوّلینلحظاتبرخوردبااینصوفی

درمیدرویشمسلک سادگی به فشارها، اُفت اینان که یابد

گیرند.اشتباهمیلقاءالهخونخودرابا

طبقاتخاصی خاصّ خرافه، و اوهام عالَم ازاینتعلّقبه

اینخیال پردازانبسیارندوشرقیاننیستبلکهدرغربنیز

هایهایخیاالتی،استاداندانشگاهدرمیاناینآقایانوخانم

ایچونشوند.حیفازکاوندهبسیارمعروفدنیانیزدیدهمی

این با انساناستکه بیمغزِ افکار آلودهگونهخرافاتو مایه

آن شود. کند ادّعا ازکسکه دیده الهی، خورشیدِ نور از که

کسکهادّعاکندکهمدهوشکفدادهوبیناییدلیافته،آن

عمیق به است، او وصلِ خوداز بسیطِ منِ بسترهای ترین

خودپرستیراهمی پویدوازرسیدهولنگلنگاندرکورهراهِ

شود.شاهراهِخداشناسیبهدورمی

امسماعوذکرعارفاندیدهآنچهکهمندرخانقاهومجالس

منیّتمی نبودبلکههرچهآنانفریادنفیِ کلّ زدندوحدتبا

روند.دیدمکهبیشتردرمنیّتومنِخودفرومیمنمی

از خجستهآنروزیکهعقلسلیموعلمثابتکند،حالتِ

بی تفسیرخود ربّانی حاالتی که صوفیان و عارفان خودیِ

مغزاستکهباوسایلولوازموابزارمادّیاندحاالتیازشده

همقابلحصولووصولاست.

به–خجستهآنروزیکهباتغییرچیزیدرمغزِیکانسان

ذهن علمِ و روانپزشکی و پزشکی انسانی–کمک او

گویشود.شطحیه

مادّه تزریق با روزیکه آن بردنِخجسته فرو با یا ایو

الهایبهمغزِکسی،اوفریادِفنافیشعهسوزنیویاباتاباندنِا

سردهد.

عقلستیزی

 مکتبیذوقیو را خود عرفان، را،ٔهمهاگر ادّعاهایخود

شاعرانه تبیینِ که کند قبول و بداند ذوقی ازادّعاهایی ای

است عرفان یارِ و همدم و مونس عقل است، کرده جهان

همچنانکهدوستورفیقوهمراهِهنراست.

هاکنیمازپروازآدمماوقتیبهیکتابلوینقاشینگاهمی

شگفت ظاهرِ آسمان، سایهافکندنمرغیبردر جانداران، آورِ

قدیسه نورافشانیِ عبورکسیازمیانیکشهر، ایبهاطراف،

بریموهرگز،نبودِتطابقهالذّتمیهایآتشوامثالآنشعله

اثرهنریباجهانِ باعقلنمیبیناجزاءِ دانیم.واقعرا،تضادِ

کشدراهنرمجازاستکهآنچهکهازذوقوخیالسربرمی

خواهدبیانکند.بههرشکلیکهمی

تقابلیندارد و خیالتضادّ ذوقو تجلّیاتِ با تنها عقلنه

آناست.ٔدلبستهبلکهدوستدارو

،خودراشودکهعرفانجاآغازمیتضادّعقلباعرفانازآن

عقلپایگذارد.ٔیرهدافلسفهبداندوبه

عقلباعرفانازآن شودکهعارفبهعالَمِجاآغازمیتضادّ

می پناه میخیال ارائه واقع عالَمِ در را نتیجه و کند.برد

سرابرودوازسراب همچونکسیکهبهدنبالآب،درپیِ

جامیازآببیاورد.

ناشیازعقل داننددرحالیآدمیراعلممَجازمیآنانعلمِ

به متأسّفانه روشیاستکه استو مَجاز علم آنان علم که

ادّعاهایبی ریاضتخرافه، تکدّیاساس، نابخردانه، گری،های

چینیآلودهشدهاست.سلسلهمراتبوخوشه
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نیازیبهعلمدرموردبی(.ه۸۲۱ازاحمدبنالحواری)ف.

چنیننقلشدهاست:

یشرادرهاکتابحقالیقینوقطعرسید،ٔمرحلهوقتیبه
ازرویاهانتبهتو اینکاررا ایعلم! انداختوگفت: دریا

خواستماکنونکهبهاویمکنم،تورابرایرسیدنبهخداینم
(۲۸،ص۲ک)نیازم.یبرسیدم،ازتو

دیدگاهخاقانیشروانینسبتبهفلسفهچنیناست:

فلسفیکمازفَلْسیاستنقدهر
عملمنهیدٔیسهکفلْسدر

***
حیزْراجفتِسامِیلمنهید...فلسفیمردِدینمپندارید

.(بارهادرقه..۹۱۱-۹4۸)الدینمحمدبلخیموالناجالل

مثنوی،فلسفهوعلمراتحقیرکردهاست:

مکروتلبیسیکهاوداندتنید
آنزحیوانِدگرنآیدپدید

هایزَرکَشیرابافتنجامه
دُرّهاازقعرِدریایافتن

خُردهکاریهایعلمِهندسه
یانُجوموعلمِطبّوفَلسَفه

کهتعلّقباهمیندُنیاستش
رهبههفتمآسمانبرنیستش

اینهمهعلمِبنایآخُوراست
کهعمادِبودِگاوواُشتراست

بهرِاستبقایحیوانچندروز
نامِآنکردنداینگیجانرموز
(۹۸۸،ص۲ک)

صدهزارانفصلداندازعلوم
نداندآنظَلومجانخودرامی

دانداوخاصیّتهرجوهری
دربیانِجوهرخودچونخری
(۱۹4،ص۲ک)

پایاستداللیانچوبینبود
پایِچوبینسختبیتمکینبود
(۱۹،ص۲ک)

شده:ازابوسعیدابوالخیرنقل

وپارهکردندفترهاوهادواتکارتصوفدرآغاز،شکستن»
(۲۸،ص۲ک).«هاستدانشفراموشکردن

 از انسان، آگاهیِ اینعرفانٔفلسفهمعرفتو استو مشّاء

از نهاینٔفلسفهاستکهگهگاه یاریگرفته، ٔفلسفهکهمشّاء

مشّاءوعقالنیتازعرفانیاریگرفتهباشد.

قدرو–چهزمینیوچهآسمانی–تبغیرمشّاییاگرمکا

مشّاءؤفلسفهدارِمنزلتیداشتهباشند،آنقدرومنزلتراوام

اند.تعقّلواندیشه

.... و وصل و فنا ذوبو و حضور و وجد و حاالتسماع

حاالتشخص در ندارد حق کسی و استشخصی حاالتی

 هرکسمجاز شود. مانع و دخالتکند هردیگری به است

کند. پیدا نشاط و شادی و آرامش دارد دوست که شکل

وروش ذکر نظیر عرفانی مختلف مکاتب در گوناگون های

تواندونشینیو...نیزرفتاریاستکهکسینمیریاضتوچله

آن در حقندارد و ایننباید مانعشود. یا و دخالتکند ها

نفیعقلوگونهاَعمال،رفتاریاستمربوطبهخودآ نانامّا

بدتر همه از و اسرار و ادّعایکشفرموز و عقل با ضدّیتِ

ادّعایکراماتومعجزات،باعقلومنطقواستداللسازگار

■نیست.هرچندکهاینطایفهرابااستداللسروکارینیست.



فهرستمنابعومآخذ
محمدباقرمعین،انتشاراتٔترجمه:رینولد.ا.نیکلسون،پیدایشوسیرتصوف،۹کتاب-۹

توس.

مسائل۸کتاب-۸ مبانیو اصولو فلسفهعرفانتحلیلیاز یحیییثربی، سید دکتر :

قم.ٔیهعلمٔحوزهعرفان،مرکزانتشاراتدفترتبلیغاتاسالمی

طهوری.ٔکتابخانه:دکترقاسمانصاری،مبانیعرفانوتصوف،انتشارات۲کتاب-۲

د۱کتاب-۱ شرحغزلهایحافظ: شادمان، -کترحسینعلیهرویباکوششدکترزهرا

.۹۲4۹مهرماه–گردآوریوتهیهشدهدراسپانیاتوسطامیرناصربانکی

نشرهما.ٔمؤسسه:استادعالمهجاللالدّینهمائی،تصوّفدراسالم،۹کتاب-۹

االولیاء۹کتاب-۹ تذکره نیشابوری، شیخفریدُالدّینعطّار بررسی: –تصحیحمتن–،

انتشاراتزوّار.-چاپبیستوچهارم–توضیحاتوفهارسازمحمداستعالمی

:دکترعلیاصغرحلبی،مبانیعرفانواحوالِعارفان،انتشاراتاساطیر.4کتاب-4

۲- جالل۲کتاب موالنا : بررسی معنوی، مثنوی بلخی، محمد –الدّین ٔنسخهمطابق

انتشاراتپژوهش.-چاپدوم–وبهکوششمهدیآذریزدی)خرمشاهی(تصحیحنیکلسون

بهاءالدینخرمشاهی،انتشاراتصداؤترجمه:و.ت.استیس،عرفانوفلسفه،۱کتاب-۱

.(سروش)سیمایجمهوریاسالمیایران





 

 1315 ماه دی |چوکماهناهم ادبیات داستانی |هفتاد و هفتمشماره 31

 «خداحافظی بروبی» رمانیادداشتی بر   
«زهرادستاویز»؛«زادهساراکریم»نویسنده 



قلمیتابک"برویخداحافظیب"رمان "استبه میرکسارا

ک"زاده پائ۹۱۸هدر یصفحهتوسطنشرچشمه به۹۲۱۹ز

دهاست.یچاپرس

اثرک یتاب با زنانه ناکشٔهیدرونمااست و دریامکست

یاتاجتماعیارمهمدرحینبسیهازمضامکییزناشویزندگ

انسان روزه همه و ماست روزگار در نظرهابحثها ویو ات

رااززبانروانشناسانوجامعهشناسانویگوناگونیارهاکراه

نرابطهیانخانوادهدرایبنیبشناسیآسٔحوزهصاحبنظران

.میشنویمومیخوانیم

نهازآنیوتنها،ولیزنمعمولیکزناست.یک"هاله"

عزلتبرٔگوشههکیارفتهشانودرخودفرویپریدستهزنها

رونندیگزیم به را درها بهیو و خودشان

یرو جهان بندندیمتمام غاریسکو به را

ننهازآنی،همچندهندینمشانراهیییتنها

 فرکییهازندسته هیه و راهیاد به اهو

وباجاروجنجالواقداماتعجوالنهاندازندیم

چخواهندیم شیهمه به را تغکز اول رییل

او از را شوهرشمهرش تنهاست. او بدهند.

طیشرایوازرویاجباریغداشتهوازدواجشرابااوعملیدر

وهموارهدرصددکندیمریحماقتتعبیونوعیخاصزندگ

بعدهامعلومیبوتحقیتخر بخاطرصرفاًهکشودیمراوست.

پ ازدواجیرشوگرفتنارثیمادر او بهکهبا مادرشرا تا رده

چعالقهویردواالهیمعهودرابگٔهیارثشبرساندویتنهاآرزو

ولیاحساس ٔهمههالهباوجودینسبتبههالهنداشتهاست.

یا بهابتیمصن زندگهایمحلیو شعف و شور تری، کرا

ده.یچسباشیزندگبهینگفتهوبهقولمعروفچهارچنگول

 دنبال کبه گرددیمار پک. یار سکندیمدا محل ونتشراک.

یهاهیهمساوباشودیممستقریگریدیوجاکندیمعوض

.کندیمیاوکنجکشانیزندگدریوحتکندیمدمراودهیجد

است.یحفظزندگیبراهازدنودستوپاتقالهانیتماما

سندهدرتالشیبنداستونوییتارمویکهبهکیایزندگ

زنیکهدرونکیوانقالبیفروپاشٔلحظههلحظهبهکاست

 نیترحساسدر اشیزندگبزنگاه تصودهدیمرخ به ریرا

مرگذردیمشد.زمانکب داستانحول یزکو و یشوهرتزن

یپ زندگکرودیمش مناسبات و قواعد اصول، کمشتریه

هبهآنتندرکیازدواجیدامبراکندارد.هرییجانشانیب



سالآنیلیدالاندداده گذشتدو پساز حاال داشتندو

بیدال و باخته رنگ الزامات و اجبارها و نظریمعنیل به

رسدیم مثلقطبهاهاآنو هممیرا از آهنربا یموافقدو

درنتکندیمگرپرتابیدیهاانسانراندوبهسمت جهآنی.

نبا بیچه اتفاق مید خیفتد و کانتشیافتد هرردیگیمل .

ودرخفاویگریازشهر،بهدورازچشمدیانقطهدامدرک

هسرمنشأکدهندیمیارابطهخاصتنبهیازهیانگدویباام

پیپیرخدادها در زیچ یادیچ و بود بهیاچهیدرخواهد را

 خواهد باز کسمتشان کیاچهیدررد. هم بهتواندیمه رو

کخشیبرهوتگشودهشودوهمبهسمتیوآبادانیسرسبز

بهدنبالیگریزدیتچکوهالیرانیهجزوکنامونشانیوب

نخواهدداشت.

دستوخوشخواناستیکتسادهویروا

راحت به خواننده یو را مراتب یکیسلسله

بارزاثریژگیوونورددیمدریگریپسازد

همین جایز چه آن اما است. وین تأمل

ب شخصیشتریدرنگ مهم عنصر تیدارد

شخصیپرداز اصلیاست. )هاله(یت

 را هاله یدتوانینمناملموساست. وککدرتوانینمد. رد

چونه حوادثمیدانینمازاویزیچچیشناخت. نونکهاکی.

هپشتسرکاستیاگذشتهدرگرویافتدبهنوعیاتفاقم

.فقطدرشودینمبهآنیااشارهچیدراثرهیگذاشتهشدهول

جا بیچند فالش خطورخوردیمکیاثر خاطرش به و

قدمککندیم ثابت دختر را او مادرش ودانستهینمیه

است.اماچرا؟هرگزکردهیمشهاشتباهیههمکبودهیدختر

یبرا جاشودینممخاطبروشن مادرشیگریدی. زبان از

همکشودیمنقل هاله غمگیه مثلیشه همه ))مگه نبوده:

 بشکتواَن یه غم کنن براکالف دستکییزهایچینن ه

ن یخودشون منقرضآگهست؟ بودننسلبشر مثلتو همه

بهتوانینمستوینهمملموسنیا«۱۲صفحه»شدهبود((

ککدریدرست چرا حقکرد، در عیه اکقت نظریس به ن

دختررسدیم هالهرا پرتیاجتماعیوما نهمینیبیماپوکو

یمنزو غمزده. نقشظاهراًو شیاساسیمادر گکدر یریل

ازاوهمچیتوذهنیشخص اما جزیزیتهالهداشتهاست،

بهم گفتههاآنهکدیآینمانیچندنقلقولساده هماگر

نیوبههمدادینمرخیرییچتغیرنگاثرهیبازدرپشدینم

اثرک بایتاب زنانه است

ناکشٔهیدرونما و دریامکست

نیهازمضامکییزناشویزندگ

حیبس در مهم یاتاجتماعیار

 .هادرروزگارماستانسان
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هکشدهیپدرشهماشاراتناقص.درموردماندیمیلباقکش

داشتهتواندیمیریچراگفتهشدهوچهتأثاصالًستیمعلومن

تشب مثل مدیباشد. نگاه پیه پدرش:یر به هاله دلسوز و ر

 پک))سربلند موهایرد. و سرخ صورت با دستیکیرمرد

یسف نگاه او به نگران سرکردیمدش، پدرش. درستمثل ،

لولیجا یش »د(( بک«۱4صفحه نظریفایه به زائد و ده

.رسدیم

وملموسینیاثرعیانبندیوپایریجهگین،نتیباوجودا

 از یهاپرداختاست. شخصیرکخوب گنجاندن زاده تیم

هخوبجاگرفتهوبهعنوانکباشدیمبهداستان"نینسر"

یتپویشخص اکا، منسجم و وکنقشیفایامل ورود و رده

ییآشنأنحوهبدادهشدهاست.یجاترتخروجشدرستوبه

هکاشیاخالقاتمنحصربهفردیوبرخوردشباهاله،خصوص

مهربانودلسوزیزوبرندهداردامادرواقعزنیتندوتیزبان

 تأثکمرگدردناتاًینهااستو عمیشو برکیقیر همرگاو

ورواناستوی،شگذاردیمرداستانیهالهوخطسیرو وا

مخاطبدارد.یرویمطلوبٔجهینت

دریاجلسهنمالقاتشبامهراندریفاولینطورتوصیهم

کیوشوگرددیمتلخیقتیباحقییارویهمنجربهروکتکشر

 فرود او بر صاعقه توصیندیآیمهمچون از یز املکفات

 هکیینبارصاحبصدایاولیهبراکیالحظهداستاناست.

التشکومشکردهیمودردودلزدهیمانهبااوحرفیمخف

م در او با یرا گذاشتهیمان ندیبیمرا چون هکیاچهرهو

الینتاآسمانباآنچهدرخیردهزمکشقدعلمیرویجلو

معادالت تمام و داشته فرق بوده ساخته ازش اوهام و

اشیذهن و پاشیاهایاخروکبهمخورده آشفتهویشفرو ده،

:کندیمکجلسهراترنزاراتاق

یمکبزرگویهادسترد.ک))هالهمردرا،مهرانرا،نگاه

 یریهاچشمزمختشرا، مقطعش...یهاخندهزدرخشانش،

 خنده هر ،خوردندیمکیوچکیهاتکانشیهاشانهبا

ٔخندههکییهاتکان .دادیمنشانتربزرگجمعوجورشرا

،هاچشمدهبهیپرپشتچسبیمرتبامازرد،ابروهایهادندان

نارگوششککوچکرهوخراشیتیمکلوکشیبیهالب

شزدنصورتشیدهبود.وقترکیآنخشیخونرویمکهک

بر دیرا البد. یدهبود، پریروزاگربود، یا یروز، ازیپٔهفتها ش،

زخمش قربان دور برارفتیمراه یو اماسوزاندیمشدل ،

هالهبهخودشف بهروزهاکرکامروز؟ یهوایهدماکییرد؛

تابداندمهراندیدیمرازراقبلازتهرانیشیهاشبروزهاو

هوا چه بییدر خواب خندیاز رفته، راه شده، اخمیدار ده،

«۹۸و۹۹صفحه»ده؛...((یشکردهونفسک

 مجموع خواندنیاثر"برویخداحافظیب"در بایاست

یکیخوانش آهنگ خوش و دگرگونینوعهکدست ویاز

چیندوهکیزندگخواهدیمهفقطکیتحولرادروجودزن

نامعقول و جا به نا نمایتوقع به ندارد وگذاردیمشیهم

■ ست.یازلطفنیخواندشخال
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 «پادشاهی پیر در تبعید» نگاهی به رمان  
«گیتابختیاری»؛«آرنوگایگر»نویسنده


داشته جز نیستیم، چیزی ذهنیما آنهای اگر و هامان
دیگر،خودماننخواهیمبود.،نباشند

سفری به زندگیش قهرمان با که است مردی خاطرات
رودیم که قهرمانی و زندگیشیادآوری لحظات بازشناسی

نیروی.آدمیکههنوزخانهذهنگمشدهاستجاییدرنهان
دردرونیاخزندهکنداماومغزشهنوزکارمیزندگیدارد

کمهوشیاریشخاموشگرددومرگیدرفراموشیتاکمدارد
هرچندخاطراتچندانیازدمانسمبتالبهداشتهباشد.پدری

بهیادنمی آوردولیهمچونیکگذشتهنداردومراسمیرا
از صدا،حالتتنانسانسالماحساسداردوغموشادیرا

مخاطب اصوات و میشچهره حسدریافت را تنهایی کند.
اوکهازکندوازتنهابودنبیمناکاست.می

ماندهبهیادآوردنموثرترینخاطراتشعاجز
است با برای؛یالیصورخهمراه دنیایی

برسد.بخششیوهآرامته؛تابهیکخودساخ

دیگری»- مهم امر هر مانند آلزایمر

بیان نکاتٔکنندهتنها نیستبلکه خود
است. نهفته آن در نیز چناندیگری

احوال و اوضاع و انسانی خصوصیات
منعکسمی آن در ذرهشوند،جامعه زیر که بینانگار

ماگیجکنندهاستؤهمهبرایایدنقرارگرفتهباشند.
آنبنگریم، به واقعبینانه یکآدمسالمباتفاوتاگر

بیمار، آدم دربیشتر،یک اوست مهارت میزان در
آشفتگی این بر زیرولیهایذهنی.سرپوشگذاشتن

سالمباًیتقربرایانسانزند.موجمیومرجهرجسرپوش
«همنظامفکریچیزیجزتخیالتعقلنیست.

حسیداردزندانیشدندردرونخودوقتینتوانیمبهچه
برویم هم خودمان دیدار که آوگوستمردی قطع. دلیل به

روندکندودردناکتبدیلارتباطبادنیایپیرامونش،دریک
.ودردرونخودتبعیدشودگرامیگیرودرونبهفردیگوشه

میاو همراهی بتواندنیازمند تا نردبانشود از قدم به قدم
ییپا«ارییهش» همراهشدیآن اما ، گایگر( اثر)آرنو در

قدمبهقدمپدرشهایعاطفیورفتارهاینزدیکیدرواکنش
نقبیرودتابههشیاریبرسد.اوباپدرازهماننردبانباالمی

واقعیتمیزند به گذشته سادهبه گوشههای در که ازای ای

 بودند،ذهنشخاک گرفته که خاطراتی همان ترینمهمبه
استبخشوجودیهویتآدمی که تکیهننباشاگر گاهید،

مفاهیمادراکی اطرافیانو بتواندخودو فرد که وجودندارد
هارابازشناسدوبراساسشانبیندیشدیاتصمیممربوطبهآن

پدرشنابودکنندههویتآگاهیاوهمراهباآلزایمرکهبگیرد.
میاست؛ باز را خود دوباره پدریابد، دیگر مخاطبش زیرا
نیست آلزایمر»بلکه به.است« نگاهش بازشناسی، در او

وظیفه درانجام تفاوت و دین احساس و...تغییرزندگی، اش
راتاآخرینبهپدرشبخشیهویتومصمماستکهکندمی

زندگیشبرعهدهگیرد.ٔلحظه

صورتشدیگر»- گرفته حالت بود، عوضشده پدر

حاکیازفراموشینبود، بازگویپریشانیِ
کردکهبلکهدردعمیقانسانیرابیانمی

که انسانی بود داده دست از را وطنش
همهدنیابرایشغریبهشدهبود.ازسویی

برتواندیمکردتنهاباتغییرجاخیالمی
...«ایندردغلبهکند

 همٔخانوادهدرروندروبهرشدبیماری، از
خواهرانوبرادرانووابستگانگیرد.میایگسیختهجانتازه

شدهاستنزدیکوحتیمادرش گردکهازپدرجدا دوباره
.یابدمیشوندومناسباتخانوادگیبهبودمیهمجمع
پدرش)آوگوست(بای؛تظاهربهدورازهرباعشقوراوی

شانرادررودبهطبیعتیکههردوکودکیگذارمیگشتبه
دورانکودکیخودراازودراینهمراهی،اندآنسپریکرده

محیطخانوادگیکهدراوباواکاویدرخود،کند.نوکشفمی
که شهری در پدرش اجتماعی موقعیت یافته، پرورش آن

ونحوهتعامالتپدرشباعمرشرادرآنجابهپایانرسانده،
 دیگران دارد خودشبلکهسعی تنها پدرشرانه درکنیز

میکند. در او فهمیبیابد فرآشنشو یماریندبینسبتبه
وابستهشوباورهاواعتقاداتینیبتاحدودیبهجهانپدرش

ت.اس

تسلیم- که آن که شد ثابت من به دیگر بار یک

میمی هم باششود برنده چهتواند زنده؟ یا مرده د.
فرقیمی چه کهاهمیتیدارد، کردم وقتیقبول کند.

مرده میپدر کمیزنده را راها خود اینراه از تا کند

با که است مردی خاطرات
سفری به زندگیش قهرمان

رودیم یادآوریوقهرمانیکه
زندگیش لحظات بازشناسی

نهان در گمجایی ذهن خانه
 .شدهاست
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کنه به بیشتر شدم موفق نزدیککند مرگ به کمی
تازه اشتیاق حاال بعد... یابم راه او منبیماری در ای

علتششکفتهشدهبودتاازهمهچیزسردربیاورمیک
کردمدراینمیانچیزیهمهماینبودکهاحساسمی

روشن موردخودمدستگیرمخواهدشدفقطهنوز در
می نظرم به بود. عوضشده پدر آمدنبودچهچیزی...

شخصیتاودوبارهبازگشتهاستانگارهمانآدمسابق
این بودم منهمعوضشده و کمیتغییر فقطبا بود

اثرگذاشتهبود.بیماریدرهمهما
شودتادنیایشاوباذهنپدرشهمراهمی
 که ذهنی با کند، کشف «زمان»را گمرا

 است، مکان»کرده است،« ناپیدا نیز
زندگیدرهاینزدیکپاکشدهخاطره اندو

دارد جریان کهگذشته جایی نزدیکانتا
می چهرهفراموش و محوشوند آشنا ،های

بهدرست که تصویری به نگریستن مثل
.روندهاازبینمیشودوخطوطومرزبندیتدریجمحومی

خواهدبهخانهبرود،بامکانیکهگفتمیوقتیمی»-
داشتنمیدرآن بلکهبابودوقصدترکشرا جنگید،

می مبارزه وموقعیتی غریب را خود آن در که کرد
دید.مسئلهجاومکاننبود،مسئلهبیماریبدبختمی

حتیبهخانهبردیمبودواینبیماریراهمهجاباخود
.اشیپدر

بااکثراًگفتگوهاکردندنبالدرتالششکهجاآناز-
ندرتبهدیگرراهاچهرهوشدمیروروبهشکست

استتبعیددرکردمیاحساسشناخت،می راکسانی.
وحت،زدندیمحرفاوباکه برادران و خواهران ی

نمی میفرزندانشرا آنچه زیرا برایاوشناخت، گفتند
وحشت و پریشان و نداشت میزدهمفهومی کرد،اش

جاممکننیستخانهگرفتاینواضحبودکهنتیجهمی
اوباشدوکامالًمنطقیبودکهآرزوکندبهخانهبازگردد

آن اینتصورکهدر زندگیبا مانندسابقجا اشدوباره
«خواهدشد.

به است فهمیدنشسخت که آشفته ذهنی با همراه او
هایتفکرودراینمسیربادرکگفتهرود،می«خود»درون

می خاصپدرشدر و برانگیز او درگیابدکه وجود بایریبا
صفاتیناپذجبرانیفقدان هنوز بهییرایگچونیر اعتماد ،

.ازدستندادهاسترایو...طبعنفس،شوخ

می»- لمس را کلمات جادویی جیمزقدرت کردم،
iجویس قدرت که بود گفته خود باره «خالقیت»در

بهدستپیشنهاداتیمی را خود بلکه کهندارد سپارد
وف.پدرهمهمینطوربودحرکندیمزبانبهاوعرضه

داد.هارابنابهموقعیتتغییرمیکرد،مثلراجابهجامی
ویکباردر«دردآینه»گفتمی"درآینده"بهجای

 دیگه گفتم خالیشدهچنته"جوابمنکه فوری"م
 "گفت: چنته شدهامیزندگمن روی"خالی چنان و

نداشت"زندگی" امکان که کرد تاکید
هرچهبهذهنش ناشنیدهگرفت... آنرا

میمی بیان ذهنشآمد، به آنچه و کرد
تنهااغلببکربود،بلکهعمقنهآمد،می

می فکر اینداشت. چرا ذهنکردم به ها
تعجبمیمننمی کردمچقدردقیقآید!

تواندخودرابیانیوباچهلحنمناسبیم
...«کند
تبعید» واکاویعمیقدراسترمانی«پادشاهیپیردر با

انگاره و زندگی مفهوم مرگباره مثل ،سرنوشت،هایی
یاثر،برایشناختهرچهبیشترخود.خاطرات،اندهوشادی

ریمال با یتمیم به است گذری نویسنده،زندگیِمشخص،
یمنطقوتداستانیرواهامانحوایکهدارد،وخانوادهشپدر

؛درست مرزبندیبیاندر خواستهمشکالت، محققها، های
ریدلپذراتمیتوانستهر،هایماندهازگذشتهنشدهوخستگی

کندکهردوسعیمییگینمیاهیاودرداستانهرگززاو.ندک
رویایتلخ ین را داد آنکه جز نیست چیزی وکه گذشته

 و صفحهخاطرات پس در انسان ناپدیدپیشینه مات ای
اما؛عشقودوستداشتنپنهانکندیِنیریشوددرپسشمی

عم ایقیتأثر خواننده یبر نککندمیجاد نکه او روزیند یز
.شودیلکنمشیدچارچن

بهرمانیکهراویش برایدرکاینموقعیتتلخودشوار،
خوانده و محفوظات میتمام رجوع خود های کند مفهومتا

اودرذهنخوانندهبنشاندباکالمیسادهزندگیوپیریرا .
بهدرکاشدرداستانسرایی محکمیزندتا حافظهخودرا

.درستیاززندگیبرسد

می»- تفکر به کمتر انسان نبود، مرگ پرداختاگر

گرفتوزندگیواگرانسانکمترفکرخودرابهکارمی
که است دالیلی از یکی نبود...مرگ زیبایی این به

کند،اوستکهزندگیرادرنظرمناینچنینجذابمی

تبعید» در پیر «پادشاهی
باواکاویعمیقدراسترمانی

هاییانگارهبارهمفهومزندگیو
خاطرات،،سرنوشت،مثلمرگ

شادی و شناختانده برای ،
 هرچهبیشترخود.
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ایندلیلنمیباعثمی بهترببینماما را شودشوددنیا
دبگویم.مخرباست،حیفازاینهمهکهبهاوخوشام

می دست از که آنزیبایی از اما مرگرود. که جا
بقایاجتناب بر زندگی که هم هرچه استحاال ناپذیر

خشمبرآنعوعویسگدردل–خودپافشاریکند
«ماندیمشبرا

هیپادشا»نویسندهاتریشیبراینگارشرمان«آرنوگایگر»
تبعید در «پیر خاطرهبا هر اینکه به ایظرفیتتبدیلعلم

جابه با دارد را داستان یک به شدن حذف ،زوائدجایی،
واستفادهازابزارهایداستانیمانندترمهمنماییمواردبزرگ

پردازی،صحنهتوصیف،شخصیت خوانندهرا همراهپردازیو...
آینده و حال و گذشته در سفری به خود با در «درون»و

نثریروانواستادانهباآغازیخوب،صمیمتزبان،.اوردبمی
احساس بجایخاطراتو چینشدرستو حاصلازروشن،

نویسیوخاطرهبادرهمآمیختنقواعدداستانهمچنینآنو
ذهنیکهاولین،گویدرامی«ذهنیک»داستاننویسی،








چیزهاییکهیادگرفتهشده،آخرینچیزهاییخواهندبود
ند.خواهندشدکهفراموش

برایهرآدمینیست«تکاندهنده»کتاب باهرسنتزیرا
موقعیتاجتماعیمی هر با فرهنگی بیفتد،و اتفاق اماتواند

کمیمتفاوت استو بدیع خواندنیو و داستانزیبا هایبا
است.«زندگی»یکداستانزیرامشابهخودش،

نوشتهآرنوگایگرباترجمه«پادشاهیپیردرتبعید»رمان
.شیرینقرشیتوسطنشرققنوسبهچاپرسیدهاست

می بهر آنها از ما که استفادهاماکنی دیگران بریم

کنیمدیگرانخواهندکرد،ازخیابانهاییکهماعبورمی
خانه پدر که زمینی کرد، خواهند عبور را آناش در

روزنامه محلزندگیدیگرانخواهدشد...در هاساخته
سوسک که است آزمایشآمده از درها اتمی های

اندودستآخربعدازآتولجانسالمبهدربردهبیکینی
فنایبشرآنهابهزندگیخودادامهخواهندداد.بازهم

 ■ چیزیبعدازمنخواهدبود.

                                                           
i
 ۲۱ -دوبلین  ۲۸۸۲فوریه  ۲)تین آلویسیوس جویس جیمز آگوس 

 زوریخ( نویسنده ایرلندی ۲۴۹۲ژانویه 
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 (11)ادبیات داستانی جهان  ٔخچهیتار  
«مریمایلخان»سندهینو 



(۹حاضر)ایتالیا،ازرنسانستاعصر

هایچهاردهوپانزدهدرخاللسدهایتالیاکههاییآشفتگی

ساز زمینه بود، گریبان به دست آنها با میالدی شانزده و

شد.رنسانسهایفکریوفرهنگیمشهوریبهنامدگرگونی

۹۹۱۱آغازگردیدوتاسالایتالیدرا۹۲۸۹تحولازسالنیا

 انجامید. طول ازٔواژهبه فراتر بسی معنایی بر رنسانس

شوروشوقبهادبیاتکالسیکیونانوالتینداللت"نوزاییِ"

(،کهبراینخستین۹۲قرنمورخفرانسوی)شلهیمدارد.ژول

ٔواژهبار بهکاربرد،آنرا "کشفجهانوانسان"رنسانسرا

می عالوه بیدارسازیحسفردگراییونیبرانامد. معنی به ،

می را زیر موارد مسائلدنیویاست. به برخیازتوجه توان

درپیداشرنسانسبهشمارآورد:مؤثرعناصراصلییا

 اکتشافاتجغرافیایی 

 کشفیاتعلمی 

 اختراعوگسترشچاپ 

 سقوطقسطنطنیه 

 اومانیسمیامذهبانسانمداری 

 کشفاصالتفرد 

 روحپرسشگری 

 هایدینیواکنش 

بی ادبی، نظر از رنسانس ادبیٔدورهنیترباشکوهتردید،

استیتالیا نیدرا. گوناگونمولفانعصر، انواع در ایتالیایی

نیتربرجستهچهاردهمٔسدهادبی،بهاوجعظمترسیدند.در

بودندکههردوازهواخواهانبوکاچووپترارکمردانادب

رفتند.اشعارپرشورآثارکالسیککهنواومانیسمبهشمارمی

قصه داستانغنائیو پترارکو کوتاه هایمنظومهایمنثور

سبکیدرسراسراروپاشد.ٔاسوهبلندبوکاچو



پترارک

 )فرانچسکو پترارک فرانسیس ۹۲۱۱پترارکا (،۹۲4۱تا

ٔدههٔمهینخواندهشدهاست.در"نخستینانسانعصرجدید"

زندگیپترارک زندگیرخمییاواقعهسوم دهدکهسرتاسر

تحتنفوذخوددرمی ویبراینخستینباردرویرا آورد.

ٔدلباختهافتدوکلیسایسانتاکالرایچشمشبهبانوالئورامی

شود.الئوراتاهنگاممرگشوتادهسالپسازشمایلاومی





الهاماتاؤسرچشمهگیردوآنموردستایششاعرقرارمی

میمی زیادی پترارکسفرهای حکیم،شود. مقام در و کند

کندوافتخاراتفراوانیمنتقدوشاعرمریدانبسیاریپیدامی

می دست رسیدبه مهمتر همه از که مقامآورد به او ن

درسالمی۹۲۱۹الشعراییرم،درسالملک با۹۲۹۱باشد.

می آشنا بوکاچو ادامهوشود وی عمر پایان تا آشنایی این

می در سرانجام در۹۲4۱ٔهیژوئ۹۲یابد. را پترارک ،

اشدرآرکوا،درحالیکهسرشبرکتابیگشودهخمکتابخانه

یابند.شدهبود،مردهمی

اند.نگاشتهشدهییایتالیاارکبهدوزبانالتینوآثارپتر

بهزبانالتین:

 "حماسیبلنددربابمبارزهمیانرومؤمنظومه،"آفریقا

دلبستگیپترارکبه حاکیاز اینحماسه، کهن. کارتاژ

 روماست.ٔندهیآبهاومانیاروزگارکهنو

 "هانامه" هاییکهازنامهیامجموعه،

 روزگار و پترارک از دقیق یوتصویری

می ترسیم مخاطب بیشترنامهنیاکند. ها

 )برجستگان وهاپاپعصر امپراطورها ،

نامه"هانامهنیاترینها(هستند.مهماسقف

 "ندگانیآبه که استیانامهیزندگاست

 هایآینده.خودنوشتازپترارکبراینسل

 "گریزلدا" صبورٔقصهٔترجمه، گریزلدای ٔمجموعهاز

 است.بوکاچودکامرون

:ییایتالیابهزبان

 "۲۹4استشامل،مجموعهاشعارپترارک"هاکتابنغمه

غزلوپنجقصیده،همگیازعشق۲۹شعر،کهبهغیراز

 گیرد.پترارکبهالئورامایهمی

پترارکِ به نخست دارد: دوگانه دِینی پترارک به جهان

ومشکلبتوانگفتکدام شاعر. اومانیستودومبهپترارکِ

 عصرترنیسنگدِین انسان نخستین تنها نه پترارک است.

خو میجدید نخستینانده اومانیست، نخستین بلکه شود،

احیایفرهنگو پیشگام جدید، ادبیاتعصر مقتدر سلطان

کوشاییاوگذارتمدنعصرجدیدهمبهشمارمیبنیان رود.

دلبستگی و شوروشوقبهادبیاتیونانیوالتینی، درهنر،

صدااشبهدانشبهطورکلی،سببشدتابیشترعالمانهم

المنمایندکهپترارکبیشازهرانساندیگریدرپیدایشاع

تردید،رنسانسازنظرادبی،بی

ادبیٔدورهنیترباشکوه

استیتالیا نیدرا. مولفانعصر،

گوناگون انواع در ایتالیایی

 ادبی،بهاوجعظمترسیدند.



 

 1315 ماه دی |چوکماهناهم ادبیات داستانی |هفتاد و هفتمشماره 11

است. ورزیده همت بهرنسانس که شاعرانی تمامِ از

ییایتالیازبان اندسرودهشعر بیشترین پترارک برریتأث، را

ادبیاتدورانبعدداشتهاست.بوکاچو،رونسار،دوبلّه،چاوسر،

شعرا از شکسپیر، و سپنسر سیدنی، سری، ووایت،

.اندرفتهیپذریتأثنویسندگانیهستندکهازپترارکعمیقاً



بوکاچو

 )جووانی ۹۲4۹-۹۲۹۲بوکاچو داستانگوینیتربزرگ(،

 احتماالًجهان، در است. آمده دنیا پاریسبه یسالگ۸۱در

ٔرابطه با یا)ایمارنامشروعی فیامتا را وی بوکاچو ٔشعله"که

کندکهالهامبخشبسیاریازآثارنامد(برقرارمیمی"کوچک

می پترارک،وی الئورای و دانته بئاتریس مثل ماریا، شود.

کندودلبههمسرداردوبعدازیکسالبوکاچورارهامی

دیگریمی مرد بوکاچو خیلییاسندهینوبندد. و استبارور

میزودنامشبرسرزبان بهافتدومحها افلومجالساورا

هایآخرخوانند.بوکاچودرسالسویخودمی

و تکیدگیجسمانی تنگدستی، گرفتار زندگی

سالمسائلمذهبیمیٔدربارهنگرانی در شود.

بهسوزاندن۹۲۹۸ آثارٔهمهقدیسیبوکاچورا

ازپترارکیانامهکنداما،میبیترغیرمذهبیغ

د.بوکاچودردوسالداراینکاربازمیازویرا

 سخنرانی و تدریس برای عمر ٔدربارهپایانی

می دعوت فلورانس دانشگاه به ودانته شود

میزندگی امید و دراشرنگشادی او گیرد.

گوییشهرتاینکهبهداستانبارود.بوکاچوچرتالدوازدنیامی

 رمانسیهاترانهمصنّفدارد، غزل، منثور،شبانی، های

یکرمانس زندگینامهٔمنظومههایموزون، ویکحماسی، ها

آثارویبرخی وبعضیبهییایتالیابهاثرطنزآمیزهمهست.

التینیاست.

:ییایتالینثرا

 "فیلوکوپو یا )"فیلوکولو اثر۹۲۲۲حدود نخستین ،)

ٔبرجسته به که است بهٔگفتهبوکاچو را آن خودش،

 برفیتألخواستماریا رمانسبلند، این است. نموده

ٔهیپا وسطایی قرون منظوم بالنشفلورداستان و فلور

رابههیاتییمیقدٔقصهنیاتحریریافتهاست.بوکاچو

می در رنسانسانطباقنو عصر ناپل سالیق با تا آورد

اوگروهیشخصیت ویابد. رویدادهایتازه هایجدید،

میتوصیف آن بر نو پردازیهای شخصیت افزاید.

خسته و ساختگی آن سبک و است ناموجه داستان

همهازنظراهلنیاکنندهوسرشارازصنایعبدیعی.با

نخستین اثرجدیبوکاچوستکهدرآننثریبهفن،

شود.اینرمانسچاوسرراتحتصنایعبدیعیارائهمی

 دهد.قرارمیریتأث

 "فیامتا"( ۹۲۱۹حدود با بوکاچو رمانسبهنیا(، از اثر

می بر گام روانشناختی رمان خودسوی فیامتا دارد.

حکایتمی عاشقفیامتا،داستانخویشرا پانفیلو، کند:

خ به فیامتا پدرشناگزیر فیامتاترکمیراواست کند.

می را بازگشتش انتظار فکربیهوده به حتی و کشد

می سفرخودکشی به را وی مدتی فیامتا شوهر افتد.

نمیمی سودی اما میبرد، باز فیامتا وبخشد. گردد

آورداوتنهاماندتاسرانجامبهیادمیهمچناندلتنگمی

اینفکرویراآراموبیند؛جفامیزنینیستکهچنین

 سازد.می

 "آمیتو شبانی )"داستان تمثیلی۹۲۱۲حدود داستان ،)

ازحوریاندریا،عاشق لیا، منثوریاستآراستهبهشعر.

حوریان از گروهی به را خود شکارچی

می معرفی نوبتدریایی به یک هر و کند

روایتمیٔعاشقانهماجرای کنند.آنخودرا

می مشخص تجسمگاه حوریان که شود

مظهرفضائل آنها عاشقان و شوهران و اند

در است ناموفقی کوشش اثر این رذائل.

 تمثیل، و شبانی داستان ٔافسانهتلفیق

سازششرک که مسیحی اخالق و آمیز

موفقی اثر هنری لحاظ از آمیتو، ناپذیرند.

رمانس نخستین عنوان به تاریخی لحاظ از اما نیست.

سراییِسویقالبِداستانبهشبانیجدید،بهعنوانگامی

 دکامرونموفقِ است. ارزنده وسانتسارداستانبرنیا،

 گذاردهاست.ریتأثگوارینی

 "دکامرون" ۹۲۱۲)حدود بوکاچو،۹۲۹۲تا شاهکار ،)

یکیامجموعه در پیوسته هم به داستان صد استاز

کندکهچگونهطورحکایتمینیاکتابٔمقدمهچارچوب.

طاعون از برایفرار جوان مرد سه هفتبانویجوانو

دهنیاگریزند.فلورانس،بهخارجازشهرمی۹۲۱۲سال

 ساکنمیٔخانهجواندر آنها درییالقییکیاز و شوند

داستانگویی به روز ده مدت تا وقتگذرانی برای آنجا

نفرمی بدینروالهر و یکداستانپردازند. روز هر در

نقلمی بختداستاننیانیمضامکند. عبارتاستاز: ها

 به ویاگونهبد صبر چگونه شد، ظاهر مترقب غیر

 برکتٔهیمااستقامت عشق، مسائل شد، پیروزی

مانند بوکاچو اهمیت راز

پیشبردآرمان در هایپترارک،

آثارش عظمت در و رنسانس

رنسانس راه در او نهفتهاست.

شودودرباپترارکهمگاممی

التینی ادبیاتیونانیو انتشار

 دارد.هایبلندیبرمیگام
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خیانتنجات حیلهبخشزیرکی، زنانها، فسادهای و ها

 و جنسیت آمیز طیبت جنگ یهایبلندطبعشوهردار،

 عشق.

تنوعش،ٔهمهانسانیبأجامعهدردکامرون،سیماوساختار

 مینیترنییپااز تصویر قشرها باالترین تا شود.طبقات

در یالحظهخواننده شود.مردماجتماعهمنشینمیٔتودهبا

 تنوع داشتهٔدامنهجامعیتو آن بر را مورخان بوکاچو کار

کمدیدربرابر)کمدیانسانیمجموعهعنواننیااستتابه
دانته(بدهند.دکامرونیکیازچهاریاپنجکتابیاستالهی

نیاآیند.هابهشمارمیکهدرتاریخادبیاتبانفوذترینکتاب

کتابنهتنهاسرمشقبسیاریازنویسندگانوگردآورندگان

هانسچونبوده،بلکهبرنامدارانیییایتالیاهایکوتاهداستان

ساکس،لسینگ،چاوسر،شکسپیر،درایدن،کیتس،مولیرو...

بخشیدهاست.ریتأثهم

نزاکتیویانتقادهاییکهبهبوکاچوشده،غالباًبرمحوربی

وقاحتو از وی آثار از شماری اینکه است. بوده متمرکز

بتوانگفتکه شاید نیست. انکارپذیر است، انباشته هرزگی

ارازوقاحتبوکاچو،نهبهقصدپلشتنگاریهایسرشداستان

گویینگارشیافتهاست.بلکههزسربذله

 "کورباچو" علیه۹۲۹۱)حدود هم استگزنده هجوی ،)

هایبوکاچوراردکردهوهمبرضدایکهدرخواستبیوه

 عمومزنان.

 "دانته "زندگی ۹۲۹4)حدود نخستین۹۲۹۸تا ،)

میٔنامهیزندگ شمار به لحاظیکهنرمند این از و آید

باب در کهن شفاهی روایات بعضی که است ارزشمند

 راضبطوحفظکردهاست.کمدیالهیمؤلفزندگی



بهزبانالتینی:

 "بابدودمانخدایانبت ۹۲۹۹)"پرستاندر (،۹۲۹۱تا

از کتاباستکه پانزده در المعارفتاریخاساطیر دائره

اووید ازجهتدفاعازشعرومایهمیآثار ایناثر گیرد.

 شاعریجاودانهماندهاست.

 "بابسقوطمردماننامی "در ۹۲۹۹)حدود (،۹۲۹۱تا

ازسیمایمردانبرجسته،ییطرهادراینکتاببوکاچو

هم ترسیممیازحضرتآدمتا بهعصرانخودرا کندو

اپایداریپردازد.هدفاونشاندادنننقلمصائبآنانمی

 وبیهودگیعظمتانسانیاست.

 "نامی زنان باب "در بر۹۲۹۹)حدود مشتمل کتابی ،)

)بهاستثنایقدیسه زنانمشهور (هاصدوچهارطرحاز

ست جوانا، تا حوّا از ٔملکهکه بر در را .ردیگیمناپل

البه در زندگینامهبوکاچو میالی عنوان زنانها که کند

 ندوبایدبرتریمردانرابپذیرند.موجوداتیضعیفهست

آرمان پیشبرد در پترارک، مانند بوکاچو اهمیت هایراز

رنسانسودرعظمتآثارشنهفتهاست.اودرراهرنسانسبا

می التینیپترارکهمگام و یونانی ادبیات انتشار در و شود

دارد.بوکاچونخستینانسانعصرجدیدهایبلندیبرمیگام

پردازدوایغربیاستکهبهآموختنادبیاتیونانیمیدراروپ

می متقاعد را فلورانس دایردانشگاه یونانی کرسی که کند

یابدولیاستادنثراستکنند.اودرمقامشاعریعظمتنمی

بوکاچوحوزهنبوغخودراآشکارمینیاودر سازد.دکامرونِ

 زبان عنوان به فلورانسی تثبیتزبان ارزندهسهمیایتالیادر

دارد.بوکاچواگرچهفاقدعظمتاخالقیاستوچندانشور

اشبههنرجدی،مذهبیوتعمقفلسفیندارد،امادلبستگی

 است. عمیق و ازدکامرونشدید بوکاچو، شاهکار عنوان به

کارٔدامنهطراوتیفناناپذیربرخورداراستوازنظرگستردگی

 ■ شکسپیرهمسنگاست.تنهاباآثاردانتهو
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 «(هاخیزاب)ها موج» رماننگاهی به   
«وفاکشاورزی»؛«ویرجینیاوولف»سندهینو 

 

نوینیرجیو رمان وولف، انگلیا مدرن یسیس تابک،

هکنیرد.دهسالقبلازاکمنتشر۹۱۲۹شرادرسالیموجها

روان جنگجهانیافسردگیفشار ی، اشیکودکتلخٔتجربهو

سو به را او یشکخودیبالخره اوزٔرودخانهیهاموجدر

شاند.کب

لطافتهاموج استاما رمان ظاهر موسکبه یقیلماتش،

کندیمشعررادرذهنتداعی مرزدریهبکییهاتیشخص.

،درسوگکاراکترهاهپشتسرکیایراووشوندیمهمحل

یپرس پرسدیگریموال نکیوالی. هم و هست هم ویه ست

است،چراترپررنگحاضریهاتیشخصٔهمهنبودشازبودن

شودیمهاتیشخصٔهمهیذهنییگوکشرادرتیهردپاک

رد.کدایپ

تیس،سوزانوبرنارد،شششخصی،لوئینینوئل،رودا،ج

یب این هستند. رمان گاههاتیشخصمرز همی، به

وندندیپیم یکی هم با راوشوندیم، روایو به تیشروع

دنکندیم زمانیبیای. تا کیرون از أچهیدره نششینگاه

نیشخص عبور بکت ایرده، است. درونیارزش شدنین

کروناستیتبیواقع نگاه ارزشیهاتیشخصهدر داستان،

پیحق یقترا کندیمدا نگاهخودشانهاتیشخص. از را دنیا ،

ٔنقطهوتاردیگیم.فردیتدرکتابمانندموجشکلنندیبیم

آنخواهدیم،اماهمینکهخوانندهکشدیماوجخودشراباال

پایین به شتاب با موج کند، متمایز بقیه از را شخصیت

لغزدیم شخصیت آن و شودیمحل یهاتیشخصدر

 در راوی ٔانهیماطرافش. عوض خواننده،شودیمراه و

.کندیمرادرمیانامواج،گمهاتیشخص

 قالکاراکترهااین و قیل در زندگی، سیال جریان در

.رندیگیموازنوشکلشوندیمحیات،درهمپنهانٔروزمره

اینیج" دراامستادهیانجایگفت: ینیرزمیراهآهنزستگاهی،

.ستمیایمادهرودرقلبلندنیرپیلحظهزیک...

پاهایبیچرخها و منیدرستباالکمتحریشمار سر

 آورندیمفشار ایهاابانیخ. در تمدن همیبزرگ به نجا

ارسندیم به یو طرف آن و طرف قلبروندیمن در من .

نگاهیزندگ اما نهیآهدرآنکآنتنمناست-نکهستم.

.شودیمدهید

پ چه افسرده، چه تنها، تنبایچقدر هزارانهزار و ... ر!

"(۹۸4).شوندیمنازلهاپلهوحشتآورازآنینزول



گاهی جمع، در اینفردیتگمشده بههاتیشخصاما را

اینتنهاییبودنباکشاندیماستیصال بههاتن. اززبانرودا

شودیماینشکلبیان آهایزندگی،چقدرازتووحشت".

نفرت تو از اندازه چه بشر، اینوع آه چقدرامداشتهدارم، .

آکسفوردسقلمهزدید،چقدرراهمرابریدید،چقدردرخیابان

وحشتآوربودید،چقدروقتیدرقطارزیرزمینیروبرویهم

دینشستیم خیره بودیددیستینگریمو شرف بی و دون ،"

(۹۲۱.)

 بافدیمراوی دیسرایمو سدینویم، پیش تارودیمو

خودشرادرالبهالیکلماتشپیداکند.

زندگیمنهمینبودهکهمنبایدبهیادبیاورموبههم"

ببافم،بایدنخهایبیشمار،نازکوکلفتوگسیختهرا،دوامو

خودمانرادرٔآشفتهبقایتاریخطویلمان،روزهایمختلفو

(۹۲۱)"ریسمانببافم.یک

ازٔمذبوحانهواینتالش نویسندهبهیاریکلماتاستتا

 ذهن سیال آرامشبخشاشآشفتهپسموجهای ثباتی به

کتابیکهنویسندهدرخاطراتشنتیجهگیری :کندیمبرسد.

■ ".دیارزیمبهزحمتشکنمیمفکر"
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 «جمعی هدست یها عکس» نگاهی به مجموعه داستان  
«محمودخلیلی»؛«حمیدامجد»سندهینو 



 د!یانشستهینمخفیدوربیکید،شماروبهرویلبخندنزن

 یدستهجمعیهاسکبهمجموعهداستانعینگاه

دیسنده:حمی/نویدستهجمعیهاسکع تاب:کمشخصات

/۹۲۱۲ال/چاپاول:یوتاه/نشرنکامجد/مجموعهداستان

نسخه۸۸۱۱شمارگان

 آذر هفتم در امجد و تهران در۹۲۱4حمید شد. یزاده

کارشناسی در سینما ٔرشتهٔآموختهدانش دانشگاه از مقطع

درصداوسیما پژوهشهنر ارشد ، کارشناسی دکترا مقطع و

.است دانشکدههنرهایزیبایدانشگاهتهران از

گرایشتخصصیادبیاتو انتشاراتنیال ۹۲4۹درسال با

ب و صاحبهنر و مدیریت امجد،ه همسر ژیال امتیازی

،تأسیسشد.ازهمانزمانتاامروز،امجددرمقاماسماعیلیان

 دارد. همکاری انتشارات این با نکسرویراستار حاضر زیتاب

یکی ییهاتابکاز همکاست حاصل نفریایارکه دو ن

باشد.یم

شنامه،دریلمنامهونمایامجدعالوهبرنوشتنداستان،ف

سکمقام و تئاتر نیارگردان فعالینما یز وت یدارایدارد.

تئاترٔجشنوارهتئاترازٔسندهینوارگردانوکدرمقامیافتخارات

ا است. یفجر شامل مجموعه نام۹ن به است :یهاداستان

جمعیهاسکع -یدسته ک–کپار–اشتباه –وچ –گره

 رد.کهزنشراگمکیمرد

دامجدبهعنوانیحمیهاحاضرنشانازدغدغهٔمجموعه

یهاهاودغدغهینماست.دلمشغولیامروزٔجامعهازیعضو

یزندگیهایدگیچیهروحشرادرتاروپودپکانسانمعاصر

درمخمصه دهاست،یچیپینیماش هکدهدیقرارمییهااورا

چونخوداوست.ییهادستانصنعتگرانسانٔساخته

ابتدا داستان وک)ییدر دارد(یهایژگیه را خاصخود

ییهمسائلزناشوکقبازاستیرفی،مرد"نایس"بهنامیفرد

درست به هنوز کینمکدریرا او ازکند. نتوانسته هنوز ه

رایددستهمسفریند،باکوتعهدسفرتأهلتجردبهٔمرحله

بگ همسر نام دوستانشیبه به خود اوهام در هنوز اما رد

اؤخانهبه"دیفر"بهنامیمیقدیروزدوستیکپردازد.یم

ردهاستازدوستخودکهباهمسرشقهرکناید.سیآیم

یهراوکنایسیهاند.درخاللگفتهکیمییرایپذییبهتنها







ههمسرشقصدمهاجرتداردکمیابییداستاناستدرم

س موافقنیاما او با ینا هکداستانآنجاستیینهأضربهست.

میس فرینا با همسرش یفهمد از خروج حال در شورکد

فر اصالً یدآنشبمهمانسیهستندو تا بود شده ٔهیقضنا

آندوراشرحدهد.یهمسرشوهمراهکتر

زودهنگامبایریچوندرگیالتکانسانامروزبهسببمش

زندگ خواستهیمسائل از افتادن جدا دالیهاو به لیش

زرابهیچشهمهیهاتیزازمسئولی،باگریواجتماعیاقتصاد

ازدورانیههنوزنتوانستهاستبهدرستکیزد.جوانیریهمم

اتیابهمقتضیبهجبرزمانهو)تجردخودجداشودبهناگاه،

زندگ بار است ناچار بیزمان( دوش بر هرکرا در او شد.

هاندتابهخواستهکیشفرارمیتخویربارمسئولیاززیفرصت

نامریشتحققبخشد.همیخؤافتهیندستیازهایندیوشا

حمتقابلیصحکچونعدمتفاهمودریالتکسببسازمش

نیترکوچکازیوبحرانروانطالق،ییخواهدشد.فرار،جدا

هاست.یلزندگینقبیعواقبا

یاشتباه(همهچ)درداستاندوم هکیسکزاشتباهاست.

هکیندارد.فردد،قراریهباکییزنشستهاستدرجایپشتم

یهااد،اتاقیگوباشد،وجودندارد.طبقاتزدراهنماوپاسخیبا

 کبدون بکارمند، راهروهایمسئولیارمندان هکیکتاریت،

یهاثمردارندهمهوهمهالمانیدرازوبیراسکنشانازبرو

خویک در شده گم البیشهر است. ویرنتیش تو در تو

ییتهوعآورهستندوراهبهجاهکییزهایجهآورازچیسرگ

ندارند.

پدرومادرکنداستان)پاریدرسوم یبای( شاید)و د(یا

چیناگز هستند دروغ گفتن از کیزیر در مأجامعهه امروز

زشتید قبحیگر یو یخوکودکهاآنندارد. به ٔبهانهشرا

دندانپزشکپار به دردنایمکیبردن دندان تا راکبرند او

ینوشند.کب زبان از ماجرا جز به جز شرح با کودکسنده

یارکیادروغگفتنبرایهآکداردیروامکداستان،مارابهتف

است؟یباشد،ضروریلآندرستوواضحمیهودلیهتوجک

ا به نویپاسخ را پرسش جارین مخاطب ذهن در یسنده

ند.کیراعنواننمیزیجهچیسازدامابهعنواننتیم

تنهاضرورتیهآکشبپرسدیدازخویخوانندهبا بههر)ا

بهانهکش میالو یتواندتوجی( پنهانٔکنندهه یارکدروغو

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%D9%94_%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%D9%94_%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%86%DB%8C%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%86%DB%8C%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%98%DB%8C%D9%84%D8%A7_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%98%DB%8C%D9%84%D8%A7_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%98%DB%8C%D9%84%D8%A7_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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ندست،چهیازاییامروزوجوانِفرداباالگوهاکودکباشد؟

رد؟کرخواهدیشتصویفرزندانخویبرایاندهیآ

اززبانزنکداستانچهارم) انماندنویهمکاستیوچ(

افکوکاشهنوزمشانونخانوادهکرفتندر اراومثلکاست.

 با و هستند آمد و رفت در تلنگریترکوچکپاندول بهین

کحر پروانهندیآیمتدر زن گچیا. دیبزرگاما به واریرا

اشباشد.شوهرشبارشدهیازخوداسیختهاستتانمادیآو

شیهگراکیندوگاهکیموارمخالفتینپروانهبردیحضورا

تصمیزنبهسمتماندنم رویگیممیرود، پروانهرااز یرد

انبارید در و بردارد یوار واریدیروییگچٔپروانهبگذارد.

ع یپروازینیتجسم مکاست قصه زن امایه خواهد،

تواند.ینم

وبادقتازنماداستفادهیهبهدرستکیدتنهاداستانیشا

ک آن و استهمرده درآورده خدمتخود در داستانیرا ن

امجددراک باقوتیلخویتخٔقوهنداستانیوچباشد. شرا

اخت در یتمام جهتکار در آنها از تا است داده قرار لمات

شاکبردستانمردماستفادهیینامریشبندهاینما ددریند.

تفاوتیا به بتوان داستان شرقیهان غربیزن زن زینیو

شرقکدقت زن حفظیرد. و خانواده خاطر وکبه آن انون

هنگهباناووفرزندانشباشدحاضراستکیاهسارخانهیسا

یثاروازخودگذشتگیند.اوبااکخودرادفنیدرونیتمناها

میگذاردوبالخویپامیشخصیهابرخواهش بنددیشرا

غرب زن بماند. استوار همچنان خانواده مردیتا همانند اما

ند.کیدنمیارفتنتردیلحظههمدرماندنیک،یغرب

ا پنجم انسانیداستان است. )گره( مجموعه هکین

نمیم اما رازهایخواهد یخویدرونیتواند بازگو ندکشرا

دناورایشکهحتانفسکشودیشمیدرگلویادچارعقده

روانشناسیسختم با برخورد در او گوشهکیسازد. سراپا

هباکابدیینالدوناگهاندرمیاشمناگفتهیاستازدردها

وگر بزرگیگفتنازدردها بار ازدوششبرداشتهیستنآنها

شد.کنفسبیتواندبهدرستیشودومیم

یزودرشتزندگیبامسائلریریانسانامروزبهعلتدرگ

شیهادرددلیشنوابرایهگوشکهمدممناسب)یکونبود

عقده دچار باشد( میگلوگیهاداشته ریر سر زیشود.

عصیهاعقده به گاه خورده، دریفرو و شد خواهد انمنجر

ویاجتماعیدررفتارهاینکچونهنجارشیالگوناگونکاش

شود.یبرساندنبهجامعهمیموجبآسیتیشخصیفروپاش

اعتیافسردگ خودی، پریشکاد، فروپاشیشانی، یو

وبشدهوکسریهاگرمواردبروزوظهورعقدهیازدیتیشخص

یدردها است. بکتلنبارشده مواردبخشدوم، نیشتریهدر

میآس وارد فرد به سپسسببتالشیبابتدا و یکیشود

ز،دریلآثارسوءنینقبیخواهدشد.عواقبایانونخانوادگک

گردد.یمیاجتماعیهابیتبهجامعهواردوموجبآسینها

متفاوتیتیرد(رواکهزنشراگمکیمرد)یانیداستانپا

د یو گاراژداریکگرگوناز خوکیماجراست. دفتر شیهدر

حرف از است بکپرایهانشسته رانندهینده شان و عاتیها

د.لحنمتفاوتیگویرامونزنانرهاشدهدرجادهسخنمیپ

یخوان،همیزنانفراریماجرأگونهبیدنغریداستان،باشن

دارد.یوهماهنگ

رد،کهزنشراگمکیداستانمردٔرانهیغافلگیانبندیپا

ا قوت ایازنقاط است. داستان مجموعه شاین داستان، دین

ب شاه اغراق داستانیبدون همهیایهات است. مجموعه ن

تنهایچ از مشانسانییز، تا گرفته هوچکها یگریالتزنان،

شاها،ارهیکب زندگیتسلط بر سازمانیعه نبود و یهامردم

نداستانخوانندهراباینداستانآمدهاست.ایو...درایحام

اومعضالتیسازدتابرایاشهمراهمنبرندهییامواجباالوپا

ند.کییرابازگشایاریبس

هگرچهکاستیندردنامهازانسانیترمفصلیانیداستانپا

رود،اماینمییهاباالوپانازجادهیبرماشمدرنشدهوسوار

الغبراوتسلطداردکالغچهلکیکویبازکهنوزخالهزن

هم هنوز نمیسکو خود یاز زنکپرسد اگر زندگانیه یاز

علتاصلیگریخودم عملانجامیست؟آینعملچیایزد، ا

وا برابرفشارهاینشکشده توانیبیدر خارجاز شازحدو

■زننبودهاست؟یک
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 قسمت اول« جایزه ادبی پولیتزر»بررسی   
«سمیهسیدیان» 


هارمان ییهاداستانو ییهازهیجاکه به الصاقهاآنادبی

،اعتباربیشتریدارند؛ازاینروبرآنشدیمتاتعدادیازشوندیم

اینشماره،قراررابراینگذاشتیمتاازاینجوایزرابررسیکنیم.

معتبروادبیهنریپولیتزررامعرفیکنیم.ٔزهیجا

ٔزهیجا یازهیجاپولیتزر نگاری،یهاحوزهدر روزنامه مختلف

.شودیمگوناگونیراشاملیهابخشکهباشدیموسیقیادبیاتوم

نگار روزنامه که پولیتزر، جوزف آن گذار بنیان نام به جایزه این

 در بود، امریکایی تبار شده۹۱ٔسدهمجاری گذاری نام میالدی

نیممیلیوندالرییهازهیجااست.همچنینهرسالهبنیادپولیتزر

 بهترین به را بهترینیهاعکسخود عنوان به جهان خبری

یهاعکس اهدا کندیمخبری واقع در روزنامهتوانینم. دنیای ،

۹۲۹۱نگاریوادبیاتراازهمجدادانست.جوزفپولیتزردرسال

ٔروزنامهبهامریکامهاجرتکردوپسازپایانجنگکارخودرادر

تالشدراهسالباالخرهپسازاوسنتلوئیسمیسوریشروعکرد.

بهمبلغٔروزنامهامتیاز۹۲4۸سال در۲پسترا هزاردالرخرید.

سنتلوئیسدیسپچوسنتلوئیسپسترأروزنامهدو۹۲4۱سال

بهطورهمزمانخرید.اودراینروزنامهعقایدپوپولیستیخودرابه

 عنوان یهاداستاناو.کردیمراحتی آنٔعالقهمورد در را مردم

روزنامهنگاریتأسیسکرد.باالخرهدرسالٔمدرسهاو.کردیمچاپ

،آرزویپولیتزربهتحققپیوستونخستینجوایزپولیتزربه۹۱۹4

بیوگرافیاعطایهامنتخب تاریخو نمایشنامه، ادبیات، خبرنگاری،

بامرورزماناینجایزهدستخوشتغییرشد،هیأتنظارتبه شد.

اکنونتعداداینپولیتزرٔزهیجاانجمن نامدادو بههازهیجاتغییر

رسیدهاست.۸۹

 هفت از یکی داستان برای پولیتزر ی پولیتزرٔزهیجاجایزه

موسیقی و نمایشنامه برایداستان، ساله هر امریکاییاستکه

درحاًیترج.داستانیکهتوسطیکمؤلفامریکاییکهشودیماعطا

ودرطیتقویمسالپیشچاپبرخوردبازندگیامریکایینوشته

پولیتزربرایرمان،یکیازٔزهیجا.شناسدیمشدهباشدبهرسمیت

 برای که بود اصلی سالیابرنامهپولیتزرهای در جایزه هفت با

ٔزهیجادرهمانسالاعطاشد.هاآنمورداز۱افتتاحشد،اما۹۱۹4

برای تاریخپولیتزر نامه، نمایش موسیقی، شعر، رمان، داستان،

 زندگینامهوخودزندگینامهاعطا پولیتزررمانشودیمنگاری، .

ازسال۹۱۹۲درسال دونفردیگردرمعموالً،۹۱۲۱افتتاحشد.

بهعنوان برنده درشودیماعالمهاستینالیفکنار سالتحت۲۹.

«رمان»عنوان ،۸4 در و سال۹۹بار تحتعنوان۸۱۹۲سالتا

بارنیزشاملسالاولجایزه۹۹،جایزهاهداشدهاست.«داستان»

اعطانشدهاست.اینجایزههیچگاهبهدونفریادواثرتعلقنگرفته

است،بهعبارتیتقسیمنشدهاست.



:اندهشدداستانٔردهدوجایزهدرٔبرندهسهنویسندهنیزهرکدام

بوثتارکینگتن،ویلیامفاکنروجانآپدایک.

ارنستپولبود.ٔزهیجأبرندهاولین برایداستان، ادبیپولیتزر

۹۲۲۱ویازنویسندگاننهچندانمعروفامریکاییبودکهدرسال

مبالدیدرگذشت.آثاربهجا۹۱۹۱میالدیمتولدشدودرسال

 او: از مردکوچکافسرده،ٔخانوادهمانده ملتافسرده، دهکده، او،

بندر،صدایخیابان،کوروباچشمانشرقی.

پولیتزرشد.ٔزهیجا۹۱۹۲درسالٔبرندهاؤخانوادهداستان

 منتقدادبیدر رماننویسو آپدایکنویسنده، ۹۲جانهویر

۹۱۲۸مارس در و شد متولد ریدینگپنسیلوانیا ۸4میالدیدر

سالداشت،براثرسرطانریه،4۹میالدی،درحالیکه۸۱۱۱ٔهیژانو

سال از او درگذشت. امریکا ماساچوست ایالت دنورس شهر در

نیویورکرآغازکردوزوددرنثروشعرٔمجلهرابااشیهمکار۹۱۹۹

ازهاخرگوشٔچهارگانهونقدمشهورشد.شهرتاوبیشتربهعلت

«خرگوشپولداراست»،«برگردخرگوش،»،«خرگوش،بدو»جمله:

آرامش»و خرگوشدر باشدیم« بیشاز او مجموعه۹۱. رمان،

 در ادبی نقد و شعر و کوتاه اؤکارنامهداستان دارد. خود کاری

خرگوش،»وبارمان۹۱۹۱رادرسالهاخرگوشٔمجموعهنگارش

شروعکرد.اینرماناورابهعنوانیکرماننویسبرجسته«بدو

«هریربیت»شخصیتیبانامٔدربارههارمانسرینیاتثبیتکرد.

پیگیری مجموعه این در او زندگی داستان که است انگسترام

شودیم این اصلی قهرمان بسکتبالیستهارمان. یک قالب در

دبیرستانی،فروشنده،خانهدار،وشوهرخیانتکاربهعنواننمادیاز

ٔطبقه ٔجامعهمتوسط ظاهر بهشودیمامریکا، بیشتر آثارش در .

هاتنش هایسرخوردگو معاصرٔجامعهیهایواماندگو و متوسط

 اثراتاینشرایطو و پرداخته عشقوهاتیموقعامریکایی بر را

است. کرده تصویر ازدواج جشن او: آثار از دیگر نوانخانهبرخی

(۹۱۹۱ ،)( (۹۱۹۲سانتور ایست(۹۱۹۲)هازوج، جادوگران کیو،

اویهارمانازجمله(۹۱۲۲)واس(۹۱۲۹راجر)ٔنسخه(،۹۱۲۱)

ٔماده»عنواننقدادبیکتابیبأنهیزمدر۸۱۱۱درسالاوهستند.

■ مقالهونقدمنتشرکرد.«:بیشتر
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 «افی بریست»رمان معرفی    
«ابوذرآهنگر»؛«تئودورفونتانه»نویسنده 

 

انتشاراتافراز،ترجمهاززبانآلمانی:ابوذرآهنگر

0940

۹فونتانهتئودورهاینریش ۲۱)متولد سال ۹۲۹۱دسامبر

نویروپین ۸شهر فوت ۸۱و سال برلین(۹۲۱۲سپتامبر در

بزرگانمکتبواقعگرایی آلمانیاز دار داروخانه و نویسنده

 رمان چون عظیمی شاهکارهای خالق و افی")رئالیسم(

"9بریست رمان باشدیم"9اشتشلین"و در او .۹۱

نام با خود تاریخی رمان نگارش با سالگی

توفان» شناخته5«پیشاز نویسنده عنوان به

فونتانهشد. هنری لویی پدرش نام۹نام و

بود.4مادرشامیلیالبری

،خود۲پدربزرگاشآقایپیربارتلمیفونتانه

نقاشوموسیقیشناسبود.

تاهفتسالگیدرشهرنویروپینبود.تئودور

ناگزیربه بود، پدرشکهدرقماربدهییفراوانیباالآورده

کوچکیٔداروخانهنقلمکانکردودرآنجا۱شهرسوینمونده

کردند. مکان نقل شهر آن به اتفاق به خانواده و نمود دایر

نویروپینوتئودور در فونتانهتحصیالتخوددرهنرستانرا

باخانمامیلی۹۲۲۹بعدهادرشهربرلینادامهداد.ودرسال

مالقاتکرد.-اشندهیآهمسر–۹۱روانتکومر

هنرستانرارهاکردوبهفراگیریدانش۹۲۲۹ویدرسال

نام اشبه کوتاه داستان نخستین گشت. داروسازیمشغول

۹۹خواهربرادریٔعالقه"
نگاشتودرسال۹۲۲۱رادرسال"

برایخویشپیدا۹۲۲۱ داروشناسی رشته همان در شغلی

همین در وینیز سرودننخستیناشعار اتفاقهاسالکرد.

بهبیمارییتیفوسمبتالشد،۹۲۱۹ویدرسالافتادند.

بر سپسعالوه بهبودیافت. مادر و مراقبشدیدپدر ولیبا

ادبیهمدرآمد.دریهاکانوندرداروخانهبهعضویتدرکار

                                                           
1 Heinrich Theodor Fontane 
2 Neuruppin 
3 Effi Briest 
4 Der Stechlin 

5 )Vor dem Sturm( 

6 Louis Henry Fontane 
7 Emilie Labry (Fontane) 
8 Pierre Barthélemy Fontane 
9 Swinemünde 
10 Emilie Rouanet-Kummer 
11 Geschwisterliebe 

باخانمامیلیروانتکومرازدواجکردواندکیبعد۹۲۱۹سال

درآمد.هامارستانیببهاستخدامیکیاز

 در بعد ها ۲۱سال سال گرفت۹۲۱۱سپتامبر تصمیم

وقفنویسندگیٔشهیپ کامالً را خود و کرده رها را پزشکی

سیاسی نسبتاً آثار نوشتن به نخست نماید. هاروزنامهدر

 همین در نامهاسالپرداخت، با وی کتاب نخستین هم

بعدیهاسالمنتشرشد.سپسدر"09مردانوقهرمانان"

 یافتهیاسفرنامهیهاکتابکه بسیار رونق

09تفرّجدرمارکبراندنبورگ"بودند،
را"

نگاشتکهحتاتاپایانعمرهمرویآنکار

.کردیم

۹۱ سال فرزند۹۲۹۹اوت نخستین

کهتئودور آمد دنیا همسرشبه و فونتانه

نهادند،کهدر"Georgeگیورگه"راناماش

 باز۹۲۲4سال سپسنویسنده رفت. دنیا از بیماری اثر بر

پترپالRudolfرودولفیهانامصاحبسهفرزندپسربه ،

Peter Paulاولریش شدکهایشاننیزهریکUlrichو

 وی پنجم فرزند رفتند. دنیا از مدتی از تئودورپس

Theodor سال در دراز۹۲۹۹هم عمری که آمد دنیا به

،دخترشبهتئودورزندگیکرد.بعداز۹۱۲۲داشتوتاسال

 "نام "Marthaمارتا یا سرانجامMete"(۹۲۹۱ مته"و و )

 فریدریش پسرش آخرین دنیاFriedrich(۹۲۹۱هم به )

آمدند.

بهکارنقدنمایشمشغولشد.ضمنا۹۲4۱ًفونتانهازسال

و ایتالیا، اتریش، چون کشورهایی به همسرش اتفاق به

که شد مصمم سفرها این پایان در کرد. سوییسمسافرت

بهامرهاروزنامهبرایدیگر آنتماماً مطلبننویسد،بهعوضِ

آنزمانبهبعدمتونبسیارینوشت، از نویسندگیبپردازد.

سال آنکهدر آسیبگشت.۹۲۱۸تا مغزشدچار کارکردِ

پزشکتوصیهکردکهویبهنوشتنوبازآفرینییخاطرات

ا زحمتِ از بتواند تا بپردازد خویش ی کودکی یندوران

و کرد پیروی توصیه این از فونتانه شود. خالص بیماری

سرانجامآنقدرحالاشخوبشدکهتوانسترمانبزرگو

 بریست"سنگینیچون رمان"Effi Briestافی دو نیز و

                                                           
12 Männer und Helden 
13 Wanderungen durch die Mark Brandenburg 

تاهفتسالگیدرشهرتئودور

در که پدرش بود. نویروپین

قماربدهییفراوانیباالآورده

سوینمونده بهشهر ناگزیر بود،

 .نقلمکانکرد

http://de.wikipedia.org/wiki/Louis_Henry_Fontane
http://de.wikipedia.org/wiki/Swinem%C3%BCnde
http://de.wikipedia.org/wiki/Martha_Fontane
http://de.wikipedia.org/wiki/Effi_Briest
http://de.wikipedia.org/wiki/Wanderungen_durch_die_Mark_Brandenburg
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ازبیستتاسی"ییانامهخودزندگیٔنوشتهدیگرازجمله

"Von Zwanzig bis Dreißigاتمام به و بنویسد را

برساند.

ارجمند،پُرکاروراهگشایآلمانیسرانجامدرٔسندهینواین

 سال سپتامبر ماه درگذشت.۹۲۱۲بیستم برلین شهر در

همسروفادارویامیلیهمچهارسالبعدفوتکردودرکنار

 ویدفنشد.

ٔبرجستهٔندهینمافونتانهازمعظّمتریننویسندگانآلمانیو

۹۱ریالیسمشاعرانه"مکتب
ویدرشودیمآلمانمحسوب" .

یهارمان است شده موفق حضورشان،هاتیشخصخویش ،

 لحن ویژه به بهتریننحویکالمشانمحیطاطرافو به را

 ضدِ اغلبدر پیرامون، و جامعه وهاخواستهتوصیفنماید.

قهرمانانِآثارویهستندوویبانوعیطنزخفیفیهابرنامه

.پردازدیموعاداتاجتماعیهاسنتبهنقد



تأثیرویبردیگرادبا

دیگر بر فونتانه آقای فراوان آثار نقشِ بارزترین از

 توانیمنویسندگان ٔعالقهبه آلمانیٔسندهینوشدید بزرگ

 "Thomas Mannتوماسمان"آقای بهیهارمانبه وی

بهایناشیفتگیشاشارهکردکه"افیبریست"ویژهبهرمان

 نام که است بوده چنان یعنینیتربزرگاثر خود رمان

ازنامیکیاز"Buddenbrooksبودنبروکهأخانواده" را

یهاتیشخص بریست"رمان "افی نام بودنبروک"به آقای

Herr Buddenbrook"گرفتهاست.وام

 آقای نیز "و دلیوس کریستیان  Friedrichفریدریش

Christian Delius"خویشٔسندهینو اثر آلمان معاصر

" ریبک شهرِ نویِ سالِ  Die Birnen vonدرخت

Ribbeck"مردی"مشهورفونتانهبهنامٔدهیقصرابهاحترام

 ٔمنطقهاز هافالند  Herr von Ribbeck aufریبک

Ribbeck im Havelland"ست.تحریردرآوردهأرشتهبه

 Günterگونترگراس"بزرگآلمانآقایٔسندهینووهم

Grass"اینقصه"همنامرمانبزرگوحجیمخویشبهنام

درازدارد از"۹۹ein Weites Feldسرِ مشهوریٔجملهرا

دررمانافیبریستکهدرآنپدرِافیروبههمسرشکهدر

                                                           
14

 poetisch Realismus 
ر یاا   "پهناارر  ٔمزرعه"تحت اللفظی ی نام این کتاب  ٔترجمهالبته  15

مشاهور ا    ٔجملاه است. رلی چون نام این کتااب ا  یا     "کشتزارِ رسیع"

ایان   ٔترجماه رمان افی بریست گرفته شده است ر با توجه به مضمونِ متن 

 .دینما یم تر حیصح، این نام گردد یمقصه سر درا  دارد، ا  آن استنتاج 

 گالیه افی بارِ اندوه سرنوشتِ کندیمموردِ دیگویم، آوه":

 Ach„لوییزه،تماماشکن...اینقصهواقعاًسرِدرازیدارد!

Luise, laß ... das ist ein zu weites Feld.“گرفته

 قصه شرح به رمان این تاریخییکشورٔگونهاست. وقایع

بهبعدتاتاریخفروپاشییدیواربرلین۹۲۱۲آلمانازسال

زندگپردازدیم دیگر سویی از . ی بهتئودوری فونتانه

 Theoتیوووتکه"سرگذشتقهرماناینرمانیعنیآقای

Wuttke" داستان در را او "که صدا"Fontyفونتی هم

،بسیارشبیهاست.زنندیم



آثار

آثارداستانیوتحقیقی

آثارپدررأهیکلپسرفونتانه،آقایفریدریشفونتانهتوانست

جلدبهچاپبرساند.۸۹در۹۱۸۹تاسال۹۱۱۱یهاسالدر

 تابستاندرلندنEin Sommer in London

 .مطالعاتومشاهدات.،هانامهازانگلستان 

Aus England. Studien und Briefe über 

Londoner Theater, Kunst und Presse.
 توید،مشاهداتازکشوراسکاتلند.ٔرودخانهفراسوی 

Jenseit des Tweed. Bilder und Briefe aus 

Schottland. 

  براندنبورگ مارک در  Wanderungenتفرج

durch die Mark Brandenburg 

 جنگاشلسویگ- سال  ۹۲۹۱Derهولشتایندر

Schleswig-Holsteinische Krieg im Jahre 1864 

 ز جنگ سال مشاهدات .۹۲4۱ده.
Kriegsgefangen. Erlebtes 1870 

  فرانسه با  Der Krieg gegenجنگ

Frankreich 1870–1871 

 قبلازتوفانVor dem Sturm 

 گرتهمیندهGrete Minde 

 الرنکلیپEllernklipp. 

 اودلتراL’Adultera 

 شاخفنووتهنو آقایِ
Schach von Wuthenow 

 پتوفی اعلیحضرت
Graf Petöfy 

 فریدریش کریستیان

برلین ادبیات و شرنبرگ
Christian Friedrich 

Scherenberg und das 

litterarische Berlin von 

1840 bis 1860 

http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Christian_Delius
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Christian_Delius
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Christian_Delius
http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Birnen_von_Ribbeck
http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Birnen_von_Ribbeck
http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Birnen_von_Ribbeck
http://de.wikipedia.org/wiki/Realismus_(Literatur)
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ein_Sommer_in_London&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Aus_England
http://de.wikipedia.org/wiki/Aus_England
http://de.wikipedia.org/wiki/Jenseit_des_Tweed
http://de.wikipedia.org/wiki/Wanderungen_durch_die_Mark_Brandenburg
http://de.wikipedia.org/wiki/Wanderungen_durch_die_Mark_Brandenburg
http://de.wikipedia.org/wiki/Wanderungen_durch_die_Mark_Brandenburg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Der_Schleswig-Holsteinische_Krieg_im_Jahre_1864&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Der_Schleswig-Holsteinische_Krieg_im_Jahre_1864&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Der_Schleswig-Holsteinische_Krieg_im_Jahre_1864&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Kriegsgefangen
http://de.wikipedia.org/wiki/Kriegsgefangen
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Der_Krieg_gegen_Frankreich_1870%E2%80%931871&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Der_Krieg_gegen_Frankreich_1870%E2%80%931871&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Der_Krieg_gegen_Frankreich_1870%E2%80%931871&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Vor_dem_Sturm_(Roman)
http://de.wikipedia.org/wiki/Grete_Minde
http://de.wikipedia.org/wiki/Ellernklipp
http://de.wikipedia.org/wiki/L%E2%80%99Adultera
http://de.wikipedia.org/wiki/Schach_von_Wuthenow
http://de.wikipedia.org/wiki/Schach_von_Wuthenow
http://de.wikipedia.org/wiki/Graf_Pet%C3%B6fy
http://de.wikipedia.org/wiki/Graf_Pet%C3%B6fy
http://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Friedrich_Scherenberg_und_das_litterarische_Berlin_von_1840_bis_1860
http://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Friedrich_Scherenberg_und_das_litterarische_Berlin_von_1840_bis_1860
http://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Friedrich_Scherenberg_und_das_litterarische_Berlin_von_1840_bis_1860
http://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Friedrich_Scherenberg_und_das_litterarische_Berlin_von_1840_bis_1860
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 زیردرختگالبیUnterm Birnbaum 

 سسیلCécile 

 درهم،برهمIrrungen, Wirrungen 

 پنجقصرFünf Schlösser 

 اشتینهStine 

 کوییتQuitt 

 )ناپذیر )برگشت برگشت قابل غیر
Unwiederbringlich 

  "خانمینیترایبلیا "ابدییمجاییکهدل،دلرا
Frau Jenny Treibl oder "Wo sich Herz zum 

Herzen findet"" 

 کودکییمنیهاسالMeine Kinderjahre 

 افیبریستEffi Briestفهرست ٔمجموعه)از

 کتابیکهقبلازمرگبایدخواند.(0110

 پوگنپولٔخانوادهDie Poggenpuhls 

  سالگی سی تا بیست  Von Zwanzig bisاز

Dreißig 

  اشتشلین Der Stechlinآقای

کتابیکهقبل0110ٔمجموعه)ازفهرست

 ازمرگبایدخواند.(

  مورینگ  Mathildeماتیلده

Möhring 



"افیبریست"رمان

 بلند بریسترمان رافی ادبیات شاهکار آلمانئ، الیسم

آقایتیودروفونتانه،کهازرویسرگذشتیحقیقیبهٔنوشته

 بزرگِ رمان همتای است، درآمده بواری"نگارش مادام

Madame Bovary" آقای فلوبر"شاهکار گوستاو

Gustav Flaubert"حسابٔسندهینو به فرانسوی بزرگ

نویسندگانمنجملهدیآیم کنونسرمشقبسیاریاز تا و

 گراسو موردنتوماسماگونتر داستانآندر و است، بوده

به نوجوانی در که است افی نام به جوانی دختر زندگی

 گرت نام به مظنونی و سالمند مرد ی درGertهمسری

ودرآخرپسازجداییاندوهبارازشوهر،درجوانیدیآیم

اینرمانازرویزباناصلییعنیهمانزبانٔترجمه.ردیمیم

اسلوبی با مترجم، البتهیکسردرحدبضاعتناچیزِ آلمانیو

کهبهباشدیممعاصریهایبندازجملهترکهنهادبیونسبتاً

البتهمتقنتروگونهگونتریازٔترجمههیچعنوان و تازه

.کندینمایناثربزرگادبیرانفی
 

افی صورترمان به مرتبه چندین کنون بریستتا

فیلمنیزدرآمدهاست:

 ۹۱۲۱سال نام "با راه از  Der Schritt vomگامی

Wege"توسطگوستاوگروندگنسGustaf Gründgens

 ۹۱۹۹سال نام "با خزان در سرخی  Rosen imگل

Herbst"توسطرودلفیوگرتRudolf Jugert

افیبریستبانام۹۱4۱سال

فاسبیندر۹۱4۱سال ورنر افیبریستتوسطراینر نام با
Rainer Werner Fassbinder

افیبریستتوسطهرمینههونتگبورت۸۱۱۱سال نام به
Hermine Huntgeburth



فونتانه:ادبییٔزهیجا

۹۱۹۲هنریاستکهازسال-پاداشیادبی

.شودیمدرشهربرلینبهآثاربرگزیدهاهدا

برخیازهنرمندانونویسندگانیکهموفق

بهدریافتاینجایزهشدند:

۹۱۱۱ کازاک هرمان :Hermann 

Kasack
Hans Werner Richter:هانسورنرریشتر۹۱۹۹

Peter Huchel:پترهوخل۹۱۹۹

Ernst Schnabelاشنابل:ارنست۹۱۹4

Uwe Johnson:اووهیونسون۹۱۹۱

Golo Mann:گولومان۹۱۹۸

Arno Schmidt:آرنواشمیت۹۱۹۱

Günter Grass:گونترگراس۹۱۹۲

Wolf Biermann:ولفبیرمان۹۱۹۱

Alexander Kluge:الکساندرکلوگه۹۱4۱

Brigitte Kronauer:بریگیتهکروناور۹۱۲۹

۸۱۱۱ نهیآم: ازدامار  Emine Sevgiسوگی

Özdamar■

 بلند بریسترمان ،افی

ر ادبیات آلمانئشاهکار الیسم

کهٔنوشته فونتانه، آقایتیودرو

به حقیقی سرگذشتی روی از

 .نگارشدرآمدهاست

http://de.wikipedia.org/wiki/Unterm_Birnbaum
http://de.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9cile_(Roman)
http://de.wikipedia.org/wiki/Irrungen,_Wirrungen
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%BCnf_Schl%C3%B6sser&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Stine_(Fontane)
http://de.wikipedia.org/wiki/Quitt_(Fontane)
http://de.wikipedia.org/wiki/Unwiederbringlich
http://de.wikipedia.org/wiki/Unwiederbringlich
http://de.wikipedia.org/wiki/Meine_Kinderjahre
http://de.wikipedia.org/wiki/Effi_Briest
http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Poggenpuhls
http://de.wikipedia.org/wiki/Von_Zwanzig_bis_Drei%C3%9Fig
http://de.wikipedia.org/wiki/Von_Zwanzig_bis_Drei%C3%9Fig
http://de.wikipedia.org/wiki/Von_Zwanzig_bis_Drei%C3%9Fig
http://de.wikipedia.org/wiki/Der_Stechlin_(Roman)
http://de.wikipedia.org/wiki/Mathilde_M%C3%B6hring
http://de.wikipedia.org/wiki/Mathilde_M%C3%B6hring
http://de.wikipedia.org/wiki/Mathilde_M%C3%B6hring
http://de.wikipedia.org/wiki/Gustaf_Gr%C3%BCndgens
http://de.wikipedia.org/wiki/Rosen_im_Herbst
http://de.wikipedia.org/wiki/Rosen_im_Herbst
http://de.wikipedia.org/wiki/Rosen_im_Herbst
http://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Jugert
http://de.wikipedia.org/wiki/Rainer_Werner_Fassbinder
http://de.wikipedia.org/wiki/Rainer_Werner_Fassbinder
http://de.wikipedia.org/wiki/Hermine_Huntgeburth
http://de.wikipedia.org/wiki/Hermine_Huntgeburth
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 عکس داستان   
«مریمپژمان»؛«هیروشیواتانابه»سندهینو 



عکسیکتعلیق

 هیروشیواتانابه نام انبوهمیانمردیازعکاسژاپنیبه

موردسرعتبهکهگیردمیراسفیدیوسیاهعکسها،نی

.گرددمیمعتبرییهازهیجابرندهوشدهواقعاستقبال

جذابیتوجودباکهنیستاینجزواقعیتحالاینبا

وهنرپیرامونبینندهذهندرگیریاشاره،موردعکس

.کشدنمیطولبیشلحظاتیعکاس،شناسیموقعیت

اینکهکردیدفکراینبهبیشترمنمثلهمشمااحتماالً

چهباال؟آنبودهرفتهچطوراصالًکرده؟میچهآنجاناشناس

احساسشخصآنبجایراخودتانبعدآمده؟پایینطور

همشایدوبودهلرزشحالدرپاهایشاحتماالًکهکردید

اینازکهاستمحتملچقدرکهکردیدفکربعد...دستهایش

تصورخودتخیلدرو!باشدشدهپرتپایینبهخالیفضاهای

تجزیهراارتفاعالبدبودید،شخصاینجایاگرکهکردید

تخمینرااحتمالیافتادنضربوشدتکهکردیدمیتحلیل

اینکهجاهاییکهدکردیدفکرتعجبباهمبعدوبزنید

کجاست؟آمدهآنجاتاوگذاشتهقرصراپایششخص

گرفته؟کجارااشدسته

یاهستننیواقعاًهاایناصالً!اولنقطهبهگشتیدبرمیبعد

بعضیچراهست؟تنیدگیدرهمترکیبنوعچهایننه؟

؟و...هستنکوتاهاینقدربعضیوبلنداینقدر

-امریماندنبالتکلیف"نامهلغتدرتعلیقکلمهمعنای

جورهایی،یک.استشدهتعریف"یختگیآوبودن،آویزان

درهایلحظهمثل.داردهماهنگیاسترسباکهاستایکلمه

تردیدولرزشحالتدرشخصاینمثلدرستکهزندگی

حتیکهکنیمیفکرموضوعاینبههمحالهماندروباشی

تغییرخوشدسترااتبعدیمسیرتمامیکوچکگامیک

.کردخواهد

عناصرهمینباورنگفقدانوجودباعکسایندرحقیقت

ازایمجموعهوچهرهبدونانسانیکازمتشکلکهمحدود

.آوردمیدرتعلیقحالتبهرابینندهبراحتیاست،ابرونی

ونگاهبرتکیهباکههستندنیزارزشمندتریهایعکسمسلماً

ترکیبوطالیینقطهونورازفراترعکاس،هنرمندتفکر

آناساسبرکههستندایدرونمایهومضموندارای...وبندی

!دارندراروایتیکبازگوییتوانایی

بازگومابرایراحوادثیکهاستاینجزروایتمگرو

دارندفاصلهمابامکانوزماننظرازکهکندمی بنابراین.

سبکاین،نندهیبتخیلونگاهیافتگیپرورشبهمشروط

تعلیقوکشمکشحالتکنند،افکنیگرهتوانندمیهاعکس

ریباورپذبینندهبرایراهدفیومنظوروآورندبوجودرا

سازند اشخاصهایبرداشتکهاستمشخص،حالاینبا.

کهباشداینبدلیلشایدهمامراینونیستیکیالزاماً

باانسانناخوداگاهضمیربرمبتنیووابستهحقیقت،تفسیر

.باشدمیآنخاصپیچیدگیتمام

راهنریآثاردیگریاوهاعکسازبسیاریباشدالزمشاید

تخیلقدرتوتفکرپایهبرورهاویافتهپرورشنگاهیبا

برایشهودوکشفلذتصورتهردر.کنیمنگریبازمجدداً

آنیلذتازدلچسبتروفراترمراتببهنگرژرفانسانیک

■ .استظاهریزیبایییککردننظاره
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 «نبرد ایسوس»داستان نقاشی  
«امیرکالگر» 



 در ستایشِ میهن پرستیِ ایرانیان یا نگاره
ٔنگاره شمار یکنقاشیموزاییکیبه ایسوس، رودیمنبرد

نخستپیشاززادروزِمسیحاستودرآن،ٔسدهکهمتعلقبه

پیش۲۲۲نبردایسوسبهنمایشدرآمده؛نبردیکهدرسال

آسیای غربیِ جنوبِ در ایران، مرزهای درون در زادروز، از

امروزی(رخدادهاست.ٔهیترککوچک)

 از ناشناساست، آن نگارگر که نگاره موزاییکٔگونهاین

روم)ایتالیایکنونی(براینگاربندی سازیاستودرپمپئیِ

یکیاز ۲۹۲در۹۲۸آنٔاندازهبهکاررفتهاست.هاخانهکفِ

سانتیمتراست.

سوی در هخامنشی( )شاهنشاهِ داریوشسوم اثر، این در

ست،سواربرگردونه؛واسکندرگجستهدرسویچپ،سواررا

 درشوندیمبراسبدیده اکنونایننگاره فانایتالیا،ٔخانه.

.شودیممردمیِآثارباستانیِناپلنگهداریٔموزهمتعلقبه

واماداستاننبردایسوس:

سال بهار به۲۲۱در گُجستهکه اسکندرِ زادروز، پیشاز

س محقق دنبال )فیلیپ( پدرش آرزوی بر_اختن مبنی

بههمراهلشکرچهل_شکستوبهچنگآوردنایران بوده،

داردانلگذشتهوپابهآسیایکوچک،ٔتنگههزارتنیِخوداز

.گذاردیمقلمرویایرانیان

 که ازیاختهیآممقدونیان کرده کوچ آریاییِ مردمان از

یونانییهانیسرزم ،پسازاندبودهایرانویچونیزکوچندگانِ

دولت از مستقل اما یونانی مردمانی را خود زمان -گذشت

میانٔسالهسدیهاجنگ.پسازپنداشتندیمشهرهاییونانی

در یونانی فرهنگ و یونان شدن نابود نیز و یونان و ایران

یان،امپریالیستیِایرانیهادخالتپلوپونزیبایهاجنگ



مردمانیونانیبهاحساسحقارتوتنفرشدیدینسبتیه

به بودند، تمسکبههرابزاری،یاگونهایرانیانرسیده کهبا

 و داستان و چکامه ایرانیانهاشینماهمچون به توهین به

را خود فرهنگو بی و وحشی مردمانی را آنها و پرداخته

ودرنمودندیممردمانیمتمدنودارایفرهنگواالترسیم

ٔجهینت در را تقابلیدوگانه برابرٔحافظهآن در تاریخیخود

پساز سالها تا دلیل، همین به بودند. کرده ایجاد ایرانیان

پلوپونزییهاجنگ در مقدونیان و یونانیان کینٔشهیاند،

که بودند. آنان بر خود جویی برتری و ایرانیان از جویی

لشکرکشینمونه فیلیپو لشکرکشیناتمام در هم را یآن

دید.توانیمپسرش،اسکندرگجستهبهایران

سپاه درونمرزهایایران، به اسکندر لشکر آمدن پساز

)کجاسویکنونی(بهرودرروییباایراندرکناررودگرانیک

از نادرست تصمیم یک از پس و پرداخته گجسته اسکندر

ٔفرماندهسوی مشاورانیونانیتبارِٔجهینتایرانیدر با رایزنیِ

شکستسهمگینی دچار اینپیروزی،شودیمخود، پساز .

 گجسته ایرانٔهمهاسکندر بند از را نشین یونانی شهرهای

 اعالم درکندیمآزاد هالیکارناسکه اینمیانشهر در اما ،

 توبات»فرمانِ اورون ایستادگی« سختی به بوده، ایرانی

کندیم مردمانش نشانیهایدالورو خود از بسیاری

زمینگیرشدناسکندردهندیم بهدرازیکشیدنِ پساز .

 پشت در مردمانیهادروازهگجسته سرانجام شهر، این

اینشهراززنویهایونانیوندیآیمایدرهالیکارناسازپ

.شوندیمکودکوجوانبهبردگیگرفتهشدهوفروخته

اسکندرگجستهپسازاینگشایشوسروساماندادنِبه

بهسویسوریهراهی آسیایکوچک، شهرهاییونانینشینِ

بودندشودیم وسپاهیانشناچار او برایرسیدنبهسوریه، .

ازسه گذرگاهتنگوسختبگذرندکهمجالخوبیبرایتا

نابودکنند.اماهاتنگهسپاهیانایرانیبودهتاآنهارادرهمین

ناشایستایراندرآنزمان،هیچ ازیابهرهشوربختانه،دربارِ

.بردینمایندربندهایطبیعیونظامی

با گجسته اسکندر روی در رو نبرد نخستین سرانجام،

.کارزاردردشتیدهدیم(رخIsusومدرایسوس)داریوشس

 با مرزِ در شمال سوی از که سویییهاتپهبود از و بلند

 پهنایایندشتبه بود. دریا با پیوستِ یااندازهجنوبدر

بزرگداریوش سپاه برای آن در جنگیدن که کوچکبوده
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و نیرو از خود به خود و نبوده آسان ایرانی سواران و سوم

 جنگیِ ایستار،کاستهیمهاآنپتانسیلِ این بر افزون است.

 ایران توانستیمسپاه و نقشه دراندازیِ نیکویابرنامهبا

و سیج به را مقدونی سپاه شکیبا، و هوشمندانه فرماندهی

شسومدراینجنگخطرِبزرگیگرفتارکند.اماحضورداریو

کهشخصاًفرماندهیلشکرایرانرابهدستگرفتهبود،مانعاز

 چنین پادشاهییابرنامهدرانداختنِ که داریوشسوم، شد.

،پسرودیمجنگیدرتاریخایرانبهشمارٔهیسوناشایستاز

اَمانکهگذرگاهعبوراسکندرگجستهبهیهاکوهازگذشتناز

یسوساردوزدهوبهپشتسپاهاسکندردرسوریهبوده،درا

.بنددیموراهرابرمقدونیانویونانیاندیآیم

و ویسان در خبر این پراکندنِ

گوناگونیهانیسرزم اثرهای پیرامون،

.چنانکهدرآتن،گذاردیمپررنگیبرجای

 شادی به کهپردازندیممردم هوده آن به ،

 و اسکندرگجسته میان بریدهپیوند مقدونیا

پیاینپیشامد، در او نابودیلشکر و شده

بیگماناست.

 به ماجرا نبرد، فرایند در اسکندریاگونهاما است. دیگر

بی ایستار، این دیدن با سپاهگجسته دل به برآشفته و پروا

اوپردازدیمزندوبهجنگایرانمی کهجنگیدندانستیم.

نیرووآرایشجنگیِدرخورِسپاهدرایندشتِکمپهنهکهاز

ایرانکاستهبود،بیگمانبهترینراهکارخواهدبود.واگرپا

اینکارزارِدیکشیمپس ایرانیانمجالبیرونآمدناز به و

 لشکریاندادیمتنگرا پاشیدن هم از شکستو واقع در ،

.کردیمخودرامهروموم

گاوراندوسپاهجنگسهمگینیآغازشدوبسیاریازجن

 در گجسته، اسکندر شدند. همراهٔانهیمکشته به خود نبرد،

ٔدسته سوی به ٔگردونهسوارانش سوم اماتازدیمداریوش .

سردارانایرانیبراینگاهداشتجانشاهنشاهایرانکهنمادو

ازجانگذشتگینشان وبهدورِدهندیمسنبلمیهنبوده،

ناشریفوندیآیمشاهگردٔگردونه ودالورانهدربرابردشمنِ

 بهستندیایمبدخواه دشمنرا فرماندهانسپاه بسیاریاز و

افکنندیمخاک قوسباال کشو میان،ردیگیم. این در و

،بیآنکهبتواندگامیبهپیششودیماسکندرگجستهزخمی

حماسیایرانیان، نبردِ اینایستادگیو سرانجام در اما ببرد.

زخمهایبسیاریکهٔهودهداریوشسومبهٔگردونهیهاباس

 پایدر از پشتیبانیِندیآیمبرداشتهبودند، با داریوشسوم .

برٔحلقه بودند، کرده سردارانشایجاد و سربازان دفاعیکه

ٔگردونه باندینشیمدیگری وفادارش یاران سرانجام و

دورهایدالور کارزار از را خودگذشتگیهایخویشاو از و

فشاریکهدشمنبرسپاهایرانآوردهوبخشکنندیم با تا

شاهنشاهایرانکهعنصر بزرگیازآنرانابودکردهبود،جانِ

حفظ نیفتدو بهخطر ایرانیانبوده، یگانگیمیهنیِ پیوندو

بماند.

واردویشانخورندیمایرانیانسرانجامدرایننبردشکست

 تاراج مادررودیمبه و فرزندان و زن آنکه ناگوارتر آن از و

داریوشسومنیزبهدستاسکندرگرفتارآمدند.پارمِنییون

شاهنشاهیرأخانوادهیکیازسردارهایاسکندرگجستهچادرِ

داستان بود. سیسی»بههمراهغنایمبسیاربهچنگآورده

چ«گامبیس آمدنِ گرفتار نیزپساز داریوشسوم مادر ادرِ،

جالباست.هایمقدونشاهیبهدستٔخانواده

برده گجسته اسکندر نزد به که زمانی او

شودیم زانو او برابر در هیچگاه وزندینم، .

کهمادرایراناستوبهخواندیمخودرازنی

 فرود تعظیم و کرنش سر .آوردینمدشمن

 سال در زایش۲۸۱سیسیگامبیس از پیش

.ردیمیممسیح،دراثرخودداریازخوردنغذاوافسردگی

شاهی،داریوشسومبهاسکندرٔخانوادهپسازگرفتارآمدن

ازاینشنهادهایپ.ایندهدیمگجستهپیشنهادصلحوسازش

:اندبودهدست

 ایراندههزارتاالتبپردازد. -۹

 دونیواگذارشود.آسیایکوچکبهمق -۸

در -۲ و بپذیرد خود دامادی به را اسکندر داریوش،

اسکندرنیز داریوشرأخانوادهازایاینگذشتها

 بازگرداند.

که نمود بازگو و نپذیرفت را پیشنهادها این اما اسکندر

 و غنایم و هانیسرزمگرفتاران پی در بهیهایروزیپکه او

صلحنیزبایدخودٔدربارهندستهآمده،ازآنِاوستوهمچنی

داریوشسومبهنزداورفتهودرخواستکند.

دیگر بار گوگامل، نبرد در سرانجام گجسته، اسکندر

جنگیِضعیفش،یهایریگتصمیمٔجهینتداریوشسومرادر

دهدیمشکست نیز اینبار داریوشسوم و گریزیاچاره. جز

وسرانجامدرپیفراهمسازیوآمادهسازیسپاهیندیبینم

.شودیمدیگر،بهدستساتراپباخترکشته

اسکندر بود. گران بسیار ایرانیان اینشکستبرای پیامد

ایراندرسارد،میانرودان،شوش،یهانهیگنجگجستهتمام

ایرانی مردمان برد. تاراج به را پاسارگاد و جمشید تخت

مردمانتختجمشیدراشهرهایگوناگ قتلعامنمود. ونرا

این دیدن با گجسته اسکندر

پرواوبرآشفتهبهدلبیایستار،

می ایران جنگسپاه به و زند

 .پردازدیم
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پایتختایرانرابهیهاکاخکشتارنمودوترانهیوحشهرچه

آتشکشیدواهالیرابردهکردوبهفروشرساند.

وازهمهناگوارتر،اینگجستکِضحاکصفت،نسکِاوستا،

 اندیشه،ٔسپنتهاینکهنگفتارِ بزرگیاز کهمنبعِ ایرانیانرا

فرهنگود انشومعرفت،دین،فلسفه،اساطیر،تاریخ،خرد،

ایرانیانوارمغانیبرایجهانیانبوده،درآتش آدابورسومِ

انداختوسوزاند!!!

باتماماینوحشیگریها،کشتارها،قتل بههاعامحال، ،

بهبردگیهادنیکشآتش تواندیموتجاوزهاچگونههابردن،

بی کند؟!! یاد ذوالقرنین عنوان به خود قرآن در او از خدا

شک،اینتنهاازرویکینهتوزیوبدخواهیدشمنانفرهنگ

خدابرایکوروشبزرگرابه ایرانوایرانیاستکهنیکونامِ

.دهندیماسکندرشوموگجستهنسبت

 نبردایسوس،خودبهٔنگارهاینماجراها،ٔهمهافزونبر

 

بسیارجالبدارد.ایننگارهبهنوعیدرٔنکتههایییکتن

ایرانیاندریهایستادگیاوهایوفاداروهایرادمردستایشِ

 است. میهنششان ٔنگارهراه ایسوسکه همییهابیآسنبرد

 و بهدستبرخیازییهابخشدیده است، آنپاکشده از

هنرمندانوتوسطابزارهایمدرنبازسازیشدهاستکهآن

:دینیبیمرادرزیر

نبردیکهدرایننگارهآمدهاستبااینکهبهدستٔصحنه

 ترسیم به اما شده، کشیده )اروپاییان( یاصحنهرومیان

جان از با ایرانی سرداران و دالوران که گذشتگیِپرداخته

حماسیوبیهمتایخوددرحالحفظجانپادشاهخودبه

 میهنهستند؛ نماد بهیاصحنهعنوان را احساسغرور که

 خروش و آوردیمجوش بهنیترمقدسو را ایرانی ارزش

:کشدیمتصویر

■ همهباهمبراینگاهداشتِمیهن...
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 «رستاخیز»یادداشتی بر رمان  
«سعیدزمانی»؛«لئوتولستوی» 



به رستاخیز، است. فرهیخته یک عمر حاصل رستاخیز

تولستویبدونهیچادعایی تولستویاست. راستیرستاخیزِ

دیگویم شناختهاست. عمریپرباروپرٔجهینتکهانسانرا

رمان با است برابر روس ادبیات غول این فلسفی و تفکر

زندگیتولستویانسان در واپسیناثر مخاطبدر رستاخیز.

ا حسنختام چه بس. اینرمانیایخواندنستو داستان .

زنیاستبدکارهکه کاتیوشا روایتیسرراستوخطیاست.

.شودیمبهجرمهمکاریدرقتلپیرمردیمیخوارهبازداشت

 محکوم اعمالشاقه زندانبا به را او دادگاه درکنندیمدر .

 ارباب جوان دادگاه، منصفه هیات نامٔزادهبین شاهزادهبه

 ناخواسته کاتویشایرأنخلیدف محکومیت بر

نخلیدفدهدیم شاهزاده برای کاتیوشا اما .

 پی آشناستو بردیمبسیار در اشیجوانکه

اینکه از پس بود. شده عاشقش بار نخستین

 نخلیدفاشیدخترانگکاتیوشا تسلیم را

ودیگرتازماندادگاهرودیم،نخلیدفکندیم

 ندیبینماورا وجداننخلیدفرایرأ. بهمحکومیتکاتیوشا

 برایکندیمبیدار تعبیریمانندشبقدر ودرشبیکهبه

نخلیدفمتحول ازشودیماینشخصیتاست، بعد روز در .

 آغاز اقدامبرایفرجامخواهیکاتیوشا رمانشودیمتحولش، .

ری مفاهیم از مملو است. انسان به تلنگر از مملو زرستاخیز

ییهاقدمجامعهشناختیاست.شاهزادهنخلیدفدرتکتک

کهبرایمسافرتبهسیبریبههمراهکاتیوشاوسایرزندانیان

.درانتهایرمان،شودیمبرمیدارد،انسانوانسانیترابهتر

کهدرکمتراثرشودیمنصیبشاهزادهنخلیدفیایرستگار

کهاینرمانرسدینمرشاهدیم.بههیچعنوانبهنظیایادب

عمیق مفاهیم خاطر به است. شده نوشته قبل صده یک

فلسفیوانسانی،گوییکهرستاخیزاکنوننوشتهوچاپشده

ندارد؛ را صلح جنگو حجم و برق و زرق رستاخیز است.

تولستویٔنامهسادگیآناکارنیناراهمندارد.رستاخیزآخرین

کبیراستبهانسان.

رمان:برشیاز

ازدوردستبانگرسایناقوسهایکلیسابلندشد.درشکه

چیکهافساراسبشرابهدستگرفته،کنارشاهزادهایستاده

 هاوچیبود،کالهشرابرداشتوصلیبکشید.همهدرشکه

 ارابهرانانکالهازسربرداشتندوصلیبکشیدندوزیرلبورد

 

دریزهاندامپارهپوشی،کهخواندند.تنهادراینمیان،پیرمر

کفشهایکهنهوپرازوصلهپوشیدهبود،کالهشرابرنداشت

ساکت نتوانست چی درشکه نکرد. اعتنا ناقوس بانگ به و

بماند.

 پیرمرد!توچراصلیبنکشیدی؟چرادعانخواندی؟ -

وپیدابودکهاززدیمپیرمردشمردهوکلمهبهکلمهحرف

کسیواهمهندارد.

 لیببکشمودعابخوانم؟چرا؟برایکی؟ص -

 برایکی؟برایخدا. -

 خدایتوکجاست؟بهمننشانشبده! -

درشکهچیبهصورتاونگاهکردوحس

او وتردهیفهمکردکهپیرمردپارهپوشاز

اینوصفعقبننشتو با هوشیارتراست؛

جوابشراداد:

کجاست؛ - خداوند استکه معلوم

 آنباالست،درآسمان.

 ؟یارفتهتاحاالبهآسمان -

-  همه بروم؛ آسمان به نیستکه کهدانندیمالزم

 خداآنجاست.

تنهاکسیکهاورا - ندیده؛ را حاالخدا هیچکستا

 مسیحفرزندیگانهاوست.دیدهوازاوحرفزده

کمی بود، بسته قالبکمر به که چیشالقشرا درشکه

جابجاکرد.

 پیداستکهتوازبیخمنکرهمهچیزهستی. -

بود، ایستاده دورتر کمی که دیگری و خندید نفر یک

پرسید:

 پیرمرد!چهمذهبیداری؟ -

-  من دارم؟ مذهبی پیرواصالًچه ندارم؛ مذهب

 مذهبخودمهستم.

.درحرفشچونوچرانبود.شاهزادهبهزدیمکمحرفمح

بیشتراورابهحرفبکشد.خواستیمشد.دلشترکینزداو

آدمفقطبهخودشایمانداشتهباشد؟شودیممگر -

 .کندیمانسانمداماشتباه

 .امکرده؛راهمراپیداکنمینممناشتباه -

-  بوجودیهامذهبپساینهمه برایچه جورواجور

 ؟اندآمده

رستاخیزِ راستی به رستاخیز،

تولستویبدون تولستویاست.

کهانساندیگویمهیچادعایی

 راشناختهاست.
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دوست - انسان که ایندلیل به یکدلیل؛ فقطبه

داردبهجایاعتقادبهخود،دنبالاینوآنبیافتدو

را دوره این هم من کند. پیدا اعتقاد دیگران به

امگذرانده آنقدرهاسال. و بودم سرگردان و گمراه

گمراه،کهامیدرهایینداشتم.درسرزمینماصدها

رقمفرقهمذهبیدرستشده؛یکیحرفکشیشها

 یکی دارد؛ قبول کشیشدیگویمرا ما مذهب

خواهدینم یکی بایددیگویم؛ یکشنبه جای به

تعطیلکرد؛یکیآدابومراسمشزیادتر شنبهرا

بایدازدواجکردودیگویمیکیکمتر؛یکی استو

ازرابطهجنسیدیگویمبهجمعیتدنیاافزود؛یکی

بایدپرهیزکرد.هرکداممیگویندمابرحقهستیم

ودیگرانحقهبازوریاکارند.ولیدرواقعهرکس

 این کوریهافرقهدنبال مثلسگتوله افتد، می

ش ول درندشت بیابان یک در که باشد.است ده

حقیقتایناستکهجوهرادیانیکیاستواین

جوهردرمنهست،درتوهست،دراوهمهست.

خودشاعتقاد جوهر و روح به کسباید پسهر

یکی همه گوهریم. یک از ما همه باشد. داشته

هستیمواگراینحقیقتراکشفکنیم،همهباهم

■ رود.یکیخواهیمشدوهمهاختالفاتازبینمی
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 «ترنج قالی» یادداشتی بر مجموعه داستان 

«مائدهمرتضوی»؛«دائیفریباحاج»سندهینو 


 از و است کرمانشاه متولد دایی حاج یاخانوادهفریبا

 رشته بهاشیلیتحصتحصیلکرده. و بوده انگلیسی ادبیات

است. عنوانمدرسزبانفعالیتداشته به آنسالها فراخور

رابانمونهخوانیوویرایشبرایمجلهرودکیاشیادبفعالیت

داستاننویسیروی به هم بعد و کرد آغاز سایتدیباچه و

 هاسالآورد. فرهیختگان،هیسرماابتکار،یهاروزنامهدر ،

گزارشوگلستانه،نقدداستانوفیلمنوشتهاست.حاجدایی

یدرترجمههمدستیداردوداستانوداستانکهایبسیار

یاصفحهسایتدیباچه،دربرایمطبوعاتترجمهکردهاست.

بهنامچهرهداشتهدرموردمشاهیربسیاریازجمله،دهخدا،

محمودتاسارتروچخوف.ازجملهمقاالتشاخصیکهحاج

است نگارشدرآورده رشته به درتوانیمدایی او مقاله به

کلندنباکهبینپات،سگآوایوحشجیاسهیمقامورد

کرد.اشارهسگولگردصادقهدایتانجامدادهاست،

دایی، حاج فریبا اول داستان وارد"مجموعه شیرینی با

نامداردوکتابحاضردومیناثر"میشویم

اوست.

 قالی، نوزدهیامجموعهترنج با است

 که داستانک و کوتاه دارایاکثراًداستان

مجموعه،زبانیسادهنیا.اندیشهرفضاهای

لحن، خوان. خوش نثری و دارد روان و

صمیمیودردلمآبانهاستکهبههمدلی

مخاطبوهمذاتپنداریاوباکاراکترهای

 شایانی کمک کندیمقصه، گفتگوها.

وبهزبانمردمبسیارنزدیک.مادراینمجموعهبااندیقیحق

زبانیمعیارروبهروهستیمکهبینمردمجامعهرواجداردو

وزبانساختگینیست. انتخابواژگانبرمیگردد داستانبه

عادی بینمردم واژگانیرایج دایره از استفاده داییبا حاج

جامعه،توانستهفضاهاییملموسبیافریند.

 را نویسنده صدای داستانها اکثر برایمیشنویمدر که

 تعریف را ماجرایی داستانکندیمخواننده، بیشتر در با. ها

از شرحی اکثرداستانها، و نیستیم مواجه خاصی تعلیق

.شودیمچگونگیماجراییاستکهدرسطوراولبهآناشاره

وباندازندایمشروعیمناسبدارند.خوانندهراگیرهاداستان

حسکنجکاوی، همراهمخاطبتحریک خود با انتها تا را

 ها،ردپایدنیایارتباطاتامروزیدراینداستان.کنندیم

 

 میل،استفاده؛شودیمدیده ای  گذاشتنکامنتاز

کاراکترها و... هم هاداستانبرای تر پذیر باور وکندیمرا

.دهدیمرابهدنیایامروزیپیوندهاقصه

هاست.هایاینمجموعهدرآغازآننکتهدرخشانداستان

درهمانچندخطاولاطالعاتالزمبرایپیشبرد نویسنده

 خواننده به را کمدهدیمداستان خواننده برای امر این و

نعمتحوصلهامروزیکهازابهاموپیچیدهگوییبیزاراست،

بزرگیاست.

بهاندیشهرهاداستان متوسطرو طبقه متوجه بیشتر و

 آدمها،اکثراًباال. بین روابط وهادغدغهبر روحی نیازهای ،

میان واکنش و کنش و کشمکش تا دارند داللت جسمی

کاراکترها.

 منکجاست؟"یهاداستاندر محلی"،"قلعه ترنج"،"بازار

شهر"،"قالی بود"،"مهماندر دیر داستانک"فردا درخت"و

"شکسته با اینیهایفضاساز، هستیم. رو به رو ملموسی

کهکشندیمرابهتصویرییهاتیموقعداستانها

آنهاآشناستایهمهبر وخوانندهبهشدتبا

داستانهایفوقازکندیمهمذاتپنداری در .

خاطراتیکههرکسممکناستداشتهباشد،

دلنشینیداستاننویسندهباهوشمندیتمام،

بهموقع،یهابکوبازدنفالشکندیمروایت

.کندیمداستانیراتقویتخط

اینکهبریاتازهتم"تامارا"داستان با دارد.

کوتاه، داستان قواعد و اصول ازیبرشخالف

،اماردیگیمیکماجرانیستودربازهزمانیبزرگتریجای

 را عیب این دارد داستان که کششی و .پوشاندیمتعلیق

پردازیکاراکترهادراینداستانفوقالعادهاست.تیشخص

عهاست.زاویهبهترینداستاناینمجمو"وامروز"داستان

دیدآنمنراویوخطاببهشخصیاستکهدرچندخط

فالشمیشویممتوجهبعدی، اینهابککهدیگرنیست. در

ومزرمیانحالوگذشتهاندشدهداستانبسیارماهرانهزده

بسیارظریفاستونویسندهباتوصیفخیالپردازانهانتهای

قالیچه روی بر متوفا نشستن و قبرستان فضای از داستان

زهرقرمز، تلطیفردیگیموتلخیقصهرا را .کندیموفضا

دیالوگ و طریقگفتگو از اینداستان شخصیتپردازیدر

.درونمایهقصه،عذابوجدانردیگیممیانکاراکترهاصورت

وبیشتراندیشهرهاداستان

متوجهطبقهمتوسطروبهباال.

آدمها،اکثراً بین روابط بر

وهادغدغه روحی نیازهای ،

تا دارند داللت جسمی

واکنش و کنش و کشمکش

میانکاراکترها.
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و گشته روا ناهید به فاشنکردنخیانتیکه راویاستاز

 نیز مخاطب همدلی ایجاد شروعیداستان.گرددیمباعث

 گیر را خواننده و دارد دراندازدیممناست که خالقیتی و

.بردیمپردازشداستاناست،قصهراجلو

ارجاعیاستکهداستاننکتهجالبدرمورداینداستان،

بهآندارد.اینمسالهکهدریکمجموعه"توبگودانمینم"

داستانبهممربوطباشندیابرخیکاراکترهادرچندداستان،

داستانهایدیگرهمتکرارشوند،مسالهغریبینیست.امامادر

دوداستانیمواجههستیمکهدرتکمیلهم اینمجموعهبا

کهخودایدهجالبیاست.دانآمدهدیگر

باماشینیپسرکدخترکیبارختآبی،"

ابزاری"قرمز هیپنوتیزم دارد. جالبی ایده

وشودیم گذشته به زدن بک فالش برای

بیانآنچهخوانندهبایدبداند.صحنهسازیها

 در کار اندآمدهواقعیاز یاپختهداستانتمو

دارد.

داستانهایدرخشانیکیدیگراز"نقاشی"

دوالیهاستودرپیچیزیکهروایتداستانمجموعهاست.

است.شودیم نهفته تلخ حقیقتی راویزبان، که داستان

 شخصیتیاعمدهکودکسهم نقصاست. بی دارد، آن از

برای نقاشی بستر انتخاب و است کامل کاراکترها پردازی

افشایماجرا،خالقانهونوست.

" ما خانمقضیه آذر داستان"و معدود تعلیقاز که هایی

چههاهیهمساپررنگیدرآنوجوددارد.خوانندهدرپیاینکه

 آذر سر اندآوردهبالیی دنبال را داستان مشتاقانه .کندیم،

شخصیتییهاپیتو،هاالوگیدانتخابفضایآپارتمان،



.اندنشستههمگیبهجاودرستدرداستان

 گشاییخوبی"عنکبوتقرمز"داستان گره تعلیقو هم

دارد.انتخابفضایقبرستانوکتابپاشیدنرویقبرهاوتار

 قرمز، خوداندخالقانهعنکبوت دنبال به را مخاطب و

خاکی".کشانندیم "کرم کودکی"و قصه"پیراهن هم

پردهبهپردهروایت .درهردوکنندیممحورندوماجراییرا

نا معمولو غیر یکامر یککودکبه نگاه با اینداستانها

باز داستان انتهای در که رازی و هستیم رو به رو متعارف

.شودیم

خواندنیاستهمیامجموعهترنجقالی،

متن، روانی و نثر سادگی دلیل بههمبه

 درون و موضوعات اکثریاهیمادلیل که

خوانندههاقصه گریبانند. به دست آن با

روایت نویسنده که دنیایی در را خود

راحتیکندیم به کاراکترهاردیپذیم، با و

.نکتهدیگریکهدرکندیمهمذاتپنداری

اینمجموعهپررنگاست،راویاست.بیشتر

 روایت زن یک را وجودکندیمداستانها با که زنی .

ییهایسخت و داشته همییهایتلخکه باز اما چشیده که

.زندراینشیهاخواستهامیدواراستودرتعقیبآرزوهاو

تاشرایطدهدیمتغییرموضعمرتباًمنفعلنیستوداستانها،

 آنچه به نویسندهخواهدیمرا باالخره زنیکه کند؛ نزدیکتر

همبرایادامهتحصیل باز مخالفتخانواده، زنیکهبا شده؛

بی وجود با که زنی تهران، یزندگوالدین،یهایمهرآمده

رادورریختهودیگرگذشته،کندیمزناشوییموفقیراتجربه

■زردوبدرنگشاکینیست."ترنجقالی"همازآنقدرها



ازمعدود"قضیهماوآذرخانم"

پررنگیداستان تعلیق که هایی

درآنوجوددارد.خوانندهدرپی

 سرهاهیهمسااینکه بالیی چه

،مشتاقانهداستانرااندآوردهآذر

 .کندیمدنبال
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 «فرزند پنجم»معرفی کتاب   

«نیاتیموریطیبه»؛«دوریسلسینگ»سندهینو 


لسینگ،بهزبانانگلیسیدوریسمی :Doris May 

Lessingبرندهجایزه۸۱۹۲میالدی،درگذشته۹۱۹۱،زاده.

توانترینآثارویمیبود.ازمهم۸۱۱4ادبیاتنوبلدرسال

و«تروریستدوستداشتنی»،«یافتهخاطراتیکنجات»به

اشارهکرد.«ترینرویاهاشیرین

غبرایی مهدی متولد ایرانی، مترجم لنگرود0999،

است.

به است زوجی زندگی پنجم، فرزند کتاب و«هریت»نام

باهمآشناکهدریکمالقاتدریکمهمانیاداری،«دیوید»

شوندمی بخواهدبهور». دلشان هرچه تا نشستند هم روی
یکدیگررابراندازکنندوافتادندبهحرفزدن.هیحرفزدند

طورهمان...وزدند،انگارکهتاحاالنگذاشتهبودندحرفبزنند
و نشستند هم درکنار جمع غوغای تا شنیدند، و گفتند

شداتاق کم راهرو طرف آن های می...« ازدواج وباهم کنند

هادوسترود.آنیچیزدرقالبیسنتیوطبیعیپیشمهمه

 دوموسومودارندفرزندانزیادیداشتهباشند، بچهاولو

میراحتیبهچهارمبه دنیا عادیهستند. آن»آیند. ٔخانوادهها

شودونگرانیبازحاملهمی«هریت»اما«خوشبختیهستند.

درشکمهریتناآرامشودجاشروعمیازهمین بچهازابتدا .

کودکیباشخصیتمهاجم،«بن»آید.دنیامیهباستتااینکه

انسجام که نیرومند و کوچک ابلیسی مانند و غیراجتماعی

به را میخانواده جاییریزدهم تا تفکرات. در تغییراتی که

آید.هریتودیویدپدیدمی

اند.کنماززمانتولدبِندیگرانمالمتمکردهاحساسمی»
اندکهانگارمنرفتارکردهکنمهمیشهطوریبااحساسمی
«جنایتکارم.

مصاحبه در لسینگ میدوریس »گویدای خواستممی:

 مییاافسانهبرگردانیاز بنویسم. قصهکهنرا در هایدانید

یابد.حاالهمچوآدمیزادپرورشمیٔگهوارهایدرپریان،بیگانه

متمدن زندگی کی در بگذارید را این...کسی که پیداست

آفریدمکهگیویرانمیزند بهاینترتیببنرا شود. خب...

.«کتابترسناکیاست

ایهایخاموناتمامدیگرموجودپختهاودرقیاسجوان»
کامل.بود. میتمام. نگاهحس موجودی به او راه از کرد
هرشکلیکهباشد،دمیزاد،بهآکندکههزارانسالپیشازمی

اینمرحلهرسیدهاست.آیانیاکاناوجخودراطیکردهوبه


اندوازسربردهبنداندرغارهایزیرزمینیبهبندرعصریخ

اند،یادرمیانکوالکرودهایتاریکزیرزمینیماهیخورده
یاحتیاجداد-ایرااند،یاپرندهبرفخرسیرابهدامانداخته

را؟ )هریت( بهاو تازهژاینترتیبن... اد اندکهکردهایایجاد
هایخودرادرزهدانانسانبالیدهوزوالیافته،اماشایدنطفه

درستمثل بازظاهرشود، وآنجا اینجا بهودیعهگذاشتهتا
هایبنهماکنوندرجنینیجاخوشکرده)وشایدژنبن؟

.(«کندباردیگرزادهشودوتالشمی
پنجم» فرزند موجود« غریباستکیعادینیست. دره

لسینگجامعهکهنامششودمینشاندادهیوحشباغ است.

می تصویر به را خانواده نابودی بیآدمکشد. وهایی هویت

میآشوب زندگی وارد را جامعهگر خود قربانیان که کند

هستند.

شده» مسخ است هیوالیی سبن بایری، پرتوقع، ناپذیر،

 که غیراجتماعی شخصیتی و غیرعادی حضورشنیرویی

وارونهمیهمه مظهربیچیزرا عدالتیکهازنظمیوبیکند.

کند.مظهرنیروهایبدکهخانوادهآغازوبهجهانسرایتمی

بهبیمی چنینوقتیونظمیاولیهبازگردانندخواهنددنیارا

«شود،پایانجهاننزدیکاست.می

فرزندپنجم مهدی؛ ترجمه: دوریسلسینگ، نوشته:

■ئی،نشر:ثالثغبرا
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 «چهل سالگی»معرفی کتاب   

«نیاطیبهتیموری»؛«ناهیدطباطبائی»سندهینو 


کند.میآدموقتیجواناستبهپیریجوردیگریفکر»

می بهفکر غریبیاستکه پیرییکحالتعجیبو کند

صدهاکیلومتروصدهاسالازآدمدوراست.اماوقتیاندازه

سالهاستبیندهنوزهماندخترکپانزدهرسدمیبهآنمی

چشم دور شده، سفید موهایش افتاده،که چین هایش

هتایکیهاراستواندپلهرودودیگرنمیپاهایشضعفمی

خاطره بار بدتر همه از و دوشآدمکند. روی که هاست

(۸۹و ۸۹ )ص«کند.سنگینیمی

کودکیشانی.ااستتهران۹۲۲4،متولدناهیدطباطبایی

دانش جنوبایرانگذرانیدو در را نوجوانیخود آموختهو

دراماتیکو ادبیات شنامهینمارشته است. ازنویسی که او

بهنوشتنکرده،اولینمجموعهداستانخودرانوجوانیآغاز

نویسیوچاپرساندوتاکنونکارداستانبه ۹۲4۹درسال

ترجمهاززبان ادامهدادهاست. اوهایفرانسهوانگلیسیرا

نگاهی اغلببا بیانمیطنز زندگیدنیایزنانرا کند.به

چهل یکرمان به رستگارپور مصطفی توسط او سالگی

فیلمفیلمن و شد تبدیل سینمائی سالگامه توسط یچهل

.علیرضارئیسیانساختهشد

نامآاللهبهسالههایزنیچهلدغدغه«سالگیچهل»رمان

بهتصویرمی شراککشدرا مواجهبا دچاریطیهدر خاص،

خوبیوضعیتچندخطابتداییرمانبهشود.یمیسردرگم

می توصیف را آالله انار»کنند: یک انار یک بود شده

یکانبارٔگوشهخشکیدهکهپشتیکمشتخرتوپرت

داشتوتکانشزیرشیروانیافتادهبودواگرکسیبرشمی

هایخشکشراهمخوردندانهتوانستصدایبهدادمیمی

بینیبشنود. در را ماندگی بوئیکرد.اشاحساسمیبوی

وکردراسنگینمیآنماسیدترشوشیرینکهبرهوامی



الیه میمانند او پوست بر عرق از دلشنشست.ای

امافقطتوانستیکیخواستازجایشبرخیزدوبگریزد.می

باهمانحرکتوهایدستچپشراتکانبدهدازانگشت

بیداری...هایانارپرازآبشد.احساسکردکهیکیازدانه

بر را میخود تحمیل نبود.دیکرد.او انار بودگر دختری

کرد.خندید.خاستوروزینوراآغازمیجوانکهبایدبرمی

.«شادازجوانیوشادترازعاشقبودنشادبود.

ویرکمالفکرسدینظرمهبهکاستیسنسالگیچهل

امادرعیانساندرآنرخمیرفتار اینقطهنحالیدهد،

آدمیمرز اغلب زندگی در جوانزمانیهاست. دیگر که

باقی مسیر و بهنیستیم راهی است.مانده شدن پیر سوی

هکمیشویمیرپاسخبهسواالتیردهاودرگکدیدچارچهبا

یوتاهکنحالزمانگذاریمودرعیاردهکاشنتابحالتجربه

براکاست نیه آن، همدلیگذراندن تعمق، به امیاز دیو

است.

واکنونگذاردیمسالگیپابهچهلآاللهتاچندماهدیگر

درکنارهمسربسیارمنطقیومهربانشفرهادودخترشاد

می زندگی سرحالششقایق برنامهو مسئول او ریزیکند.

کنسرترهبرارکستریاستکهقراراستازاروپابهایران

نیستبه کسی فرد این ولی جوانیبیاید دوران عشق جز

آمدنعشقدو دلهرهرانجوانیبهآالله. ترسوهمراه و ها

و فرهاد و کرده گیج را آالله پیری دوران شدن نزدیک

کنند...شقایقبهاوکمکمی

یکیهاییکهیکیایم،عشقهمهمادرجوانیعاشقبوده»

(۸۱)ص«ایازدلماراباخودبردند.رفتندوتکه

،ییدطباطبایناهنوشته: :صفحاتتعداد،چشمهناشر:

■ الیر۸۸۱۱۱قیمتپشتجلد:،۱۱
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 «در آوردن جوش و شکستن ناخن!» کوتاه داستان 
«پروینپناهی»نویسنده



منآدماین نیستم،هارابطهدرستهمانروزکهگفتمنه!

بود. دردناکی جوش آوردم. در بزرگ کهآنیکجوش قدر

یکمرتبهازکجادانمینمدردشچندباریازخواببیدارمکرد.

.امچانهپیدایششد.مثلیکوصلهناجورنشستسمتراست

قاًیدقبهآنقسمتیکهجوشلعنتیدرآمدهبوددانمینمالبته

گفتندیمکجایصورت بگوییکنارچانه.بهشدینم. یکمآنجا

بگوییگونه،نهیتوانستیمبودکهنهییجااینطرفتروباالتر.

 وقتیگریه جاییکه بگویم استاینطور بهتر یکنیمچانه!

گلولهقرمزدردناکنیا.زدیریموردیگیمخطاشکراهآنجارا

بودچندباریرفتمتویدستشویی درستآنجا

بهجایاینکه ادارهوحسابیفشارشدادماما

محتویاتآنبیرونبزندفقطقرمزشدوفشارم

دادبزنمامادادمخواستیمقدرکهدلمآنافتاد.

درشت کن خشک چرک کپسول یک مثل را

آیینهدیدمکهقورتدادموصدایمدرنیامد.توی

.ازدستشوییکهدرآمدمهمهامشدهچقدرسرخ

کاریش دست که کردند نصیحتم و فهمیدند

آمدیتو.شودیممهمنیست،خوبگفتمندادم.یتیاهمنکنم.

کنارمردشدی. بهبهانهرفتنبهدستشوییاز کهیکانگارو

مایع ریخت! و آبشد دلم در سیال کهمایع ارزشی با سرد

ردم تو وقتی چیز وآن بودم پنهانشکرده دلم در بود دتی

کردماحساس.ختیریموشدیمناگهانازدستمرهایشدیم

فکرکهچطوربرگشت.دیآینمرفتویادمیالحظهکهنفسم

کردمکسییکبارهصدایمکردوگفتنفسبکشاحمق!گفت

چیزی بفهمند همه اداره توی است ممکن نکشی نفس اگر

چندهستوآبرویتبرود.بعدمنمحکمنفسکشیدم.نتانیب

تو باریپشتسرهموکوتاه. سعیکردمعادیجلوهکنماما

برداردستدیگریکردیم.وقتینگاهترامتمرکزیگذاشتینم

کههمهچیزمثلقبلخواستمیممنهماینطوراگرنبودی.

 تو یگذاشتینموعادیباشد رد منبود.یشدیم. حواستبه

ظاهراً حرف منشی منیزدیمبا گفتگویت منظور انگار اما

زندگیکوتاهترازآنیاستکهبخواهیسخت):یگفتیمبودم،

انگارازهرطرفهزارتااصالًبگیریویاجمالتیاینچنینی...(

 هم کسی حال عین در اما داشتی وتوانستینمچشم بیاید

رویاینیاشدهبگیردوبگویدچرااینقدردقیق رااتقهی





کهمرازیرنظردیفهمینمخانم؟طوریکهجزخودمکسی

 داری.

کنمیمگاهیفکر تاچشمهمتیهاچشمحتیازکنار دو

نگاهنافذترامثلچاقوهایییشدیمداشتیوهربارکهدقیق

یکبارکهباهمیحت.یکردیمکوچکامابرندهبهسمتمپرتاب

رودرروشدیماحساسکردمچیزیتیزصورتمراخراشید.بعد

درکنارگردنمحسکردم. باانگارهمسوزشیرا کهگردنمرا

سوختم. باشند، بریده گردنم.دستتیغ سمت به کامالًبردم

انگارخیسبود. ازآن.آمدیمداشتخون گرفتو راه خون

گردنبند روی ریخت بهگردنم رضا که ی

مناسبتششمینسالگردازدواجمانخریدهبود.

رفتخون و داد ادامه مثلترنییپاراهشرا .

یامورچه راه تنت روی حرکترودیمکه

 حس پوستم روی را یسع.کردمیممایعش

چیزیداشتاز اما کردمبهرویخودمنیاورم

لباسمممکنبهخوردیمواگردیچکیمگردنم

همه وجودبود عادی غیر چیزی که بفهمند

بیرونخمدارد. کاغذی دستمال یک کشو توی از و شدم

میان ازگردنتا نگذاشتممیهانهیسکشیدمو پاککردمو را

.تودستبرنمیداشتیومنهرامشدهکسیبفهمدکهخیس

توهربارسرحالترازاما.شدمیمروزداشتمازاینهمهزخمآب

قبراقانگارلباسیآراستهومتفاوت.بااداره..یآمدیمروزقبل

وازاینکهکسیرااینطورزخموزیلییشدیمترجوانترو

 لذت یبردیمکنی سمتآشپزخانه به داشتم وقتی رفتمیم.

نگاهمانبایاهیثاندرستروبهرویمسبزشدی.درتالقیچند

وآنجابودکهحسبیشرموبیحیامرادریدی!یهاچشمآن

 چشمهایتشبیه چقدر راستی گرگهستند.یهاچشمکردم

وصفدرستیتواندیمگرگوبیرحم.دهیکشریز،ییهاچشم

کههرگزقالدهرابهخودیموجوداتتوباشد.ٔدرندهیهاچشماز

شدنینیستند.رندیپذینم رام یکگرگسیاهدرستو شبیه

ورزیدهکهدرکیمنگاهخودپناهگرفتهتادرزمانیمناسبشکار

هاگرگهیچکسنبایدسکوتگفتیمپدربزرگمخودرابدرد.

کدامسحر،وقتیهواداندیمرادرزمستانباورکندچونخدا

بدرندو هرچههستونیسترا گرگومیشاستبریزندو

 زند می که گرفتهینیبیمآفتاب فرا خون را جا همه

 ومردارهاییکهخونبهگردنشاندلمهبستهبیهیچتحرکی

 

 فکر ازکنمیمگاهی حتی
 تاهمتیهاچشمکنار دو

که بار هر و داشتی چشم
نافذترایشدیمدقیق نگاه

اما کوچک چاقوهایی مثل
پرتاب سمتم به برنده

 .یکردیم
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.اندرفتهیپذمرگرادرخود
راازجاقاشقیچاقوادارههیچکسنبود.ٔآشپزخانهآنلحظهدر

راازپشتتیهانفسیصدا.دیلرزیممیهادستکنارسینکبرداشتم.

 دمیشنیمسرم نزدیک بتوانم. خودم فقط که طوری آرام و شدی

بشنومگفتی:

خوبی؟-

بود. گفتمخودمآبدهانمخشکشده و کردم جور جمعو را

نگاهیدرممنون. بیخودبازکردموسرسریداخلشرا کابینترا

برگشتمدیدمتکیه بعدیکبشقاببرداشتم. بهدریادادهانداختم.

 طوری و خارجیاستادهیاآشپزخانه یا داخل نتواند کسی هیچ که

هرطورشدهازآنمخمصهخالصخواستمیمبشود.

شومکهنزدیکترشدیونزدیکگوشمگفتی:تاکی

ویخواهیم برگشتم کنی؟ فرار من دست از

درکابینترامحکمبستم.انگشتمماندالیدرکابینت

شکست. ته از ناخنم لبهایممشتمو و بستم را

راحسابی توانستمینمگازگرفتمکهصدایمدرنیاید.

بیخیالوازتهدلیاخندهخندیدی.تودادبزنم.

...بعدانگارچیزیمثلیکخسخسسرخوشانهرااز

انتهایگلویتشنیدم.

گفتی:

باخودت؟بذارببینمچیشد؟یکنیمچیکار-

وبهسمتمنخمشدی.

ودستمرابردمپشتسرم.ترعقبمنچندقدمرفتم

ممنون،چیزینیست!-

تویدستمنمناکشد،حدسزدمکهازاینیکیهمداردخون

بهآدمزخمبزند؟تواندیم.مگریکنفرچقدردیآیم

باصداییآهستهوهمراهباپوزخندگفتی:

،چاقوییچیزیدستتینیبیمخیلیمواظبباشوقتیمنرا-

...یبریمحتماًرانباشدچوندستت

انداختمپایین. بعدیسعسرمرا کردمچشممبهچشمتنیفتد،

پشتمیزم. نشستم و سمتاتاقم به رفتم و بیرون سرعتآمدم با

راآوردمباالوناخنمنگاهدستم.کردیمرئوفیباتعجبنگاهمخانم

ازکردم. و بود وقتیتمامسوختیماطرافشخونزده تیهاناخن.

سوهانزدهومرتبباشندیکناخنشکستهخیلیدستآدمرازشت

تابلندشود.کنمیمخودمگفتممهمنیست.صبربه.کندیمونافرم

آنقدرقدرتداشتمکهبیایموبگویمبهتراستخواستیمدلم

دیگرچونبرداریوهرچهزودترتمامشکنی.هایبازدستازاین

آن با مقابله بخواهییهاچشمتوان را راستش و ندارم را درنده

دیگرجاییازبدنمنماندهکهزخمشنزدهباشی.بهتراستتلفنبزنم،

کنهیچفکر.میزنیممیگویمکهاینبارآخراستکهباهمحرف

بردمبهسمتدست.میانکردهوقتیکدیگرراندیدیموباهمصحبت

چنددقیقهرابایدبزنم.میهاحرفد.هرچهباداباگفتمتلفنهمراهم.

 گوشی روی دستم بودی. فرستاده پیامکی خودت .دیلرزیمقبل

رابیندستانمپنهانکردمامیگوشکسیاسمتراببیند.دمیترسیم

میتوانینمدستازلجبازیبردار،)وبعدپیامرابازکردم.نوشتهبودی:

خط(عمرداریمچشممانبهچشمهمخواهمافتادتاازهمبگذریم،

بعد...راستیدستتچطورهزلیخا!؟ویکشکلکخنده.:(..

بستم، درشرا و کشو داخل انداختم را بعدچندگوشی ثانیه

دستیانداختموبازگوشیراآوردمبیرونوتایپکردم..

منظورتانچیست؟-

 تویدستممیالحظهچند گوشیرا وگذشت، بودم شتکرده

لرزیدوتکانیخورد.پیامیگوشگذاشتهبودمشرویحالتسکوت.

بودی:نوشتهرابازکردم.

 رد جایمیوهشدیمحضرتیوسفکه به دخترها و زنها تمام

شانیهادست خنده:(.دندیبریمرا شکلک یبرا.

همینگفتمچاقوییچیزیدستتنباشدوقتیمن

!شکلکخندهبزرگتر:(ینیبیمرا

یعنیبهجزمنچند باخودمگفتمیعنیچه؟

اندبودهزندیگر ناخنشانراانددهیدکهوقتیتورا

باشند؟ شکسته ته ازیزناناز باشد پر بدنشان که

؟صدایخانمخوردندیمکههرروزازتوییهازخم

رئوفیمرابهخودمآورد.

چاقوتکو؟رفتیچاقوبیاوریمیوهپوستبکنیها...!بهدستم-

ناجوربود..گفتم:آخ...ببخشیدیادمیاوصلهنگاهکردم.بهناخنمکه

لبچیزیگفتخانمرفت. برایماهمیتینداشت.رئوفیزیر بهکه

احساس و فشرد می را گلویم چیزی شدم. بلند دستشویی بهانه

قفلکردم.رفتمدرحالخفگیهستم.کردمیم یتوداخلودررا

 زدم. زل خودم دستشوییبه بالییسرمدانستمینمآیینه چه دارد

بهآنجوشلعنتیافتاد.هنوزهمجایشتویصورتمچشمم.دیآیم

 هماز.کردیمجلبتوجه باز بودمشاما چندباریترکانده آنروز

؟شدینمچرااینجوشبدشکلخوبیراستچرکوخونآبهداشت.

کهآمیختهبهیدرددردداشت.یلیخبازدستبردموفشارشدادم،

بود. لذت زدم.امهیگرنوعی زار و کشیدم پایین را سیفون گرفت،

بودم.شیجا زخمکرده دستکاریهاییکهکردممطمئنرا بودمبا

راشستموآمدمصورتمخوبنخواهدشدوجایشتاابدخواهدماند.

لیزردرستش با بهخودمگفتممهمنیست، وصورتمکنمیمبیرون.

سمتمیزمبرگشتم.دیدمیکجفتچشمبهمثلروزاول.شودیم

.کندیمنوداردمرابراندازسیاهدرندهنشستهپشتمیزم

بهمحضاینکهمرادیدیازجابلندشدیوگفتی:

انگار- کردیکه طوریوانمود خانوم....؟ چیزیشده صورتتان

فامیلیمنراازیادبردهباشی.

!دیاکردهاینکهزخمشمثلآخ..-

راباالکشیدم.امینیبجوابندادموفقط

:گفتیمصداییهمراهباهمانخسخسسرخوشانهشنیدمکه

■ برایتاندستمالکاغذیبیاورم...رومیمخونافتاده..



بود. شده خشک دهانم آب
وخودم کردم جور جمعو را

کابینترابیدرگفتمممنون.
سرسری و کردم باز خود

 داخلشرانگاهیانداختم.
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 «وزنبی» کوتاه داستان 
«شعلهرضازاده»نویسنده



گفت و دستم داد را آلومینیومی دوست»:یکسطل اگر

می بریزیدداشتید درخت این پای جا همین توانید حتی.

دوستشمی که هرجا و خانه ببریدش خودتان با توانید

.«داشتیدنگهشدارید

درشبستهبوددرسکوتزلزدمبهسطلکوچکیکه از.

:بهآرامیادامهداد.سکوتمننهجاخوردونهناراحتشد

البتهاینامکانهموجودداردکهباکشتیببریمشوسط»

ویک خالیدریا اشکنیمجاییوسطدریا تراینالبتهبیش.

.«برایکسانیاستکهکسوکاریندارند

کردم باز را درش و کشیدم سطل روی را دستم :گفت.

.«مراقببادباشید»

.دادبویموواستخوانسوختهمی.بویخاکسترزدبهدماغم

.اشکدرچشمانمپرشد

کمی گفتبلندترصدایشرا و دوستهایبعض»:کرد هم

.«دارند،دریکگلدانخالییاباگلنگهشدارند

خاکستر از بود پر نیمه تا کردم، نگاه که را سطل .داخل

 خاکسترهااشکم روی ریخت داشت. بغض

می اینحمله از قبل باید من و دیگرکرد که

بگیرم،کارراهیچوقتنتوانمجلویگریه امرا

می کردمتمام عادت. اشک دیدن به اینجا

.ندارند

کردم نگاه دوروبرم به دم. همیشه مثل هوا

بود خاکستری و کرده می. نم آمدبوی حتماً.

می بدوباره بگیردخواست اران . به افتاد مردٔمجسمهنگاهم

برایانجامآمدمیمدراینچندروزکهاینجا.آبجوبهدست

می را اینمجسمه مدام صورتیخندانوکارها، با که دیدم

انگارنهانگار.خنددلیوانآبجوبهدستزلزدهبهروبروومی

روی.کهمردهاستودرسترویسنگقبرخودشایستاده

ترتیبکنارهمدرازکشیده نظمو کهبا پرسنگقبرها اند،

وسایلشخصی گهگاه شمعیو جا و گل استاز لیوان. از

عروسک تا آبجوگرفته خودم. با اینجا، آمدم بار اولین وقتی

منکهزیاداز.فکرکردمکهچهچیزیرابایدباخودمبیاورم

نمی چیزی قبرسمسیحیت این در اما مسیحیدانستم، تان

قبرهاشودوکسیرأهیبقکردمظاهرقبر،شبیهبایدسعیمی

حامدکهحاالرویسنگقبرشباید.بهشکنیندازد



برایآمدنبهاینسرزمینبارانی،«کریستین»مینوشتمی ،

بود زده مسیحیت به خودشرا شلوار. و کت یکشنبه، هر

رفتکلیساکردومیمیتنش کهمی. بابِلهرکجا از رسید،

زدحرفمی روحالقدس. و پسر پدر، از یکصلیبکوچک.

همانداخته

 الی از گردنشکه دور میٔقهیبود دیده بازش .شدنیمه

 میٔدکمههمیشهسه باز گذاشتاولپیراهنشرا حتیاگر.

رویگردنشزنجیرنازکدیگریهمداشت.زمستانبودٔچله

طالیی«فروهر»یک.بودنشاندادهکهپالکشرافقطبهمن

می درست نافشکه روی افتاد را. پیراهنش که بار اولین

.جلویمندرآورد،دیدمش

یکسطل فروهر، صلیبو کریستینو و آنحامد از حاال

حالشمی به فکری باید من که مانده باقی .کردمخاکستر

نمی اینجا دفن قوانینکفنو از هیچچیز .دانستممنیکه

کندومسئولخاکسترهاست،دراینمردیکهاینجاکارمی

خیلیبهمنکمککرد چندروز . ٔلهجههرچندکهبهخاطر

هلندی غلیظ از خیلی  راشیهاحرفاش

مینمی جوابفقطلبخند در و .زدمفهمیدم

 یان»اسمش است« مهم. فامیل اسم اینجا

بدانی همینکهاسمکوچککسیرا نیست،

 استکافی می. شل کراواتشرا ویان، کند

می مثلسعی روز، تمام که را لبخندی کند

حفظکن باشد، داشته باید ولباسفرمش، د

بیش»:گویدمی جامعموالً همین را خاکستر مردم، تر

.«گذارندریزندوبعدهمرویشسنگقبرمیمی

آنقدر.هاوصاحبانعزا،درتعجبماشبرایمردهازآراستگی

تروتمیزلباسپوشیدهکهبهخاطربهتنداشتنشلوارجین

اعتمادبهنفسمپایینمی آیدوتیشرتیقهگردم، کراواتو.

.اندازدبلوزسفیدشمنرایادعروسیمی

قهوه چشمان زیرشانحامد، همیشه که داشت درشتی ای

بود افتاده گود شده. همخانه هم وقتیبا یکجوراز بودیم،

داشتم دوستش خاصی بود. دیوانه گریهخنده. و هایشها

شده بودندقاطی نمیهیچ. چهوقت بزنم، حدس توانستم

دادرفتاریا خودشنشانخواهد ز اتفاقی. همخانهشدنمان

بود هردویماندنبالخانه. جنوبشرقیٔمنطقهایارزاندر

وجود» هم امکان این البته
ببریمش کشتی با که دارد

یک و دریا وسطوسط جایی
خالی اشکنیمدریا اینالبته.

کهبیش است کسانی برای تر
 .«کسوکاریندارند
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ایکهخارجیزیادداشتوباعثمنطقه.گشتیمآمسترداممی

تراحساسغربتکنیمشدکممی همارزانقیمتخانه. ترها

بودند دردهبیستسالترازهمهاینکهخانهمهم. اخیرها

.هایوحشتناکقدیمینداشتندساختهشدهبودندوازآنپله

پیچهایپله و خانهکوچک تمام در تقریباً که هایداری

می پیدا شهر، مرکز شدقدیمی حامد. با هفته آخر هر

ٔکافه.هابودکوچکیکهمخصوصسورینامیٔکافهرفتیمبهمی

سورینامی ترکیبشبا پتاریکیکه اسمشهایسیاه وستو

عجیبغریبش،بهماحسخوبییهاآهنگبودو«کالغ»که

دادمی می. را بقیه فقطسفیدیچشمان کافه بادر و دیدم

می حرف مادری میزبان و خندیدمزدیم که. هرچند

هایشاصالًخوشمزهنبودوهمیشهبویتندوترشینوشیدنی

کافهمی آمداز . بودهلندحامدششسالبودکهآمده من.

تازهدوسالشدهبود نپرسیدمکه. هیچوقتازاومستقیماً

.وضعیتمنمعلومبود.چراایرانراترککردهوآمدهاینجا

منآمدهبودماینجادوسالیدرسبخوانمویکیدوسالیکار

برگردم بعد و کنم بودم. اینجا که هم سالی دو این در

هر و ایران بودم بودمچندباریرفته پرسیده حامد وقتاز

خواهدکاریدرایرانداردکهبرایشانجامدهمیاچیزیمی

کهبرایشبیاورمباترشروییگفتهبودنه وقتیبهمنزنگ.

آخرین لیست در من اسم که جایی آن از گفتند و زدند

بهچشممیهاتماس اسامیدیگر از اوبیشتر البدبه خورد،

بهذ اصالً رسیدکهبخواهندخبرمرگشراهنمنمینزدیکم،

وقتیگفتندکهبادوچرخهخوردهبهتِرَمودرجاجان.بدهند

نمی هم را فکرش خاکسترداده، سطل یک بعداً که کردم

تحویلمبدهندوازمنبخواهندمراسمکفنودفنشراانجام

حامدمردهبودوجزمنهیچکسرااینجانداشتکه.دهم

هیچوقتهمازمرگحرفنزده.راتحویلبگیردخاکسترش

بودیمتابدانمدوستداردخاکسترشرابریزمپایدرختیا

بگذارمدریکگلدانسفالیوهرجارفتمباخودمببرمیادر

کنم رهایش دریا نمی. چهاصالً قبرش سنگ روی دانستم

بگذارمکنارقبرشکهازآندنی ابنویسموکداموسایلشرا

.هابکشدبیایدبرشانداردواگردلشتنگشد،دستیبهآن

تاآنجاکهمناوراشناختهبود،بههبچچیزوهیچکسی

وابستگینداشتکهاگرداشتحاالبایدچندنفریهمراهمن

داشتندآمدندیم حضور مراسمش در و بودم. رفته وقتی

مندادند به وسایلشرا بیمارستان، . فروهرشهمصلیبو

.بود

 با کندتمامنگاهممیٔحوصلهمرد لبخندشهنوزرویلب.

توانمازچشمانشبخوانمکهحسابیکالفهشدهواستامامی

خودشمی با این قهوهیهایخارجگوید همهچشم ایچرا

می کش اینقدر را دهندچیز می. را گیرمتصمیمم او. به

اوبعدهمسنگقبرگویم،خاکسترشرابریزیمهمینجمی

کوچکیرویشبگذاریم برمدستمراالیخاکسترمی. نرمو.

پرمی.سبکسبک.حساستبی کنموخاکستررامشتمرا

یکمشتدیگر،.دهدپاشمکناردرختیکهمردنشانممیمی

.ریزدحامد،کریستین،ازالیانگشتانممی …یکمشتدیگر

دوباره …اشیزبان،خوشاشافتادههایش،چشمانگودخنده

وزد،کمیازحامدبادمی.ریزندرویزمینمی …هایشخنده

بویاستخوانسوختهتامغزاستخوانم.شوددرهواپخشمی

رودمی می. میدست در را گردنبدش جیبم، در .آورمکنم

روینافحامدمی زنجیرشبلنداستو افتادهمانکه به.

بگذارمرویسنگمیگویمکهمردمی خواهماینگردنبدرا

گویدمی.روددنبالکارشدهدومیسرشراتکانمی.قبرش

درمی را عزاداری مراسم مخصوص کیک و قهوه توانم

ساختماناداریبخورم بومی. کنمنوکانگشتانمرا میهالب.

بههمفشارمی دهمرا بوینمهنوزدرهواست. باران. هنوز

امنامهکنمکهوقتیبرگشتمخانهوصیتبهاینفکرمی.نزده

■ .رابنویسم







 

 1315 ماه دی |چوکماهناهم ادبیات داستانی |هفتاد و هفتمشماره 11

 «یک شانه معمولی» کداستان 
«شهراماشرفابیانه»نویسنده


زدمیمشانهراموهایمنهیآمقابل درتصویرمیالحظهبرای.

اماتصویرمگرفتم،فاصلهنهیآاز.کردیااضافهحرکتانگارنهیآ

 .منبهخیرهوکنجکاو;بودماندهقبلیجایهمان

کنمچهبودمماندهعصبیوزدهبهت حاالنهیآدرونتصویر.

داشت همهایناگربگویدچیزیخواستیمانگارزدیملب.

 .شدمیمبیداربایددیگربودخواب

بودزدنلبمشغولهمچنانامانهیآدرونتصویر لبشدت.

نویسمیانکه.بودصامتیفیلممثل.بودشدههمبیشترهازدن

 .باشندبریدهراهایش

رساندمنهیآکنارراخودمکهبودحماقتیچهدانمینم

چیزیآنکهامیدبهسردانشیشهبهچسباندمرامیهاگوش

سرمبهکردیمفکرحتماًشدیماتاقداخلکسیاگر.بشنوم

 .زده

کهبیفتدسرشبهحتیکهاستدیوانهاندازهاینیکسچه

شایدمیزند؟حرفاوباداردنهیآدرونتصویرش کهکسی.

فراترپادیوانگیاینازچسباندهاتاقشقدینهیآبهراگوشش

باشدگذاشته پچوهازمزمهشایدبحثموردفردلحظهدران.

برایداشتقاًیدقکهاتفاقی.بشنودنهیآانسویازهمهاییپچه

 .دادیمرخمنخود

نهیآداخلبهدارمکردمحسکهبودوقتیترهولناکحادثه

شومیمکشیده داخلبهمراداشتنیروییچیزیکسی.

زدهیخگلویمدرصداامابزنمفریادخواستمناخوداگاه.دیکشیم

 .بود

.بودشدهدردسرهمهباعثانکهافتادیاشانهبهنگاهمناامیدانه

ظاهربهوسادهسرشانهیک معمولی. کشاندنبراییاطعمه.

 .رازالودنیستیداخالنبهزندهیهاآدم

... 

کهبدخطبایانوشته.بوداوازماندهجابهکلماتنیآخرهانیا

.بودشدهنوشتهکاغذیتکهرویچیزیمدادابروییباعجلهبا

تمامینیمهداستانیامانستیمکابوسیبهبیشترخواندمآنچه

 .ترسناک

کردمبلندسر فکرکهجایینیآخر.بودماتاقشدراکنون.

باشدرفتهانجاشدنناپدیدازپیشکردندیم دیگرانازبعد.

 .باشدنداشتهوجودوقتهیچگویی.نبوداوازاثری

استخدامکهیایخصوصکاراگاهمنوبودیاکنندهگیجمعمای

بهتوگیجزمانیهرازترسردرگممعمااینحلبرایبودمشده

 .بودمایستادهاتاقمیانهزده



کنمچهدانستمینم نداشتمکاریدیگر. ترکرااتاقباید.

کهافتادسریشانهبهنگاهماتاقترکقبللحظهیک.کردمیم

بودشدهرهانهیآکناردرآورروی تکانشانهدیرسیمنظربه.

 .باشدکردهحرکتاشیقبلجایازوخورده

.اخیرروزچندشبانهیهایخواببیجهینت.بودتوهمحتمبه

 بودمنرویزیادیفشاروبودمکردهقبولرایادهیچیپپرونده

وبردارمراشانهاتاقترکقبلزدسرمبهشدچهدانمینم

کنمنگاهش همهمثلیاشانه.بودمعمولیسرشانهیک.

دیگریهاشانه بزنمشانهانباراموهایمکردمهوس. هوسی.

 .کودکانهواحمقانه

 .افتادعجیبیاتفاقهنگامدراین

نهیآاز.کردیااضافهحرکتانگارنهیآدرتصویرمیالحظهبرای

وکنجکاو;بودماندهقبلیجایهماناماتصویرم.گرفتمفاصله

 ■.منبهخیره
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 «های شنی و نمکیدل» کوتاه داستان 
«لیالامانی»نویسنده



 نای بود پاهایشدویده میان راستهازنداشت.رفتنراهسرما

رفت. باباطاهر زیرگذرِ سمت به کهآنجازرگرها گرمایی با

بودیهامغازهیهایازبخار شده بلند آرایشی ولوازم عطر

کهییهازنیهاخندهکمیگرماراحسکند.صدایتوانستیم

.چندشدیمبررویسرشپخشخوردندیمبررویخیابانسر

پلهزیرگذرراپایینرفتاماقبلازاینکهگرماییحسکنداورا

دیگر یعنی بود. شب یازدهِ نزدیک ساعت انداختند بیرون

سبشوندچندتومانیکاخواستندیمهمباسماجتییهامغازه

.میانراستهزرگرهاهمویترینشدندیمخریدوفروشالیخیب

 جمع کردندیمرا راه باید سرباالییرفتیم. بماند. زنده تا

کهییگذرهاراهخیابانبوعلیرادرپیشگرفت.نگاهزیرچشمی

 دیدیمبینپالتووکتپنهانشدهبودندرا زدهخیاشیشانیپ.

ذهنش فکریبه یهاشبآناز.دیرسینمبود

سگیاستکهاگربخواهیبهاندازهیکزیرپله

جاییبرایخوابپیداکنیبایدتیپاییرابهتن

ازوجودشبلند عوعویی استخوانیسگبزنیتا

 بعد ازشیجابهشود گرمی بخار بزنی. چمباته

 شدنیهاینیزمبیسروی سرخ حال در که

رامیانبخارگرفت.شیهادستچندقدمرفت.شدیمبودنبلند

پسرکلباسفرمقرمزوسفیدیپوشیدهبودسرشفریادکشید.

راازروغنجوشانبیرونهاینیزمبیسکهخواستینمبورشد.

اینکارهنبود.ازوقتیاصالًنداشت.یاچارهرفتیمبکشد.باید

فیفتی نصیبشد بار و کار از هرچیکه بود مهتابگفته که

فرقی چه بود. بلدشده را کار چاه و راه بهمرور دیگر فیفتی.

مهمآنچیزیبودکهکردیمجیبچهکسیراخالیکردیم

کاراشراشدیمنصیبش و حرف که هم هرکسی بابای گورِ

این نداشت. کردههااصلقبول مهتابمیانگوششزمزمه را

جاییاستکهاطرافندحصاریآیمحصارازروبرویپسرهابود.

 کشیده شهر بگیرند.شودیمهر پناه آنجا خالفکار و دزد تا

 هستند یطورهمانهمیشه خیابانیِیهادرختکه تنومند

 سالیانیاستبهدوششیهاشاخهبوعلیبارِ همینکشدیمرا

 دوشپسرها به پسر به پدر از را ولگردی نسل به نسل هم

کشندیم از را کیف آبشیهاشانه. جوی کنار و گرفتند

بهسمتکیف نداشت. انداختند.حوصلهدعواکردنباکسیرا

زرشکیکهداشترفت.یکیازپسرهاکههنوزباالیلبشسبز





 پاهای به لگدی بود سرشاشزدهخینشده از درد برق زد.

.بهسمتپسرکردیمتصفیههانیابابایدامشب.پرید.بلندشد

بلندمانیکوریهاناخنرفت.ترعقبرفت.پسرازترسچندقدم

پسرفشارداد.دادپسربلندشد.یهاگونهرابهاشیجگرقرمز

مشتی، توان حد در هریک شدند وارد دیگر پسر یلگددو

هرمشتزدندیم بودندشدیمتریجربا رهگذرهاجمعشده .

باید بودچرا برف،رفتندیمشامورتیبازیرایگاننصیبشده .

 دماغش از که تکراریاصحنهترکمدیچکیمخونی که بود

باشد. داشته شدند. کتکزدنخسته خستگیازترشیباز از

یهاچراغ و امدند تنگ به پلیس کنارزانیخافتانگردان از

 کردند. فرار چنته فروشی بهدانستیمکفش رفتن راه تنها

بیرون سگی چون صبح فردا هم آنجا است شبانه خوابگاه

اندازندیم تعهد باید چرا برود. کهدادیمکه

 باشد. دلیلیاصالًخوب بود خوب هم ازاول

حالش کسیبه جمعشد. باشد. بد نداشتکه

برایکسیهممهمنیستبمیردسوزاندینمدل

 شد تمام معرکه بماند. مفتبهیهاحرفزنده

.شبیشدندیمهمراهشتاادارهمالیاتکشیده

جغدچند؟ که مجبورشکردههاشبنبود اما برود شکار به

 موهای اشقهیشقبودند. سفیدی گذاشتزدیمبه اسمشرا .

از باید چرا بود آمده طعمه زد. قدوباالیشزل به چند. شبی

شدهتردهیدرشیهاچشم.دادیم.بویحرصوولعدادیمدست

شبیبهقیمتزندگیشحساب منتظرشماندتاکردیمبود. .

مالگلیشدهبود.دستاشیمشکماشینرابیاورد.پایینپالتوی

نگه صورتش جلوی و برداشت داشبورت روی از را کاغذی

را بخاری گرمای بود. آمده بند ازسرما دماغش خون داشت.

برای حرفی بود. گریزان لعنتی سرمای ازاین داشت. دوست

هاابانیخگفتننبود. بههاکوچه، باالوپایینرفتند.سرشرا را

 از گذاشت. ماشین تلخییاخندهاشمزهیبیهاجوکشیشه

 شروع باید لبشدوید. دستکردیممیان از طعمه .رفتیم.

 شدیمزیباتر پایینچشمراستشیهالب. تندآتشینکرد. را

.پدرارویشگذاشتورمکردهبود.خواستبرایشکردیمدرد

برفبیاورد.ازپشتفرمانپایینپرید.چونکودکیکهیاتکه

بیسکویتپنجاه مارکتذوقدارد.برایخرید سوپر تومانیاز

 طعمه تقدیمشکرد. احترام با بود.ترکممؤدببرفرا دیده

جاجابه مهربان باید شیفتشدیمشد دارد. راه هم مهربانی .

پایینرفت چندپلهزیرگذررا
 ازاینکه قبل حساما گرمایی

کنداورابیرونانداختندساعت
 نزدیکیازدهِشببود.
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میان بیل با را ماسه و وشن بود شده شروع رفتگرها شب

بازهمکردندیمپخشروهاادهیپ وقتیکهبندانخی. هاسنگتا

ییهابرفآنازازروییخنتوانندچکهکنند.هالیقنددوبترکن

کهدیباریم هرجا سرد سوز هستند کاه چون یخ روی که

شیهاچشم.بردیمخواهدیم پاکنبرفبا .کردیمهمراهی

خواستیم است. شده اینکاره سوالینیترمزخرفبداندچرا

 پرسیده شدیمکه ماشین وبه زد پوزخندی کهیاسانتافه.

منتظرسبزشدنچراغچهارراهبود.خیرهماند.چونگربهدیوانه

 که خواست زد مشت ماشین شیشه صدایترعیسربه برود.

طعمهخواستینمهمرانندهپیادهشود.خواستیمآمد.هقهق

با عقیدهمهتابقشنگرامشکرد.یهاحرفراازدستبدهد.

سروتهیک داشتهمهمردها اینطوراصالًکرباسهستند. چرا

همازیکقماشبودند.وعدهرستورانراردکرد.قولهازنبود

بروندوبرایشیکغذایخانگیدرستکنند.اشخانهدادکهبه

مارکت نزدیکسوپر گوشسپرد. به برایهمیندستورشرا

خریدکرد.خریدیبهاندازهیکماه.ماهخواستیمهرچهراکه

 بود. زمستان آخر یهاطعمهدیگر خرج بهتر .کردندیمعید

زنیازقماشدیگرپیداکردهوکردیموباوردیخندیمکودکانه

اوهممردیازکرباسیمتفاوت.پشتزمینشهریآخرینمسیر

ن قبول ببرد. آپارتمان به را غذایی مواد تا خواست کرد.بود.

خواستکهماشینرابهبیرونازمحوطهببردوباروشن







بیاید. داخل به دو واحد سه آپارتمان کردن وخاموش

رفتمردماهیومرغوحتیبرنجبرد.کنسروگوشت،یهابسته

 ماشینرا نبود.جاجابهتا بهیهابستهکنددنبالدردسر سرد

دوراشنهیس محوطه از دیگر بود. شدیمچسبیده یهابسته.

دریچهکهزیرسطلپنهاندرخریدراکنارسطلشنگذاشت.

اتاقشرادید.پریزقدیمیرافشاریهاپلهماندهبودراباالکشید.

سطلپالستیکیآرامگرفتندکناریهاچرخداد.سطلراهلداد

 از پر نوشتهشدهییهافحشدیواریکه بااسپریسیاه که بود

صباحی چند االغی هر با باختن را زندگی یعنی بودندعشق

با بود نیامده مذاقشخوش به حرف این هم کسی ساختن.

المپ نصفسیاهشکردند. روشنشد.رمقیباسپریتا صد

آنجارفتهبودوفقطردپایشازمهتابرابهپایینبرد.هابسته

 بهیادشاتوانستیمرا بودندرا زچندشالیکهازپاساژخریده

راداخلیخچالگذاشت.بایدکنسروِماهیرادرهابستهبیاورد.

 نزدیکگازجوشاندیمآب پاهایشرا و کرد روشن سیگاری .

برکینکیپ دریچه به که هربار شوند. گرم تا داشت نگه

هتاب.االنکجابود؟مختیریمفکرمهتاببهذهنشگشتیم

ترهازرنگبودکهدُمبهتلهبدهدنهازاوهاحرفازاینترزرنگ

بودند. مرده تیغهچاقو برداشت.درپوشبا را نبودمهمکنسرو

■ .دیارزیمبهدنیاییکردیمهمینکهامشبراتمام











































 

 1315 ماه دی |چوکماهناهم ادبیات داستانی |هفتاد و هفتمشماره 11

 «دانستی؟می» کوتاه داستان 
«ارشدریاحیهبهار»نویسنده

 

راضیراضی مادر نباید مگر برود. تنها که بهشتی به نبودم

 االن باید شیرم؟ باشد حالل نباید مگر باشد.۹۹باشد؟ ساله

توراداردورنگموهایمرا.موجموهامثلتووبازیهاچشم

کرده-هالبماندنِ تعجب چیزی از همیشه من.-انگار مثل

 سبز لبش پشت تازه هنوز. ندارد انداخته؛شدهسبیل سایه

کهیاهیال راه و دارد دماغشباد است. صدایشدورگه پرز. از

رودیم خم کندینمزانوهایشرا هیرژه حوضرودیم. ،دور

:زنمیمدادهیرژه.

 "صدایرادیوروکمکن."

 زند می نظامی پسراشهمهمارش این و

 چرخیدندورردیگیمسرگیجه اینهمه از آخر

حوضخالی.منهمکهطاقتندارمازپشتاین

پنجرهکناربروم.بایدببینماشوهینگرانباشم

نکن پایشگیر دکه موزائیکٔشکستهٔلبهبه آن

پائین.بعددلمزدیریمکنارباغچهوباسرزمینبخورد.هیدلم

ندارمدیگخواهمیم بروم.تحملخانهرا تمامروزخواهمینمر.

رژهرفتناششهیشیهاموجبنشینمپشتاینپنجرهوازبین

بندهارأاضافه.بعدباحوصلهکندیماشراببینم.بندهاراشل

دورشلوارسبزوآخرگرهمیزندچندبار،همانطورچدیپیم

بودنددر کهپیچیده را. بندها کهروزآخرمنبرایتگرهزدم،

سبزراکهبهضریحضامنآهوکشیدهٔپارچههم.وبعدآنتکه

بلند.یکیراکنارٔکهیبارتکهکردم،سهتاعسلمانبودیمدرماه

مبهمچدستراستتو،یکیگذاشتمبرایپسرمان،یکیرابست

رابهمچدستراستخودم؛کنارآنالنگوینازککهسرعقد

خواهرها بودیو پچیمدستمکرده پشتچشمنازککردندو

پچهزیادشدوسرتراجلوآوردیکهبگویی:

 "ببخش.اولینحقوقمبود."

 تار بودی. گرفته دف.یزدیمشاگرد و تار سه گاهی و

بایدیهاانگشتیهاناخن گفتی بود. بلندتر کوچکت و اشاره

 دف کنی؛ انتخاب را یکی تار و دف یهاناخنشکاندیمبین

بلندترا.وهیچوقتنتوانستیتارراکناربگذاری؛آنطورکه

 دیوار به بودی داده تکیه را ساز سه هر آخر واتاقمانشب

رفتیمنگاهتبینشان منچهکارآمدیمو ؟کردمیمومن،

،کداممنموکدامجنگ؟پسرمانکجاست؟سهتارکردمیمفکر

 تعمیر حوصله سر گفتی بود. وخواهدیمناکوک دلسوزی و

کهخوببنوازند.تارهاشانراخواستندیمعشق.سازهایتعشق

برسانندبهسرانگشتانتومهرتجاریشودبرترانه.وبداهه



منکدامسازتبو انتخابکردیکهضرببنوازیشان. دم؟

 و علی"نگیری "علی و "هو"نگویی یشاگردهایت"یاهو"و

باالی آشپزخانه در بلرزد دستم من که خانه، هال در نپیچد

روی شود ریز لب چای تا باز حواسشوم بی و چای سینی

تاندیوارهارابلرزاند."یاهو"سینیو

جفتشرو،مردشاشبندهمگهمیشهخدانخوادکه"گفتم:

مگه باشه؟ داشته دوست رو عشقش رو،

بچه و زمینی عشق نیست خدا رحمانیت

 حقو این من به چطور کهدهینمداشتن؟

 "بخوام؟کهازتبخوامبمونی..

"...کفرنگو"گفتی:

 آگه"گفتم: بود، علیبود،آگهقصدتخدا

،نیتاتبهکربالبود،چرا،اتجادهاگرراهت،

"چراآخرش..

"نخواهکهانتخابکنم."گفتی:

انبارٔگوشهآخرشمنسازناکوکتهمنبودمودفراگذاشتی

تکیهدادیبهستون هنوزناکوکرا وفقطباتاررفتی.سهتارِ

اشهیساایوان.ازصبح،آفتابنزدهایستادهبودمکنجدرگاهوبه

سفالیشمعدانیوحسنیوسفِیهاگلدانکهکشآمدهبودتا

 ،هانردهپشت کردمیمنگاه گریهسوختیممیهاچشم. و

آمدینم حتی ٔگره. بند به که را دیدم،زدمتیهانیپوتآخر

بود ناکوکی ساز که بود زنی خشکبودمیهااشک.نگاهتبه

هاپردهتمامهاوانهیدهنوز.یادتهست؟رفتمداخلخانه.مثل

راکشیدمکهرفتنترانبینم.صدایدرحیاطکهآمد،چشمم

عدانافتادبهدستهکلیدترویکنسولراهرو،جلویآینهوشم

ٔنقره مثل فراموشهااحمقعقدمان. کردم چادریاکردهفکر .

 که را مکهسوغاتیهاگلسفیدم مادرتاز آبیداشتو ریز

انداختم ٔپاشنهسرم.دویدم.رویآوردهبودوطوافشدادهبود،

 بهپایم کرد زمینٔشکستهٔلبهگیر باغچه، موزائیککنار آن

نخوردماما.چادرراجمعکردمکهکشیدهنشودرویگلوالیِ

قبل.چهطورٔهیحاشبیرونزدهازآجرهای شبِ باغچهازبارانِ

و بار؟ بهمیدانتره بهخیاباناصلی، بهکوچه، بهدر، رسیدم

دانستمینم یا کلیدها رساندن برای بیایم باید گفتنِکجا

دیگر.اگرمانمینمکههرگزنکردم.حاالهمخانهیایخداحافظ

 خداحافظی کندیمبمانم شاعررودیم. پسرمان. ندارد ساز .

"یوسف"است. ناکوککناریدانستیممان. ساز و اسمشرا؟ ؟

تار بودی. گرفته شاگرد
وگاهیسهتارودف.یزدیم

ویهاانگشتیهاناخن اشاره
کوچکتبلندتربود.گفتیباید
انتخاب یکیرا تار بیندفو

 .کنی
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که-اراشدهیکشیهاانگشتپیدایشکردهوهایتازگانبارکه

شرامشتاوخشمهامیسرویکشاندیم-چقدرشبیهتوست

کردهکندیم گریه آنقدر که شدشبآخر. پاره که رویدف.

یهامشتتشدهبودابودمکهمرددشدهبودیانگار.وخشم

 وقتی و دف. روی نظم بی و ریتم یایاضربهبی تکانی یا

حرکتی،ریتمنداشتیعنیتودیگرچیزیبرایازدستدادن

بودم شناخته خوب هانداشتی. ؛ات از از۹۹بعد که ماهی

 بود. گذشته ترشقبلعقدمان پسرعمو عقد بودند –گفته

وهمتودخترعمویدمبختاندبستههاآسماندخترعمورادر

بازاریِ پسرعموی من هم و آنداشتی از چیز همه و بالغ.

 کج باران نم که شد؛ شروع بهزدیمچهارشنبه و شیشه به

گفتم:امییداهانیه،دختر

 "منرومنمیشههانیجان."

زیر کهفکلموهایشرا ازسرمکشیدوهمانطور را چادر

مرتب گلدار کردیمروسری یهاشهیرو را کشاندیمروسری

بزرگمانتوگشادش،ازداخلآینهنگاهیگذرابهیهااپلروی

روسری و بعد،امرهیتمانتویمشکیبلند رااشینیبانداخت.

چینانداخت،انگاربویبدیبهدماغشخوردهباشدوگفت:

 "الاقلیهماتیکبزن."

.فرقمراکجشانهکردزیرروسریرومینمبعدگفتهبودمکه

بهخرجشخواهمینمقرمزیکهتازهخریدهبودوهرچهگفتم

نگاهیانداختبهصورترنگپریدهوابروهای نرفتکهنرفت.

ازتعجبوگفت:امفتهرهمیشهباال

" خلوت یکم که ویکنینمابروهاتم پیوند این با

 ".اشدنباله

پیچاندچندبارکهقرمزشودشیهامشترابینمیهاگونهبعد

کمتر.گفتم:امیدگیپرورنگ

 ".ترسمیممننمیام،هانی."

" چی شعراتویترسیماز خوای می نگفتی مگه ؟

یهشبشعر..شبشعرهبخونییهجایی؟یهانجمن؟

 "بابا!پارتیکهنیست.

کاهگلی و خشت دیوار به دادم تکیه هم انجمن در ودم

بینپیچکصورتم بردم باالیهااسیرا نفسم تا الدوله امین

باموهایموجدار؛بودکهدیدماتهاشاخهبیایدوازالبهالی

سواربودواتشانه.سازتبراتخندهمشکیوصدایزنگدار

واتدوره نوجوان شاگردهای بودند استاد"کرده از"استاد

تا.دستمراکشیدهبودهانیکهزودتربرویمافتادینمدهانشان

تاریک در ورودی، تاریک راهروی بیاید. گیرمان خوب جای

روشنبالتکلیفغروبپرازسایهوصدایخندهشدهبود.نگاه

خشکشدانگار.اتخندهکالفشد.هامانپیچیدهشددرهم.

آنشبنخندیدیدیگر.گفتم:

 "مادرخورشید،حاجیکمکشمیکنه."

پسرحاجآقاکریمینبودکهآقاتراهشونهمآگه"

باشه.دادینم که خداس حبیب مهمون دالون. تا

 "داره،جاییداره..یااندازههرچیزی

 زدم:آقاجانمکهآبپاکیراریخترویدستم،فریاد

 ".کشمیمخودموآقاجون.بهقرآنکشمیم"

 "بکشولیدادنکش.بیآبرویینکن."

 کشیدیامیهاسیگنفهمیدممادر مثلرا آقامپسگردنمرا

حیوانگرفتوکشیدهشدمتازیرزمین.شنیدمکهخواهرٔتوله

:گفتیممریمم

 "دوروزدیگهاونتوبمونه،سرعقلمیاد.."

کهاولینشعررابرایچشمهایتگفتم.بازغالهمانجابود

نوشتمرویکارتنتاید.یادمنیستمطلعشچهبود.چهبود؟به

 میناگفتم:

موهاشموجداره؛مثهدرویشعلیکهمیادتوامامزادهشعر"

رد وقتی موهاش داره تلخ عطر خواهر. سیاه، ولی خونه. می

.نمیدونم.مثهبادوم،مثهمیشهازکنارت.تلخِ،تندِ،ترشِ،گسِ

"خرمالو،مثهپوستلیمو،مثهنارنج،مثهگوجهسبزنوبرونه..

.بچهنفسشدادیمومینامحکمتکانشکردیمپسرشگریه

؛هاتکانازآمدیمورفتیم

"بسکنخواهر،آبرو..آقاجون..دروهمسایه.."-

ودمیدینم؛نصفهنیمه،باحرص.بعددیگرمینارازدیمحرف

 باالی اناشیگرٔبچهٔشانهاز پشت دیدم، را تو پیچازی.ٔپرده،

اتدهیکشیهاانگشت کهیدیکشیمرا انگار رویچینپرده،

سازباشد.باهمانلباسگشادسفیدبلندوتنالغرتباآهنگ

 که دیچیپیمبادی تکایهانیچبین پرده ،خوردیمن

دیرقصیم پیراهناتودمیترسیم. بینشکافکنار کند گیر

استخواننازکمچدستهاتترکبردارد.مثلهمانوقتکه

رفتناتگذشتهبودوحسکردمپوست از روز ده و سهماه

 ترک پسرمان ترکاندن استخوان زیر دارد ؟خوردیمشکمم

؟موالناخواندناشرامیگویم،بیساز.آنطورکهیدانستیم

؛یزدیموازشعریکهدرسرتبودبداههسازیخواندینمتو

 داشتآهنگات. سکوتیزنیموقتیتاریگفتیمولیقصه

آنهمهحرفشودیم.مگریگفتیماستدرسرت.ولیدروغ

:تندگفیمباتاررافقطمنبشنوم،بیشعر؟یزدیمکه

دامادحاجباقرسازمیزنهوگیسبلندمی!مطربِ"

"کنهوعطرمیزنهبشون.
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 "انقدربگنتاجونشوندرآد.":گفتمیم

باقر.":گفتندیم حاج دختر داشته ایرادی و عیب حکماً

دادنشبهجوونکیهالقبایمطربحاجکریمی. شنیدیکه؟!

 "بازخوبهبابایپسرههست..

:گفتمیم

 "انقدربگنتاجونشوندرآد." -

راکشیدجلویخودشهاحانیرٔبسته،مادرخورشیدباحرص

راسراندپشتسرش:هاتربچهوآبکشترهپیازهاو

.مگهمنمادرتنیستم؟مگهکنمینمشیرموحاللت" -

 "..کنمینممننبایدراضیباشم؟شیرموحاللت

راگفتمبهیکدانهپسرمان.آهمادرمگرفتههانیهممنهم

گفتم: نبایدراضی"بودم. مگه بری. تنها بهشتیکه به نیستم

 "نبایدحاللکنمشیرمو؟مادرتراضیباشه؟مگه

حریفت نبودی. پسرم همهگفتندمنشدمینمتو امنشسته.

پای هواییازیر زدند، جنگرا شیپور تا تکه

یراق و ساز با و سازت؛جنگشدی و تفنگ

که ایوانی همان روی جا همان نشستم رفتی.

غروبجمعهبودو مادرمحاللنکردشیرشرا.

.آوردمیمدلگیربودم.حالمخوشنبود.مدامباال

 "رنگتپریده."مادرخورشیدگفت:

 نه"گفتم: نرفت. کس هیچ مادر؟ دیدی

نهیهدونهپسردردونهات؛ نهدومادا، پسرعموا،

"پسرحاجباقربزاز.کیبیآبروکردهحاالحاجیرو؟

 "میدونه؟"گفت:،کهبرودشدیمبلندهمانطورکه

شوهرایخالهخانباجیاوحرفدرآرایمحلوفامیل"گفتم:

؟سازمادحاجباقرمردنیس؟مطربِوچیمیگنحاال؟میگند

"؟میزنهوبیکارِ

"میدونه؟"مادرخورشیدگفت:

دونستی؟می

 امیسرد"گفتم: با ظهر. پختم ماهی کهییهایسبزکرده.

سرخشونکردم.حالماز،سبزیپلوپختم.بستهکردیتوفریزر

"بوشبههمخورد.

مادرتهواتوداره.آقاجونتحرصدارهحاال.بذارآروم"گفتی:

"شه.

 زیرزمینِ"گفتم: تو که جهازم رواز شمعدون و همینآینه

"ه.فرستاد

یکعقدسادهبودویکبلوزودامنسفیدفقط.

"براتسازبزنم؟"گفتی:

"بگوبهشمادر."مادرگفت:

"کرده.امیسردنباتزعفرونیداری؟نداشتمخونه."گفتم:

و دخترها داداش. با بود بازار آقاجان خانه. در بودیم تنها

بازاربازیهاجمعهاینآمدندینمهانوهدامادهاو آخرزمستان.

 همه یکسره. رفتندیمبود شلوغیآمدندیمو را،. آدم نفس

هیچوقتعیدرادوستنداشتم.گفتم:.گرفتیم

؟دنبالخرتومادرباورشوننشده؟نمیبیننجنگِ" -

 "پرتهفتسینولباسعیدن؟

تمام خبر از همه. بودند داغ اولشبود. نبود. عینخیالشان

امیدداشتند؛همینروزهاگفتندیمشدنجنگ ،همینهفته،.

شودیمتمام،همینماه ورفتندیمباعجله؛شروعنشدهاصالً.

مثلآمدندیم ٔآذوقهکههامورچه. انبار .کنندیمزمستانشانرا

..ازسرمادندیترسیم

نشستهبودیمرویتختچوبیکنارحیاطوتکیهدادهبودیم

قرمزِ حاشیه متکاهای نگاهبه دوتایی مادر. جهاز مخمل

بزرگقندرارویکولیهاتکهکههامورچهبهصفمیدکریم

بینگذاشتندیم شیار از تندتند هاکییموزاو

 پیدا باغچه،شانالنهبهکردندیمراهشانرا در

 بو البد؛ هاشان شاخک لمسدندیکشیمبا ؟

کردندیم را؟ همدانمینمزمین وقت هیچ .

گفتم: نپرسیدم. هم کسی از مادر.."نفهمیدم.

این شد. تموم چیهامورچهزمستونکه واسه

 "آذوقهمیبرن؟

بهطرفکردیمازقلیانوفوتگرفتیمدم

ایوان.تلخبودصدایش.گفت:

 "احتکارمیکننمادر." -

زیر زد لگد پسرمان کرده. حالل شیرشرا فهمیدم همانجا

فقط؛تدانسیمرابازنکردهبودمازکمرم.مادراشگرهچادرکه

.دوریزدهتیهالباسوهالهیوسبارآمدهبودپیاو.مادرتیک

بوددرخانهوگفتهبود:

 "خوبی؟" -

گیجبود.چایدمکردمباهلوگالب.نماند.زودرفت.یادش

مادرت اما نبودی. پسرم که تو آمده. برایچه شیرشرانبود

گفتم:ماندانهحاللکردهبودحتماً.بهپسریک

 "چشاتعینباباته." -

توپشراآوردتاباالیسرشوانداختتویحوضپرازماهی.

دویدمسمتحوض.یکیازآنماهیقرمزهایفرزوریزازآبِ

وسیمانی.پسرتایستادهبودٔلبهشتکزدهپرتشدهبودروی

.ماهیراهلدادمکهبروددرآب.چسبیدهبودبهرنگآبیدیخندیم

بویرنگحالمرابدکرد.همانجازانوزدموعقزدم.مادرسیمان.

"مواظبباش."خورشیددادزد:

 "میدونهمادر."

توپشراآوردتاباالیسرشو
از پر حوض توی انداخت
حوض. سمت دویدم ماهی.
یکیازآنماهیقرمزهایفرز
پرت زده شتک آبِ از ریز و

 سیمانی.ٔلبهشدهبودروی
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؟یدانستیم

رویرفتیمسیاهیمیهاچشم توپنبود هم. به دادم فشارشان .

 ٔهندوانهآب. شنا که بود غلتانی کردیمگرد روی ناآرامیهاموج.

بازباالآوردم.بهسیاهیچشمهات.آمدیمورفتیمحوضکوچک،

ماهیبود.همانماهیقرمزفرزکهخوابنداشت.طولو،همانقسم

.هی..آمدیمورفتیمعرضحوضبرایشکوچکبود.هی

 میهادستکف بود. لزج حوض. آب در کردم کاسه یگفتیمرا

کهحالمرابههمبزنی.آبهاستیماهازآبدهانلزجیآبحوض

را؟..هان!هایماهپاشیدمبهصورتم.کیگفتهبودیاینآبدهانرا

دربند رفتیم که عصری شنبه پنج کاظم.،آخرین مش جگرکی

بروی.خودمرازدهبودمبهنشنیدن.بایخواهیمصبحشگفتهبودی

خودمگفتمشورشعراستوسازتناکوکشدهازبیکاریوگرانی.

بع البد. فراری راه دنبال حرفی که. نیست جنگ هم واندبردهد

مثلاینخالهخانباجیهایمحلوفامیل.مرگنداردحرفاندآورده

کهبیننانداغبی سیخجگررا نیست. کار جنگیدر وشایعه. راه

کشاندی،ازمرشدیگفتیکهموالنانیستدیگر.مثلآنروزیحرف

بودیبهکهیزدیم جویدهیهاگلچشمدوخته جویده هبقالیو

یگفتیمآقاجانم گوشایستاده.یخواهیمکهمرا منپشتپرده و

مریمتنه ونزدیکبودپردهپارهشودوبیافتیمدراتاقزدیمبودم.

حاجباقر.نمازهمیاهووعلیعلیگفتنذکرحقِ"مهمانخانه.گفتی:

بفرم شما مسجد. تو نه حاال موالعلی. به خونم اونمی تمام ایین

پاکومطهرن،بازارٔزدهانگشتوگالبهآدماییقهایستادهوعقیقب

وصفجماعتنمیشکنه،مسجدهممیام.نهحقیخوردم،نهدلی

خبطی نه شکستم، ساز بخواد. حد که دارم.زنمیمکردم شاگرد و

میرم بیشازاینحرفا. خرجزنوزندگیزیادهولیاقتدخترشما

راهمنداد.حاالهماولتنهاکنمیمحاجآقاحجره.پادوییهمپیش

 "اومدممردونهقولبدمبهشما.بعدباحاجیو..

،نهحیاطهاچهارشنبه،نهکندیمآراماتگفتیدیگرنهشبشعر

نهآنماهیفرزقرمزکوچک.یکلحظهسکوتکردیوکوچکمان،

 حتی نه گفتی روشنییهاگلدانبعد مادرتچشم که ایوان روی

بودو یگفتیمآورده منتظربودمبگویینهدهندیمبویمادرترا .

از ولینگفتی. بهنظرمدهانتهمبازشدبهگفتناش. حتیسازم.

همتیهاچشمرفتنکهگفتی گفتیسازترا بوییبریمبرقزد. .

راباالبیاورموبازجگرحالمرابدکرد.چرببودوبدبو.ترسیدمسرم

 بگویمبه روزیبیایدکهتیهاچشمنتوانمنه و نرو بگویم ترسیدم ..

ونهحتیتو..کندیمبگوییدیگرنهسازمخوشحالم

آفتابنزدهبیدارشدم.فردایرفتنات.نخوابیدهبومکهبیدارشوم.

کف خاکباغچهترکبرداشتهبود. رامیهادستآمدمداخلحیاط.

راگ آب ماهی. بی بود، شفاف حوض. آب در بردم فرو و کردم ود

.دادمیمراولینبایدزیادآبهایشمعدانخاک.یهاترکریختمروی

زیادکهمهرترونشونبدی،غرقاب":گفتیممادرخورشیدهمیشه

 "میشهگل.میمیره..

 "خوبی؟"مادرخورشیدصدازد:

فشاردادممیهاپلک بویگالبزدزیریهانقطهکهرا سیاهبروند.

دماغم.

مادرخورشیدرویتختقلیان کهآوردند، ومندیکشیمخبررا

مدام.مادرتبود.گریهزدمیمخمشدهبودمرویخاکباغچهوعق

نکردهبود.تاسهروزبعدهمکهسازتراصحیحوسالمآوردندوروی

د:پالکتجایتیربود،آرامگفتهبو

تناش" یاشیهااستخوانکو؟ خورده گلویش به ؟

 "؟اشنهیس

کسیکهجوابندادهبودترکیدهبودبهگریه.منازهمانروزصبح،

بگذار گفت مینا رفتم. حمام بود. سوم روز بودم. نیاورده باال دیگر

 لیز چیزینخوردیاینیخوریمبیایم. داریخواهر. سرگیجه سه.

 باال که خوببود پسزدم. دستشرا دوستآوردمینمروز. دیگر.

ورفتندیمداشتمزیردوشگریهکنم؛آنطورکهاشکوآبدرهم

زیرشدیموگردنم..صدایهقهقهمکمهاگونهرویافتادندیمراه

صدایآب.بعددیدمماهیقرمزکوچکفرزولیزرفتسمتراهآب.

م.دستبردمسمتراهآبکهبگیرماش.لیزخورد.نشستمکفحما

آب جا. همه بود خون بعد تاریکفاضالب. و گودالسیاه در ،افتاد

آب.بهراهختیریموشستیمخونرا

؟یدانستیم

سیمانیِخیسازٔلبهخبرراکهآوردمادرت،دیدمچهطورماهیاز

صدایمادرترادادیمخاک.جانکهیهاترکرنگآبیپریدروی

زبانمخشکشدهبود.توانستمینمودمیشنیم نجاتدهم. ماهیرا

ٔکنارهگردوغلتانباموجبزرگیکهآمدکوبیدهشدبهٔهندوانهدیدم

از گلقرمزوپرآب،جامدوآبدارپخشاشنهیسحوضوترکید.

جستزدم بود. خشکشده زبانم بودم. تشنه آب. رویسطح شد

متحوض.دیدمپسرمانرا.قدکشیدهبود.دستتکاندادورفتس

حتماً دنبالسازت. رفته فهمیدم همانجا سمتاتاقمهمانخانه.

بهجای بهجایتو. خداحافظیکرد بماند. شاعر بوددیگر نخواسته

 درٔنکردهخداحافظیِ شد ماندگار نرفت. ولی کرد، خداحافظی تو.

حیاط زمینو زیر هاقاتاو هرجا صبحهمقبلازآمدیمرفتمیم. .

شوچیزیاباسازبرکولرفتیماینکهبیایماینجادورحوضرژه

زیرلب.خداحافظیکهکردم،گفت:خواندیم

 "سالمبرسونبهبابا." -

سالهبود.همسن۸۱ِتوخیرهشدبهمن..یهاچشمبعدایستاد.با

رفتنات.گفت:

 "باز.گالبیادتنره" -

سرتکاندادمکهباشد.دررابازکردم.صدایشراشنیدمکهگفت:

 ■ "بابانمیدونست." -
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 «ERROR» قصه  
«پونهشاهی»نویسنده


یکی نبودیکیبود فقط. بودند منکیاون_همه خواستمیمه

نبود یز. گنبد مهربانسالهاکر االغ تا سه زندگیبود هم با یسال

کردندیم وقت. یبیاکرهیاز نبودند همکش با بودند؛ هم نار

با.بودندخورده راشانیهاونجهیباهم.بودندانداخته راشانیهاجفتک

خودشانیمشانبراادکههرکتاحاال.چمنهاغلتزدهبودندیهمرو

بودندیخر شده یبرایندوستانخوبووفادارینازنیهااالغنیا.

.همبودند

ا کنیتا یکه یکروز رویزٔمادهاالغ همراهبههکدندیدرا با

.کردیمیزندگآنهایگیهمسابودودر آمده تازهاشخانواده

یا وآنابودایآناستازاسمشهکاالغماده آن عاشق؛االغنسهتا

(.اندشدههعاشقککردندیمرکفیعنیشدند)کردندیمشیصدا

دندیشنیمارایآناستازیصداینهرروزهرسهتاوقتیهمیوبرا

.دندیکشیمکاطوسریوارحیناردکآمدندیمبدو

آناستازیک پدر ماشیروز با را آنا یا، مرخواستیمن زکبرساند

دیخر

حالیآناستاز همدر یاههچشمکیا کردیمبستهوبازیه شرا

سهآنهکبوددهیدچون)گرفتیمافهیقیهوکردیمخمار یوه

(کنندیموارنگاهشیدیازرویتااالغزباننفمدارندچهجور

صندلک جاینار وقتیپدر فرمیگرفت، پشت نشستاپدر ؛ ن

م...ورایبرومیماماوردهینفپولمراکی:وگفت شیبهایدستزدبهج

...اوردیب راکیفپولشهکورفتخانه

نانبدوکزنانوعرعرکگوشجفتیسهتااالغبازآننموقعیادر

ماش جلو رایآمدند سرشان و خودشانتاداخلاوردندشهیشاز ن

..نندکیمعرف را

اشهیگربهزورجلویگرفتهبودولاشهیگردیترسیلیاخیآناستاز

ر گرفتتا فرصتنداشتبرگرددخانهورنشودآخکشپایملهایرا

ندکشیدآرایتجد

یکی آناز تا گریلیهخکسه بودگفت: نیاالغتر فقطکه نما

بشویمکمیخواهیم توآشنا مینکتتیاذیروندادرمبعدشاگیبا

ششانتابناگوشبازینییسهتاومینکتیاذمیخواهینماالنهنوز

الستربود(کبایمکوکردیمبرخوردترنیمتیمکیکیالبتهشد)

یگو"ضمناً بود رفته آنا پدر وبفکیا یایبسازد اکد لفتشیه نقد

بود هرتوجههرجلبیبراجوانیهااالغ.داده بیشتر دامشانکچه
نوبایدجلوماشیبوددوتربچههکیاالغاولمثالً.کردیمیارکیک
ببکجفتیکشیپاها گفت: یانداختو بلدمیارکنمنچه االغ.
ارورداوهمرفتجلووگفت:یمنکیازاالغاولخواستیمهکیدوم
ردن،کردبهعرعرکوشروعنموستمنبلدمآوازبخینیزیهچکنیا

یککردیمتبودوازدورنگاهشانکنلحظهسایهتااکیاالغسوم
.ببندراحرفدهنتردوگفت:کشطرفشپرتکچ


؟یکنیمهیهاچینجلفبازیتایننفهمجلومادهاالغباشخصازب

لیهشمارهموبایرفتجلوودیکشیمپیهپکیوخودشدرحال
داد آنا وقتابه گفتهر خریو اکیادیتزینها با نشمارهیردند

آرامدورشد.یلیوخ_ریبگتماس

دوقلبشگروپگروپصدایدنخرسومدلشلرزیمادهاالغازد
لگرفتوبانگاهشانقدرکشیادیزیهاقلبشیردوپشتچشمهاک

هاالغتوافقگمشد.کردکبیتعقااالغسومر

رونوچپچپیازدرخانهآمدبفپولکیاباالخرهبایپدرآناستاز
رد.کنگاهیودومیلبهاالغاو

گفتند:سالمعرضشد.یبادستپاچگهااالغ

ن؟؟تاشیفرمایکپدرآناگفت:عل

م؟؟یبشوردیخواهینمانرانتیگفتند:ماش

ارکنخریمخودمعهخرمپولمفتبهشمابدرپدرآناگفت:مگ
د.ینکدایپرگیخردیکدیوبرکنمیم

چشمگفتند:یودومیاالغاول
 
زنانازصحنهدورشدندکشانوجفتکورتمهیو

ازبرتککردیمرلبزمزمهیزیهاالغدومکیدرحال ورتمهیه:
هرفتم...کرفتم_نامهربانیشانرفتماک

ه:کنمکدعرضیزترازجانمهستیهعزکبعلهخدمتشما
هپشتشپرازقلببودوبهاالغکیآنشبمادهاالغماباچشمان 
کردیمرکفیسوم نبرقیهصبحگرفتهبودافتاد،عکیاشمارهادی.

نعلرفتطرفهاگرفته ازکچهار مدکهداخلکفشکیدرونمدو
عاشقشمارهرایلرزانوقلبیگذاشتهبودشمارهرادرآوردوبادست

گرفت...

فنکیگفت:شمابادفترخدماتیاالغانهایصدایکازآنطرف 
دیاگرفتهفنتماسکیودفنمردگانب

۹شمارهدیخواهیمشکاگراالغنعش
۸شمارهدیخواهیماگرشومنجهتمجلسختم

مد را۲ٔشمارهدیاردارکمادهیارگذاشتناالغهاکرسریواگربا
دینکدچندماهصبریبهاپراتوروصلشودیخواهیمواگردیفشارده

برایکتا ا _میتانبفرستیرپایزیهاعلفدنیچینفررا نگونهیو
 کبود االغ عاشقٔمادهه بودنعشقو بد به ازیپیما وبعد یکبرد
.سختیستعشقکش

االغسومٔشماره.مگرفتیاطتصمیوساعتهاعرزدندرخلوتح 

■ نشود...بعععلهههیچاالغیچوقتعاشقهیردهوهککراپا
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 «ماشین خوشبختی» داستان کوتاه 
«محمدنجاتی»نویسنده


 حال در دنیفرارسشب دستانشهادانهبود. میان در الماس ی

هُرمکردیمییخودنما ازاشافتادهیبهشمارههانفس. بخاریمملو

 زیبا ساختیمبلورهای خاطرات یاد به را او دورشچنداننه.

یچیزینخوردهبودوحسابدرست.چندروزیشدهبودکهانداختیم

ت.تصمیمگرفتهبود،ینایرویپاایستادنداشسختبهدیگرحاالو

ابانیخازیاگوشهبه جمعنهیسدربرود.چمباتمهزدهوپاهایشرا

کند. رمقی دهد.داکردهیپشاید ادامه هدفشرا بدون راهِ دوباره و

یبهسرانگشتانِپاهایاانهیتازسرماشدیدشدهبود.هروزشبادمثل

خوردیماشزدهخی بهایندیدیمتارشیهاچشمیگرسنگاز. هنوز .

 کردیمفکر یواقعاًکه بود؟خدمتعمرکدستمزد همین صادقانه

چطورارباباورابااُردنگیازخانهبیرونکردهآوردیمبهیادکهیوقت

ییوفایبهمهنیادلشازاریاختیب.شدیماشکازپربود،چشمانش

اربابکارکردهؤهخانچشمبازکردهبود،درکهیوقتاز.آمدیمبهدرد

ترقیراطیکردهبود.تاجاییکههرکجااربابدیدهخوببه یمدارجِ

زبردستهمراهشبود.همینهمراهیشدیم اوهممثلیکمشاورِ

 که بود اربابباعثشده با تعدیوکسچیهاو یدرحاضرجوابفکر

داشتندمقابلدستوراتاربابرانداشتهباشد.خُبالبتهمردمهمحق

کهتاوقتیاوبااربابباشد،جزاطاعتکارینکنند.آخراو،همهیکل

.کافیزدیمیداشتوهمقدرتجوانیدربازوانشموجادهیورزبسیار

اماحاالاز؛بودتاارباباشارهکندتااوگردنِطرفمقابلراخُردکند

اوحتیبرایکسچیهنیرووزورِدورانجوانیهیچنماندهبود.همهآن

.روزهایاولیکهارباباورااخراجکردهبود،فکرکردینمتَرههمخُرد

یکردیم کجاباالخره پیدا کندیمیی همان به دوباره وقربارجو

بعدازچندروزتازهمتوجهشدهبودکهبا؛گذشتهخواهدرسید اما

عمرِخودطولتمامدرشدنچهمعناییدارد. ،طردسالواینسن

کهنیچنفکروقتچیه نداشت راهم کسی بود. نکرده را وضعیتی

بههمینخاطر گزهاابانیخسردرگمهرروزپیششبرود. .کردیمرا

داخلپارکیاکنارپلِهواییوهرجایدیگریکهبشودفکرشهاشب

دوبارهروزازنووروزیازنو.صبحوماندیمراکردتاصبح

حتیحاضرنشدهبودحتیازکسچیه.کردیماماآنروزاوضاعفرق

خودراسیر رویترحمودلسوزیکمکیبهاوبکند.تاحداقلشکمِ

،بویغذاوشدیمردهایچیساندویاهارستورانکند.وقتیازجلوی

دستکردیماشوانهیدگرمایمحیط در ساندویچ یا غذا دیدن با .

یاندکهمالحظه.برایچندافتادیمراهاشولوچهلبزمشتریانآبا

تاایناندازهگرسنگیوقتچیه.کردیمکهشده،گرسنگیرافراموش

ایناواخرمتوجهشدهبودکهپیری،ودرماندگیراحسنکردهبود.

ازیگذشتهراندارند.سوآنگریدچشمانشوراربودهاشیجوانقوتِ





شکمش بود. بودجلوآمدهچنانآنهیکلخوبشهمچیزینمانده

بدودوبهکارهایکهنیاراهبرودچهبرسدبهتوانستیمیسختبهکه

متوجهوخامتاوضاعنشدهبود.برایبازهمامااو؛اربابرسیدگیکند

هیچفکرینکردهبود.اشندهیآ

هنوزحت روشناییروزخبرینبود. ینوکسرانگشتانحاالدیگراز

 صبح تا اگر بود. نشده گرم ماندیمجاهمانهم بایدحتماً، صبح

ازرویزمینبلنداشجنازه کردندیمرا خیابانخلوتشدهونمنم.

هامغازه پائین را دندیکشیمکرکرهایشان لبوفروشِ تنها طرفآن.

 مشغول خاصی آرامشی با هم او که بود مانده یآورجمعخیابان

بهمنازلدنیدررسکهشدندیمافرادیهمدیدهندرتبهبساطشبود.

سریعشدندیمهموقتیازجلویاوردهاآنخودعجلهداشتند.تازه

 کنار را کهدندیکشیمخود گویی نزدیکشود. آنها به او مبادا تا

هنوزدرافکارِهمهوبیماریسختیداشتهباشد ازاوگریزانباشند.

حواسشمغشو هوشو که مواقع بعضی بود. غرق جاسرشخود

متوجهآمدیم تازه تماموجودحسشدیم، با را سرما کهکجاست.

.کردیم

رهگذرانهامهین بساطشو لَبوفروشو از همباعجلهیشبدیگر

خبرینبود.خودشبودوتنهاییخودش.بارشبرفشدتگرفتهبود.

 تنهانهدیگر بلکهکردینماحساسسرما ، بهبخشلذتگرمایی هم

نکهیامثلسنگینشدهبود.درستشیهاپلکجانشرخنهکردهبود.

برایهاوزنه مبارزه این در او باشند. کرده آویزان آنها به سربی ی

یدیامنوربیداری،بدونهیچمقاومتیشکستراپذیرفتهبود.ناگهان

بهچشمانشتابیدهشد.اولفکرکردبازهمدرخیالخودایننوررا

استحتماً.ندیبیم توهمشده ؛دچار نور تاترکینزدکمکماما شد.

.پسدیدینمکورکنندهیجرنوریزیچچیهجاییکهچشمانشدیگر

یتوانستدومردراببیند.مردانبهاونزدیکشدهوسختبهیمدتاز

اطیبااحت خاصزیر دیگرهاکتفی کردند. بلندش و گرفته را او ی

 حداقل را امشب که بود شده اندکغذاییدرجاامیدوار با گرم یی

 همین برای کرد. خواهد وسختبهسپری داد تکانی خودش به ی

 شیهارمقآخرین به وقتیگرفتکاررا از شود. جایشبلند از تا

بهگریدبارک.شایدخوشبختییماشینرادیدهبودامیدوارشدهبود

باشد. بهحتسراغشآمده دوباره شاید که بود کرده فکر خود با ی

منزلکسیبرودواحترامگذشتهرابازپسبگیرد.

دومردگوییکهبخواهندچیزیشکستنیراجابجاکنندباآرامشی

ماشین عقبِ خاصاورابلندکردند.بهسمتعقبماشینبردهودرِ

 طرح بود: نوشته بزرگ رویش که آورجمعرا ولگرد،هاسگی ی

 ■ .قراردادندیدیگرهاطردشدهکناردرواورابازکرده
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 «مداد قرمز» داستان کوتاه 
«مهریامینیثانی»نویسنده



موهایآنبارامکیککصورتسالمیانزنوقتیروزآن

تاهمیشهشدمطمئندید،مقنعهزیراززدهبیرونقرمزاندک

مداد قرمز،ازخاطره سربازکهنهزخمآندوباره.شودینمرها

راقرمزمویوهامکککآننفرچندشهرایندرمگر.کرد

کردیمفکرکهبوداینبودرفتهیادشکهچیزیتنهاداشتند.

واقعیدنیایبهوشوندیمحبسکودکیدرفقطهاآدمبرخی

.چربیدخیالبرواقعیتروزوآنگذارندینمپابزرگسالی

.بایدهرطورشدهکردیمکاریبایدعقب.بهگشتیمبایدبر

 دوره دوباره را مهر به سر راز و روز .کردیماصلماجرایآن

داد.تغییرگذشتهدرراچیزهاییشدیمکاش

بیرونابتداییاولٔخوردهخاکخاطراتدفترالبالیازالدن

چشمدراورویدرروزدیمقدماوکهخیابانیدروبودآمده

چنانشد،گماوچشماننینیدرکهچشمشچشمشدهبود.

ازدههپنجاهشدینمباورشپرتابشدکهپیشسالچهلبه

.استعمرگرفتهخدا

وبرگشتعقببهبود.شدهدورسالمیانزنآمدخودکهبه

.ندیدچیزیبرزمینشدهکشیدهچادریجزاو،ازرد

آمدهبود.نزدیکپارک اولینروی.رویپیادهبرایبوداصالً

روز.همانمثلبودکردهیخکرد.بدنشولوراخودشصندلی

اول.کالسبهشدپرتابکهشدچطورکهنفهمیددیگر

ِفوقاستدلرقرمزمدادبود.کردهپرراکالسزریٔهمهمه

باشد.داشتهراداشتنشتوانهرکسینبودکهالعاده،چیزی

کهباتمریناتشاگردشزریبهبودشیمامداد،جایزهواین

.بودگرفتههجدهباالیرااشکتهیدٔنمرهاو

معلمپولدارشیماشاگردداشتندآرزوهمه ومهربانباشند.

.بردیمراهمهدلشیرینشلبخندکهیابخشنده

دیگرکاریهابچهبودوتازهبایدباخوبشیهادرساوهم

برآوردهکهبودآرزوهاییجزوقرمزمدادداشتنآناما،کردیم

.بودغیرممکنخانوادگیششرایطبهتوجهباشدنش

ییهازهیجاچنیناوهرگزمعلمولیبودهماوحققرمزمداد

.نداشت

وارد روز .دندیلرزیمبدنشاعضایتمامشد.کالسآن

بود.شدهسفیدگچمثلرنگشوبودکردهعرقدستانش

 ٔخانهدرکرد.خواهدسرزنشراخودعمرآخرتاکهدانستیم

مدادامااینگناهبود،ترینبخششغیرقابلدرازیدستهاآن

بازراکیفشدررفتزریمیزسر.شدیماومالباید...قرمز



صندلیزیردرسرعتباوبرداشتراقرمزمدادوکرد

درکمیشد.خارجکالسازسرعتبهوکردجاسازیخودش

کمیباوزدصورتشبهآبیورفتدستشوییچرخید.حیاط

تردردناکاوازوزدیمزارداشتزریشد.کالسواردریتأخ

بودندآمدهکالسبهناظمومعلم.زدیمضجهکهبودالدن

بودایستادهمعلمجلویادبباشدینمعصبانیهرگزکهشیما

»گفتیموبودگرفتهدستشدرراقرمزیمدادو اینبله:

بیشترکمیهفقطدادم.جایزهزریبهمنکهاستمدادیهمان

دردباالدن«بیاد.نظربهترکوچککهتراشیدنروسرش

پیشهفتهخودمونهمالخدابهخدابهخانم».ستیگریم

«خریده.برامونبابامون

تاچراپس»گفت:نشستمیالدنکنارکههابچهازیکی

منحاال

«ندیدمش؟

بود.خواهرمدستحاالتاخب»گفت:کنانفینفینالدن

«.بدمقرضبهشهفتهیهشدقرار

مدادخودشه.»قاپید:شیمادستازرامدادشتاببازری

«.خودمهٔزهیجا

برودکردپیدااجازهنداشت.تنهایادهیفازدزارهرچهالدن

دستدیگربدهدقولرفتنازقبلورابشوردصورتشوبیرون

مدرسه.بیایدوالدینشبابایدوگرنهنکندهابچهکیفدر

بیرونکالسازدیلرزیمهقهقازکهییهاشانهباالدن

.رفت

مداددادحرکتنیمکتزیردررادستشنشستسرجایشاو

دوستشالدنیهاهیگرکهشدینمباورشبودسرجایش

خیلی.خواستیمرامداداواست.نسوزاندهراًدلشاصالً

همین.خواستیم تا که بود چیزی تنها خواستن نهایت این

فقطهمین.خواستیمامروزهمباقیبود.اومدادرا

آرامکهکالسزنگ کیفشدروداشتبررامدادخورد.

ٔهمهگوییکهدویدخانهسمتبهباشتابچنانوگذاشت

سرعتشبودند.دنبالشهامعلموکالس کسیافزودیمبر تا

قرمزشراازاونگیرد.مداد

وقتیدستشوییسمتبهسرعتبهرسیدکهخانهبه رفت.

دلچسب. و گرم بود؛ آماده نهار مثلهمیشه برگشت، اتاق به

میلیبهغذانداشت.تمامقلبشجمعشدهبوددرحلقشوراه

سؤاالت به و کرد غذایشبازی ظرف با بود. بسته گلویشرا
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 خیالشیهاجوابمادرش شد جمع که سفره داد. نامفهوم

 و بود گرفته آرام کمی شد. گنجانستتویمراحت سراغ به

استدلرقرمزمدادوآندرآوردرامشقشدفتربرود.اشبادآورده

برایشدلنشینخوش را هوا کیفداشتنشطعم که رنگرا،

رارنگبهترینحاالکردیماحساسساختهبود،بهدستگرفت.

.دادخواهدشیهامشقبه

باالیرابرادرشٔهیساکهبودننوشتهراحرفاولینهنوز

مدادرویازنگاهبرادرشبهگرفتباالکهراسرشدید.سرش

فریادبود.تربزرگازاودوسالبرادرشنیامد.خوششقرمزش

«آوردی؟ازکجامدادواین»زد:

گرفت.ترمحکمدستشدررامدادو«گرفتم.جایزه»

با تشربرادرش یاچارهکهدانستیم«ببینم.بده»گفت:

«گردونی؟میبرشهمبهبدهقول»ندارد.

«ببینم.بده»شد:بلندبرادرشصدای

.نبودازآناواستدلرمدادقرمزدیگربعدو

وزریرویالدنٔافسردهنگاه،رفتیمکالسکهبههرروز

مداددیگرهماوخبولیآوردیمدردبهرادلشقرمزش،مداد

.نداشتاعالءقرمز

پارکدرامروز و بود گریهشیهاشانهنشسته شدت از

خاص.روزدرآنالدنیهاشانهباهمانشدتکه.دیلرزیم



آنوکالسهمانبهبودکشاندهدوبارهاورامکی،ککٔچهره

کلمهیکاندازهبهتنهاداشتنشلذتقرمزیکهمنتهایمداد

منفورخشمهامدتتاوبود او چشم در را برادر نداشتنش،

بود. بیشترشدیمتردهیفهمهرچهساخته بدشقرمزرنگاز،

آنقدرآمدیم .ننوشتقرمزمدادبارایانوشتههیچهرگزکه.

بلوغازاولیناووجدانعذاباولینالدن،یهااشکوقرمزمداد

.بودتاکنوناشیفکر

■ .کردپاکگذشتهدرراچیزهابعضیشدیمکاش



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «رسیدهمه چیز عادی به نظر می» داستان کوتاه

«فاطمهقلندرزادهدریایی»نویسنده


 نظر به عادی چیز کناردیرسیمهمه ابریشم گل درخت .

،حوضآبیرنگوسطحیاطشیآمنگولهیهاگلدیوارحیاطو

 دوصندلیچوبیروییهاگلدانو حوض، دور تا پریوشدور

آسمانآبیخوشرنگو وسطیاپنبهابریهاتکهایوانخانه،

 نظر به عادی چیز همه اسپنددیرسیمآسمان. و بویکندر .

پرکرده فضایخانهرا خاموشجایجایخانهیهاشمعبود.

گذاشتهشدهبودند.دوفنجاننیمهخالیرویمیزکنارمبلمان

ردیازماتیکیسرخرنگروی ٔلبهبود. باقیهافنجانیکیاز

حافظگذاشته دیوان کنار سرخ، رز گل یکشاخه بود. مانده

تو شمشیر به خسته این قتل بود: باز حافظ دیوان بود. شده

تق مستی و خوشی بوی خانه نبود... چوبیدادیمدیر درب .

شیر و بود روشن دستشویی چراغ بود. باز نیمه دستشویی

درباتاقٔرهیدستگبهیازنانه.لباستورکردیمدستشوییچکه

 تختخوابخالیٔجعبهخوابآویزانبود. دستمالکاغذیکنار

رو،سون،شدهبود.صدایزنگتلفنبلندشد.کالفرامزی



سکس،تری،تو،تو،تو،سون،تو،سون.کالفرامزیرو،سون،

سکس،تری،تو،تو،تو،سون،تو،سونوبعدتلفنقطعشد.

کاغذیتاشدهرویصندلیٔپنجره بود. اتاقخوابنیمهباز

 بود. شده گذاشته توالت دانمینممیز چه ،سمینویمبرای

دانمینم کسانیایننوشتهرا خوانندیمچهکسییا دانمینم.

آزرده را او یافتید اگر را محبوبم بنویسم. باید دانم می فقط

ایندنیای منهماز لعنتیرفت. اینکشور محبوبماز نکنید.

 رومیملعنتی عطر نرم بوی نامه نامهدادیمیازنانه. پایین .

هشتمٔطبقهاتاقخوابٔنجرهپنوشتهشدهبود:کتایون.پرتاباز

تواندیم مرگمغزیشود. به سپسیارابطهمنجر و عاشقانه

هشتم،همهچیزعادیبهنظرٔطبقهاتاقخوابٔپنجرهپرتاباز

 ■ .دیرسیم
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 «خانم آلیسون» داستان کوتاه 
«مقدمصابرفروغ»نویسنده

 
 آلیسون»خانم مرواریدگونهپشت« باامقهیآخرینکوکدگمه را

سفتو دگمه، تا زد نخدیگریگره دستداشتبه در سوزنیکه

سپسنفسراحتیترمحکم برید. نخاضافیآنرا قیچی، با و شود

کشید،باخستگیاماازرویظرافتنگاهیبهمنانداخت،بانرمیو

سر جلو، پشت، بلندکرد، باهاشانهمالیمتمرا یقهودورکمرمرا ،

رفت.یکجالباسیمناسبهالباسدقتبراندازکردوبهسمتکمد

 برداشت،بهآرامیمرابهآنآویزانکردوگذاشتمیهاشانهبهاندازهً

 عینک باالی از کارش؛ میز کرد،اشیپنسروبروی نگاهم دوباره

 در شیهاچشماحساسرضایتوخشنودیرا گلشیهاگونهدیدم.

انداختهبود.دوطرهازموهایتابداروبلوطیرنگشریختهبوددردو

اشچهرهجذابیتخاصیبهسویچهرهگلگونوسرخوسفیدش،و

دادهبود.آنهنگامکهدیگرنگاهمنکردخیالمراحتشد.کاردوخت

 ودوزمنبپایانرسیدهبود،بهعبارتدیگر،مندیگرتمامشدهبودم

 سیلآسا باران، خانمآلیسونفارغازدیباریمبیرونازخیاطخانه، .

گردوچوبیقراردوختودوزمن،بهسمتکتریبرقیکهرویمیز

داشت،رفتوآنراروشنکرد.صدایجوشآمدنآبداخلکتری،

فنجانیبرداشت، پسازخاموششدنکتری، پرکرد. فضایاتاقرا

داخلآن مقداریشیر و یکقاشقشکر و نسکافه یکقاشقپودر

پنجرهراریختوباقیفنجانخودراازآبجوشداخلکتریپرکرد.

 کرد، نشستباز بود، پنجره کنار که لهستانی چوبی صندلی روی

وهمانطورکهمحلولداخلفنجانخودراباقاشقبهآهستگیبهم

،دوبارهبهمنخیرهشد.توگوییتابلوینقاشیبودمکهنقاششزدیم

وبوینسکافهفرانسویتمامعطر.شدینمازنگاهکردنبهآنسیر

بود پرکرده فضایاتاقرا  باال. ابریشمیبودمبا یاتنهپیراهنزرد

بیآستینودامنیچیندارکه ریزیبهطوریدهایمروارچسبان،

دورکمروباالیلبهدامنم یقه، بهردیفوباظرافتبهدور منظم،

خانمآلیسونبعد.دوختهشدهبودوجلوهدیگریبهمنبخشیدهبود

اینکهدوجرعهاز اشقهوهاز بارانرا سیگاریروشنکرد. نوشید،

 مروردیباریمهمچنان و صدایعبور خیسباشد خیابان که انگار .

 بهوضوحشنیده شنیدن.شدیموسایلنقلیهومردم دقایقیبعدبا

مشتری برداشت. گوشیرا صدایزنگتلفنازجایخودبرخاست،

بهخانمآلیسون سفارشدادهبودپشتخطبود؛ تاگفتیمکهمرا

.ناگهاندلمگرفت.بایدردیگیمومراتحویلدیآیمیکساعتدیگر

.تنهایکباراوراشناختمینم.صاحبمراکردمیمخیاطخانهراترک

دوستداشتم. بویعطرشرا بود، بتنکرده وقتیمرا بودمو دیده

تویذوق آنعطرهاییکه از بود؛ دستزدینمدیور بویعطر اما

 آلیسون پالمولیویاحهیراخانم صابون عطر همیشه او داشت. دیگر

وقبلازاینکهبهمندستبزندوشروعبهدوختودوزمندادیم

.بویعطرصابونپالمولیوشستیمرابااینصابونشیهادستکند،





بهترینعطرهاییستکهمنهیچوقت ازآنتوانمینمیکیاز را

.پنجرهبازاست.دیگرباردیمهنوزباران.محوکنممیهادوختدرزو

 سیگار بویدیآینمبوی تا بود کرده روشن شمعی آلیسون خانم .

حدسزدمکه شنیدندوسهضربهبهدر، با بینببرد. از را سیگار

و هیجان با صاحبمن درستبود. حدسم است. پشتدر صاحبم

متمنآمدومرالمسکرد.رنگزردمنچشمهراشتیاقتمامبهس

.خانمآلیسونایستادهبودوداشتبرایزنکردیمراخیرهیانندهیب

قهوه ماتومبهوتمنشدهبودومرتبختیریمجوان، مشتری، .

 خوشحالی اوکردیمابراز مدهوش و مست مرا دیور عطر رایحه .

 هوای اما بود خانمامنهیسساخته پالمولیو صابون عطر از بود پر

که جوان دختر روبروی مرا آلیسون خانم که هنگامی آلیسون.

گیسوانیمرتب،شفافوبلوطیرنگداشت،گرفت،دوستداشتمتا

 میان شیهادستشب، کردن باز و دختریهادگمهبمانم پیراهن

 جوان دختر بکشد. طول روز شبانه یک ازخواستیمجوان قبل

 تحویلگرفتن،یکباردیگرمرابپوشد

وقتیسرانگشتاندستشمراهادگمهبازکردن زیادطولنکشیدو

داشتاز او گرمند. و کشیده نرم، چقدر که حسکردم لمسکرد،

ومرتببهمندیچرخیم؛همانطورکردیمخوشحالیفراوانپرواز

نجوانشخوشبدیهایبلندکهچطوردرمیانپستیوکردیمنگاه

نشانترجذابرااشچهرهوواندامشراکشیدهامگرفتهنشسته،جا

دادمیم تشکر آلیسون خانم از مرتب جوان دختر بهکردیم. من .

دخترجوانراستیخوشدوخت،آراستهودلفریبشدهبودم.قراربود

وظیفهسنگینیداشتم. دریکمهمانیرسمیعصرانهبتنکند. مرا

 اودراینمهمانی،ممکنبودآیندهاوراتغییردهدحضور

خانمآلیسونتنگشدهبود.بااینکهیهادستچقدرزوددلمبرای

امامنبهاینخشکیعادتکردهشدیمگاهیپوستدستشخشک

دلم چقدر وخواستیمبودم. دستصاحبمبیرونبیاورد از کهمرا

بودمدرحالیایرؤست.مندربگویدببخشیداینپیراهنفروشینی

خودش مرا، مدل و جنس رنگ، بودم. جوان دختر به متعلق که

سپساینهنردستخانمآلیسونبودکهازمن بود، انتخابکرده

 یکپیراهنشیکوخوشدوختساختهبود

دستخانمآلیسونرویمنیهاانگشتهنگامیکهبرایآخرینبار

 انگار لرزید. قلبم باالینشست، از تنگشود دلشبرایم هم او که

هاسرشانه دور ناگهانبسیارامقهی، و دستکشید دامنمرا لبه تا و

باال ته تا را زیپآن و منپوشاند به پوششپالستیکیمرا سریع،

.آنزیرتاریکبود.دلمبرایخودمودمیدینمکشید.دیگرجاییرا

.بویکردمیموبوهاراحسدمیشنیمرنگمتنگشد.تنهاصداهارا

 و قیچی سوزن، پارچه، کمد، میز، باران، حسهانخقهوه، کم کم .

برمبهجایدوری و هنوزعطرصابونروندیمکردمهمهاشیاءدور .

 ■ .رفتمیمامابایدازآنجادادمیمپالمولیو
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 «عروسک، تفنگ و شلیک محبت» داستان کوتاه 
«مسعودحایریخیاوی»نویسنده


کهبهویترینفروشگاهاسباببازیدرحالیاشساله۹پدرودختر

پچی، پچ متعاقبآنصحبتو و صدایگریه بودند، دوخته چشم

توجهآنهاراجلبکرد.

 بچه یکپسر به مربوط و4گریه پدر به مربوط پچ پچ و ساله

اشاره یکتفنگتویویترین انگشتشبه با بچه پسر مادرشبود.

کردیم گفتیمو :" اینو خواممن در"می و آرامی پدرشبه و

پسرم!":گفتیمحالیکهسرشرابهگوشپسرشنزدیککردهبود

ومادرپسربچهمنتهیبا"تفنگمیخوایچکار؟اصالًقیمتشگرونه.

 هم چیزهای":گفتیمصدایبلند بریمجایدیگه، یترقشنگبیا

واینمکالماتادامهداشت."هست

امابعددرحالیکهبرقیکردیمربچهنگاهدخترکباتعجببهپس ،

بابامیم!مناون"گفت:میمیآقادرخشیدبهپدرشدرچشمانشمی

عروسکرامیخوام!قولدادهبودیبرایمعیدیبخری،االنمنزدیک

"عیده خانومشومیمیآقا. ایکسو فکرشپیشآقای حالیکه در ،

 گفت: دخترش به بود "پسرشون عزیزم! براتباشه میریم االن

.کردیمپسربچهنگاهیهاهیگروبعدباناراحتیبه".رمیگیم

پسرنفس پسربههمخیرهشدند، یکلحظهدخترو ایناثنا در

ودخترکهمبازباتعجبدیکشیموآببینیشراباالکردیمتازه

.کردیمنگاهش

میمیآقا آقایایکسپرسید: از و کرد قیمتشمگه"فرصتیپیدا

باشه؟ ارزون شاید "چنده؟ ایکسگفت: آقای نکنم"، فکر آقا! نه

ارزونباشه،فلزیهومنموسعمنمیرسهبخوامبراشبخرم.اینمگیر

واالوبالدهیجنگیمدادهکهتفنگوتوخوابدیدهکهباهاشبادزدا

!"میخوادش

همین ویتریندر از کشیدکه پسرکدستپسرشرا حینمادر

را ویترین روی اش دیگه دست با پسرک و کند دور را او مغازه

بگیردکهدستشلیزخوردوبههمینخاطربررویزمینخواستیم

وبازشروعکردبهگریه.دخترکپایبابامیمشحالتنشستهگرفت

دنبال را نگرانیصحنه با و بغلکرد کردیمرا یواشکیبهمیمیآقا.

و"دخترمبروتوبپرسعروسکچندهتامنهمبیام"دخترشگفت:

بعدهمیکچیزدیگریکهنامفهومبودگفت.دخترکهمباذوقو

پسرکاوج صدایگریه حال همان و شد مغازه استرسوارد البته

گرفت.

میمیآقا م،منمکوچیکبودمتفنگدوستداشت"بهپسرکگفت:

اصل پالستیکیباشهکه، فلزییا باهاشنهیآتفنگفرقینداره که

،چادرکردیموهمانلحظهپسرکدرحالیکهگریه"بتونیبازیکنی

و بود مادرش چادر رو دهانش حالیکه در و کرد بغل را مادرش

نهخیرم!تفنگآهنیقویتره"گفت:شدیمحرفهایشباهقهقادا

وباززدزیرگریه."همبیشتره!اشترقهیوبهتره،تازهصدا





ایکسگفت: نباید"آقای را گوشنکن حرف بچه ولشکن! آقا

بهخدا"اوجگرفتوگفت:اشهیگرکهپسرک"براشچیزیخرید.

،منتفنگرومیخوام،خودتگفتیبراتهرچیبخوایکنمیمگوش

بودکهضربات"خرمیم پاهایمادر مثلهمیشه، طبقمعمولو و

.کردیمدستناامیدانهفرزندشراتحمل

"دراینهیاهودرمغازهبازشدودخترکبالبخندشیرینیگفت:

بهمیمیآقا،"بابا!حراجیه!آقایفروشندهگفتبخاطرعیدحراجکرده

 برمتوببیمتفن"آقایایکسدرگوشیگفت: دستبزار با گهچنده

."کهبرییابیایتو!کنمیمبهتاشاره

واردمغازهشدوبادستتفنگتوویترینرااشارهکرد،بعدمیمیآقا

بادستبهآقایایکسعددزدیمازپشتشیشهدرحالیکهلبخندی

رانشانداد،البتهنیمشراباانگشتشست!۸.۹

هشدند.آقایایکسوخانومشوپسرکواردمغاز

کمیبعددخترکعروسکبهبغلوپسرکتفنگبدستازمغازه

دستشرابهصورتتفنگدرآوردوبهپسرکمیمیآقابیروناومدند.

شلیککردوپسرکبالبخندشیرینیبهاوپاسخداد.پسرکبادست

نگاهش قدردانی با و فشرد می شدت به پدرشرا دیگرشدست

ودخترکوچولوخداحافظیکردنوبهسمتمیمیآقاازهاآن.کردیم

دیگرخیابانرفتند.

بابا!پسرهدارهبهباباشمیگهازاین"دخترکبهبابامیمشگفت:

"پرسید:میمیآقا،"،بهتقولمیدم!کنمیمبهبعدهرچیبگیگوش

اونکهحرفینمیزنه! دارهمیگه!"دخترکجوابداد:"دخترم! چرا!

."!میفهمیمهابچهمنازچشماشمتوجهشدم،ما

بهچشماندخترشمیمیآقا حالیکه در سپسنشستو و ایستاد

،"آفرین!بگوببینمبهآقایفروشندهچیگفتی؟"گفت:کردیمنگاه

اینهمونحرف"دخترکجوابداد: گفتمباباممیگه، توروگفتم،

بقیشومنمیدم بااونآقایدیگهنصفحسابکن، قیمتتفنگرا

منتهیالکیبگیدبعضیجنساروحراجکردیموبینخودمونیکراز

"بمونه بعدهمهمونطورکهگفتهبودیاومدمصدات"وادامهداد:

."کردموگفتمحراجه

رضایتزدمیمیآقا بالبخندیاز بلندشدو و آسمانکرد نگاه و

پدرش به راه در دخترک پیشگرفت. در را خانه مسیر دخترش

میمیآقا دستتشلیککردی،"گفت: با پسره به چرا میدونم بابا!

."یدادیمچونداشتیبهششلیککردنرایاد

تاکسی مادرشمنتظرتاکسیبودند، و پدر پسرکآنورخیابانبا

باباایکس!"رشدند.پسرکدربینراهبهپدرشگفت:گرفتندوسوا

بهششلیک تفنگم منبا اما شلیککرد دستشبهم با آقاهه اون

"نکردم،میدونیچرا؟ "،پسرکپاسخداد:"چرا؟"آقایایکسگفت:

 داشتبهمنیاد و بود شلیکدادیمچونشلیکشدوستانه چطور

■ ."کنم
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 «ای برای ماههدیه» کودکداستان   
«علیپاینده»نویسنده



یهازماننیش،بلکهدرهمیسالپیلیخ،نهیروزگاریروز

نیهمییکجایدور،بلکهینی،نهدرسرزمیابچهر،دختریاخ

زندگ خودمان بر و اکردیمیدور اما شباهتی. بچه دختر ین

خداشت.اوتنهابود.یتاریهاقصهیهابچهبباتمامدختریعج

ا کسینه برادرینکه هم مادر، هم داشت، پدر هم نداشت، را

داتربزرگ و عمو عمهو همخالهو خالصهکلیی، و فکوی،

اشییتنهالیگر،امابازهمتنهابود.دلیدٔهیهمسالودرویفام

ا هیهم و بود، تولدش روز امروز که بود کساین روزیچ ن

ب تنهایبخصوصرا بله، تنها، بچه دختر نداشت. دریاد تنها،

یعنیناتاقآپارتمانشاننشستهبودوباتنهاهمدمش،یکوچکتر

.عروسکرادردستگرفتهزدیمباحرفیزیکعروسکباربی

ی،براکردیمیعروسکبازییطالیبودوهمانطورکهباموها

اگفتیماشغصهعروسکازغمو نهینکههی. نهپدر، چکس،

ادشیگرروزتولدشرایچکسدیونهه،تربزرگمادر،نهبرادر

بهشین تا کاریاهیهدست سر به دو هر مادر و پدر بدهد.

شانیزندگوبرادربهدانشگاهوهرسهانقدرمشکلدررفتندیم

د که هدیداشتند و کوچکخانه دختر تولد بهشیگر دادن ه

دخترهمیهیبرا نینطورآراموغمگیچکدامشانمهمنباشد.

نطورکهعروسکرادردستداشت،داشتباهاشینشستهوهم

ایکهناگاهعروسکبهحرفآمدوبهشگفتکه:آزدیمحرف

تمهماست؟!یدرروزتولدبرأهیهدم،انقدرگرفتنیواقعاًمر

نانداختویدوناخودآگاهعروسکرابهزمیماولشترسیمر

تاآنلحظههرگزدچونکهیهمکشیغکوتاهیدورشدوجیکم

نیبرا یشاتفاق که بود اسبابیکیفتاده باهاششیهایبازاز

عروسکبارب حالیصحبتکند. یدر بلند جا از وشدیمکه

 نترسدختر.مگرمنیبهمرتکاندیمدامنکوتاهشرا مگفت:

ن عروسک آغوشیهمان در شب هر تو که ویگرفتیمستم

؟!یادهیترس؟حاالچهشدهکهانقدریدیخوابیم

بودهکهبایمر تاحاالهمهرگزنشده ممنمنکنانگفت:

.یمنحرفبزن

بارب هیعروسک حاال تا آخر ویگفت: تنها انقدر وقت چ

نبودیغمگ تمامین بزنم. حرف باهات من باشد الزم که

اسبابهاعروسک تمامهایبازو و حرفزدنهستند به قادر

اماکنندیمصاحبانشانرادرکیهاصحبتاعمالوحرکاتو

هرگز با ندارند یبگویسخنهاآناجازه یند حضور در هاآنا

تنهاباشد.یلینکهآنکودکواقعاًخیانجامدهندمگرایحرکت



احرکتینصورتاستکهمااجازهسخنگفتنویتنهادرا

م...بلهیم.وامروزمریمتاصاحبمانراازغمنجاتدهیدارکردن

.یامروز...توواقعاًتنهابود

ختهبودبهسمتعروسکرفتیترسشفروریمکهکمیمر

ردویکهصورتشمقابلعروسکقراربگیخمشدجوریوکم

یبرایتوانیمبا،یعروسکزیاایارخوب،حاالآیبعدگفت:بس

؟یهمانجامدهیمنکار

کهنه،قدرتهرکسیکردوگفت:هرکاریعروسکفکر

مرز و دریحد بتوانم اگر بگو، کارترا تو اما ندارم،یدارد، غ

.دهمیمتانجامیبرا

.خواهمیمهیکهدیمذوقزدهگفت:منیمر

کم باز یعروسک چه گفت: و کرد اگریاهیهدفکر بگو، ،

.کنمیمهیتهتیبتوانمحتماًآنرابرا

 فکر خودش با مرکردیمعروسک احتماالً اسبابیکه م

ودرحدتوانعروسکهمبودخواهدیمیزیچی،لباسیایباز

فقطبرا براییکهآنرا مریشتهیکبار نهایهکنداما تیمدر

کنارزدوبهیتعجبعروسکبهسمتپنجرهرفتوپردهراکم

شبیهاستارهنیدوتازهاولکشدنبویآسمانکهدرحالتار

ماههه.ینگاهکردوذوقزدهفرزدندیمدرآنچشمک ادزد:

.خواهمیممنماهرا

منگاهیمرٔزدهعروسکچندلحظهشوکزدهبهچشمانذوق

چن اما، ماه! گفت: سرانجام چیکرد. منیزین توان حد در

ین یبخواهیترسادهٔهیهدشودینمست. مثالً ی؟ عروسکک

با؟یزیکلباسپرنسسیایگر؛یدیبایز

حالیمر در لجبازانه یم رها را پرده سرشراکردیمکه و

.فقطوفقطخواهمیمگفت:نه.نه.منفقطماهرادادیمتکان

همان.ماه.

یروبروییفکردکههرشبدرتنهایعروسکتعریمبرایمر

رهکنندهیوآنکششخکردهیموبهماهنگاهنشستهیمپنجره

 روزهادهیدیمرا همییو نبوده آسمان در ماه خیکه یلیشه

کیکهدهیترسیمشهیستوهمیکهچراماهنشدهیمناراحت

گرساختهشودویکآپارتمانبلنددیشانیپنجرهیوقتجلو

ندوازآنچهکههستهمتنهاترشودیگرنتواندماهراببیمدیمر

چ تنها یزیو در واقعاً فقطخواهدیماشیزندگکه و فقط

همان...ماهاست.
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چنیعروسکمدت واقعاً رفت. فرو فکر کاریبه حدین در

ازسو نبود. یدیتواناو درستدریکهمرخواستینمگر مرا

ببیروزتولدشنااُم ینکاریم،چنینمریدکند.سرانجامگفت:

ن من توان حد بخواهیدر اگر اما یست. راتوانمیممن تو

ییراهنما به منتهیبرساتخواستهکنمتا ای. ناستیمسئله

ممکناستخطرناکییزگرانبهاینچیکهبهدستآوردنچن

ا ایباشد. از تو یکاش اتخواستهن یدیکشیمدست مثالً،

با...یزیکلباسپرنسسیمنیخواهینم...یخواهینم

بهمرعروسکلباسپرزرقوبرقخودش منشاندادویرا

هکنم؟یتتهینبرایذوقزدهادامهداد:مثلا

پ یعروسک فکر خودش مرکردیمش حتماً ایکه از نیم

شادیپ با نظریشنهادش عکس به اما کرد خواهد استقبال

سردنِقنِقکنانپاسخداد:نههه.نههه.یلیمخیعروسکمر

.فقطهمان.خواهمیممنهمانماهرا

حالیمر رویمدر حالتقهر به عروسکبرمیکه از یشرا

 اگر فقطهمان. داد: ادامه انجامامخواستهیتوانینمگرداند را

پسبرایده یهمی، مثلقبل. اصالًشهساکتشو. ازاصالً... ...

نم.یتوراببخواهمینمگریشمنبرو.دیپ

عروسکباربیمر شد. عروسکدور از گام چند ازیم واقعاً

آخررهاکردنصاحببرایمترسیدمریتهد هایبازاسبابید.

کارخ اگریزیآبرورٔهیماسختویلیواقعاً میتصمیابچهبود.

بازگرفتیم اسباب بیکه دور را ایخود یندازد امر ٔهیمان

بود.وعمراشیزندگدرتمامطولیاسباببازیبرایشرمسار

 هایبازاسباب مثل هاانسانهم اتفاق اگر یایکیزیفنبود.

 حتافتادینمبراشان بود بازیممکن تاهاقرنیبرایاسباب

یزمان جسم حشانیکیزیفکه داشتبه ادامهیوجود اتخود

ا تمام در و بازیدهد. اسباب مدت نداشتین اجازه هرگز

شودچراکهیگریاواردمنزلدیارکندویاختیگریصاحبد

انجهانبایدلکودکصاحبشراشکستهبودومجبوربودتاپا

نادامهدهد.یننگیکزندگیبهیشرمسار

ارخوب.یگفت:بسیجدیلیبلندوخیپسعروسکباصدا

.کنمیمرابرآوردهاتخواسته

خوشحالیمر با راستیم برگشت: عروسک سمت به

؟!واقعاً؟!ییگویم

گفت:واقعاً.بردیمنوباالییکهسرشراپایعروسکدرحال

نکارممکنیادتباشدکهمنبهتهشداردادمکهاییمنته

نداشتهباشد.یاستخطرناکباشدوسرنوشتخوب

کشدویگرچندگامبرداشتوبهعروسکنزدیمباردیمر

روبهشدیموخمزدیمنیراستشرابرزمیکهزانویدرحال

دبکنم؟یست.فقطبگو.چکارباینیعروسکگفت:مشکل

متوجهشدهبودکهراهد وجودیگریعروسککهحاالکامالً

گفت:تنهاخواهدیمرااشخواستهمواقعاًسرسختانهینداردومر

برآوردهکند.رااتخواستهتواندیمکجادوگری

جادوگر؟د.متعجبگفت:یمپریکلحظهرنگازرخسارمری

عالمتتأ مرییعروسکسرشبه داد. تکان اما...ید گفت: م

هم مادرم یاما... اگفتیمشه و ندارند. وجود جادوگرها نیکه

.هاستقصهزهافقطمالیچ

مر نه گفت: یعروسک اشتباه مادرت جادوگرها،کندیمم. .

ید ،یاخواندههاقصهکهدریگریدیزهای،وتمامچهایپروها،

ماهرابهیخواهیمابازهمی،واقعاًوجوددارند.حاالآهاآنٔهمه

؟یاوریدستب

بعدازفکریمیمر باردیکلحظهدرنگکرداما گریکوتاه،

.خواهمیمذوقزدهگفت:بلههه.

د که مریعروسک براید انقدر یرسیم به اشخواستهدن

بس استگفت: برایمصمم خوب. یپیار کردن جادوگر،کیدا

.یداوراطلبکنیبا

 ویمرٔقصهیهاکتابیچوبٔقفسهعروسکبه کرد اشاره م

کشبرا.یهزارویهاقصهاور.کتابیادامهداد:آنکتابراب

حرکتکردوباهاکتابیچوبٔقفسهممتعجببهسمتیمر

ویسیکهمربوطبهبازنویکتابهاآنانیعروسکازمییراهنما

روزرسان یتعدادیبه یهاقصهاز و آورد.یهزار را کشببود

 از پر که هاعکسکتابمصور جلویزیهاینقاشو را بود یبا

مخواستکهکتابرابازکند.یعروسکگذاشت.عروسکازمر

آها کتابگفت: به رو آهایبعد چطوری... بدانم، بگو کتاب. ...

افت؟یکجادوگررایندورهزمانهیدراشودیم

چیاماکتابهکردیمممتعجببهعروسکوکتابنگاهیمر

هرگزسخنیحرکت همچنانبینکردو حرکتبرجاینگفت.

...یروبهکتابادامهداد:آهاترمحکمنباریماندهبود.عروسکا

.ییگویدانمکهتوهمسخنمیاور.میدرنیکتاب.بازیآها

چ رایجادوگرتوانیمندورهزمانهیطوردراحاالبهمنبگو،

داکرد؟یپ

گرهمکتابروموردخطابخودقراردادیعروسکچندبارد

ب کتابهمچنان صحبتیاما هرگز و بود مانده یحرکتبرجا

بس عروسکگفت: هینکرد. به تو که حاال خوب، دردیار یچ

پسیخورینم برایاچاره، یهم آتشماندینمما را تو که

مرم.یبزن به رو مریعروسک داد: ادامه ازیم و برو جان، م

اور.یآشپزخانهفندکمادرتراب

شهاوراازدستزدنیدودلبودآخرمادرشهمیمکمیمر

وسا یبه که آنجا از اما بود کرده منع آشپزخانه دیترسیمل

 دو اشخواستهاشیدلعروسکبخاطر از نکند برآورده اتاقرا
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پاورچیب و رفت پاورچیرون کسین آنکه بدون بهین بفهمد

راهبهیسمتآشپزخانهرفتوفندکراهمراهخودشآورد.تو

ب که کرد مادرشنگاه و یپدر در کدام هر ازیاگوشهتوجه

بودند.مادریبزرگشاننشستهومشغولانجامکارییرایسالنپذ

بودوپدرتلوزیموبایرو برادرکردیموننگاهیلشخمشده و

شا و بود کجا که نبود معلوم اصالً آنیبزرگشهم تا اصالً د

ساعتبهخانهبرنگشتهبود!

مر پاورچیخالصه و آرام رفتوینپاورچیم آشپزخانه نبه

ازکنارگازبرداشتودوبارهبهاتاقخودبازگشت.دررایفندک

ستکنارعروسکهمبستوازپشتقفلکرد.بعدفندکبهد

گرازینزدونشست.عروسکباردیشرابرزمیوکتابدوزانو

کتابیکتابخواستکهجا اما بهشاننشاندهد را جادوگر

.عروسکخوردینمینافتادهوتکانیحرکتبرزمیهمچنانب

ایم،عزیارخوب،مریمگفت:بسیدروبهمریندیکهچن نیزم،

.آنراآتشبزن.خوردینمیچدردیکتاببهه

کینکهفندکرابهکتابنزدیمفندکراروشنکرد.همیمر

کتابج ناگاه رویکشیغیکرد کهآنشیهاصفحهیدو انگار

ایپاهاهاصفحه باشند یش و کهخواستیمستاد کند فرار

سدکردندودریعروسکومر گٔگوشهمراهشرا ریاتاقاورا

د.یدرآمدوگفت:نهنه،مراآتشنزنانداختند.کتاببهسخن

پسبا گفت: او به برایعروسکرو ید پیما دایکجادوگر

.یتوانیمدانمکهی.میکن

مر خود فکر منبه اما کنیکتابگفت: باور دکهیمهستم.

مثلماه،نهیاهیهدست.خواستنجادوگر،یکارتانکارخطرناک

ست.ینکارخطرناکینه،ا

نداشتهباش.فقطینکارهاکاریگربهایودعروسکگفت:ت

داکردنجادوگررابهمانشانبده.وگرنه...یراهپ

گرفندکروشنرایمباردیماشارهکردومریعروسکبهمر

دوالتماسکنانیغکشیگرجیکتابباردککرد.یبهکتابنزد

م،فقطتورویگویم،میگویارخوب،میارخوب،بسیگفت:بس

د.یخداآنفندکراازمندورکن

د.گفت:یکشیمفندکراخاموشکرد.کتابنفسراحتیمر

یلیخ فقط خواستیخوب؛ خودتان که باشد حاالیادتان د.

د.یهکنیمراتهیگویکهمییزهایچ

بهیواشکیگریمباردیبزرگخواستکهمرٔقابلمهکیکتاب

کارمتوجهشدکهپدرونیآشپزخانهرفتوآنراآورد.هنگاما

ازی.مقداراندرفتهخودبهخوابیمادرشهرکدامدرسرجا

مآنراهمآورد.سهعددیمراخواستکهمریانپدرمریآبقل

ٔهیتوصمبهیرامرهایعمانمویمو.لیآبلیومقداریعمانیمویل

آبل بعدکمیانریمودرونآبقلیکتابلهکردوهمراه یخت.

پاششیرو خینمک را مرغ تخم عدد سه و احتیلید اطیبا

تخمٔدهیسفکهزردهویختبهشکلیشکستودرونقابلمهر

د.آخرسربهیقابلمهپریمرغازهمجدانشوندوهفتبارازرو

مریتوص کتاب موهایه تار از عدد چند قیم با را یچیخود

رویکوچکشچ سرانجامکتابگفت:یدو موادگذاشت. تمام

شماودرٔخانهدانمکهدریهمالزماستامامیگریدیزهایچ

دوارمکهجواببدهد.ی.امشودینمافتینموقعروزیا

میمریوردمانندکهبرایکتابشروعکردبهخواندنجمالت

را کتابجمالتنامفهوم که همانطور بود. عروسکنامفهوم و

اتقابلمهشروعبهجوشآمدنکرد.یمحتوخواندیمبلندبلند

درقابلمهیبعدهمقابلمهبهلرزشدرآمدوناگهانانگارکهبمب

محتو تمام باشند صدایگذاشته و اطرافپخششد یاتشبه

بلند مریبنگ آمد. خیهم ترسدیترسیلیم وی. پدر که د

کههمهیدعوایدارشدهباشندوحسابیمادرشب شکنندچرا

فشدهبود.اولشجرأتنکردامابعدازیکثیاتاقشحسابیجا

بازکردوازاتاقخارجشدودرنهایلیخیمدت تیآرامدررا

افتادهباشد،پدرومادرشیدکهانگارنهانگارکهاتفاقیتعجبد

مراندرفتهسابقبهخوابیدرهمانجا الشراحتیمکهخی.

بس کتابگفت: اتاقبازگشت. به بود حاالفقطیشده خوب، ار

.حاالمرابهدیآیمدمنتظربود.جادوگرخودشبهسراغشمایبا

کتابخانهبرگردانیجا بهترهمهستکهکمیخوددر نیاید.

تم کنیاتاقرا یز و خودتانید باشد، منیخواستادتانهم دو

ست.ینکاردرستنیبهتانگفتمکها

کصبحمشغولیمکتابرابهکتابخانهبرگرداندوتانزدیمر

وقت بود. اتاقش کردن یپاک آسمان از اولرفتیمماه نیو

پدیخورشیهااشعه آرام آرام مشرق از ید رنگشدندیمدار و

مخستهیمر،تازهدییگرایمییبهروشنایرگیآسمانداشتازت

د.دریسرشکشیرفتوپتورارواشکودکانهوخوردبهتخت

جوان زن تر، طرف آن کوچه چند لحظات، بهیهمان داشت

کمدرنیکمجتمعشیهفتمٔطبقهدریکهآپارتماناشخانه

بازم یبود یاهالٔهمهگشت. اکردندیممحلفکر نخانمیکه

شودیممجبورهاشبیکدکترمجردوپولداراستکهبعضی

هرگزبهچشمخوداویچکدامازاهالیمارستانبمانداماهیدرب

نیکهادانستینمدهبودویندیمارستانیابیچمطبیرادره

د انقدر که یخانم خانه به بهاشبدیآیمر کاریدر مارستان

بخصوصدکندینم کار محفلبخصوصیگریبلکه... داردیدر

دازآنباخبرشود.ینباچکسیکهه

ا نخانمبهاصطالحدکترداشتخستهوخوردبهیخالصه

بازم احساسعجیخانه خانه، در درستدم دریبیگشتکه

کنفراوراطلبکردهاست.مدامیخودحسکرد.ودانستکه



 

 1315 ماه دی |چوکماهناهم ادبیات داستانی |هفتاد و هفتمشماره 11

ادیپرسیمازخودش وچگونهدر زمانهکهیکهچطور ندوره

فراموشیمیقدیمردموردهاوجادوها وجادوگرهااندکردهرا

ینجادویکنفرتوانستهچنیاندشدههاافسانهجزءییکجورهای

رابخواندواویایمیقدنوردیکچنیداکندویراپیایمیقد

نبودامامجبوربودکهیرااحضارکند!جادوگرمتعجبوخشمگ

.اندفراخواندهکهاوراییبهسرقراربرود.جا

دونهپدرونهمادرونهیظهرخوابیهاطرفمآنروزتایمر

دکهچرایچکسنپرسیاوراصدانزدوهیحتیگریچکسدیه

.پدردهدیمبدیدهوچرااتاقشانقدربویتاآنموقعروزخواب

چهاریهاطرفوتارفتندیمومادرهردوصبحزودبهسرکار

بازنم خانه به ظهر از بعد مریپنج خودشیگشتند. ظهرها م

دریغذاها برمیمانده مادرشازخوردیمداشتویخچالرا .

گریدیوازسوکردیمکسواوراازدستزدنبهفندکمنعی

روزیغذاهادیبایمچطوراشدختربچهکهدیپرسینمازخودش

آ و بعدبخورد داغو یقبلرا خکردهییفرزندشغذاهااصالًا

خوردیم داغیو آنرا وقتکندیما مادر و پدر بهخانهی. که

سریعغذایچکدامحوصلهنداشتند.مادرسریگشتندهیبازم

یایدست خوابکردیمدرست به زود دو هر هم معموالً و

.رفتندیم

مر روز یآن تا خوابیهاطرفم ویظهر بود تابستان د.

مریتعطهامدرسه هروقتکهتوانستیممیلو خواستیمتا

خچالبرداشتوخوردیازیاماندهیبخوابد.بعدبلندشدوغذا

اسباب با مثلهرروز بعدشیهایبازو عصرشدو رفتتا وَر

کم و آمد داغانیمادر و خسته انقدر دو هر و پدر او از بعد

دویکیودادندیممرایبهزحمتجوابسالممریبودندکهحت

کهدانستینممیمراصالًساعتبعدازآندوبرادربزرگشکه

یانهوخالصهسرانجامشبشد،شبیشببهخانهآمدهیادیآ

هاشبٔهمهرمثلیدلگ مریاهلخانهزودخوابٔهمهو میدندو

 خواب تخت به داشت ناگاه...رفتیمهم پشتیدکه د

موهایزیزن...اشپنجره که زیشرابیبا روسریرنگشاز یر

چیآو بر که انگار است میزیزان استیدر سوار آسمان ان

زیا و چشمیستاده مریر به که یانگار غره چشم ورودیمم

.کندیمننگاهدختریخشمگ

ممتعجبیشهزد.مریزنچندبارباپشتانگشتاشارهبهش

یترسانبهسمتپنجرهرفتوپنجرهراگشود.درحایوکم

؟یهستیگفت:شو..شو..ما...کدیلرزیمیشکمیصداکه

زنگفت:بروکنار.

یهجاروبرقیشبیزیمازکنارپنجرهکناررفت.زنازچیمر

ه؟!ی...ن.چی...یگرلرزانگفت:ایمباردیادهوواردشد.مریپ

؟یهستیشماک

؟یمهستیزنگفت:تومر

یمر به مراییتأٔنشانهم تو گفت: زن داد. تکان را سرش د

؟یافراخوانده

؟یملرزانگفت:شو...ما...جادوگرهستیمر

بهعالمتتأیا سراَندَرپایینبارزنسرشرا یدتکانداد.

براندازیمر یمرا بهنظر داد: ادامه و فقطدیآیمکرد کیکه

؟!ی!چگونهمرافراخواندیهستیعادٔبچهدختر

یمر با عروسکم...م گفت: و کرد عروسکشاشاره انگشتبه

اون...

مر حرف وسط به پریجادوگر تویم با عروسکت گفت: و د

حرفزده؟

د مریبار عالمتتأیگر به جادوگرییم داد. تکان سرشرا د

تیبرایناتفاقیکهچنیتنهاباشیلیدخیزمزمهمانندگفت:با

افتاده.

 بلندترو هر در اما کرد: بااضافه یحال بگید هریریاد که

.ییشنگشایکسبهپنجرهزدپنجرهرابرا

بلندتروانگشتیکهصدایجادوگردرحال رااشاشارهشرا

یتهد تکان وار آورددادیمد شانس واقعاً داد: کهیادامه

نصیجادوگر من خیمثل منیلیبتشده. مثل واقعاً هاشان

ستند.ین

.جادوگرکردیمستادهوجادوگررانگاهیممبهوتبرجاایمر

رابازکردوشیهااخمیکهمتوجهترسدختربچهشدهبودکم

؟یخواهیمارخوب،بگوازمنچهیگفت:بس

یمر نگاه جادوگر به مبهوت که همانطور انگشتکردیمم

کهجادوگرباآنآمدهبودگرفت.یالهیوسرابهسمتاشاشاره

حال در سریجادوگر سمتوسیکه به نگاهشرا بعدیع و له

من!ٔپرندهیگرداندگفت:جارویمبرمیدوبارهبهسمتمر

ایمر گفت: منمنکنان و بهتزده همچنان ینجارویم

پرندهاست؟

د بار عالمتتأیجادوگر به سرشرا مرییگر داد. تکان مید

فکر أپرندهیجاروکردمیمگفت: از نیجادوگرهادستهدارو

مأمورییجاروها شهرداریکه ین تمهاابانیخهاآنبا زیرا

باشد.کنندیم

لبانشنقشیبررویکلحظهلبخندیکهیجادوگردرحال

آنکهمالشدیمعمحویوسر قبلاستدختر.هاقرنگفت:

 مدرن شودیمجهان مدرن هم جادوگرها بگوشوندیم. حاال .

؟یخواهیممرایاتوجارویبدانم،آ

بهعالمتنفیمر پسیمسرشرا گفت: جادوگر تکانداد.

.یخواهیمیگریزدیچ
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ازکنارمر مکهازسرراهشیجادوگرچندگامجلورفتو

ید.ناگاهبشکنیواراتاقرسیعبورکردوبهکناردرفتیمکنار

آننشست.یظاهرشدوجادوگررویایصندلزدکهدراثرآن

کس چه بدانم، بگو اول قدیگفت: ورد ویمیآن خواند را

برایچنییجادو فکرینکهنرا کرد، نیکهاکنمینمتواجرا

کارعروسکتباشد.

دیمر بار عالمتمنفیم به سرشرا جادوگریگر داد. تکان

ک پسکار براینکارخطرناکیچنیست؟چهکسیگفت: یرا

تنهاانجامداده؟!ٔبچهکدختری

یمر انگشتبه با باشیهاکتابٔقفسهم جادوگر کرد. اشاره

مر کرد. یاخمبدانسمتنگاه انگار که ازهاکتابمحسکرد

کم مریترسجادوگر به دوباره جادوگر رفتند. فرو هم میدر

 نکاریرندکههرگزچنیادبگیدیباتیهاکتابنگاهکرد.گفت:

نکنند.یخطرناک

 ازشیهااخمجادوگر بدانم، حاالبگو ادامهداد: کردو باز را

دختر؟یخواهیممنچه

ذوقکردیمبهعادتیمکهانگارکمکمداشتبهآنغریمر

.خواهمیمادزد:ماههه.منماهرایزدهفر

د.یمحسکردکهانگاررنگازرخسارجادوگرپریکآنمری

رانداشت.جادوگرمتعجبیدرخواستنیراستشاصالًانتظارچن

ماه!یپرس بهعالمتتأیمرد: دتکانداد.ییمخوشحالسرشرا

ول گفت: ایجادوگر یدختر، گرانبهایبسٔهیهدن وییار ست

ییجادوها طلب را کندیمسخت دیچشودینم. یگریز

؟یبخواه

.خواهمیمادزد:نههه.منهمانماهراینفریمخشمگیمر

رادرهمبرد.شیهااخمو

جادوگرهمچنانمتعجبگفت:امادختر،بهدستآوردنهر

براییزبهایچ توییزگرانبهاینچیبهدستآوردنچنیدارد.

ایهمپرداختکنیگزافیبهاستیبایم کاشازآنصرفی.

.یکردیمنظر

دیمر بار خشمگیم فریگر راین ماه من ه. ه نه زد: اد

.خواهمیم

فکردهیعروسکتعریکهبراییزهایگرتمامچیمباردیمر

برا را تعریبود هم یجادوگر از کرد. وشیهاییتنهاف گفت

شهیرماهنداشتهوهمیبهغیچهمدمیارهیبسیهاشبنکهیا

جلودهیترسیم اگر یرویکه کآپارتمانبلندیشانیپنجره

د از شود ایساخته از و شود محروم ماه هستیدار که نهم

دقتبه جادوگربا چندیمریهاحرفتنهاترشود. مگوشداد.

بلندیاقهیدق جا از که همانطور سرانجام کرد. سکوتفکر در

منبخاطرجادورفتیمبازٔپنجرهوبهسمتشدیم ییگفت:

ا رایکه تو حتماً که هستم مجبور کرده اجرا احمق کتاب ن

مریراض اما یکنم و بدان دادم،م، هشدار تو به باشکه آگاه

،ییگرانبهأهیهدنیبهدستآوردنچنیهشداردادمکهتوبرا

.یپرداختکنیگزافیبهاستیبایم

بهسمتمریکهرویجادوگردرحال گرداندویمبرمیشرا

جد حدینگاه تا یخشمگیو دختر بر را خود انداختیمن

؟ینبهاهستیاحاضربهپرداختایگفت:آ

حالتتأیمر به سرشرا خوشحال جادوگرییم داد. تکان د

باشند.اتخانوادهیاگرآنبهااعضایگفت:حت

مگرفت.جادوگرادامهداد:یخندهرادرصورتمریبهتجا

پدر...مادر...وتنهابرادرت؟

اعضایمر تمام رفت. فرو فکر به چکارامخانوادهیم واقعاً .

بکنم؟توانمیم

یمر از یم خود با سو روزدیشیاندیمک واقعاً اگر یکه

اوجاشپنجرهیبلندجلویآپارتمان هرشبدر او سبزشودو

تنها دییسکوتو بایاز چه شود محروم ماه ازیدار و بکند د

یدیسو فکر خود با زندگکردیمگر دیکه اعضایبدون یگر

معنااشخانواده چه دهدیمییواقعاً از بی. سو خودشک ا

مادرشهدیشیاندیم و پدر بهایکه آن اویچگاه به را الزم

ازاندنگذاشتهفرزندشانیبرایومحبتووقتکافاندنداده و

درهرحالهرچهکهباشدوکردیمگرباخودشفکریدیسو

باشنددرهرحالپدرویپدرومادربدهاآنهرچقدرهمکه

.دهدیمییچهمعناهاآنبدونیمادرمهستندوواقعاًزندگ

نموضوعفکرکرد.تمامجوانبرایایرویاقهیدقمچندیمر

صبورانهیچمزاحمتیهید.جادوگربیخودسنجٔکودکانهباذهن

ٔهمهمقشنگیبهانتظارنشستتامراششدهظاهریصندلیرو

مخودراگرفت.گفت:یمتصمیرابکند.وسرانجاممرشیفکرها

.کنمیمممراگرفتم.منماهراانتخابیمنتصم

ارخوب.یگفت:بسشدیمشبلندیکهازجایجادوگردرحال

ر.یندهبپذیاماعواقبکارتراهمدرآ

داشتادامهیمگامبرمیجادوگرهمانطورکهبهسمتمر

پرازآبیاکاسهتانیرووازآشپزخانهخوب،حاالبیلیداد:خ

اور.یمنبیبرا

ندراتاقشرابازکردوازینپاورچیشهپاورچیممثلهمیمر

سالن کرد. حرکت آشپرخانه سمت به و شد خارج اتاق

آنکهیکمروشنبودبیونباصدایکبود.تلوزیتارشانییرایپذ

یرفضایکهسکوتدلگیریزیداشتهباشدوتنهاصدایمخاطب

مبهآشپزخانهیونبود.مریتلوزیهمانصداشکستیمسالنرا

برداشتویاینیچٔکاسهصدایبتوانستیمرفتوتاآنجاکه

رآبکردودوبارهبهاتاقشبرگشتودرراپشتسرشیازش
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سمتپنجره به جادوگر داد. جادوگر به را کاسه بعد بستو

 رو را کاسه گرفتجوررفت. ماه کاسهیبه در عکسماه که

وردیب مانند زمزمه بعد و دمیفتد کاسه بر و بعدیخواند و د

نهمماه.یا،ایمداد.گفت:بیکاسهرابهدستمر

ن.یممتعجببهکاسهنگاهکرد.گفت:همیمر

ن.یجادوگرگفت:هم

خ هم یسریلیبعد که انگار متوجهیکسدیترسیمع

ناپدیحضورشدرخانهشودصندل رونیدکردوازپنجرهبیرا

رو پاشپرندهیجاروبرقیرفتو افقینشست. در آنکه شاز

ماهٔکاسهنیمگفت:مواظبباشکهایدشودروبهمریشبناپد

آنینشودتومجبوریزدچراکهاگرچنیننریچگاهبهزمیه

.اتخانواده.تمامافرادیگزافرابپردازیبها

سرشکالهییکجورهایکهجادوگرکردیمماولشفکریمر

توانستیمآبراخودشهمٔکاسهرماهدریگذاشتهوآخرتصو

آنتصویبهآسان متوجهتفاوتمرموز بهمرور اما ردریبسازد

د تصویآببا ایرهایگر آبشد، در آنیماه آبٔکاسهنکهدر

مایفقطتصو هر نه و بود چیه دیچ یز ریانعکاستصومثالًگر

کهپنجرهبستهبودوییهاوقتوارویدیاالمپِرویسقفاتاق

بعدکهیآببودومدتٔکاسهرماهدریدرروزبازآنتصویاحتی

مر ترس پیباالخره وقوع به آپارتمانیم و جلویوست یبلند

 جلویپنجره و شد آنتصویشانسبز گرفتباز را دریماه ر

باآنحرفشیهاییتنهاموقعتوانستیممیآببودومرٔکاسه

شیهمبراییهاوقتکیرماهیآبوتصؤکاسهبزندودرواقع

.تربزرگبرادریپدربودوهممادروحت

 گذشت، هاماهروزها و پهاسالگذشت، وآمدیمسالیاز

مررفتیم ی. و بزرگ کالسشدیمتربزرگم به سال هر و

بهتدررفتیمیباالتر مشکالتدی. اشیزندگگرواردیجانقدر

 مٔکاسهشدکه کنار که تحریآبرا خیز بود یلیرشگذاشته

هاوقت حتکردیمفراموش مهاوقتیبعضیو خودش یبا

کروزعروسکشباهاشحرفزدهاستویاواقعاًیدکهآیاندش

بعد یجادوگرشَبِ استو اتاقششده وارد پنجره شایاز دیا

بودهاست؟!اشکودکانهذهنٔساختههاآنٔهمه

هاوقتیگاه به ٔکاسهمتعجب نگاه هنوزکردیمآب که

درآنبودومتجبتربایگریدٔاضافهریچتصویهیرماهبیتصو

پساندفتادهینچگاهیآناتفاقاتهٔهمهکهاگردیشیاندیمخود

ناپدیرکههینتصویا یچشودینمدیچگاه باترمتعجبستو

م یاندشیخود حتماً ممکناستو مگر هانیأهمهدکهآخر

یکهواقعاًروزشودیمککودکباشدومگریذهنٔساختهدیبا

وردخواندهباشدوامقصهباهامحرفزدهباشدوکتابیعروسک

جادوگر جارویبعد بر سوار پنجره اتاقمیبرقیاز وارد پرنده

شدهباشد؟!

آوردیمرااشیمیقدیهایبازوکارتوناسبابرفتیممیمر

کیکهحاالیعروسکباربیمیقدیهاآشغالانآتویوازم

وگرددیکشیمرونیشراازدستدادهبودرابیکپایچشمو

یوخاکرو وحرفکردیمبهشنگاههامدتوتکاندیمشرا

چگاهیوهماندیمحرکتیهمچنانبیاماعروسکباربزدیم

هکردینمیحرکت مریو ایمسخنیچوقتبا نظنینگفتو

بیمر تقویمرا بفقطیآناتفاقاتعجٔهمهکهکردیمتیشتر

ریخودشاستاماهمچنانآنکاسهوتصویذهنکودکٔساخته

بزرگدرذهنشبود.سؤالکیماه

تارفتندیموآمدندیمهمیازپهاماهبودوروزهاوهانیا

رستانبهخانهآمدویازدبیمخستهوعصبانیمر...ینکهروزیا

خوردوکاسهافتادوشکستوینیچٔکاسهتوجهدستشبهیب

پخششد.ییهرکدامدرسوینیچیهاتکه

مر یناگاه انگار که درونیدرونیبنگیصدامحسکرد در

تکاندهندهیاآنصدایکهآدانستینم.واقعاًشنودیمخودش

خودشاست وجود درون فضایاز صدایبیا انگارییرون. که

تغ و داد تکان را وجودش انجامیرییتمام مرموز و شگفت

گرفت.

درونسرشصدایمر هنوز تکانداد. سرشرا بار یمچند

تنهایلیکهآدمخیی.مثلآنموقعهادیشنیمیسوتمرموز

صدا ایمرموزیباشدو اما درونگوشخودحسکند نیدر

یدترمثلموجپسازانفجاربمبینباربلندتربودوشدیصداا

.یکیدرنزد

شبود.همهجارایزسرجایمازاتاقشخارجشد.همهچیمر

حالتعاد کم کم اتاقشبرگشت. به سر آخر افت.ییگشت.

اینیچیهاتکه از درونسطلیرا و جمعکرد آنوَر و نوَر

بهیسینخیسبودوایفرشاتاقشخیخت.چندجایزبالهر

اروزنامهیبادستمالشدینمگریکهدیفرشنشستهبودجور

جاصالًیناراحتبودامابهتدریماولشکمیآبراجمعکرد.مر

فخودومروریانجامتکالآنموضوعرافراموشکردومشغول

هاسالنیشد.اصالًفراموشکردکهدرتماماشیهادرسکردن

رشبودوچهیزتحریمٔگوشهازماهدریریتصویحاویآبٔکاسه

آبحرفٔکاسهباآنییوچهروزهاوچهشبدرتنهاهاسال

راستیپیامادربزرگیزدهانگارکهآنکاسهخواهرکوچکترو

براییسکوتوتنهأقصهمیشبمرکههر فیشتعریشبشرا

رازهاکندیم تمام سیو در پنهان غم و براینهفته را شینه

.دیگویم
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روزویروزبودوپریزمثلدیداکرد.همهچیروزمرهادامهپیزندگ

ماندهبرداشتوخوردویخچالغذایقبلازیهاسالممثلتمامیمر

 بجاتربزرگحاالکه بود موبایاسباببازیشده رفتتایبا لشوَر

امد.یامد.پدرشنینیزنگیصدانکهعصرشدوبعدشبشداما...یا

شدریدخوددررابازنکرد.برادرشکهمعلومنبودشبپیمادرباکل

نگشودومریانهعصبانیخانهبوده آپارتمانرا تنهادریمتنهایدَرِ

سکوتنشستهبود.

یهااندامشروعوبعدبهتماماشمعدهبازیعجیکمکماسترس

لرابرداشت،بهپدرشزنگیتکرد.تلفنرابرداشت،موبایبدنشسرا

راانجامدادودادیمکمانجامیلیکهخیزد،بهمادرشزنگزد،کار

ه بوقپشتبوقاما بداخالقشزنگزد، برادرِ رایچکسگوشیبه

ساعت استرسمررفتیمشبجلووجلوتربرنداشت. شترویمبیو

یب شدیمشتر واقعاً بادانستینمو چه ویکه همکارها به بکند. د

ممکناستازپدرومادرشخبرکردیمکهفکریانیدوستانوآشنا

ه زد، زنگ باشند خبریداشته کدام بعضیچ مرینداشتند. میبه

کهانگاراصالًبراشانمهمکردندیمتلخرفتاریوبعضدادندیمآرامش

مر ینباشد. زد، زنگ ده و صد به زد، زنگ اوراژانس به ٔشمارهم

ازصدوهجدهیوکالنترهامارستانیب کهزدیموزنگگرفتیمرا

ودادندیمازاُپراتورهاجوابدرستینداشت.بعضیچکساطالعیه

حتیدیبعض یتوهیگر هکردندیمن خالصه چکسجوابقانعیو

ادادینمیاکننده در که مصیایندنیانگار از جنگزدهیپر بتو

روقتشببهیکپدرومادروبرادربداخالقتادیامدنیچکسنیه

برا هیخانه و نباشد یشمهم خود حالاپرسدینمچکساز نیکه

دبکند؟!یتنهاچهبایتنها،بلهتنهایرستانیدختردب

حسیعظیمخالئیمر خود در را ازکردیمم بعد که بود حاال .

حاالبودکهافتادیمجادوگریهاحرفادیهاسال کهآمدیمادشی.

ستیبایمسرنگونشودینیآببشکندوماهِظرفچٔکاسهیاگرروز

.پدرکردیممرادرخودحسیعظینرابپردازد.خالئیسنگیآنبها

چگاهدرستباینداشتند.هیدرستوحسابٔحوصلهچگاهیومادره

وهالمیفمدریگرمخانوادهکهمریچگاهآنفضاینکردند.هیاوباز

بودند.یپدرومادردهبودرابهواقعحسنکردهبود.اما...یدهاالیسر

بدبود.چ میکهحاالنبود.ومریزیچبود...یزیهمانبرادربداخالقِ

رابپوشدوآنشیهالباسدیابایدبکند.آیکهواقعاًچهبادانستینم

برود؟واگربرودبههاآنبهدنبالهادوردستروقتشبتایموقعد

.کردیمبدرخودحسیعجیاسترسنشهرالبرهوت.یکدامسودرا

مخفییروین و تمامیمرموز مثلخوندر و آغاز درونمعده از که

نبارخودِخونبدنشیاولیمبرای.انگارکهمرافتییمانیجرهااندام

حس کردیمرا بود. بهساعتزلزده هاهیثان. هاعقربهو هاساعتو

 جلوتر و مررفتندیمجلو و سالنبزرگپذی. آپارتمانشانییرایمدر

یعنید.یشنییوبعد...ناگاه...صدا.کردیمنشستهبودوبهساعتنگاه

دوبهیمبهسمتاتاقشدویامکاندارد!مریعنیاست؟نهمانصدیا

شخص حدسشدرستبود. بله، کرد. نگاه پشتیپنجره با که بود

زانازیرنگآویشرابیباباموهایزی.زنزدیمشهیانگشتاشارهبهش

انآسماننشستهبود.یستادهدرمیایکهبرجاروبرقیرروسریز

راگشود.جادوگرواردشد.درتماممبهسمتپنجرهرفتوآنیمر

وطراوتییباینکردهبودوهنوززیرییچتغیانگارکهههاسالنیا

ٔکاسهکهنمیبیمم،یشرابرچهرهداشت.گفت:خوبمریچندسالپ

.یاشکستهراینیچ

دتکانداد.ییبهعالمتتأینانداختوکمییمسرشراپایمر

،پدر،یگزافراپرداختکنیدآنبهایباجادوگرادامهداد:وحاال

مادر...وتنهابرادرت.

 میسکوتیاهیثانچند یتلخ صافبر که جادوگر دخترٔچهرهان

نافکندهوجرأتنگاهدرچشمانییودخترکهسربهپاستینگریم

حاال جادوگرگفت: باز سرانجام گرفت. نداشترا مالمتگرجادوگر

اارزشماهباالتریم؟آیستمریبهچیزندگیکهارزشواقعیدیفهم

کههاآنبدونیدختر،کهزندگیدانیاتومی؟!آاتخانوادهایاست،

حما دراکنندیمتیتورا بتچهمعناینجهانپرازجنگومصی،

؟دهدیم

پاسخیمر یم یپاسخیعنینداد. جادوگر بدهد. که کینداشت

خند بشکنیلحظه بعد و زدنبشکنید. با آنیزد. ناگاه به کآن

داشدهبودازیمپیدرمرینیچٔکاسهحالتمرموزکهبعدازشکستن

آناسترسیم افتییمکهمانندخوندرتماماعضارسوخیانرفت.

مبناگاهحسکردکهیوانهوارشکستومریرفت.آنسکوتمرموزد

مسرشرابلندکردوی.مرشنودیمداررایمهشببیشهرِدرنیصدا

نگر واقعمریبهجادوگر در گفت: لبخندزد. جادوگر ممنماهیست.

مطابقیواقع تنهااتخواستهرا و زدم گول را تو من ندادم. تو به

برااتخواستهازیریتصو تنها همتو امروز دادم. تو به یساعاتیرا

دیریتصو ایدیازآنچهدرانتظارتبودرا ستآوردنآننکهبهدی.

بهأهیهد چیگزافیگزافچه چه واقعاً تو نظر به حاال دریدارد. ز

اترمهماتیزندگ ماه... یاست، ٔهیهدن و ارزش... اعضایبا یا

دوبهسمتپنجرهرفت.همانطورکهسواریجادوگرخند؟اتخانواده

کهخواستمیمگفت:منشدیمانشبگمیدرماشپرندهیجاروبرق

ست؟یچیزدرزندگیچنیترارزش،واقعاًباینرابدانیتوا

بیراتعقیرجاروبرقیدوبانگاهشمسیمبهسمتپنجرهدویمر

.ییبگویخواهیمدمکهچهیادزد:دانستممم...فهمیکرد.فر

مازاتاقشخارجشد.پدریشانبهصدادرآمد.مریوبعدزنگخانه

بحث هم با که برادرشهمانطور و مادر ورودکردندیمو حال در

اقراربودهآنشبیممتوجهشدکهگویبحثشانمریبودند.ازفحوا

مالقاتکردهوهرسهباهمبهییدرجاهاسالنباربعدازیاولیبرا

ب یایخانه تصادف راه در که موقکنندیمند آن تا گرفتارو شب ع

میافته.مریصلهیفیوخوشیاماخوشبختانهموضوعباخوبشوندیم

دو سمتشان خوشحالیبه با آغوشگرفت.شانیکییکیید. در را

یحهاآن خانه کوچک دختر به خودستندینگریمران از دل در .

دندیپرسیم ایعنیکه و شده ایچه تمام در که هاسالنیندختر

ازییتنهایکبارهچرابعدازمدتکوتاهینقدرتنهابودهحاالبهیهم

انقدرخوشحالاست!اشخانوادهیدناعضاید

■ .دانستیمترایمبودکهواقعیانتنهامرینمیودرا

alipayandehjahromi@gmail.comل:یمیا

mailto:alipayandehjahromi@gmail.com
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 فیلمنامه کوتاه: معبد؛ سارا استاآقا

 نگاهی به فیلم: آلتامیرا؛ هیو هادسن؛ غزل عالمی

 چهارشنبه؛ سروش محمدزاده؛ حسین برکتیبررسی فیلم: 

 زاده؛ حسین برکتیبه فیلم: قیچی؛ کریم لک ینگاه

 بررسی فیلم: روبان سفید؛ میشائیل هانکه؛ زهرا دستاویز

 العاده؛ مت روس؛ حامد مختارییادداشتی بر فیلم: کاپیتان فوق

 برکتی نیحس مارک فورتیه؛ نظریه در تئاتر؛نگاهی به کتاب: 
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 «قسمت اول»هایی که باید دیده شوند! فیلم  
«زهرادستاویز»،«میشائیلهانکه»کارگردان؛«روبانسفید»فیلم

 

سف روبان انگلینام: به یسید، :White Ribbonبه ،

یآلمان :Das Weisse Band مک/ هانیشائیارگردان: هکل

(Michael Haneke)/یزبان:آلمان

(Michael Hanekeه)کلهانیشائیسنده:مینو

اتزکلیشائیا،مکدوشیتهاینندگان:اشتفانآرنت،وکهیته

۸۱۱۱محصولسال:/قهیدق۹۹۱مدت:

ازهنروفرهنگوکسباپاستورالبهآنییاتشبانیادب

 دارد اشاره توصکادب به تشریه و مختصاتیف و ابعاد ح

ییروستایزندگ یهاشاخصهو آثارپردازدیمخاصآن در .

"ییوشمهرجویدار"اثر"گاو"لمیبهفتوانیمرانیاینمایس

باییلمپاستورالاست.مهرجویفیقیحقٔنمونههکردکاشاره

یتیهویوبیگانگیازخودبیلیتمثیردیکرو

یرادردههچهلشمسیرانیوجنونانسانا

شگذاشتهاست.یبهنما

یف سف"لم ((White Ribbon"دیروبان

یارگردانبهنامآلمانک"هکلهانیشائیم"اثر

ین بزرگپاستورالاستیکیز آثار هآنکاز

یاسیرسیوبهظاهرغیلیتمثیردیکهمبارو

تصو به یقصد برشیشکر تاریدن خیاز

تباهیاجامعه و انحطاط به رو و زده یبحران دارد هکرا

نومرگباراست.یخونیدادهایآبستنرو

ف وقایموضوع سالهایعفیلم: جنگجهانیلمدر یقبلاز

یهنسالکدرآلمانواززبانمردیفئودالٔدهکدهیکاولدر

( نام روایوبکایبه ی( شودیمت رویک. یدادهایسلسله

عجکوکمش یو هنگامهاسالب، دورانکیقبلتر، در ه

مداشیجوان و معلم عنوان خدمتیبه آنجا در مدرسه ر

پکردهیم وقوع به پی، روزگار در او حاال و قصدیریوسته

یتعر براکف را آنها رخدادهایردن دارد. سقوطییما مثل

همعلومکیودرازیمنامرئیدهازاسببراثرسکدهکپزش

نصباشخانهشبهنگامدورتادوریسکستتوسطچهین

نجهوکشاورز،شکانیازروستائیکی،قتلمرموززناندکرده

 ٔقابلهمعلولکودکآزار کده در ککپزشٔخانهه ،کندیمار

وبهآتشیویتوآزارجسمانیربودهشدنپسراربابواذ

ٔمزرعهردنکدهشدنانبارباروناربابستمگردهونابودیشک

روستارابهیهذهناهالکندستهستندیازایعیلماووقاک

نیعلتبروزاتااندبرآمدهخودمشغولداشتهودرصدد



یفجا را براکشفکع و ینند هریندیبیاچارهشراه شند.

 براکچند هرگز کچیهییمخاطبعلتنهایه از هاآندام

.ماندیمیابهامباقٔپردهزدرپسیروشننشدهوهمهچ

 یفیفلسفه ش۹لم: تردک( دودلی، ناباورید، بهییو ا

 تریکلعبارت قطعترقیدقو عدم بارزتری))اصل نیت((

ازدلتمام"هکهان"هکاستیمفهوم علمیهافلسفهآنرا

مشخصویجادهودربطنداستانخودبهآنیشکرونیب

دادهاست.یروشن

پرآبوتابیزندگٔعرصههتماشاگربهکلمیازهمانآغازف

ناتوانولرزانیوصداگذاردیمدهقدمکمردماندهٔآشفتهو

)یپیراو یوبکایر را کشنودیم( دیگویمه قصدکآنچه ه

داردمتعلقبهیتعر قبلاستوهاسالفشرا

یوحتشیهادهیشنوهادهیداستازیقیتلف

شیدایپٔلحظههاودرکمینیبیممابعدهاهم

راهاآنمسلماًعحضورنداشتهویازوقایبعض

ترادرتمامیده،عدمقطعیگرانشنیاززباند

نوعمیکنیململمسیف ویذهنیآشفتگیو

ی.راومیکنیمرادرخوداحساسیاعتمادیب

یماوجنگجهانیهمامطمئنهستکآنقدرسالخوردهاست

پ و گذاشته پشتسر هم را ایدوم حدسیشخود طور ن

سالکمیزنیم گذشت بعلت یه دراز وقوعان و زمان آن از

عرادرهمیناستناخواستهوقاکجوربهجورممیماجراها

یآم چه آن و باشد دیگویمخته صحت برخوردارکاز امل

ردهکدایپیلهمراهکنمشیحلایبرا"هکهان"نباشد.البته

از یمعلمموّجهوآراستهوبهظاهرمبادیکوآناستفاده

دهیراهالیازسایروگردنهسکآدابوصاحبشعوراست

خودقراردادهٔقصهیاوراراو"هکهان"ورسدیمباالتربهنظر

هم صحیو و جا به انتخاب ین باعثشده مخاطبتاکح ه

دهشود.یشکرونیدبیوتردیازبرزخناباوریحد

۸(( دیکسکپارادویهاالمان( اصل یگریال(( هکاست

ٔسازندهعناصریودرتمامبنداستیبهآنسختپا"هکهان"

لویف و فضا از کیلم و پرسوناژها تا گرفته بههاتیموقعشن

یدهبهجاکدهیایتازآنبهرهبردهاست.انتخابجغرافیغا

انسان روابط نخست نگاه در یشهر افراد،یبٔدوستانهو ن

خوبوییوفضایاماصولاجتماعکومودتواستحیارکهم

درذهنب یخوشرا متبادر اسازدیمننده آنچهدر اما نی.

شبانیادب بهییات پاستورال ا
فرهنگوکآنسب و هنر از

فیهبهتوصکادباشارهدارد
تشر مختصاتیو و ابعاد ح
یهاشاخصهوییروستایزندگ

 .پردازدیمخاصآن
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کده دظاهراًگذردیمده فردیگریجور خموشیاست. ،یت،

یوساریجاریانسانیروهایننیبیریوگوشهگیانزواطلب

سا نوعینکاستو با سردین ینفرتو ویانهیکو پنهان

یلیوتمازندیگریمگردرارتباطهستند.ازهمیدیکمرموزبا

ندارند.یاردستهجمعکتویمیگفتگووصمیبرا

یهظواهرزندگکیارتباطٔلهیوسنیترکوچکنروستایدرا

 حساب به متجددانه و یددیآیممدرن رادشودینمده و،ی.

ایزیتلو به پا هنوز ... تلفنو کندهیون، یولاندنگذاشتهده

داشتنا"هکهان" نگاه دور ازهادهیپدنیبا را مردمانروستا

هبرمحورپرقدرتخشونتکدیروزگارجدیهابیآسگزندو

بالعچرخدیم سماکمصوننگهنداشتهاست.

کنمیبیم جغد همچون خشونت بریورکه

براچرخدیمدهکفرازآسمانده دامکهریو

سا ینکاز آن سریدیپلیهانقشهن در

یکییبعدیهتعارضهاکنجاستی.اپروراندیم

دینمایمرخیکی دنمادیهباکشروستایشک.

دوست یبیصلحو مستبدترنیترخشننمردمانباشد، نیو

دختروپسرشخصوصاًشیهابچههکیفردروستاست،طور

مارتک) و یالرا داًیشدن( واقع او غضب وشوندیممورد

بهدوربازویدیسفیهاروبان هبناکبنددیمشانیاموهایرا

نوگناهاستویاطیافتادندردامشٔنشانههنکرسمیکبر

زمان خودبهمراهدارندهنوزدردامانکیتا با هآنروبانرا

هیدیپل و ورند امیغوطه پیدیچ نیبه ست.یشرفتشان

باککیپزش یه انساندوستنیتررئوفد روستایترو در نفرد

 دردمند زن با و است فاسدتر همه از درکیاقابلهباشد ه

بهدختریداردوحتیفیثکیجنسٔرابطهپناهگرفتهاشخانه

 رحم کندینمخودشهم باکییهابچه. پایه سمبل وکید

مظلوم نماد و یصداقت به باشند لبرٔواسطهت ویخشونت ز

پرورشٔنحوهوهاآموزهنیوهمچننشانیوالدیخاموشنشدن

ترب موجوداتیو یعصیتغلط، چموشبار و هکاندآمدهانگر

رمردمیاسایبرساندنبهپدرومادرویهموارهدرصددآس

اواتفاقاتیبالٔهمهبودوکوکدبهشانمشیروستاهستندوبا

دانست.هاآنندراازجانبیناخوشا

روا از یتفیهدف نگاه"هکهان"لم: عاملیدیفرویبا به

هدرکنباوراستیوبرانگردیمیستیخشونتورفتارساد

وجودیسرطانکمهلٔتودهیکهبهیشبیزیچینهادهرانسان

بگکهچنانکدارد بسترمناسبخودشقرار رشدیهدر رد،

تواندیمهکرسدیمیااندازهوبهچنانکندیمورشدکندیم

نرابهمرزیسرزمیکایشهرویکده،کدهیکخانواده،یک

نیهاکنباوراستیبراداًیشدشاند.اوکواضمحاللبینابود

است خانواده در جا هر از قبل مهکبستر یه درشودیما و

تربینت کاستیتخانوادگیجه چتواندیمه تحتیهمه را ز

نندهوکعیرمذهب،تسریگرنظیالشعاعقراردهدوعواملد

یتقو ٔکنندهت همانطور هستند. دکآن شد اشاره میدیه

بیشکٔخانواده سایشدر ین وضعٔسکنهر یده وتربغرنجت

یترعیفج و موقعیهابچهدارند در اخالقیترفتاریاو یو

قراردارند.وهابچهٔهیبقنسبتبهیونابهسامانترترمتزلزل

ریووحشتوخشونتنهفتهدرضمهاسرکوبنیأجهینتاما

 ناخودآگاه و اعتقادکودکخودآگاه بر بنا بود؟ خواهد چه ان

سر"هکهان" خشونت، ازیوبمذهبک، انکودکوسوءاستفاده

اصل ایدایپیعامل ویفاشیدئولوژیش سم

ارانکتیدنجنایاستبدادمطلقوبهقدرترس

تار خونخواران برقراریو به منجر استو یخ

نی.همگرددیمینظاممردساالرانهواستبداد

کودک هستند نازکان بعد سالها رایه سم

نشانندیمرقدرتیتلررابرسری،هنندیآفریم

رد در تکشندیمصفیفسربازانویو وبکسریهاعقدها

هکیماریبٔجامعهننحوبرسرپدرومادرویشانرابدیشده

مهمتر آن یدر و سپریحیسالهانیترحساسن را یاتشان

)کیخالاندکرده موکیدیسفیهاروباننند. و بازو به یه

یشکیهابچه صلشودیمشبسته هماننماد از بیاستعاره

اساسنازیستهکش بازوانیتلررویسربازانههکاستیا

در"هکهان"هکاستیهیتشبنیتریعالنیوابستندیمخود

اینها است( آنپرداخته همانٔزادهانکودکنیتظرافتبه

هستندییمنحطونخنمایاخالقیهاارزشوینظاماجتماع

وآزاروهاهیتنبآنیتالفیوحاالبرااندکردههدرآنرشدک

نیترزشتودستبهاندبرآمدهییدرصددانتقامجوهاتیاذ

کیزیاعمالشرارتآم دیآیمنهتوزانبرکیهازدشمنانو

هانیشائیم".زنندیم صاحب"هکل یهاکارگرداننیترناماز

زیاونیاصلٔدغدغههاولمیشترفیبٔهیدرونمااستویدنٔزنده

آس تاریشناسبیمسئله رادیخیوجدان نقد و الیکاروپا

یامروزٔجامعه و یاستعمارٔگذشتهغرب .باشدیمآن

لکاویهالمیف جهانینمایسیهانیبهترستیههموارهدر

بهخودینالمللیبٔعرصهرادریزمتعددی،جوااندگرفتهقرار

انددادهاختصاص سف"و طالین"دیروبان توانستنخل ییز

زهگلدنینطورجاینوهمکلمیوالفینفستیشصتودوم

بهتر فیگلوب خارجین یلم سال در خود۸۱۱۱را آن از

■.ندک

 از عاملکودکسوءاستفاده ان
ایدایپیاصل یدئولوژیش
سمواستبدادمطلقوبهیفاش

رس جنایقدرت وکتیدن اران
 .خاستیخونخوارانتار
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 «چهارشنبه»بررسی فیلم  
«حسینبرکتی»؛«سروشمحمدزاده»کارگردان

 

راببخشاتچهارشنبه
صحبت قصاصبسیار گذشتناز بخششو معارفدینیاز در

شدهاستوبهبرکاتبسیاریدرگذشتنازخونقاتلوعدهداده

اسالمشدهاست.اینامردرکالمبزرگاندینهمچونپیامبراکرم

 ص(بهصراحتموردتاکیدقرارگرفتهاست:)

 لم دَمٍ عَن عَفا الجَنّةُ.یکمَن إالّ ثَوابٌ لَهُ  ن

]قصاصکهر  از خونه ی[ پاداشکگذشت را او بهشتیند، جز

.نباشد

 سینمایی چهارشنبه»فیلم موضوع« نیزاین

)بخششِقصاص(رادستمایهروایتخودقرارداده

دنبالمی داستانیسرراستآنرا موضوعیوبا کند.

مختلفهنریبهآنیهاقالبکهتازهنیستودر

 خلق سوژه و شده هالمیفپرداخته یهاداستانو

بسیاریاست.

 فیلم چهارشنبه»در بهمحمدسروش« زاده

هاهیتوصعنوانکارگردانبخششِقصاصراازمنظرتعالیمدینیو

یهاشهیکلازشودیموهمینمسئلهباعثکندینمواحادیثدنبال

رایجدرپرداختنبهاینموضوعبگریزد.

چهارشنبه» رویکردی« با دارد شناسانهسعی جامعه حقوقیو

نتیجهقصاصوبخششرادرقالبملودرامیاجتماعیروایتکندو

ازجامعهاستیانشانهبهبررسیتبعاتقصاصدرنهادخانوادهکه

بپردازد.

قرار حق دو انتخاب معرض در را معاصرش انسان فیلم این

می امروز بزنگاه بیاجامعههد. و استبینانتقام الزم خششکه

یکیراانتخابکند.خانودهایکهدرشرایطبداقتصادیپدرخود

مرهمیبرسوگخود استوقصاصقاتلرا نیزازدستداده را

کهباتوجهبهمناسباترودیم.اماداستانبهنوعیپیشدانندیم

انتخاب جدیدپیشآمادهالزماستبینبخششوقصاصیکیرا

کنند.

متمایزمیآنچهاینفیلمر کندایدهتحلیلنسبتانسانامروزا

همینسبب به حقوقاجتماعیاوست؛ انتخابکلیه با مواجه در

فیلمسازازروایتتعلیقیبرایهمراهکردنمخاطبخوداستفاده

شودو.همهداستاندرابتدایفیلمبهطورروشنبیانمیکندینم

چالش با را ساز فیلم جسورانه روایت روهمین به رو سخت ی

بهمخاطبمیکند.می دهدکهبافیلمیدرعینحالایننویدرا

 که فیلمی است. مواجه الیه چند و نمایشخواهدیمتحلیلی با

بهمخاطببسپاروزوایایپنهانهرکدامازتصمیم قضاوترا ها،

نمایشیازهرگونهداوریبهدورباشد.صرفاًخودبهعنوانعنصری

«چهارشنبه»رادامهفیلم،روایتخطی،کندوبدونکشش،اماد

کند.دوربینیکهتنهابهنمایشرابهاثریخاموتکبعدیبدلمی

است( بخششمخالف با )که کوچکتر برادر خشونت و عصبانیت

کندوبهآنهانزدیکمختلفرارهامیهاتیشخصوشودیمهمراه

.شودینم

 پرداخت در عناصر از یک هیچ از ایجادهاتیشخصفیلمساز ،

کندوفرعیاستفادهنمییهاداستاندارماتیکوایجادیهاتیموقع

هایبرادرکوچکترواصرارشبرقصاصیتبیمنطقیبهرواصرفاً

کندوکند.روندیکهتنهایکبعدازحادثهراروایتمیاکتفامی

کهبهخاطرییهابتیمصتنهادرسکانسپایانیبانشاندادنهمه

 خانواده برسر اشتباه و عجوالنه دیآیمانتخاب

کهبخششازقصاصبهتراست!ردیگیمنتیجه

فیلم چهارشنبه»موضوعیکه سینمای« با را

کند؛نشاندادنمرداندههاخیرایرانهمسومی

ضعیف،خشونتطلب،بیمسئولیتوبیمنطق

سینما در را ایرانی مردهای روزها این استکه

ایننمایندگیمی فیلمسازانسؤالکنند. کهچرا

خوددارندیاهلمیفاصراربهنشاندادنایندستازمردانرادر

را اینیادداشتقصدبررسیآنها که عواملمختلفیبرمیگردد به

ندارد.

امروزسینمایایرانیهالمیفنیزمانندبسیاریاز«چهارشنبه»

فیلمش بهدوشزنانجامعه مردهااندازدیمنقشکنشگریرا و

عنوانصاحبان منطقیمعرفیمییرأهرچندبه غیر یا شونداما

ازترفیضعگیرندویادراجراکردنتصمیمخودبسیارمیتصمیم

 نشان که هستند همهدهندیمآن که است خانواده دختر این .

 عمل منطقی و صبر تحمل، را پیشآمده درکندیمفشارهای .

می برادرانشنهایتوقتی که بحرانتوانندینمبیند از را خانواده

 عوضباعثایجاد در و کنند ییهاانبحرخارج درشوندیمتازه ؛

فدا همهکسناامیداستبا و همهجا از که قامتقهرمانیتنها

کردنفرزندخودسعیدرمدیریتبحراندارد.

نشاندادن مظلومیتو از کهجامعهییهااجحافهرچنددفاع

کندامریپسندیدهوقابلتقدیراست.امانسبتبهزناناعمالمی

 و بعدی تک تضعیفروایتی مقابل در جانبدانه لحنی با

کندکهجامعهدیگرنتنهابهقهرمانسازیکمکنمییهاتیشخص

همراه خود با هستند مواجه مشکالت این با که هم را زنانی

کند.نمی

نگاهساده«چهارشنبه»درمجموعبایدگفت فیلمیستکهبا

عمق آن دادن نشان جز و رفته خود پیچیده سوژه بیان بهبه ی

زوایای با ازاینپدیدهآشنایاتازهموضوعنبخشیدهومخاطبرا

اولینبلندسروشنمی اینفیلم اینکه به توجه با اما محمدکند.

کاگرداناست مقام در توانیمزاده امیدواریهالمیفبه بعدیاو

■ بود.

در را معاصرش انسان فیلم این
قرار حق دو انتخاب معرض

می امروز بزنگاه کهیاجامعههد.
بخشش و انتقام بین است الزم

 یکیراانتخابکند.
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 «آلتامیرا» نگاهی به فیلم 
«غزلعالمی»؛«هیوهادسن»کارگردان



سطحیبهکشفعمیقینگاهآلتامیرا،

گودمن،یهنرفراهانی،گلشیفتهباندراس،ویآنتونبازیگران:

کلمانسیبونی،ریپآلن،آلگرافارل،کوالسین روپرتنینی،

اورت

هتریدایویاللینارس،_لوئیسلوپسخوزهنویس:فیلمنامه

 نافلرمارک:موسیقی/ثیائوالدیایپ:تدوین

هادسنویهکارگردان:

پترسونیاندلونگوریا،آلباروبتین،ایلوکرث:کنندهتهیه

دراسپانیا۸۱۹۹محصولسال

 غاریواقعدر آلتامیرا کیلومتری۲۱غار

اسپانیا شمالکشور در سانتاندر غربشهر

آثارنقاشییهاوارهیدسقفودراست. غار

 به مربوط سنگیٔدورهارزشمندی پارینه

وجوددارد.

 سال مارسلینو۹۲۲۱در میالدی

انتشاریگزارشسوتواوال، خود مشاهدات از

داد.

تاریخ، قالب در واقعهاما.دیگویمداستانآلتامیرا بجز

 که آلتامیرا، است،ذاتاًتاریخی دراماتیکاصوالًلمیفجذاب

کسانیکهعالقهمندبهکتبتاریخهنرهستند،یبرانیست.

نیا دانششانچیزیاضافه به اینکه بر عالوه ،کندینمفیلم

جذابیتذاتیسینمارادرخودجایندادهاست.یحت

عموماًشناساست.باستان،نویمارسلشخصیتاصلیفیلم،

جهت، اتیکشفبه قساوت مورد اهالیٔعدهخود از زیادی

دارد. قرار گرفته،درکلیسا خاصشکل حذب دو جا این

شینما شناختکه.شوندیمداده برای اینها گذاری نام

اولکهمتشکلازگروهاست.الزمبررسی،ٔادامهبهترشاندر

کههموارهتکاملداروینیاندیگروهاعضایبسیارکمیاست،

راقبولدارندونامتعقلگرایانرابرایشانبرمیگزینیم.

مذهبیدرمقابلگروهتعقلگرایانوونیافراطگروهبعدی،

مخالفتکاملداروینیهستند.

گروهدرنظرگرفت،هاتیشخصکهاگربتوانپرداختیدر

باغرضاست.کامالًبندیایندوحذبخاص،

 بابمیلعموماًمارسلینو که زند می کشفیاتی دستبه

کههادسن،یمذهبپیشزمینهفکری،نیاافراطیوننیست.





شکلگیریاجازهبنیانفیلماست،نیتریقوبدونشک

هاتیشخصبلکه.دهدینمرادرطولفیلمهاتیشخصروابط

مارسلینوازدخترماریا،.اندگرفتهازقبلازشروعفیلمشکل

کورکورانه، سختپدرشهستو سر رادیعقاطرفداران او

 اوایمار.کندیمبازگو پدرشبه از که اعتقاداتشرا همواره

.کندیممادرشپنهانازرسیده،

 آلتامیرا بهغار برایاولینبار بر،رودیمهنگامیکهماریا

پارینهسنگیراکشفٔدورهمربوطبهیهاینقاشحسباتفاق،

واقعماریادستبهبزرگترینکشفدر.کندیم

میزند.بعدترمربوطبهزمانخودو

مارسلینو، نقشهمسر فراهانیدر گلشیفته

کلیساکی به نسبت متعصب و مذهبی زن

بهکهاست. شوهرش مخالفان از ابتدا در

شخصیتمربوطنیترمثبتاو.دیآیمحساب

است، افراطیون گروه حتیامابه کارگردان

مثبتبودناینشخصیتراوابستهبهتغییراتی

دادهاست.شکلمیافتد،اشیاعتقادکهدرروند

نقاش، روزهاورتر آلتامیرا به ماریا همراه ورودیمبه

میزند.یهاینقاش اتود رویکاغذ را هموارهاماداخلغار

هاینقاشوایننظراازرابازنماییکند.هاینقاشآنتواندینم

انسانامروزیبتواندآنراتریاحرفه آنچیزیاستکه از

نقاشیکند.

آثاررنگوپارچهرنگیکهبرایورتردریکیازاینروزها،

ازغاررهایاگوشهدر،سهواًاسترا،کردهیمنقاشیاستفاده

همین،کندیم مقابلآلتو در مارسلینو گر رسوا و جرم

.شودیمافراطیون

اما.شودیمغارنادیدهگرفتهیهاینقاشدرآنسالهاکشف

 رجوع مارسلینو خانواده به سال بیست از وکنندیمپس

بعدکشفمارسلینو، ارزشپیدا دراز، سالیان اما.کندیماز

 ارزشکشف و است مرده آلتامیرایهاینقاشمارسلینو غار

نیست.دیگربرکسیپوشیدهپسازمرگکاشفش

تاریخییکیازمواردبحثبرانگیزتاریخهنرروندآلتامیرا،

اینکهدراینراهموفقبودهاستیاخیراما.دهدیمرانشان

دیگریاست.ٔمقوله

آلتامیرالمیفبرایشخصیکهپیگیرمکتوباتتاریخیاست،

هنگامیکهماریابرایاولینبار
حسببر،رودیمبهغارآلتامیرا

بهیهاینقاشاتفاق، مربوط
کشفٔدوره را سنگی پارینه

واقعماریادستبهدر.کندیم
بزرگترینکشفمربوطبهزمان

 .زندمیبعدترخودو
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اگرهادسن،دیشاچیزیبرایافزودنبهدانشاشراندارد.

ظاهرترموفقگذاشتیمدرتاریخیترکیتارٔنقطهرویدست

.شدیم

نیست. منسجم فیلم بصری نمایش در رایآلتامهادسن

دربعضیازامافیلمیدرخوراستفادهازنمایابژکتیونیست.

کهشودیمهاییدرتضادباکلیتفیلمدیدهویابژکتدقایق،

بیرونازفیلمودرقطعجداییقراردارند.کامالً

به پایدار وقوعشو محل به سنخیت بی فیلمی آلتامیرا

است. مواجهدرسبکهالیوودی واقعیتصرف با فیلم این

بهمیشویم دستبردن حتیدر خالقیتکارگردان عدم و

ماریانریشنیصداازفیلم،ییهابخشدر.شودیمفرمدیده

ایمار.دیگویم بیان را چیزی مشاهدهکندیمآن ما که

شنینر،میکنیم چیزی هیچ از تکراردیگشاینمپرده و

است. باندراس،مکررات خودیبازآنتونیو از را قبولی قابل

امامشکلشخصیتپردازینهفقطدراوبلکهدردهدیمارائه

 هاتیشخصبقیه چشم به اینخوردیمنیز در مارسلینو که

 از است.هاتیشخصٔهیبقمیان مشکل این دچار کمتر

بازیگر، یک بعنوان نه فراهانی، یکبلکهگلشیفته بعنوان

پیشیاقصهحضوردارد،هاسکانسشخصیتکهدراکثر را

دراگر.بردینم گلشیفتهبعنوانیکنیرویمخالفو حضور

درهرجایگاهوهرنسبتییتیشخصبود،یالزامآخررامشده،

مادرماریاایفاینقشکند.یبجا،توانستیمبامارسلینو

 شکل مارسلینو،ٔنگرفتهعالقه همسر و نقاطیکیرتر از

است. فیلم در شده دیده آنیاعالقهاگرضعفکمتر بین

بهابرازآنیازیننافرجاموپرداختنشدهاست،کهدوست،

برایعشقنمایشیهیتوجکارگردان،بعنوان،هادسننیست.

 ندارد.ٔشدهداده ماریا مادر و بعنوانهرتوانستیمرتررتر

مارسلینو با و کند پیدا حضور غار آن در دیگری نقاش

همکاریکند.

چندبرایافرادهریکباردیدنشضرریندارد."آلتامیرا"

بهتصویراما.کندیمتکراریرابیانیمبحثمحققدرتاریخ،

بهدرستیامارایآلتامدشواریاست.کار،اصوالًکشیدنتاریخ

■ .دهدیمبدونخالقیتاینکارراانجام
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 «تئاتر در نظریه» کتاب به نگاهی 
«حسینبرکتی»؛«مارکفورتیه»سندهینو



 کنیم می فکر آن به مان،کیک خوردن حال در وقتی
نویسنده تئاتر»کتاب در باراآننوشتنچرایی«نظریه

اوهنریوادبیقریحهازنشانکهکندمیارائهزیباتوصیفی

.دارمدوسترانظریهمن:»گویدمیفورتیهمارک.هستنیز

استاینکاربهترینمنگمانبه.دارمدوستهمراتئاترمن

راکیکمانکهاستآنمثل.کنیمنزدیکهمبهرادواینکه

.«کنیمفکرآنبهحالهماندروبخوریم

بسیاریریتأثآنبرنظریهکهاستییهاحوزهازیکیتئاتر

اندپرداختهتئاترنظریهارائهبهبسیاریمجالت.استگذاشته

نظریاتیکههستندبسیاریهایکتابو

یاروانکاویشناسی،نشانهواسازی،چون

راتئاترمطالعهدرنظریاندازهایچشمدیگر

کتابیهیچهرچند.انددادهقراربررسیمورد

مباحثازوسیعیطیفیافتهنظامطوریبه

کتابامااست؛ندادهجایخوددررانظری

شدهنوشتههدفاینبا«تئاتردرنظریه»

.است

شدهتاکیدزباننقشبرهانظریهبیشتردر

اندشدهنوشتارزبانگرفتارقاًیعمکههایینظریهواست

دیگروادبیاتمطالعهدرترجانبههمهومندترنظاموآسانتر

اندشدهگرفتهکاربهنوشتاریهایشکل تئاتردرام،برخالف.

مستلزمتنهانهواجراستتئاترنیست،کاغذرویهاییواژه

روابطومخاطبصحنه،بازیگر،فضا،بابلکهاستکلمات

ادبیهاینظریهدرکهداردکاروسرعناصراینبینپیچیده

.شودمیگرفتهنادیدهاموراین

برای«تئاتردرنظریه»کتابمالحظات،اینبهتوجهبا

کهآنازقبلندارند،نظریهازخوشیدلکهتئاترفعاالن

آزاربیشترباشد،تئاتردرنظریهبحثبهورودبرایایمقدمه

استدهنده برخوردنظریهبابازتریرویباکهآنهاهرچند!

برایبیایدتالشینظرشانبهکتابایناستممکنکنند،می

برایتالشیگذشتهآنازونظریهپرچمزیرتئاترکشاندن

!تردیدوتحقیقگفتگو،ایجاد

تئاترونظریهبینرابطهبررسیبهکتاباینبنابراین

تئاترآیا.کندمیمطرحراسواالتیحوزهدوهردروپردازدمی

یعنی)اصلیالگویازچطورنیستاگرواست؟زباننوعی

متمایززبانازراآنکهداردویژگیتئاتراگرگریزد؟می(زبان

درکبرنوشتاروزبانتسلطدرچطورویژگیاینکند،می

یابد؟میبازتابجهاننظری

استکاناداییفورتیهمارکنوشته«تئاتردرنظریه»کتاب

نظریهکنونیجریانازمقدماتیشرحیارائههدفباکه

شدهنوشتهتئاتردرآناحتمالیکاربردچگونگیوفرهنگی

بهاینالبتهفرد،بهمنحصراستکتابی«تئاترنظریه.»است

نوشتهزمینهایندرکههاییکتابتمامکهنیستمعناآن

پایاندرنویسندهخودچراکهگرفتهنادیدهرااستشده

راتئاترونظریهمسئلهبامرتبطهایکتابازبلندباالییلیست

.استکردهمعرفیبیشترمطالعهبرای

حوزهدرکهکارهاییگستردگیبهتوجهبا

کتابایناست،گرفتهصورتتئاتردرنظریه

چراکهبردمیسودبودنشمتأخرمزیتاز

هاینظریهقلمروهایبهنگاهیباتوانسته

رانظریهازتریگستردهبرداشتگرفتهشکل

دهدقرارخودکارمبنای بسیاریخالفبر.

صورتهازمینهایندرکهمطالعاتیازدیگر

برکتاباینمشخصطوربهگرفته

آنهامنشأکهاستکردهتمرکزهایینظریه

پرداختهآنعاممفهومبانظریهبهوهستندتئاترازبیرون

.استشده

داشتهمقدماتیجنبهدارداصرار«تئاتردرنظریه»کتاب

پاسخگویکهاستشدهطراحیطوریکتاباینزیراباشد،

.باشدتئاترونظریهبینرابطهمطالعه،بهمندانعالقهنیاز

وصدطیهمهاست،شدهمعرفیکتابایندرکههایینظریه

اینآنهاانتخابدلیلواندشدهمطرحگذشتهسالپنجاه

بردهکاربهایگستردهطوربههنوزکهکهاستواقعیت

کارلآثارطریقازماتریالیسمدانیممیکههمانطور.شوندمی

قرناولبخش.شدمطرحنوزدهمقرندومنیمهدرومارکس

وکاویروانشناسی،نشانهگیریشکلشاهدهمبیستم

هاینظریهبیستمقرنازدومبخشدروبودپدیدارشناسی

جنسیت،نظریهونیسمیفمواسازی،خواننده،واکنش

شدندمطرحپسااستعماریوپسامدرنیسم درهانظریهاین.

نکاتمکاتباینکهچراگرفتهقراربررسیموردکتاباین

ارائهشناسیمخاطبیهاهینظروتئاتردرخصوصرامهمی

.دهندمی

کهکارهاییگستردگیبهتوجهبا
صورتتئاتردرنظریهحوزهدر

مزیتازکتابایناست،گرفته
چراکهبردمیسودبودنشمتأخر
قلمروهایبهنگاهیباتوانسته
برداشتگرفتهشکلهاینظریه

مبنایرانظریهازتریگسترده
 .دهدقرارخودکار
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صرفاًکتابینهوتئاتردربارهصرفاًاستکتابینهکتاباین

ایندرتئاترونظریهمورددربحثکلیطوربه.هینظردرباره

بلکهخاصپردازاننظریهکاریانظریمکاتبحولنهکتاب

.استشدهدهیسازمانتئاتربهمربوطمسائلپیرامون

سهزیراند،گرفتهقراربحثموردکتابایندرکهمسائلی

بااولفصل.اندشدهارائهشدهبندیفصلشکلبهاصلیعنوان

بهزنده؛رویدادیحکمدرتئاترومتنحکمدرتئاتربهتوجه

صحنهرویدرغیرکالمیوکالمیهاینظامبینروابط

...وفهممعنا،بازنمایی،داللت،چونمسائلی.پردازدمی

وپردازدمیهستند،تئاتردرگیرکهکسانیبهدومفصل

ومخاطببازیگر،شخصیت،،مؤلفعاملیت،سوبژکتیویته،

ازآورد،میوجودبهدخیلهایآدمبینتئاترکهپیوندهایی

۲فصلدر.استکتاباینازدومفصلدربحثمواردجمله

باتئاترروابطوپردازدمیجهاندرنهادیمثابهبهتئاتربه

ایندر.دهدمیقراربررسیموردراتماشاخانهازبیرونجهان

کهسیاسیواقتصادیتاریخی،نیروهایچونعواملیفصل

قراربحثموردکنندمیتقسیممکانوزمانشیوه،بهراتئاتر

.گیرندمی

وآمریکاازعمدتاًشودمیآوردهکتابایندرکههاییمثال

هامثالدرهمآفریقاتئاتربهنگاهیامااستشدهگرفتهاروپا

عنوانبهکهمکتوبیهاینمونهبیشترهمچنین.شودمیدیده

ازهمهاییمثالواندبیستمیقرنمتونازشده،ارائهنمونه

.استشدهآوردهرنسانسوباستانیونان

.استبازوگرایانهکثرتروشیکتاباینبیانیروش

آیااینکهوجدیدسیاسیهاینظریهدرکهدانیممی

بسیارتردیدهایاست،ممکنبودنخنثییاگراییکثرت

قوتنقاطازکتاباینمانندمقدماتیکارهایاماشده؛

نظریاتیاینکههماننداستبردهاستفادهخوبیبهگراییکثرت

برابردرراایگلتونیتریستیمارکسادبینظریهچون

رادوهرجانبداریبدونودادهقرارکارلسونتئاتریهاهینظر

واعتبارلحاظبههمگراییکثرت.استکردهتشریحوتعریف

اماروست؛روبههاییمحدودیتبامندیفایدهلحاظبههم

کههاییکتابچنینمورددرخصوصبهداردهمقوتینقاط

.باشندهمپرسشگرانهبودن،مقدماتیعیندرخواهندمی

بهبماندپرسشگرکتابیمقامدرکهداردتالشکتاباین

کههستندعواملیازسالمشکوتردیدحفظخاطرهمین

.کندمیمتفاوتنظریهایمجموعهدیگرازرامجموعهاین

»استمعتقدکتابنویسنده عدمبرایراراهکهکتابی:

ترنزدیکانسانخردپرسشگررویهبهداردمینگهبازقطعیت

.«استاعتمادتریقابلراهنمایواست

ارائهزیباتوصیفیباراکتابایننوشتنچراییفوریته

هستنیزاوهنریوادبیقریحهازنشانکهکندمی او.

»گویدمی دارمدوسترانظریهمن: دوستهمراتئاترمن.

دارم همبهرادواینکهاستاینکاربهترینمنگمانبه.

هماندروبخوریمراکیکمانکهاستآنمثل.کنیمنزدیک

.«کنیمفکرآنبهحال

ترجمهافشارینریمانوسجودیفرزانرا«تئاتردرنظریه»

باشدهباعثنوعیبهبودنمترجمهدوهمینکهاندکرده

تکلفاتازکهمتنینباشیم؛مواجهیکدستوروانمتنی

برخیدروبردمیرنجسادههایقولنقلدرحتینظری

یخالخواندنشحالنیابااستامروززبانازدوربسیارموارد

ستینلطفاز مهرسورهانتشاراتتوسطکتاباینچاپ.

کتابکهبوده۹۲۲۲سالدرآناولچاپوگرفتهصورت

۹۲۱۱چاپ)حاضر قرارمندانعالقهاختیاردردومچاپبا(

 ■ .استگرفته





 

 1315 ماه دی |چوکماهناهم ادبیات داستانی |هفتاد و هفتمشماره 11

 «العادهکاپیتان فوق»یادداشتی بر فیلم   
«حامدمختاری»؛«متروس»نویسندهوکارگردان

 

 بیائیم نهاد آموزش و پرورش را در سراسر جهان

 منحل کنیم.
آرزویافالطون" انگیزاننده بر درفیلمکاپیتانفوقالعاده

"استعصرمدرنامااینباردرکانونخانوادههستی

 شروع وحشیانه ظاهری با سریشودیمفیلم مانند

یهالمیف غیرییهاخانوادهوحشتناک، رویکردی با که

طرز به را رهگذران و کرده زندگی جنگل دل در متمدنانه

 یککشندیمفجیهی شدن آزمایشبزرگ با ادامه در اما .

 رو به رو نحوهمیشویمنوجوان آموزشو اینفیلم سراسر .

بزرگکردنومهمنگهداریوبرخوردبامسئلهبسیاربزرگ

 دورانباشدیمفرزندان موقع چه انسان اینکه در هنوز .

واردمسیریجوانی و مسائلشودیمنوجوانیخارجشده از

 در اما است. روانشناسی عالم در مختلفیهافرهنگمبهم

و آنکهتوسطتمدنبیگانه مانندقبایلسرخپوستیقبلاز

بلتشخیصبودهوحشیغربنابودشونداینروندبراحتیقا

خام را آن جگر و کند بوفالویشکار باید پسر فرزند است.

خوردهوگوشتآنرابهقبیلهانتقالدهد.فیلمبااعالماینکه

وشودیمشروع()پسربچهمردویکمردجایآنراگرفت

بلکهبامرگمادردرکل(اینشروعبلوغنهتنهادر)بوداون

 بحثفقطفرهنگسرخپوستیوکندیمخانوادهنمودپیدا .

روشبزرگشدنتوسطآنفرهنگنیستبلکهبزرگشدن

تمامی اولینیهافرهنگبا فرزنداندر است. مفید اصیلو

آداب خانواده یعنی خود پذیریاجتماع نقش و رسوم و

 فرا را نژاد و قوم یک به خودرندیگیممخصوص این که

 بسیاریاز بودخویهاجنگسرچشمه تاریخ سراسر نیندر

آدمی اجتماع در تعصباتهمواره با قومداریهمراه که چرا

و قدرتمند رسانه و مدرن عصر در اما است. داشته وجود

تمامی به دسترس قابل اجتماعی به جهان شدن تبدیل

وقوانیناجتماعیحالتیهمگانیپیداکردهنهادها،هافرهنگ

فرهنگهاییهمچونسرخ بزرگشدناینکودکاندر است.

پوستیویابودائیوغیره...درواقعمهمترینمسئلهدربحث

پیامدهای البته و قومداری این بیشتر چه هر رفتن بین از

همچنینازآنجاکههر بعدیآنهمچوننژادپرستیاست.

اصیلومعتبریراهکاریبرایرستگاریانسانداردفرهنگ

بزرگشدندرقالبهمه ازهرکدامآدابوتوانیمهاآنبا

پرورش آموزشو سیستم به وقتی اما کرد. کسب معرفتی

اغلبهرملتیبهمیکنیمحاکمیتاکثرکشورهایجهاننگاه

اجتماعی اوج در و آموزشی رسمی فضای در خود کودکان

 پستیهافرهنگهانآشدن را خود از انسانیغیر غیر و

یهادانشگاهواینروندحتیدرمدارسعالیودهندیمجلوه

 را درواقععلتاینامر دارد. وجود توانیممعتبرجهاننیز

درکامالًچنینتوجیهکردکهنهادآموزشیورسوماخالقی

 یبرایوسیاستهیچوقتراهشوندیمقالبسیاستاداره

علمادارهصرفاً،سیاستدهدینمرستگاریافراداجتماعارائه

درواقع(کردناجتماعاست.ساختفیلم)کاپیتانفوقالعاده

یهاروشکهحتیغربنیزباتمامیکندیماینامرراثابت

نووابزارقدرتمندآموزشیهنوزراهکارمناسبیبرایتربیتو

مو در اما خانوادهآموزشندارد. بن)پدر مدرسه رد توانیم(

آکادموس برانگیزاننده و است فلسفی کانون یک این گفت

کودکان آموزش است. باستان یونان در شاملافالطون که

وتاریخاتیاضیرادبیات،ٔمطالعه علوم حتیشودیم، و

یهاتیفعال بر همدر طاقتفرسا واقعردیگیمسختو در

هادهیعقهمانآموزشهاییافالطوندرآکادموساست.برخی

 قابلنهادهادرنقدنظامفلسفیورابطهآنبا اجتماعیغیر

تحملاستدرواقعاینعقایدحاکیازآناستنظامفلسفی

همیشهدرعالمتئوریوفارغازهرگونهعملگرائیاست.وقتی

 نگاه تاریخ ارسطویمینیبیممیکنیمبه همچون افرادی

آکادموس مانند فلسفی کانون همین دل در انگیز شگفت

به نظریاتشهموارهسرچشمهعلوممختلفتا و بیرونآمده

امروزبودهاست.اماهمیشهایننظامفلسفیواستفادهازآن

درتاریخبدرستیوازلحاظانسانیمورداستفادهقرارنگرفته،

سطاودورهسیاهیکهبمدتهزارسالچراکهدورهقرونو

طبقنظامیهاجنبهتمامی زندگیانسانیبهنابودیکشاند،

فلسفیافالطونودرقالبجمهوریاوالبتهباتغییراتیبانجام

واقعی حکومت افالطون جمهوری در که چرا است. رسیده

امادرشودیمتوسطفالسفهفارغازهرگونهروابطخونیاداره

 به قدرتمندان توسط جمهوری این درآمدن برکامالًاجرا

آمریکاکهیجمهورهامبنایروابطخونیاست)مانندرئیس

 (روابطعموزادگیبایکدیگردارند

کامالًامانگرشبندربهاجرادرآمدناینکانونفلسفی

بین کودکانشرا تربیتی فضای است. فرد به منحصر و نو

ابتداییانسانینگهداشتهوبعضاًاصیلدنیایمدرنوزندگی
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برای ابزارش و مدرنیته استفادهاز ضروری وسائل ساخت

جامعهکوچکشاسیرتکنولوژیگردد.درگذاردینموکندیم

کهدانشآموزانفلسفهمدتییامرحلهجمهوریافالطونبه

.شودیم،اشارهکنندیمرانیزدردلاجتماعیانسانیزندگی

م اینو مقایسه و اینمسئله شروع واقع بندر رگهمسر

روش در روشمعمول نظریههاخانوادهبا اثباترساندن به

(Matt Ross.نویسندهوکارگردانفیلماست)ًعملمعموال

وفردشودیماجتماعیشدنفرزندانازطریقمدرسهانجام

 نیازهاییپیدا مرور رفعکندیمبه به قادر خانواده دیگر که

آنهانیستوفردبرایبرطرفکردنآنانوارداجتماعخود

شودیم و انتخاب را خود اجتماعی پایگاه محولیهانقش.

 انجام را مدرندهدیمشده عصر در باینکه توجه با البته .

یهاگاهیپا با بیشماری وجودیکردهایرواجتماعی متفاوت

اکث بحران،داردفرددر فرآیندنقشپذیریدچار رموارددر

حرکتفرزندانبنبه نقشخودمیشود. ودلسریاز فشار

کهصدایاستقاللطلبیشودیمدرحالیاجراسمتاجتماع

گوش به آنان از رسدیمبرخی انتخاباندآمادهو عمل تا

انجامدهند.چراکهما پایگاهاجتماعیوعملنقشپذیریرا

 تخیلیاستروبهروکامالًکهازمریخآمادهویاوادهخانبا

باقاًیدقنیستیمبلکهاتفاقاتوروابطیکهدرآنحاکماست

اینیهاخانواده با بن برخورد طریقه اما است برابر دیگر

مخالفتفرزندانمهم مسائلمعمولماننداستقاللطلبیو

دچ فیلم داستان طول روشتربیتیبندر واست. تغییر ار

نهایتبهکمالشودیمتحول در تابوشدنرسدیمو از او .

.کندیممسائلمهممانندمسائلجنسیوغیره...جلوگیری

قرار شناخت مسیر در را فرزندانش حقیقت گفتمان با او

کهدرموقعروبهروکندیمآنهارابهسمتیهدایتدهدیم

تابو پیشگیرند. در را شناختی روند مهم مسائل با شدن

 و یکمسئله عدمیامدهایپشدن اثر در ازآن بعد مخرب

است. اخالقی رسوم اجرای راههای مورد در افراد شناخت

و بوده محرومیت ایجاد شکل به همیشه خانواده سیستم

بااینمسائلسردگمفرزنداندرادامهزندگیوبامواجهشدن

 اینمسائلرا دارند. توانیموحالتینابهنجار یهاشهیانددر

یهااستیس کرد مشاهد نیز مباحثنیترسادهاجتماعی

 اشاره اصل این به اجتماعی اگرکندیمروانشناسی که

)مورددیخواهیم خاصی سمتمسئله به یکاجتماع افراد

ازکنندکافیاستم(حرکتنظرسیاست سئلهموردنظررا

آناجتماعسلبودرموردآنازطریقرسانهنفرتپراکنی

کنید.درواقعنحوهبرخوردوکنترلرسوماخالقیدراجتماع

درادامهبرخوردفرزندانبنتوسطسیاستبدینشکلاست.

آنهاشودیمبامسائلمعمولوسطحیزندگیاجتماعیباعث

احساسکنن را طریقتفاوتخود از جهانرا آنها که دچرا

ووقتیبافرهنگواقعیاندشناختهکتاببهطریقآرمانیآن

 شوندیممواجه بحران جذابیتوشوندیمدچار و کشش

شخصیتی مختلف آزمایشات وارد را آنان سطحی زندگی

کندیم پایانآزمایشنهاییفرا در کاملرسدیم. را بنآنها

 مبنایتفکرکندیمرها زندگیبر بینزندگیسطحیو تا

)بو رفتن انتخابکنند. را همان(یکی واقع در ارشد فرزند

روندزندگیدانشآموزانجمهوریافالطوندرزندگیروزمره

آناست.همچنینتصمیمبندرخصوصیهایسختهمراهبا

انتخاب نظر از هم تربیتیو روند نظر از اجتماع زندگیدر

.اوبهباشدیممیانروکامالًنزندگیمثلبرخودگذشتهاومکا

آنزندگی کنار زندگیشهرینیستبلکهدر کاملدر طور

هویتکندیم بی و شهری زندگی توسط است مراقب و

حال در غذا میز سر فرزندانشکه تماشای و نشود تسخیر

و تعلیم شیوه این پیروزمندان نگاه واقع در هستند مطالعه

ت است. نیتربزرگربیت ما به فیلم این که دهدیمدرسی

سطح در بلکه بیهوده و اجتماعی سطح در نه تغییر ایجاد

 است.یاهستهخانواده امروز کل فوقتوانیمدر کاپیتان

درروندتعلیموتربیتوفرارازساختاریمؤثرالعادهرافیلمی

تربیتیکهبنیهاروش .پیچیدهوبیهدفسیاسیدانست

یادهیفانوعاعالمجنگعلیهعاداتورسومبیبردیمبکار

روندیغیر زندگیمدرن و ابزار با آمیختنآنها با استکه

کهنهتنهادهدیمبهمایاداو.قابلتحملراایجادکردهاست

تحتسلطه را آن بلکه نشویم مهم ابزار بگیریماسیر خود

 ختهبارستگاریازآناستفادهکنیم.برایساختنزندگیآمی

■
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 «قیچی»نگاهی به فیلم   
«حسینبرکتی»؛«زادهکریملک»یکارگردان


باقیچیکُندفیلمسازی

 سینمایی لک«قیچی»فیلم کریم کارگردانی روایتبه زاده

نامزایمرد حکمدستکه از و کرده قیچیکور با را خود

گریزد.میقصاص

فرمیکهکارگردانبرایاینفیلمانتخابکرده به توجه ،با

شخصیت فیلمی با است روبقرار کارگردانهمحور باشیم؛ رو

داستانش:خوبیاندیشیدهبرایرسیدنبهاینفرمتمهیدات

کندورادرفضاهاییخلوتوباکمترینشخصیتروایتمی

ورزد.گوییدرنشاندادنتصویرخودداریمیازهرگونهزیاده

روایتخطیفیلمهمعنصردیگریاستکهدرخدمتفرم

روایتیسرراستوبدونپیچیدگیبهفیلمقرارمی گیردوبا

.پردازدداستانمی

جنایتقیچ معمای حل به را مخاطب که نیست فیلمی ی

اینجنایتراازنظرگاهگوناگونداستاندعوتکندویاابعاد

 بررسی محسوباجتماعی هم معناگرا فیلمی اما کند،

هاییچونرنگوسفردرفیلمازنشانهیرداگرچهشود؛نمی

همهچیزتنهاوتنهادرخدمتشخصیت،ولیشونددیدهمی

ست.وریداستانامح

اینفیلم ،در تنها بهقوتفیلماستٔنقطهآنچه خود ٔنقطه،

 هم آن ضعف میتبدیل مخاطب دست و خالیشود را

-وگاهاگزجره-هایبیرونیزادهجزبازیدوربینلک گذارد.می

شخصیت از دیگری نمایشنمیاصلیچیز به بارا و گذارد

.راما)بابازیعباسغزالی(شودنمیهیچیکازابعاداومواجه

می تبدیل تیپی دربه به مدام که میشود دیوار اما،زندو

مخاطبرابهبازشناسیخودهدایت











ثیرأتوانستندتهایفرعیمیشخصیت،دراینمیان.کندنمی

بازیابیشخصیتبسزایی فیلماصلیدر باشندکه نامهداشته

همدردرچیدمانو،همهاییدراینبخشهمدچارکاستی

حضوردکتربا،نمونه.برایاثرپذیریآنهادرطولفیلماست

 داوودنژادبازی روندمحمدرضا به کمکی هیچ قطار در

شخصیت دکترکند؛نمیراماپردازی کارکرد است قرار اگر

چرابایدبهاینمیزان،باشدرامامحلیبرایفراریدادنصرفاً

باشد تاکید ردوبدلضعیفیهاالوگید ؟مورد شده ٔکوپهدر

همسر با قطار گروه، افراد یکبازیشبیهبیشتریکیاز به

زاستونهبخشیازیکپازلدربازشناسیتصویرواضحیا

راما آشفتگی دیگر، جایی در فیلم. میزشخصیتاصلی سر

همشودوبازشدتغیرطبیعیونامناسباجرامیبهنیزشام

عملشخصیت ناتوان موقعیت این پرداخت در اطراف های

.کنندمی

بایستبهمخاطبدرمجموعبایدگفتآنچهدرقالبفرممی

فیلمرا استوساختار منتقلشودبهضدخودتبدیلشده

.هدتهیوسطحینشانمی

هایلکزادهدرسینمایمستند،اینتأثیرباتوجهبهفعالیت

هاونماهاییکهازشود،قاببهخوبیدرفیلمقیچیدیدهمی

هدازتبحراودرقاببندیوفضاسازیطبیعتبکرارائهمی

نشاندارد.امااینقیچیبرایبریدنمخاطبازخودوهمراه

نوعی کنداست؛ فیلمبسیار ریتمشدنبا کندیکههمدر

پرداخت عدم در هم و فیلم مناسب دیدههاتیشخصهای

وتنهاوتنهابهدلیللکنتدرقصهگوییاتفاقافتادهشودیم

 ■ است.

 







 

 1315 ماه دی |چوکماهناهم ادبیات داستانی |هفتاد و هفتمشماره 11

 «معبد»نامه فیلم 
«تارااستادآقا»


 –اوستتنهایالیتناهی-

.ندینشیمخالی،آرامآرامیاصفحهشعرفوقبرتاریکی

سپیدهدمان-

شبیدراز،ازپس

درجانخویش

،ازدوردست...شنومیمصدایخروسی

وباسومینبانگش

ابمییمدر

یانیسریستوس...امشدهرسواکه

***

معبد□

،سیاهوسفیداست.تنهاعناصررنگیفضا،یکهاپالن]کل-

وبافتیعجیباستویکشبدرسبز...[هارنگشالگردنبا

جزیکیکهEye levelهاصحنه]زاویهدیدتمام- است،

.[شودیمقید

شب/خارجی:•

نمائیبستهازآسمانیتاریک...تاریکیمحض...]چند-۹پالن

سفیددرکادربستهرؤیتٔنقطهلحظهمکث[رفتهرفته،چند

ودرکندیم Tillt Down ...دوربینردیگیموبرفشودیم

.معبدیمحکموشودیمتاریکی،چیزیشبیهیکمعبدپیدا

امان امنو بارشبرفسپید، کهزیر چنددینمایماستوار ...

روشناست.هاپلهفانوسنورانیدرمیان

نمایمتوسطازمعبدوصداینفسنفسزدنوهق-۸پالن

گوییاز .دیگریمودودیممعبدیهاپلههقزنیکهدرمیان

وعاصیوآشفتهاست...زدیگریمچیزی

روی-۲پالن تاریکیو در که زنیتنها نمایفولشاتاز

ٔپلهنیتریمرکز اشک و نشسته شالزدیریممعبد زن، .

 میانیهاقطرهعجیببستهویهارنگگردنیبا اشکشرا،

.کندیمگودیدستانشجمع

نمائیکلیاززمینجلویمعبدکهزیربارشیکریز-۱پالن

پاهائیدرب ردِ سختی، به رویآن استو رفمدفونشده

.شودیمجهاتمختلفدیده

معبدٔپلهنمائیکلیازمعبدوزنکهرویآخرین-۹پالن

نشستهاست.زنحالتیخیرهوگنگدارد...







سمتراستٔگوشهنمائیکلیازمعبدوزنکهدر-۹پالن

باهمانحالتقبلی...شودیممرکزیکادردیده

-4پالن زنکهدر معبدو سمتچپٔگوشهنمائیکلیاز

باهمانحالتقبلی...شودیممرکزیکادردیده

رویاولین-۲پالن زنکه و معبد معبدٔپلهنمائیکلیاز

نشستهاست.حالتیمتغیردارد.گوئیبهکشفرسیدهاست...

یکدرمیانخاموشوتکتکهافانوسنمایفوق،۱]طی

...[شوندیم

بزرگیدرٔرهیدانمایفولشاتازپشتزنیکهروی-۱پالن

 استو نشسته )اینلرزدیمرأسمعبد طبلیٔرهیدا. بزرگ،

شودیمترروشناستدرمعبدبرایکوبش(تصویررفتهرفته

...شودیموهواگرگومیش

 Low angleزاویهدید:

روز/خارجی:•

زنبردایرهنیستوتنهاشالگردنش-۹۱پالن هماننما.

باقیماندهاست.

 Eye levelزاویهدید:

معبدٔپلهنیتریمرکزنمائیکلیازمعبد.زنروی-۹۹پالن

درمیاندومردنشستهاست.بارشبرفمدتیاستکهقطع

شده...

نمائیتریشاتازدومردوزن.زنحالتیمنقلب-۹۸پالن

 محسوسی نا اشکِ آرام آرام و حالتیزدیریمدارد مردها .

 سیگار آنها از یکی و دارند کوبشکشدیممتفکر صدای .

هاطبل تکتککوبیدهشودیمشنیده محکمو بار سه که

شوندیم ترکیب هم نهایتدر در ب]...شوندیمو رایتصویر

.[شودیمچندلحظهکشیدهومحو

زیرسنگینیبرف-۹۲پالن که یکشبدر نمایاینسرتاز

.صدایذهنشودیمسرخمکردهاست.برفاندکاندکآب

:ندینشیمزنبرتصویر

توراومرا

.گذارمیمبهقضاوتآسمان

وچترمرا

بهقضاوتبرف...

بهزمینسپیدشودیمتصویرازقطراتبرفیکهبرشبدرآب

،شودیمکهرفتهرفتهفیدهاطبلوباصدایکوبشرسدیم

■ ...شودیمتمام
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 ؛ ریحانه ظهیریخفته یبایز داستان ترجمه:

 گوموشآی؛ پونه شاهی تولگا ؛اسب آهنیداستان ترجمه: 

 پورکاظم لیاسماع آتش اجنه؛ کورت گونتر؛ :داستان ترجمه

 زادنوری مریم میشل اوین هیمر؛؛ کارد میوه خوریداستان ترجمه: 

 پورکاظم لیاسماع ؛نیکوال پریرا شاهزاده و پری؛ :داستان ترجمه
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 «ایشاهزاده و پری بال نقره» داستان  

«اسماعیلپورکاظم»؛مترجم«نیکوالپریرا»سندهینو


یک اسمشیاشاهزادهروز گمشده"پرنسدال"که بود،

مشغول پُردرختبهشکار و کهدریکجنگلانبوه او بود.

طوالنی مدتی برای و مانده سرگردان زمان این بود، گشته

دامّاراهبازگشترانیافت.یهمچنانوبدونوقفهاسبدوان

شاهزادهبناچارپیادهشدوهمگامبااسبشآنقدررفتندو

 تا تواناییرفتند دیگر و شد چیره دو آن بر خستگی اینکه

برداشتنگامیبیشتربهسمتجلورانداشتند.

شاهزادهواسبشدرکنارجویبارکوچکیازآبزاللکهاز

آنآبگذشتیمالبالیدرختان از دو هر توقفنمودندو ،

نوشیدندورفعتشنگیکردند.

د:ستاره،حاالازرویناامیدیازاسبشپرسی"پرنسدال"

چکارکنیم؟

نداشتبنابرایندر پاسخیرا شنیدنهیچگونه انتظار او

شگفتماندزمانیکهشنید:

شمابایددرهمینجامدتیاستراحتکنیدسپسمنبه

شماراهخروجازجنگلانبوهرانشانخواهمداد.

شاهزادهبهمسیرصدانگاهکردوموجودیبسیارظریفرا

ک رویمشاهده بر که هاعلفرد نزدیکنشستهیافاصلهدر

سبزودرخشانبانوارهاییهابرگبود.اولباسیرنگارنگاز

متنوعبرتنداشتویکتاجسبزرنگکوچکنیزبرسرش

نهادهبود.

بال عدد دو دارای موجود آن که کرد مشاهده شاهزاده

استکهدربرابرنورخورشیدبهیانقرهارلطیفیظریفوبس

.سازندیمراخیرههاچشمودرخشندیمیروشن

شاهزادهزیرلبنجواکنانپرسید:شماکیهستید؟

 نامم و هستم پری یک من گفت: عجیب بال"موجود

است."یانقره

گفت:منپیشازاینهیچگاهیکپریشاهزادهبهآرامی

راه واقعاً شما آیا بودم. بهمنندیده را خروجازجنگلانبوه

نشانخواهیدداد؟

پریپاسخداد:یقیناًمنچنینخواهمکردامّاشماقبلاز

وکیاریبهتراستاندکهر شما ظاهراً استراحتکنیدزیرا

اسبتانبسیارخستهوکوفتههستید.

 پری آنگاه "پس تا"یانقرهبال نشست کنارشان در

استراحتکنند.اوبرایشاهزادهازشاهزادهواسبشکامالً







 جنگل، در زندگی درختانییهاخانهداستان فراز بر که

از کهدوستانشمحسوبییهاپروانهوهاپرندهساختهبودند،

ازبازیکردندرشعاعنورخورشیدوازشناکردنشدندیم ،

کرد.هافیتعردرآبزاللچشمهجنگلی

روی بر آرمیدن از ازیهابرگاو لطیفگیاهانجنگلی،

 و ماه به ماندن کرمیهاستارهخیره تماشای از شبانگاهی،

بس شامگاهان تاریکی در شب جغد پائیدن و تاب اریشب

 وسیله بدین داشت قصد او دال"گفت. متقاعد"پرنس را

هراسانگیزوکندیمنمایدکهجنگلآنگونهکهاوتصوّر ،

مهیبنیست.

نچنینگذشتووقتیشاهزادهواسبشبخوبیساعاتیای

استراحتکردندوازخستگیراهرهایییافتندآنگاهپرینیز

راهخروجازجنگلانبوهرابهآناننشاندادتابسویخانهو

خانوادهخویشبروند.

جدا"یانقرهبال"شاهزادهدرآخرینلحظاتیکهازپری

برایشتکانشدندیم دادوباسیماییحاکیاز،دستانشرا

 متشکرم متشکرم، گفت: قدرشناسی و بال"رضایت پری

کنمینمرافراموشتیهاصحبتشماؤخاطره.هرگز"یانقره

بس سعیو یار کخواهم آکرد در رفتاریه شما مثل نده

■م.ینما
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 «آتش اجنه» داستان  

«اسماعیلپورکاظم»؛مترجم«کورتگونتر»سندهینو


میشقرار وضعیتگرگو در هوا و بود رسیده تاریکیفرا

باغروبخورشیدپسازیکیاخانوادهداشت.لحظاتیقبل

و خواهر بودند. نموده اقدام اقامتشبانه به کوهپیمایی روز

برادرگرداگردآتشیکههمراهوالدینافروختهبودند،نشستند.

خوابآلودومَنگهاآنسالداشت.۹۱سالوخواهر۹برادر

با یکروزکاملرا بلندیدرسراشنشانیوالدبودندزیرا بکوه

یماییکردهبودند.راهپ

درحالتبستهشیهاچشمبرادربرایدومیندفعهدرحالیکه

شدنبود،ازخواهرشخواهشکرد:

برایمداستانیتعریفکن.

خواهرمجدداًنجواکرد:امشبنوبتتواست.

یهواییرقیقول بود. گرفته فرا را اطرافشان دامنه هاآنپُر

افزائ روح یسکوت حس کردندیمرا تروق. و ترق صدای

صدا گوشمینشست. سوختنآتشبه ٔآهستهیحاصلاز

توسطوالدیچل شستنظروفشام از چلوبحاصل نیبو

 پیکنزدیافاصلهآناناز هوا ولیچیدر بود نخودشانیکده

.شدندینمدهیاصالًد

بهبغلیاسقلمهچشمانپسررافراگرفت.اویاجرقهناگهان

رهوتارشدهیرد.آسمانتکاریواوراهوشخواهربزرگترشزد

برخ اِنگار زمیاشیبود. سطح یاء آتش در وسوختندیمن

روشناینور درخششییهمانند از بهیرکیکحاصل ستال

مشتملبرانوارینیوآتشییجادویی.روشنارساندندیمچشم

.شدیمدهیانآتشزردرنگدیمختلفدرم

کچیه از نیلحظاتیبراهابچهدام اکصحبت تا هکنیردند

دنهستند.یدرحالرقصهاشعلههکنیگفت:مثلاکدختر

د:بله،مادرحالیازدرونآتشبهگوشرسییبهناگهانصدا

م.یدنهستیرقص

م از آتشیصدا کآنچنانآمدیمانه ازنیتربیعجه احساس

.ختیانگیملماترادرانسانبرکدنیشن

هاشخاصدرکیممتدیهاغیجریبود،نظفیصدابلندوظر

.کشندیمدرحالسوختنیهامهیخزمانفراراز

شن از خواهر و ایبرادر حیدن صداها ین امّاکرت ردند

دند.ینترس

دنباشد،بهصحبتشادامهیهدرحالخندکنوررقصندهاِنگار

مفهومنبودند.شیهاحرفیدادول

ماحضوردارد؟هدرآتشکستید:آنچیپرسکدختر

ثادامهداد:کمکیاوپسازاند

د؟یموجودزندههستیکاشمایآ

هاچوبازسوختنیانترقوتروقناشیازمیناهنجاریصدا

د:یبهگوشرس

باشدزتواندیمهرشعله" یزنده درسراسرجنگلتواندیمرا

بایندوتمامکجادیشد،گرمااکزبانهب حاصلازٔزوزهدرهرا

"د.یدارنمایسوزاندناجسامب

.ترساندیمنصدامرایگفت:اکپسر

میدوّمیصدا لحنیاز با آتش تربیعجیان ترقیعمو

برخاست:

ٔسرچشمهفقطهابچههکبچّههستند.بخاطرداشتهباشهاآن

.شناسندیمنورهارا

هستند،ارجوانیبسهاآنچندادامهداد:یصداپسازلحظات

همانندتو.

یهاچوببجزسوختنییچصدایهیلحظاتطوالنیآنگاهبرا

نرس گوش به آتش ایداخل هید. زمان نورین بجزیچ

نجهتآتشی،بدشدینمدهیدیآتشدرآنحوالیهاشعله

وهقابلمشاهدهبود.کتافواصلدوربرفرازیآنهاحت

ردندکهچرُتزدنگرشروعبیباردیکناواندختروپسریدرا

افتاد:یهناگهاناتفاقک

رنگارنگبههوابرخاستوبرفرازیازنورهاییتماشایافواره

ههرلحظهبزرگوبزرگتریکچوتابپرداختبطوریآتشبهپ

شد.

بود،ازدرونهاشعلههیازبقترروشناریهبسکیزردرنگٔشعله

شعلهبههرسوآندارشد.یدرختوازدرونآتشپدٔکنده

کردیمنوسان بههوا بهدورخودشدیجهیم، دیچرخیمو

.دیرقصیمنگونهیاِنگاربد

ستندوهمزمانیگرنگریدختروپسرباتعجبوشوقبههمد

دند:یشیاند

وهوکنینلحظاتبرفرازایهآناندراکیبیچهاتفاقاتعج

.اندبودهدردلشبشاهد

باتأسفازدرونآتشگفت:ترنازکییصدا

 چشمانتان از اولکمیفهمیمما شما هکاستیادفعهنیه

شاهدیعینوقایچن پسبیرا شیائید، جاللآتشکدتا و وه

م.یاجنهرابهشماهانشانده

فرکوچکیصدا تبدیشکیادیتر آسمان متعاقباً و بهید ل

رشد.ینظیبیهارنگشنورهاویصحنهنما

،بهخواهرشبانگزد:دیترسیمیکیاغلبازتارهککپسر
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پرشدهاست؟یوه،جاللوشادمانکچگونهاطرافماازش

گفت:یازدهرتیحبلندویباصداکدختر

یننورهایا کرقصاناز منشأ ارندیگیمجا چرا نگونهدریو

نجاحضوردارند؟یا

لحنترکلفتیصدا نورها.یبا سرچشمه از گفت: واضح

راازیاتوشادابیسرچشمهنور،حیمن،شمابزودیهابچه

خواه یدست همچنان داد دکد ویه گوشت زندگان گر

خو ایاستخوان مگر بکنیشرا. رویاموزیه آن به چگونه ید

بنابرایآور شاید. زمانین تا است یکسته جوان بهدیباشیمه

د.یابیید،آگاهیآنچهواقعاًهست

تمطلبرایسالداشت،اهم۹۱فقطهککبههرحالدختر

شیبراهاواژهلماتوکهگفتنآندرقالبکنیردگواککدر

.نمودیماردشواریبس

گفت:ترکلفتیصدا

بسیب قالبیاریان مطالبدر بسکاز است،یلمات دشوار ار

بله؟

 انگار کصدا دخترتواندیمه را آنچه کفکهر ،کندیمر

اد:ابد،ادامهدیبالفاصلهدر

با شما یامّا و تالش بر بیوششخوکد آیفزائیشمدام اید.

ایدیفهم ید؟ موضوع مریقین هسته و قلب هیلکیزکناً

است.یبشریهاخواستهالتویتما

یرعادیعغیشفوقاکجاناتیاهیشبانهویاحتماالًدراثرهوا

 ناگهاندقکهدخترکبود فیبه آنچه بهصحبتدرباره رکقاً

پرداخت:،کردیم

ییهمانجایعنینجادردرونمناستیسرچشمهنورهاهم"

ک همچنکنندیمیزندگهایشاده امی. باورها،ین دها،

."عامشبیرشوقایوازجملهپذهارتیح

یدرونییسالهبودامّاسرشارازنوروروشنا۹اگرچهکپسر

درموردیمطالبکنیاک.اوجوانوسرزندهبود.پسرنمودیم

رایترمسننبودهرفردکهممکدانستیمنورهأسرچشمه

مبهوتسازد.اوگفت:

ایسرچشمهنور،جادو" همنکنگونهاستیدرونمناست.

کقدرتدر همانند دارم، را جادو و اجنه،یهادندانسِحر

"یوبابانوئلدوستداشتنکدپایعیهاخرگوش

بودند،ادامهداد:شافتادهیهدودندانجلوکپسر

" نور چیعنیسرچشمه مشاهده حتیعجیزهایقدرت یب

ست.همانندیدنآنهانیقادربهدیگریسدکچیههکیمواقع

."نگکینلوتریمارت"چونیوجودمصلحان

 دنبال یرقصطربانگیکبه شعفآلود و کز بههاشعلهه

پسر صداهاینماکافتخار آنگاه میمتعددیشدادند انیاز

صدا برخاستند. ترکلفتیآتش از رقصیسریکپس

نگفت:یآتشٔتودهدراطرافوبرفرازهاشعله

"شمااست.یاروباورهاکسرچشمهنورهادراف"

گفت:قبولدارم.کپسر

رد.کاستراحتیطوالنیلحظاتیبراکپسآنگاهپسر

چرخشیهاشعله چابینور آتششگرفکیبه فراز بر ببر

حتکآنچنانزدندیم باالیه بر مسافاتدور دکیاز دهیوهها

.شدندیم

آهستگکدختر یبه گفترد:کزمزمه را آنچه هر د،یمن

دم.یفهم

ندارم.یقی،یفهمیمازاجنهبرخاست:توییصدا

بزودیا بپتوانستیمینموضوع منطقه سراسر هکدیچیدر

چ جوانچه پسر و یبیعجیزهایدختر مالحظه اندکردهرا

تاآنزمانبارهاگرازمردمیدیارینآنهاوبسیهوالدکنیگوا

امّاتنهاآنهامتوّجهاششدهبودند.اندبودهنارآتشکدر

نآتشچشمانپسرودختریرنگیهاجرقهوتأللؤازیانیجر

 در هنوز خواهر و برادر ساختند. پُر همدکرا وینار گر

بودنیبرگرداگردآتشخواب اده یهاتکهزبجزیچچیهکنید.

نماندهبود.یبزرگدرختباقٔکندهیکذغالاز

خورشیلحظات شدو آغاز روز یبعدمجدداً فراز از یهاکوهد

درخش یبلند دختر و پسر گرفت. کدن خواببکم از داریم

یدرجاکیدند.برادروخواهراندیشکیاازهیخمهاآنشدند.

یخو درون لولیهاسهیکش والدیخواب به سپس نیدند

بخورند.یذومقویلذیاصبحانهشملحقشدندتایخو

ه مطلقاً دختر و یپسر قبلٔدربارهیااشارهچ شب اتفاقات

کن دکدانستندینمهاآنردند. ظاهراً آنچه هر بودند،یه ده

■ شنبودهاست.یبییایارؤیقتداشتهیحق
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 «زیبای خفته»داستان ترجمه  
«ریحانهظهیری»مترجم


 سرزمینیخیلیدور،قدیم،یهازماندر مهربانیپادشاهدر

 دوست ملکه با اشیداشتنهمراه وملکه.کردیمزندگی

.خواستندیمپادشاهبیشترازهرچیزیدرایندنیایکبچه

عظیمییوقتسرانجام، شادی شد متولد کوچولو شاهزاده

سراسرقلمروپادشاهیرافراگرفت.

جشنسلطنتیبرپاخواهیمکرد.ماپادشاهگفت:

گفت: دعوتماملکه پادشاهی قلمرو سرتاسر از را مردم

خواهیمکرد.

باهدایاییکهبرایشاهزادهکوچولوهمهروزبرگزاریجشن،

.آمدندبههمراهداشتند،

هدایاراآوردند.نیترارزشبرایاوباهایپر

هدیه«زیبایی»اولینپریبهشاهزادهکوچولو

نیدومداد. ؛یمهربان،یسوم؛«خرد»پری

شاهزادهیرمچها به پری پنجمین شادی؛ ،

داد. هدیه موسیقی استعداد وقتیوکوچولو

رابهشاهزادهاشهیهدخواستیمپریششم

کوبیده کاخ در وار صاعقه که بدهد کوچولو

یکپریبدجنسازاعماقجنگلآمدهبود.شد.

اوجزدعوتشدگاننبودچونپادشاهفکرکردهبوداوخیلی

مردهاست.وقتپیش

پرسید: پادشاه از کشان جیغ بدجنس تو»پری پس

،خب؟درستهدعوتنکنی؟اتیمهمانمنروبهیخواستیم

کوچولویکهدیهدارم.من هرصورتبرایشاهزاده او«در

گذاشت. کوچولو شاهزاده روی را درازش در»انگشت تو

خراش ریسی نخ چرخ با را خود انگشت سالگی شانزده

.«یریمیمویدهیم

سیاهی مه میان در آرزو آن گفتن از بدجنسبعد پری و

قلبشانشکست.ناپدیدشد. ملکه و آنپریاماشاه از بعد

جلوآمد.اشهیهدششمبا

نترسیدشاهنشاهان،ایندرستاستکهممکنِدخترشما-

 تولدشانزده خراشدهدومناشیسالگدر انگشتخودرا

 توانمینمهم او اما دهم تغییر را خواباو.ردیمینمآن به

 باسپسیکخوابعمیقصدساله.به.رودیمعمیقیفرو

یاشاهزادهبوسه بیدار ملکه.شودیمنجیبدوباره و شاه اما

آنهایکپیغامرسانبهنیبنابراهنوزنگراندخترشانبودند.

وعقلمروپادشاهیفرستادندکهداشتنچرخنخریسیممن





چکسیهازامروزبهبعد،»رسانفریادزنانگفت:پیغاماست.

«اجازهداشتنچرخنخریسیرانخواهدداشت.

هدایاییکهتمام،شدیمشاهزادهکوچولوبزرگهمانطورکه

اوزیباوعاقل،.شدیمبهاوتقدیمکردهبودندنمایانهایپر

.دیرقصیموشادمانخواندیمآوازاووخوببود.مهربان

اماشاهزادهکوچکخیلیهمکنجکاوبود.

پشتکاخسرگردان برج تولدشدر شانزدهمینسال در او

باالیبرجرفت،شاهزادهبود. تا را داخلاوکوچولوتمامراه

صداییکماشیننخهاپلهباالیدریکاتاقکوچکشد.

کنجکاوشدهبود.یلیخریسیشنید.

اینممکنکردیماوبامتعجبباخودشفکر

استصدایچهباشد؟

شاهزادهکوچولودراتاقراهلدادوبازکرد.

نخریسیاو که بهخانمخیلیپیریبرخورد

.کردیم

کسینبودجزپریبدجنس.اوخبالبته،

بود حاالچرخنخریسیندیده شاهزادهکهتا

«؟دیکنیمچیکاردارید»پرسید:

گفت: بدجنس »پری ریسی نخ دارم کوچولو،کنمیممن

«قشنگم

«منممیتونمامتحانکنم؟»شاهزادهپرسید:

«البتهکهمیتونی»بدجنسدرجوابشگفت:پری

که بود ریسی نخ چرخ پشت نشستن حال در شاهزاده

بگوید«آخ»انگشتشرابریدوقبلازاینکهوقتکندحتی

بهیکخواببسیارعمیقفرورفت.

پرییهاحرفوقتیشاهوملکهشنیدندکهچهاتفاقیافتاده،

بعداماپرازغمواندوهشدند.هاآنبدجنسرابهیادآوردند.

یادشانآمدکهپریششمچهبهآنهاگفتهبود.

گفت: »پادشاه که باشد یادمان باید است.مانبچهما نمرده

«فقطخوابیدهاست.اون

وقتیدرتختخوابشدرازکشیدهشاهزادهوخبدرستبود.

خوبهرنگسرشیهاگونهبودزیباترازهرزماندیگریبود.

بهنظرشیهالب تنها آلبالوییبود. کهشاهزادهآمدیمقرمز

فرو ساله یکخوابصد به او استاما حالچرتزدن در

رفتهبود.

آوازچکسیهحاالبزرگترینغمرویزمینسایهانداختهبود.

هاسگ.کردندینمدیگربازیهابچه.دیخندینموخواندینم

ششم پری وقتی
بهاشهیهدخواستیم را

که بدهد کوچولو شاهزاده
کوبیده کاخ در وار صاعقه
از بدجنس پری یک شد.

 اعماقجنگلآمدهبود.
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پارس خوشحالهمه.کردندینمدیگر برایشاهزاده دلشان

تنگشدهبود.

التماسکنانازاواویکروزپادشاهبهدیدنپریششمرفت؛

اگرشاهزادهمابعدازصدسال»خواستتابهآنهاکمککند.

واودرآنکاخبهآنبزرگیتنهامیامردهبیدارشودماهمه

«خواهدماند.

دناوراندارماماسعیمنقدرتبیدارکر»پریمهربانگفت:

«تابرایکمککردنبهتوراهیپیداکنم.کنمیم

 باالی به مهربان یاقلهپری پادشاهییاگوشهدر قلمرو از

راتکانداد.اشییجادوچوبسپسرفت.

موجوداتزندهدرآنقلمروپادشاهیبهیکهمهبهسرعت،

نجیب،یهاهیشوالوپادشاه،ملکهخوابعمیقجادوییرفتند.

بهیهامهیند،هاساقدوش همه و نگهبانانکاخهمه و ملکه

رویپرندگانداخلاصطبلها،یهااسبیحتخوابرفتند.

یهایماه،هاشاخه هااچهیدرداخل حتی نیترکوچکو

موجوداتقلمروپادشاهیهمبهخوابعمیقیرفتند.

قاًیدق بعد سال پادیاشاهزادهصد قلمرو یک شاهیاز

نوکبرجقصررااوایستاد.یاکنندهدیگرکنارجنگلمسحور

دید.

چهرازیدر»شاهزادهجوانازیککشاورزسرزمینپرسید:

«نهفتهاست؟هاگلپسانبوهاینخارو

کرد، تعریف شاهزاده برای را قدیمی افسانه درکشاورز

بدجنسیهازمان پری یک بوسیله خانمی شاهزاده قدیم،

طلسمشدهاست.

شاهزادهکهبسیارناراحتشدهبودازاوخواستتابقیهماجرا

رابرایاوتعریفکند.

کشاورزپیربهاوگفتکهشاهزادهخانمزیباچطوربرایصد

سالبهخوابرفتهاست.

کرد: اظهار شاهزاد»شاهزاده این خودم باید رامن خانم ه

«ببینم.

جوان شاهزاده که بود خارهایی از پر کننده جنگلمسحور

مووگیاهانهمهیهادرخت.دیبریمبایدقدمبهقدمآنهارا

بودند. هرچیزیاماجا بیشاز جوانرا چیزیکهشاهزاده

حتیصدایآوازیکپرندهاومتعجبکردسکوتجنگلبود.

نشنید. هم شهمانطوررا نزدیکشدکه قصر در به اهزاده

اگرآنهاراببرد.توانستینمدرختهاآنقدرتنومندبودندکهاو

ممکنبودازخستگیغششاهزادهنبود،بهخاطرپریششم

بود،یپرکند. مخفیشده راهیپرپشتیکبوته مهربان

بهشاهزادهباریکرابازکردتاشاهزادهبتواندازآنعبورکند.

کرد. پیدا راه بهحیاط هستند.آمدیمنظر خواب نههمه

خوردنی،نه،یازمزمه صداینهجیرجیری،نهجم

.همهجاساکتبود.یاگربه

باالرفتوبهتاالرهایقصرراهپیداهاپلهشاهزادهباعجلهاز

اوبهیکاتاقکهتختزیباییدروسطآنبود،سرانجامکرد.

یکیاخفتهیبایز.دیرس به بود، رفته خواب به آن روی

خوابعمیق.

عاشقششد.زانوزدوبهقاًیعموقتیاو،شاهزادهخانمرادید

آرامیشاهزادهخفتهرابوسید.

خواب از پادشاهی قلمرو کل و شکست طلسم ناگهان

خانمبهآرامیچشمانشرابازکردوبهشاهزادهبرخواستند.

ندزد.شاهزادهخوشتیپلبخ

خوابتورومنتوشاهزادهمنهستی.»شاهزادهخانمگفت:-

«ومنتظرعشقتوبودم.دمیدیمخیلیوقتبودکه

عمرش چونخودشهمتمام خوشحالشد، بسیار شاهزاده

منتظرچنینشاهزادهخانمیبود.

رفتند.اششاهزادهشاهوملکهباعجلهبهدیدندخترشانو

بهآشپزخانهرفتندتاجشنعروسیرابرپاآشپزهادواندوان

شد.یطولکنند. صدا از مملو نوازندگاننکشیدکههمهجا

نواختند. هااسبویلن کشیدند. پارسکردند.هاسگشیهه

آوازخواندند.هاپرندهجیرجیرکردند.هاموش

■ همهیکباردیگردرقلمروپادشاهیخوشحالبودند.
کالسیکیهاداستانازسریمجموعه

JaneBelk Moncureبازگوشدهتوسط:
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 «خوریمیوهکارد »داستان ترجمه  
«زادینورمریم»مترجم؛«میشلاوپنهیمر»نویسنده 



.بودیمیمانخانهکردنتمیزمشغول،اممعشوقهباوقتیکه

باچاقوییآن.کردمپیدایخچالزیرکنیپوستکاردیک

هیچوبودمکردهاشگمپیشسالهاکهبودکوچکٔتیغه

ا：گفتاو.دادمنشاناممعشوقهبهراچاقو!نبودیادم از..!

میزرویراچاقوگفتم،اوبهوقتیکه.کردی؟پیداشکجا

.دادادامهکردنتمیزبهورفتمجاوراتاقبهوگذاشت

سالهاکهاتفاقیکردممیتمیزراآشپزخانهکفدرحالیکه

را،دربیاوردیخچالزیرسرازچاقوکهشدوباعثدادرخپیش

چندگیالسٔوبعالوهباشکوهشامیکماآنشب.آوردمبخاطر

کردهخاموشراچراغهاتمامسپس.داشتیمشراب

کردیمفکرورفتیمرختخواببهودرآوردهراولباسهایمان

ناگهاناماباشیمداشتهبازیعشقکمیکهچطوراست

بینجروبحثبهمنجرکهشدچیزیبازیعشقدرحین

گفتماوبهرکیکیوکنندهناراحتبسیارحرفهایمن.ماشد

بهزدمبیرونتختازهممنوزدبمنلگدیاوهمو

میزرویرادستهایمخواستممی.نشستمورفتهآشپزخانه



بگذارمدستهایمرارویسرموگذاشته پرازمیزرویاما.

دستمباخشم،دررفتم،کورهاز.بودریختهبهموشلوغوظرف

کفوکردهپاکمیزرویازچیزراوهمهکشیدهمیزرویرا

آنهاریختنازمهیبیصدای.ریختمآشپزخانه اماشدبلند.

یکبارهبهورفتفروایآزاردهندهدرسکوتخانه.آنازپس

خاطربهمینچیز،همهبهامزدهگندکردمفکر.گرفتدلم

آیاکهپرسیدوشدآشپزخانهوارداممعشوقه.گریهزیرزدم

راهاچراغٔاوهمهوآره：گفتمومناست؟راهبهروچیزهمه

.شدیمخیرهآشپزخانهکفبههردووکردخاموش

دوبارهوخندیدیمهردوبود،نشکستهظرفیهیچخوشبختانه

بعد،روزصبح.شدیمعشقبازیگرموبرگشتهرختخواببه

.ندیدمراچاقواما.کردمتمیزراآشپزخانهکفمن

راجباوازبرگشت،مجاوراتاقازاممعشوقهوقتیکه

چاقو،،ایکلمهگفتنبدوناو،اما.پرسیدمقضیهآنیادآوری

■ !سراندیخچالزیربهوبرداشتمیزرویازرا
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 «اسب آهنی»داستان ترجمه  
«پونهشاهی»مترجم؛«تولگاگوموشآی»نویسنده 



شیرهازدرزمانبرداشتمحصولوچیدنانگوروگرفتن

.کنیدمیآن؛دریکیازخیابانهاباآنبرخورد

شنیدنسرعتش از قبل که ست وبقدری موتور صدای

شدهاست.نزدیکشماکهبهبینیدمیموتورٔسایهدیدن

سنی"معموالً هر در به صدا بی باشید ایگوشهکه

جداشدهنهریکهازچشمهباجوشوخروشمثل.خزیدمی

قبلازاینکهبفهمیدچهاتفاقیافتادهباتیرووجریاندارد.

روبرورودمیدرنینیچشمانتانفرواینیزهنگاهاوکهمثل

خواهیدشد.

متحیر خارجخودماتو خیابان؛را وجزیرهاز قاره دنیا؛

.یابیدمی

رویشماست در اساطیرتواندمیکسیکهرو قهرمانیاز

قدیمیباشد.

ریشمردیقدیس با ازوحشیمردیسفیدیا دورمانده

کودکیباشیددرتوانیدمیشماتمدنمثلرابینسونکروزئه؛

یدکسیکهقصهوشایاغرقشنیدنرؤیاآنزمانمحودیدن

متوجهمرگنباشد.

پریده شد.رنگتان نخواهید اینپریدگی متوجه ولیشما

تنداست براسبزندگیسریعو مثلمردریشسفیدسوار

شاهینهنگامشکار.آهنی؛ تیزیمنقار به آبیا در قرنهارا

نازکستشلواری...تمدنکتوایدخواباندهلیمویگذشته

کفشیهایلنگهمثلآزادی.کندمینسردیدورانراگرمکه

.روندمیوهریکبسوییآیندنمیستکهباهمکنار

از حرف وقتی کودکی زمان در کدامشدمیخدا هر

 مجسم چشمانتان برابر در خدا از شایدکردیدمیتصویری .

به زندگیتان مرگو که سوار موتور ریشسفید مرد شکل

تصورتانآوریدمیهروقتبیاددستاوستوحاال بخوداز

.لرزیدمی

باخودخواهیدگفتکهمردبعد...دربازنشستگیهاسال

 خدا که سوار موتور اینشودنمیریشسفید به جدالو

به دوباره و داد. خواهید پایان فکرٔنحوهدرونی مردنتان

مردریشسفیدسواربرٔازسایهدراینزمانوخواهیدکرد.

س سفید بود.اسب خواهید بلندازپاسگزار صدای تکرار

.رسدمیسنگیخانهبهگوشتاندیوارهایموتورکهازالبالی









روزنامه دستتان ودر غیبت با اگزوزها؛ دود استوسط

نبودناشرودرروخواهیدشد.

مدتیستکهخوردنموقعبرگشتبهپانسیوناطرافیانتان

.برایاولینباراینقدربیگانهبنظرتاناندکردهصبحانهراآغاز

درواقعرسندمی را. شما رافهمندمینهآنها آنها ونهشما

.فهمیدمی

چگونه تخممرغتانرا خواهندپرسید: .خواهیدمیازشما

پرستارها حالیکه در چای شما خواستریزندمیبرای در

ود.خودشانهمباچایتازهعوضشکهچایکهنهکنندمی

.ایدکردهدستتانرامچالهٔروزنامهشماخواهندپرسیدچرااز

 دهیدمیازجوابهاییکه رو رنگصورتتانتانراستیاز از و

برعریانی ؛هاشادی؛سوالها؛هادلواپسیخوششاننخواهدآمد.

 ودوست خواهندهایشانداشتنتعارفات لباس آرام آرام را

پوشاند.

شوریخزده؛دریایتعطیالتدرحالیکهکنارٔباقیماندهدر

بهاینسووآنسوتانآفتابیوقتیکهبادچتر ؛دمبردمیرا

کشهایشان یدک در که تراکتورهایی موتور صدای با صبح

هنگامبرخواستنازتختشمامدامیادکنندمیانگورحمل

در.گریزیدمیمدامازاینفکرواسبآهنیمرگمیافتید

درانعکاسنگاه شما میواقع که آنگونه را خودتان گذشته

 اسبآهنیبینیدمیدانید بر سوار پیرمرد راکه شما مدام

؛اماوقتیبامرگچشمدرچشمشدیددیگراینشماپایدمی

قبلینخواهیدشد.شمایآن

باضربتشمشیریبرفرقسر؛چهچهکسیرادرجوانی

درکهنسالی؛مقدرشدهاستایبهپنکسیراباریشسفید

بمیرانند.که

آنراز حکمت نه هست که آنگونه نهفهمیدمیرا و

 ■ بفهمانید...توانیدمی
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 هنرمندان، دوستان و همراهان عزیز

 ها و همچنین ر، مطالب، مقاالت، یادداشتمنتظرآثا
 نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم.

 تریبون همه هنرمندان است.« چوک»

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

