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 «سیزیف» داستان نقاشی 

 «دیوار شوم» داستان عکس 

 «انسان، پس از جنگ» مقاله 

 «سقوط»یادداشتی بر رمان  

 «گرسنگی»یادداشتی بر فیلم 

 «ان عاشقیدور» لمیفبررسی  

 «منِ بی تصویر»نگاهی به رمان  

 «عقاید یک دلقک» معرفی کتاب 

 «مردی به نام اُوه»بررسی رمان  

 «وارونگی»بررسی داستان بلند  

 «سوران سرد»یادداشتی بر رمان  

 خوان دوم یستیونیخوانش امپرس 

 «پسران نیمه شب» رماننگاهی به  

 «درک یک پایان»نگاهی به رمان  

 «روباه شنی»جموعه داستان بررسی م 

 «برندگان جایزه ادبی پولیتزر»معرفی  

 «بی سایه یها ستون»یادداشتی بر رمان 

 «هاینریش بل» نوبلمعرفی برنده جایزه  

 «مجموعه داستان مرگ رنگ» ییرونماگزارش  

 «کابل ی سوختهزیر پل » یادداشتی بر مجموعه داستان 

 «سمینو یما برایت تا آخر دنی»بررسی عناصر روایی شعر  

 «سیرتحوالت سینمای الجزایردرهزاره سوم میالدی» مقاله 

 ی کالسیک امری دموکراتیک است؟آیا تالیف متن به شیوه 

 جهان ادبیات همچون او نخواهد دیدکه  یا سندهینوکافکا،  
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 سخن سردبیر
 شود. تقدیم می ماهناهم ادبیات داستانی چوک هب شما و یکمین هشتادبا افتخار 

یک سال شیپ یا دو سال شیپ یا ره چند سال شیپ این ماهناهم ربگردیم همیشه  ماه اگر هب شماره اردتشهبی
ی خود را داشته و خواهد اه ثی حدو حرف و  اه دغدهغصحبت از نمااگشیه کتاب بوده. این نمااگشیه همیشه 

 باری دیگر تکرار می کنیم.اما رهساهل سوال اهیی هست هک باید تکرار کرد و  داشت. 
ی قبل عنوان شد هب کجا رسید؟ آیا الزامی دارد هک رهساهل چندین و چند اه سالهک رد    اه یزیر آن همه ربانهم

ی قبلی هچ بوده و آیا انجام اه ربانهم؟ آیا بهتر نیست ربگردیم و مینیبب هک شو و اجرا نشودربانهم ربای آینده اعالم 
ای هم رد گذشته هب هجیتن رسیده، با آمار ردست هب مردم اعالم شود ات کمی ماهی  نیست اگر ربانهم شده یا هن؟ آیا بهتر
 امیدواری باشد؟

گاه تجاری هب مقوهل فرهنگ و  است.  اتیادب چیزی هک امروزه فرارت از تهاجم فرهنگی رد کشور ماست، تهاجم ن
گاهی هک از مردم شروع شده و اتثیرش را رب بازار نشر گذ شته و حتی هب ن ی منتخب هم ره باره سرایت اه دولتا

زه  اه کتابسنجش چگونگی آن را با فروش مالی  ا رد پایان ره مراسمی و نمااگشیه فرهنگی،. ردحالی هک مکند یم  اندا
 آن نیز توهج داشت. رد حالی هک باید هب تیراژ می کن  یم گیری 

ی اه کتابچاپ کتاب، هب فکر ااشتنر آاثر هب صورت هب جای این همه صحبت از کاهش آمار  مسئله دوم اینکه
یی باعث کاهش تیراژ کتاب چاپی شده اه وهی ش وجود چنین  ی صوتی باشیم. بدون کشاه کتابالکترونیکی و 

بلکه سلیقه مردم رد نوع مطالعه تغییر کرده  اند کردههک فکر کنیم مردم با کتابخوانی قهر  شود ینم است اما این دلیل 
شت.است و بای  د هب این تغییر سلیقه احترام گذا

هب امید آن هک رد نمااگشیه کتاب امسال، شاهد ربانهم اهی مدون و کارآمد باشیم و هب امید اینکه این ربانهم اه، ربای 
رپ کردن بیالن کاری نباشد و هدف ردستی پشت آن قرار داشته باشد. هب امید آن روزی هک نیازی نباشد 

 ثی رد آینده تکرار شود. چنین سوال اه و مباح 

 

 چوکادبیاتداستانی ماهنامه

ی است شبیه جغد که از انام پرنده «چوک»

 کشد.می درپی فریادشود و پیدرخت آویزان می

 سردبیر: مهدی رضایی

 مشاور: حسین برکتی

 

 هیئت تحریریه

 تحریریه بخش داستان

دبیر بخش نقد، مقاله، گفتگو( ) مائده مرتضوی

نیا )دبیر بخش داستان( ریتا محمدی طیبه تیموری

گر، علی امیر کال ،اکملشغزال مرادی، شهناز عر

پاینده، محمود خلیلی، مصطفی بیان، مریم 

مریم رضایی الچین، مریم غفاری جاهد، ایلخان، 

سمیه سیدیان، زهرا  گیتا بختیاری، وفا کشاورزی،

دستاویز، سعید زمانی، مریم پژمان، بابک ابراهیم 

 پور

 تحریریه بخش ترجمه

اسماعیل ریحانه ظهیری )دبیر بخش ترجمه(، 

همدانیان، شادی شریفیان، مریم  پورکاظم، فاطمه

 پونه شاهی زاد،نوری

 تحریریه بخش سینما و تئاتر

 )دبیر بخش سینما و تئاتر( مسعود ریاحی
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

نگی چوک و فصلنامه شعر چوک، در سایت کانون فره

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  

 

 

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

همزمانبادهمینسالفعالیتکانونفرهنگیچوک،بانک49شهریورماهسال.یاچندمطلبجدیدبخوانیدکنیدیتواوگفتگویاینسایتهرروزمی

مقاالتادبی،فرهنگیوهنریهمراهاندازیشدهاستودراختیارهمهعالقمندانقراردارد.



فعالیت هفتگی ؛وهمچنینجلساتشودمیروزهایمختلفومتنوعبههرهفتهروزهایشنبهسایتباآثاریازشماعزیزاندربخش:

باشدورودبهاینجلساتفقطوفقطمخصوصاعضایکانونوآکادمیکانونفرهنگیچوکمیشودکهمیهفتگیبرگزارصورتبهکارگاهینیز این.

زمانبادهمینسالفعالیتکانونفرهنگیچوک،فعالیتنمایشهم49ازشهریورماهسالامروزبیشازصدجلسهکارگاهیبرگزارکردهاست.بهکانونتا

گیرد.اننمایشیرویسایتقرارمیرادیوییداستانهمآغازشدوهرهفتهیکداست



011ازاینماهنامهبهبیشکند.میادبیایرانتقدیمبهجامعهافدیصورتپیبهیاماهنامهکانونفرهنگیچوکهرماه،فعالیت ماهیانه: 

ارسال نفردرسراسردنیا نیزمیشودمیهزار بفرماییدتوانیدماهنامهوهمچنینشما سایتدانلود از هایقبلیرا طولسال. درضمناینکانوندر

زاداست،شرکتدراینجلساتآمندانعالقهوبرایهمهشودمیرسانیوازطریقسایتاطالعکندمیتفریحیبرگزارصورتبهجلساتی اینکانون.

تفریحیبرگزارکردهاست.-بیشازهفتادجلسهادبیحالتابه



آنالینو)یرحضوریغحضوریو»طریقدونویسیبهکانونفرهنگیچوکدرسالسهدورهآموزشیتخصصیداستانفعالیت فصلی: 

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

نیزآخرهرفصلمنتشرشدهودرسایتکانونفرهنگیچوکقابلدسترسیاست.



هاییهمسالیانهباشد،همایشمیمخصوص اعضای کانون کانونفرهنگیچوکعالوهبربرگزاریجلساتهفتگیکهفقطفعالیت سالیانه: 

؛ودرمواردیدیگراگراعضااثریمنتشرکنند،مراسمرونمایینیزشودمیدرشهریورماههرسالههمایشیبانامجشنسالچوکبرگزارکند.میبرگزار

ینمراسمرادرهایاتوانیدعکسکهمیبرگزارکردکوتاهرادرایرانداستاننیزهمایشروزجهانی49و49و49و41درسالچوک.برگزارخواهدشد

سایتمالحظهبفرمایید.

 



است. شدهاندازی هت معرفی هرچه بهتر و بیشتر شما هنرمندان عزیز راهج« کچوهنرمندان  کبان»

جوایزادبیوهمههنرمندانها،ها،جشنوارهانونکها،حامیانجمنکانونفرهنگیچوک



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 ؛ مریم پژماندیوار شوم عکس داستان:

 انسان، پس از جنگ؛ مهناز رضایی الچین :مقاله

 سقوط؛ آلبر کامو؛ علی پایندهیادداشتی بر رمان: 

 ریتا محمدی الیاس خمسه؛ ؛عصر جمعه بررسی داستان:

 مائده مرتضوی ؛هاینریش بل :نوبلمعرفی برنده جایزه 

 امیر کالگر تیتسیانو وچلی؛ ؛سیزیف :تانداس -نقاشی

 سعید زمانی جواد افهمی؛ ؛سوران سرد یادداشتی بر رمان:

 مجموعه داستان مرگ رنگ، مائده مرتضویگزارش رونمایی: 

 ؛ داود امیریان؛ محمود خلیلیپسران نیمه شبنگاهی به رمان: 

 ؛ گیتا بختیاریجولین بارنزدرک یک پایان؛  :رماننگاهی به 

 وارونگی؛ عطیه راد، مهناز رضایی الچینی داستان بلند: بررس

 منِ بی تصویر؛ فرخنده حق شنو؛ فاطمه رستمی :نگاهی به رمان

 نیاطیبه تیموری هاینریش بل؛ ؛عقاید یک دلقک معرفی کتاب:

 روباه شنی؛ محمد کشاورز؛ مصطفی بیانبررسی مجموعه داستان: 

 قی؛ شهناز عرش اکمللیال صادخوان دوم:  یستیونیخوانش امپرس

 پنجم؛ سمیه سیدیان؛ قسمت «:برندگان جایزه ادبی پولیتزر»معرفی 

 بی سایه؛ مریم فریدی؛ سمیه سیدیان یها ستونیادداشتی بر رمان: 

 الهام شیروانی شاعنایتیفردریک بکمن،  ؛مردی به نام اُوهبررسی رمان: 

 ؛ وفا کشاورزیی؛ حسن محمودبرد یمرا  ها زنباد : مجموعه داستانبررسی 

 سهیل عفیفه؛ ی کالسیک امری دموکراتیک است؟آیا تالیف متن به شیوهمقاله: 

 که جهان ادبیات همچون او نخواهد دید؛ بابک ابراهیم پور یا سندهینوکافکا، مقاله: 

 کابل؛ سید محمود حسینی؛ مائده مرتضوی ی سوختهزیر پل : یادداشتی بر مجموعه داستان

 غزال مرادی ؛علیرضا بهرامی ؛«سمینو یمتا آخر دنیا برایت »رسی عناصر روایی شعر بر: شعر، داستان
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 (امسی )قسمت یزه نوبل ادبیاتان جاآشنایی با برندگ 
«مائده مرتضوی»؛ «هاینریش بل» 

 

در شهر کلن آلمان به دنیا  2121دسامبر  12، لب هاینریش

نوشت. او جنگ را  مردم عصر ما می ی ربارهدآمد. هاینریش بُل 

روی در امری ضدانسانی در  وحشت و زیاده ی تجربهجز  یزیچ

 .دانست مقیاسی وسیع نمی

های  اش با مسایل ناشی از جنگ و دگرگونی دوران کودکی

گی  اجتماعیِ پس از آن، درآمیخته بود. با این حال، زنده

تا حدود زیادی، عوارض گیِ آرام و پُر از مهر و محبت،  خانواده

 ی فاجعهالمللی و  ناشی از بحران بین

 یاقتصادی ملی را در زندگی هاینریش خنث

کرد. کودکیِ بُل این فرض مکرر را که  می

های ناشاد  هنرمندان، از میان خانواده

 .کند خیزند، باطل می برمی

و  ها داستانمحل وقوع بسیاری از 

ردی شهر کلن است؛ و در موا های بل رمان

یی از  هم که دقیقاً شهر کلن نیست، به هر صورت، ناحیه

 .راینالند، میان بن و کلن است

بل کاتولیک بود و آموزش کاتولیکیِ او در خانه و  ی خانواده

های کاتولیکی  مکتب چندان بر ذهن او اثر گذاشت که ارزش

ناپذیر از آثار او شد؛ به حدی که گاه به  بخشی اساسی و جدایی

شد ـ لقبی که وی از  داده می« کاتولیک ی سندهینو» او لقب

 .آن بیزار بود

گرایش مذهبی بل بسیار آزادمنشانه بود. زمانی که وی در 

گی تصمیم گرفت دیگر به کلیسا  سنین چهارده تا هجده ساله

نرود، در خانه کسی از این بابت او را مورد عتاب و خطاب قرار 

به قدرت رسیدند، معلمان ها  ، وقتی که نازی21۱۱نداد. در 

خواند، کامالً ضد  کاتولیک دبیرستانی که بل در آن درس می

فاشیست بودند و بل با اعتقاداتی انسانی و آزادمنشانه ـ همان 

اعتقادات خانواده و دوستان نزدیکش ـ بار آمد. بدین ترتیب، 

  ها مسلح و نازی ی بندهیفرهاینریش جوان در برابر تبلیغات 

 

داد که با هر نوع  د. ایمان بل به او قدرتی درونی میمجهز بو

عدالتی  عدالتی به مبارزه برخیزد ـ حال عامل این بی بی

فاشیستی  ی جامعهخواست خود کلیسای کاتولیک باشد یا  می

های دموکراسی آلمان  هیتلر، و یا انحرافات و گمراهی ی دوره

قاد که وی آن را پس از جنگ جهانی دوم سخت به باد انت

 .گرفت

بند بود،  عمر بدان پای ی همهبل، عالوه بر ایمان مذهبی، که 

ترین تأثیرها را در مورد نظام ارزشی نیز  اش عمیق از خانواده

، بُل «مصاحبه با خودم»یی با عنوان  ، در مقاله21۹۱گرفت. در 

خواند که به هرکسی که  می« زنی بزرگ و شگفت»مادرش را 

ازی یا ضد نازی، فنجانی قهوه تعارف آمد، اعم از ن دم در می

نوازی که چنین بل را تحت تأثیر  مهمان ی وهیشکرد. این  می

رفتار خود او با مردم شد و آن  ی مشخصهقرار داده بود، بعدها 

حرمت عمیقی را که برای همه، از دوست و دشمن، در مقام 

 ی همهانسان قایل بود، به وجود آورد: 

های او از این  نامه نمایشها و  قهرمانانِ داستان

گی  دالنه برخوردارند، همه سرشت نیکِ ساده

یک حاضر نیستند که  اند و هیچ از تعصب فارغ

 .شأن انسانیِ شخص دیگری را بشکنند

جز مذهب و خانواده، عامل سومی نیز در 

 :گیری شخصیت و منش بل مؤثر بود شکل

ایان شرایط اجتماعی محیطی که وی در آن زاده شده بود. پ

، رکود 211۱ی  های دهه جنگ جهانی اول، تورم سال

، جنگ جهانی دوم، آزادی از قید 21۱۱ ی دهههای  سال

 ی دههگی اواخر  های قحطی و گرسنه ، سال21۹۱فاشیسم در 

، و وفور و رفاه در 21۱۱ ی دهه، بهبود اقتصادی در 21۹۱

، بحران موشکی اوایل 211۱ ی دهه، تروریسم 21۹۱ ی دهه

ها در ساختن مراحل گوناگون  ی این ـ همه 21۹۱ ی دهه

ها،  اند. بدین ترتیب، با گذشت سال گی و آثار بل مؤثر بوده زنده

که قصد و نیتی در کار بوده باشد، به گزارشی  آن آثار او، بی

گی وی تبدیل گشت و در  زنده از تاریخ آلمان در طول زنده

 ینگار عیوقا»نتیجه وی نیز، چون بالزاک، و دیکنز، لقب 

 .گرفت «کشور

ابتدایی  ی مدرسهاش را در  ، بُل تحصیالت رسمی211۹در 

ها در کلن آغاز کرد و چهار سال را در این مدرسه  کاتولیک

ابتدایی به دبیرستان رفت.  ی مدرسه، از 211۹گذرانید. در 

مذهبی،کهبل،عالوهبرایمان
بندبود،ازعمربدانپاییهمه

ترینتأثیرهااشعمیقخانواده
نیز ارزشی نظام مورد در را

 گرفت.
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رغم  ها، علی خاطرات او از این سال

تورمی که دکان پدر را تخته و خانواده 

جبور به ترک شهر کرد، خاطراتی را م

خوش است. او همواره پدر و مادرش را، 

به سبب اعتقادات سیاسی و 

دادند وی با  شان، که اجازه می مذهبی

ها  دین ها و بی های سوسیالیست بچه

دهد و  بازی کند، مورد ستایش قرار می« ها سرخ»معاشرت و با 

های دیگر که  هبچنظری پدر و مادر  ها را با تنگ آزادمنشی آن

ها آزادانه با هم معاشرت کنند، قیاس  دادند بچه اجازه نمی

رغم تهدید دایمی به  جو آزاد حاکم بر خانه، علی .کند می

داد که افراد را از  گی مالی، به بل جوان امکان می ورشکسته

شان ارزیابی کند، نه با معیارهای جزمی  روی شخصیت

 .فرسوده

دبیرستان قیصر ویلهلم در کلن  ، بُل به21۱1تا  211۹از 

هیتلر در  ی دورهها، خصوصاً از آغاز  رفت. خاطرات این سال می

یی  نامه گی زنده ی نوشتهتا فراغت وی از تحصیل، در  21۱۱

در دبیرستان، با ( 21۹2« )آید؟ چه بر سر پسر می»وی به نام 

ها آشکارا ضد نازی بودند، فقط سه تن از  که معلم آن

های نازی نپیوستند، و بل  یک از گروه ن به هیچآموزا دانش

یکی از این سه تن بود. با این حال در میان معلمان کسانی 

خاطر داشتند، نظیر معلم زبان  تعلقبودند که به نازیسم 

ها را  نقادی شاگردان، آن ی قوهآلمانی، که برای تقویت 

آدولف  ی نوشته، «نبرد من»هایی از کتاب  داشت بخش وامی

 .تلر، را به زبان فصیح و روشن بازنویسی کنندهی

شد، خانواده،  ها می هایی که آلمان تسلیم نازی در آن سال

دل بل به او کمک کردند تا از این دوره  معلمان، و رفقای یک

گر کاتولیسیسم غیر  در برد. چارچوب حمایت سر سالمت به

ساب مندانه، عقل سلیم، و رفتار ح گرایی شرافت مرسوم، انسان

های خطرناک را به  اش این سال سبب شد تا او و خانواده شده

 .سالمت از سر بگذرانند

، بل سردر گم بود که 2111پس از فراغت از تحصیل در 

گی در پیش بگیرد، فقط این را  چه مسیری را در زنده

گی این  خواهد نویسنده شود. از هفده ساله دانست که می می

شغول کرده بود. او پیش از جنگ حرفه او را به خود جذب و م

دست به سرودن شعر زده و شش رمان را نیز به پایان رسانده 

نوجوانی بعدها در بمباران  ی دورههای  بود. تمام این نوشته

فروش در  ، بل شاگرد یک کتاب21۱۹کلن از میان رفت. در 

( 2112«)سیمای زنی در میان جمعاین در  ی تجربهبن شد. 

 .بازگو شده است

جا  به پادگانی در لهستان منتقل شد و در آن 21۹۱بُل در 

ها را با مردم  اس گری اس بود که برای نخستین بار وحشی

شده به چشم دید. در آخر جون  مظلوم کشورهای اشغال

، او را به فرانسه فرستادند. در آن زمان، جنگ در فرانسه 21۹۱

فت و ناچار عمالً تمام شده بود. وی در فرانسه اسهال خونی گر

به آلمان انتقال داده شد. پس از بهبودی، مأمور نگهبانی از 

 ، دوباره به فرانسه21۹1دیپوهای داخل و اطراف کلن شد. در 

چنان به خواندن و  و دیپ، مستقر شد. بُل در فرانسه هم

، بل به 21۹۱ در .داد گیری عالیقش ادامه می مطالعه و پی

که از مرز فرانسه  ز آنشرق اعزام شد؛ اما پیش ا ی جبهه

بگذرد، قطارش با یک مین که ارتش مخفی مقاومت فرانسه 

کار گذاشته بود، برخورد کرد و دست راست بل مجروح شد. او 

را دوباره به آلمان بازگرداندند. این فراغت از وحشتِ جنگ در 

شرقی فقط دو هفته به طول انجامید. پس از آن، وی  ی جبهه

جا نیز از  اعزام کردند که در آن (Crimea) را به کریمه

پا صدمه دید. اندکی بعد نیز، ترکش ]چره[ نارنجک  ی هیناح

به سر بُل اصابت کرد و مجبور شدند او را به بیمارستان جنگی 

اعزام کنند. وقتی که بل بهبود یافت، خط مقدم « اودسا»

یاسی( در ) یاشیاجبهه تقریباً به شهر رسیده بود. او را به 

پشت  ی هیناحجا از  ی فرستادند و هشت روز بعد در آنرومان

بار جراحت سخت و عمیق بود. او تا  دوباره مجروح شد و این

در یک بیمارستان جنگی در مجارستان ماند. جنگ به  21۹۹

رفت و بُل که همواره کوشیده بود با  سرعت رو به پایان می

یی ها تمارض از خدمت نظام شانه خالی کند، دست به تالش

تر زد تا از خطر در امان بماند. پس با مدارک جعلی به  جدی

آلمان بازگشت و با بهانه کردن مرگ یکی از اعضای خانواده، 

یی قانونی برای رفتن به خانه و کاشانه  توانست گذرنامه

هوایی در  ی حملهوپا کند ـ واقعاً هم مادرش در طی یک  دست

 .کشته شده بود 21۹1

مد، با همدستی زنش، ترتیبی داد تا وقتی که به خانه آ

دیگر او را به جبهه نبرند. مرتباً به خود آمپول ]پیچکاری[ ضد 

کرد و در نتیجه با تب زیادی که داشت تا  سفلیس تزریق می

در بیمارستان بستری شد. پس از آن تزریق  21۹۱فبروری 

آمپول را که بسیار خطرناک بود، قطع کردند. در این زمان، بُل 

یی در نزدیکِ کلن فرار کرد. با وجود  اه با زنش به دهکدههمر

دانست فرار از خدمت نظام عواقب وخیمی  این، چون می

خواهد داشت، ترتیبی داد تا به هنگ خود در نزدیکی مانهایم 

بازگردد ـ به این امید که هرچه زودتر به دست نیروهای 

فقین، زمان با نزدیک شدن نیروهای مت متفقین آزاد شود. هم

ها کرد و در  خود را تسلیم آن 21۹۱وی در نهم آپریل 
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، پس از 21۹۱پانزدهم سپتمبر 

پنج ماه بازداشت در 

 .های متفقین، آزاد شد بازداشتگاه

گی، بُل  ساله 1۹، در 21۹۱در 

شده و  با همسرش به شهر بمباران

ویرانِ کُلن برگشت تا دست به کار 

نوشتن شود، یعنی یگانه کاری که 

آغاز برای خود در نظر گرفته  از

سازی  بود. نخستین کار او، پس از جنگ، کار در کارگاه مُبل

پدرش بود که در آن زمان برادرش، آلوییس، آن را اداره 

آمار شهر کُلن به  ی ادارهکرد. اگر چه چندی بعد کاری در  می

چنان مخارج خانواده بیشتر از حقوق  دست آورد، اما هم

چنین دوباره در دانشگاه  شد. بُل هم می معلمی زنش تأمین

که بتواند کارت  کُلن ثبت نام کرد ـ اما فقط برای آن

جدی او نوشتن  ی مشغلهیگانه  کند. بندی قانونی دریافت جیره

 21۹1های کوتاه او در مجالت تا  بود. انتشار نخستین داستان

 ها ، بیش از شصت داستان از او در روزنامه21۱۱میسر نشد. تا 

ها  و مجالت به چاپ رسیده بود، اما هنوز نامش بر سر زبان

نیافتاده بود. نخستین کتاب بُل، رمان کوتاهی تحت عنوان 

 .منتشر شد 21۹1، در «قطار به موقع رسید»

نامزد  21۱2گرچه منتقدان کتاب را ستودند و حتا بُل در 

گوسفند »برای داستان کوتاه  ۹1ادبی گروه  ی زهیجادریافتِ 

ها از نظر مالی  شد و این بر شهرتش افزود، اما کتاب« اهسی

یی سودآور نبود و  جا که بُل نویسنده توفیقی نداشتند. از آن

های علمی  خواست صرفاً به انتشار کتاب ناشرش نیز می

بپردازد، بُل از قید قراردادهایش آزاد شد. بُل در میان مردم 

 یاستعدادها شهرت چندانی نداشت، اما در محافل ادبی از

ناشر دیگری با او  21۱1آمد. در  شناخته شده به حساب می

کارهای او را از آن به بعد، ناشر جدید  ی عمدهقرارداد بست و 

 .منتشر ساخت

اش  تر بود و همین شد که رمان بعدی ناشر جدید ورزیده

و حتی »هم از نظر مالی و هم از نظر ادبی، موفق بود. رمان 

شهرت بل را تثبیت کرد و ( 21۱۱)« یک کلمه هم نگفت

درآمدی کافی برایش ایجاد کرد. از این پس، با فواصلی منظم، 

ها، و شعرهای بل  نامه ها، نمایش ها، مقاله ها، داستان رمان

منتشر شدند و افتخارات متعددی برای وی، یکی پس از 

ترینِ این اتفاقات کسب  دیگری، به ارمغان آوردند. مهم

چنین دکترای افتخاری از  بود. وی هم 2111ر نوبل د ی زهیجا

انگلستان و ایرلند، و عنوان استادی افتخاری از ایالت رایت 

وستفالی شمالی، و شهروندی افتخاری شهر کلن را نیز کسب 

ها انتشار یافت،  آثاری که از بُل در طول سال ی مجموعه .کرد

مطابق هر معیاری که در نظر گرفته شود، عظیم است. در 

مجلد  ۱های وی در  ها و رمان کامل داستان ی مجموعه 2111

، سه مجلد 211۹یی انتشار یافت. در  صد صفحه صد شش پنج

هایش منتشر  ها و سخنرانی دیگر، به همان حجم، شامل مقاله

 .شد

قطار به موقع »بُل در دو رمان اولش جنگ را بررسی کرد. 

از یک  است. ماجرای آن 21۹۱ دورانداستانی از « رسید

، آندراسسربازی به نام  .شود آهن شهری آغاز می ایستگاه راه

رود.  شرق می ی جبههگردد. قطار به  در قطار به دنبال جا می

به زودی »کند:  ترسد و مدام فکر می است. او می نگرانسرباز 

هم مضطرب و  گرانید« میرم. میرم. به زودی من می من می

نان و  کردن میتقس، کنیاک و با مشروب ها آناند. امّا  نگران

کنند از دست دلهره و هراس  یکدیگر سعی می انیمکالباس 

 .افتد اش می بگریزند. آندراس به یاد دوستان و خانواده

کسانی که جنگ را به عنوان یک  ی همهاو لحظه به لحظه از 

شود. در لمبرگ  کنند، بیشتر متنفر می امر بدیهی تصور می

 یلهستان ی جاسوسهجا آندراس با یک ایستد. در آن قطار می

شود. کار او گردآوری خبر برای جنبش مقاومت  آشنا می

خواهد او را  زن برای همدردی با سرباز، می .لهستان است

تر به  تر و بدیهی نجات بدهد. برای سرباز هر لحظه مرگ حتمی

غیرقابل انکاری،  ییگرا واقعرسد. بُل در این داستان با  نظر می

 .سازد جنگ می هیعلای  معنی، شکوائیه مرگ بیاز یک 

، موضوع (21۱۱« )کجا بودی آدم؟»در رمان دوم بُل به نام 

است. بُل، عنوان آن را از تئودور  مرگداستان نیز جنگ و 

درگیرشدن در » :ود که معتقد بوداقتباس کرده ب  هاکرز

: یاگزوپرو به قول آنتونی سنت « تقصیر خداوند نیست. جنگ

 .است یماریبهمچون تیفوس، یک جنگ »

داستان، سرنوشت گروهی از افسران و سربازانی است که در 

آلمان هستند. در این داستان حتّی  بهحال برگشتن از رومانی 

رویدادهای فرعی چنان شرح و بسط داده شده که همدردی 

 .انگیزاند را در برابر انسان رنجدیده برمی خواننده

 ی خانه»و « ی یک کلمه هم نگفتو حتّ»و رمان بعدی بُل 

یک  عنواناو را به « سرایدار بی

نویس پیرو اخالق معرفی  رمان

 .کند می

« و حتّی یک کلمه هم نگفت»

، داستان زن و شوهری است (21۱۱)

کمترین اعتراضی  بدونکه زن 

داری، نگران تربیت  مشغول خانه
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، که در آغاز ها آن .یک شوهر عصبی است ی ادارهها و  بچه

اند به علّت فقر مجبور به جدایی  ای داشته زندگی عاشقانه

ماند. مرد به  شوند. زن در رویارویی با مشکالت تنها می می

برای مقابله  یجدبرد. فِرد هرگز به یک اقدام  مشروب پناه می

دهد. تنها  زند و خود را نجات نمی ها دست نمی با بدبختی

ناشی از  یها بتیصمآید جنگ و  می ادشیچیزی که مدام به 

که دایم روحش را آزار  اش هفتادسالهآن است و مرگ مادر 

اش به مراسم دفن  به تدریج عالیق روانی که یطوردهد؛ به  می

 .شود و تشییع جناره جلب می

و حتّی یک کلمه »، به گزندگی (21۱۹« )سرایدار خانه بی

تر و  نیست. امّا در شرح رویدادها جالب« هم نگفت

تر و زیباتر است. به عالوه ساختمان  ش منسجمهای صحنه

، داستان رمان .دارد که گاه سرشار از واقعیت است یا دهیچیپ

اند.  بلوغ دو پسر نوجوان است که هرگز پدرشان را نشناخته

کشف  ها آنتدریج هر یک از  بهولی 

کنند که مادرشان فاقد چیزی است.  می

 اش در خانواده دارد. یمرفهزندگی  نیمارت

مرباسازی سهیم است. با وجود  ی کارخانه

هالیوود از  برقاین مادرش در آرزوی زرق و 

افتد و مادربزرگش تمایل  شوق زندگی می

مارتین در وضعیت  نیبنابراوافری به غذاهای مطبوع دارد. 

برد. مادر  اش، هاینریش به سر می بهتری از دوست همکالسی

برادرهای شوهرش  ی چنبرهعاطفی است که در  یزنهاینریش 

آید و با  گرفتار است. امّا سرانجام از زیر نفوذ آنها درمی

 .کند هایش زندگی مستقلی پیدا می بچه

بُل در این رمان زندگی مرفه را در کنار زندگی فقیرانه به 

که از سر پرخوری اسیر  ییها آدمکند.  خوبی توصیف می

جبار شوند و مردمی که از سر فقر به ا آرزوهای واهی می

« مرد کوچکی»دو مجموعه داستان دیگر بُل،  .کنند زندگی می

 یها داستاندهند. اکثر این  را در آغاز، کاری بزرگ نشان می

اند،  رادیویی بُل شکل گرفته یها تیفعالکوتاه که براساس 

های  های وسیعی از تکنیک بیانگر این هستند که بُل به جنبه

رو  شیپای  از گستردهاند نویسی دست یافته و چشم داستان

 ی نهیزمدارد. در آن زمان، آلمان نیز به تغییرات وسیعی در 

 .صنعت و تکنولوژی اقدام کرده بود

، سرگذشت های جوانی یا نان آن سالها رمان نان سال

لباسشویی  یها نیماشساله، مکانیک و تعمیرکار  1۹جوانی 

شود. او در همان روز  است که عاشق دختر جوانی می

فقر  یها سالآورد:  ساز، خاطرات گذشته را به یاد می وشتسرن

لقمه نانی  آوردن دست بهکه برای  ییها سالو گرسنگی، 

که بزرگترین آرزویش  یزمانشود.  سرانجام مجبور به دزدی می

کار بود تا درآمدی داشته باشد و به زندگی  آوردن دست به

ست که پاکی ا ی فرشتهادامه دهد. در این داستان، عشق، 

نو برای خود و  یاخالقهای  قهرمانان را وادار به یافتن ارزش

 .کند شان می محیط زندگی

، دوباره (21۱1« )بیلیارد در ساعت نه و نیم»او با رمانش 

رمان، داستان سه نسل از یک  نیاجنگ پرداخت.  ی مسئلهبه 

دهد که نمایشی از سرنوشت  معمار را نشان می ی خانواده

قرن حاضر آلمان است. ظاهراً رویدادهای آن در  اوّل ی مهین

هشتادمین سالروز  یعنی، 21۱۹مسیر یکی از روزهای سال 

مأموریت  21۱1افتد که در  اتّفاق می مل فهتولد هاینریش 

که هر  روبرت را بسازد. پسرش  آنتونسنت  ی صومعهیافت 

، بیلیارد بازی شینریها پرنسدر هتل  میون نهروز سر ساعت 

ند، در آخرین روزهای جنگ به عنوان متخصص انفجار، ک می

را منفجر کرده است. با وجود این  صومعه

در نوسازی  ژوزفاش یعنی  پسری ی نوه

در این رمان، برخورد  .کند می شرکتصومعه 

فرد با اکثریت سیاسی و  ی شهیاند

رویدادها را  کشاکشطلب، کانون  فرصت

ا و زیب ی هیمرثدهد. این رمان  تشکیل می

ها و آرزوها. در  انگیزی است از دوران معاصر، از امیدها، رنج غم

شود تا دنیا  گناهی قربانی می این داستان، حقیقت همچون بی

 .خویش ادامه دهد اتیحبه 

بل به زندگی جوانی به نام هانس  درعقاید یک دلقک

 ی جامعه ی آوارهانسان سرخورده و  ی نمونه هانس .پردازد یم

علت نداشتن  بهی در آلمان است؛ انسانی که دار سرمایه

شود که حتّی نامزدش او را  الزم، چنان قربانی می یها مهارت

سیمای زنی در میان »در دو رمان دیگرش:  .کند ترک می

به کمک لنی « به لومکاترینا  ی رفته ازدست یآبرو»و « جمع

 ی خورده بیفر  ،به لومجنگی و کاترینا  ی وهیبفافر، یک 

 .دهد تبلیغاتی نیز نشان می یها اهدستگ

درگذشت. هاینریش بل در حالی  21۹۱ ی هییژو 2۹ در بُل

گان بزرگی تابوتش را به دوش گرفته بودند، ملت  که نویسنده

جمهور فدرال آلمان در  آلمان را در عزایی ملی فرو برد. رییس

اش حضور یافت و صدها تن از عزاداران  مراسم تشییع جنازه

های بزرگ  فنش گرد آمدند. در تمام جهان، روزنامهدر محل د

اول انتشار دادند و تا چندماه  ی صفحهخبر مرگش را در 

های آلمان و دیگر  ها و مجله های یادبود وی، در روزنامه مقاله

 ■ .شد کشورها منتشر می

دررییس آلمان فدرال جمهور
اشحضورمراسمتشییعجنازه

عزاداران از تن صدها یافتو
 درمحلدفنشگردآمدند.
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 «مائده مرتضوی»نوشته  «مرگ رنگ»گزارش رونمایی مجموعه داستان 
  

 

 12ی کتاب مرگ رنگ که روز دوشنبه در نشست رونمای

فروردین در کانون ادبیات ایران برگزار شد، علیرضا محمودی 

ایرانمهر و ژیال تقی زاده به عنوان منتقدین مهمان حضور 

  داشتند. اجرای این مراسم به عهده سپیده ابرآویز بود.

در ابتدا، سپیده ابرآویز بیوگرافی مختصری از نویسنده ارائه 

از  "مرگ رنگ  "پس مائده مرتضوی داستان کرد و س

مجموعه را برای حضار خواند. بعد خوانش داستان، علیرضا 

محمودی ایرانمهر در باره نویسندگی خالق و راهکارهای آن 

نکاتی را عنوان نمود. وی اظهار داشت: برای نوشتن یک 

داستان خالق باید نگاه متفاوتی داشت و همه چیز را از دریچه 

دید. ایرانمهر همچنین عنوان کرد اگر نویسنده هوش دیگری 

آن را در آثارش بکار گیرد و  تواند یمادبی داشته باشد 

 غافلگیر کننده ارائه کند. ییها دهیا

در حین معرفی کتاب مختصری در  در ادامه ژیال تقی زاده

مورد هر یک از داستانها صحبت کرد و عنوان نمود؛ با اینکه 

، اما مرگ رنگ را خواند یما در طول چند روز کتابها ر معموالً

در یک نشست خوانده است. وی در ادامه افزود داستانهای این 

ای جداگانه داشتند در نهایت  مجموعه با اینکه هر کدام ایده

مشترک دارند. انگار که نویسنده سعی دارد به  یا هیمادرون 

ه جا خواننده هشدار دهد که آخر دنیا نزدیک است و مرگ هم

کتاب   در کمین آدمی است. تقی زاده در ادامه عنوان کرد،

سرشار از رنگ و زندگی است و در عین حال نویسنده با نگاه 

که زندگی توهمی بیش نیست و  دهد یمخاص خودش نشان 

 باید به رویاها دلخوش بود.

 "ای سوخته قهوه "در ادامه جلسه، علیرضا ایرانمهر داستان 

واند و مختصری در مورد فضای حاکم بر را برای حاضرین خ

داستان صحبت کرد و همچنین عنوان نمود که نویسنده نباید 

 خودش را در قید و بند راوی هم جنس و غیر همجنس قرار

 

 

 

بسیار  ها یمرزبنددهد و اینکه یک نویسنده قابل از این 

 .رود یمفراتر 

سپس سپیده ابرآویز از نویسندگان حاضر در جلسه 

 انیب اند، ت نظرات خود را در مورد دو داستانی که شنیدهخواس

کنند. در ادامه ابرآویز پاراگرافی از کتاب را خواند و در مورد 

جان بخشی به اشیا و تشخصی که نویسنده در نوشتن برخی 

کرد و از فرحناز علیزاده  صحبت داستانها از آن بهره برده،

نی که قرائت شده دعوت کرد تا برای صحبت در مورد دو داستا

فرحناز علیزاده عنوان نمود از آنجایی که  به روی سن بیاید.

نویسنده در بیشتر داستانها از من راوی برای روایت بهره برده 

در پی هستی شناسی است و هم چنین به امر شگفت بسیار 

عالقه مند است. امر شگفتی که فقط در خدمت شگفتی 

قعیت نهفته است. هم نیست و در پس آن شکل دیگری از وا

در داستانها  ها نشانهچنین از نقاط قوت مجموعه به وجود 

خواننده خود به کشف و شهود  شود یماشاره کرد که باعث 

برسد. علیزاده هم چنین به این موضوع اشاره کرد که استفاده 

و کاراکترهایی غیر  ها قالباز راوی غیرهمجنس و فرو رفتن در 

و  کند یمها را از کلیشه دور  استانهمیشگی د یها قالباز 

 .شود یم ها آنباعث جذابیت 

 یها صحبتدر انتها سپیده ابرآویز از منتقدین خواست تا 

خود را در مورد کتاب تکمیل کنند و نویسنده مختصری در 

مورد تجربیات داستان نویسی خود برای حاضرین صحبت 

ان این نشست با حضور نویسندگان مطرحی چون؛ پیم کرد.

اسماعیلی، قباد آذرآیین، مصطفی علیزاده، مهدی رضایی، 

کهنه چیان، کیمیا  دیناه حاج دایی، بایفر نازنین جودت،

گودرزی، آزاده حسینی، شهال آبنوس، فرحناز علیزاده، فریده 

پوریا و جمعی از داستان  مهیفه کثیری، امید پناهی آذر،

 ■ برگزار شد. مندان به ادبیات داستانی نویسان جوان و عالقه
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 «عصر جمعه» کوتاه داستانبررسی   

 «ریتا محمدی» ؛«الیاس خمسه»نویسنده  
 

 ...صورتش تو خورد برف سوز رون،یب زد که خونه از

 کرد شروع پاش یانگشتا کوچه، سر به مونده قدم دو هنوز

 ..کردن گز گز به

 پاش تو دیچیپ یم راحت سرما کفشش، پاره درز از

 ...قوز باال قوز که هم سوراخ بجورا

 ...خوشحال... بود خوشحال... بود گرم دلش یول

 ...بود شده جور یلعنت وام اون بالخره

 ...وام چندرغاز نیا واسه دیکش یبدبخت یلیخ

 ..شد حل.. خود به خود آخرش یول

 ...بود خدا خود کار... کار اصن _

 ...کشت مارو انتظار نیا که.. خدا برم قربونت یا

 ...بسوزه دلت دیشا... شکرت ایخدا میگفت یالک یالک چقدر

 ...خورد یم وول سرش تو فکر تا هزار حاال

 …زهراسادات واسه خوشگل عروسک هی همه از اول

 ..خونه یم شعر که اونا از

 ..موند دلش رو حسرت که بس از دیترک دلش بچه نیا

 ...ادهیز حسرت نهمهیا دوساله بچه واسه

 ...خواد یم باسمل دست دو یکی

 شلوار براش یطونیق کش و پاره چادر با مادرش که نقدیا

 ...کبابه دلم.. دوخته

 ...یورزش گرمکن از کنهیم ذوق چقدر

 ...خرم یم النگو هی حتماً سادات یفخر خود واسه

 ...سال چند نیا تو دیزجرکش زن نیا چقدر

 ...خوره یم هم به هست پله راه یهرچ از حالم گهید

 پله راه مردم واسه یطفلک نیا چقدر افته یم ادمی یوقت

 ...دهیکش یت و شسته

 ...ادیم بدم تکسیوا یبو از چقدر

 ...خورده زنه نیا یدستا خوره مثل که نقدریا

 ...رمیبگ که هم رو دیپرا اون

 ...شمیم راحت موتور با کار شر از

 ...رهیگینم ام هیگر منم یبارون یروزا گهید

 تر خوشمزه همه از... یوا... یوا

 ...ایسو نه گوشت با اپلویلوب

 ...شکرت یواقعن حاال.. خدا یآ

 شهینم تموم که کنم کاریچ رو جمعه عصر نیا فقط

 

 

 ...مونده سال هزار فردا تا انگار

 گفتن گل که آخ

 ...شیالع نصف... شیالع وصف

 ...زد شیآت گاریس هی زحمت به

 ...هوا یسرما تو کرد ول که دودشو

 ..ختسو قلبش

 ...ابونیخ کنار نشست آروم

 ...موند رهیخ یفروش یباز اسباب نیتریو رو چشماش

 ...ادیم خوابش چقدر

 ...ومدیم برف نم نم

 ...ندازنیم کفاره توک و تک مردم

 زمزمه لب ریز آروم دست، به عروسک یچادر زن هی

 کرد یم

 خواد یم سعادت مردن جمعه عصر... یسعادت چه_

 ...شهیم تموم داره عصرجمعه گهید حاال
________ 

 

 داستان نقد

 :عناصرداستان-2

 .است یعنصرداستان هرنوع فاقد متن

 یازعناصرداستان دیبا یهرداستان میدان یم طورکه همان

 زمان، ف،یتوص ه،یتشب ق،یتعل ،یرپردازیتصو» .برخوردارباشد

 داستان گرید عناصرباشد نیا فاقد یداستان چه چنان...« مکان

 .است فراغت اوقات پرکردن درجهت یمتن ست،ین

 هیتشب یگاه است، داستان مهم ارکان از یکی: هیتشب مثالً

 به را داستان دیکل یحت و ها هیرالیز در را یادیز یمعناها

 شده گرفته دهیناد متن نیدرا که یزیچ ،دهد یم مخاطب

 .میبر یم آن تیاهم به یپ چخوف داستان از یمثال با است

 شد یم دهید ایبردر که یبینورعج ی درباره و رفتند یم راه"

 شکفته تازه و فیلط یاسی گُلِ رنگ به آب با ،زدند یم حرف

 هم با. داشت تاللو برآن ییطال یستون چون مهتاب بود

 ".است کرده قدردم چه هوا گرم یروز انیدرپا که گفتند یم

 ها تیشخص ستادنیا چگونه یحت و یدرون یها حالت یراو

 ازسال یفصل درچه یحت دهد یم نشان هیتشب ربردنکا به با را

 .کند یم تیروا راهم
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 ؟دیگو یم سخن یکس چه -1

 یناظرفرع است، شخص اول یعنی ؟دیگو یم سخن یراو ایآ

 .دارد دخالت ای

 اول یکی م،یهست رو روبه یراو سه با «عصرجمعه» درمتن

 .کل یدانا سوم نفس، ثیحد دوم مفرد، شخص

 مفرد شخص اول: مثال

 ...صورتش تو خورد برف سوز رون،یب زد که خونه از

 کرد شروع پاش یانگشتا کوچه، سر به مونده قدم دو هنوز

 ..کردن گز گز به

 پاش تو دیچیپ یم راحت سرما کفشش، پاره درز از

 نفس ثیحد: مثال

 ...کشت مارو انتظار نیا که.. خدا برم قربونت یا

 ...بسوزه دلت دیشا... شکرت ایخدا میگفت یالک یالک چقدر

 کل یدانا: مثال

 ...خورد یم وول سرش تو فکر تا هزار حاال

 مشخص ست؟یک مخاطب ؟دیگو یم سخن یکس چه با حال

 حدوحدود ی کننده نییتع مخاطب یستیک ؟یتلوح ای است

 .است یراو سخنان

 یکسان ای یکس چه یبرا بداند دیبا نوشتن از قبل یراو

 زبان با دیبا است کودک وا مخاطب اگر سد،یبنو خواهد یم

 سن متناسب است سال بزرگ اگر د،یبگو سخن یکودک

 دسته کدام با یراو ستین مشخص متن نیدرا دیبگو اوسخن

 به ست؟یچ گفتن نیازا هدفش ،دیگو یم سخن نیازمخاطب

 او سخنان به دیبا یکسان ای یکس چه ؟گردد یم چه دنبال

 .دهند گوش

 ...ایسو نه گوشت با اپلویلوب: مثال

 ...شکرت یواقعن حاال.. خدا یآ

 شهینم تموم که کنم کاریچ رو جمعه عصر نیا فقط

 ...مونده سال هزار فردا تا انگار

 گفتن گل که آخ

 ...شیالع نصف... شیالع وصف

 

 ؟دیگو یم سخن وقت چه یراو -۱

 انیب را حال تیروا زمان یراو باشد، نیمع دیبا تیروا زمان

 ای و شوند یم مطلع عیوقا از زمان هم خواننده و یراو ،کند یم

 ییا جداگانه یژگیو هرکدام دورکه گذشته ای کینزد گذشته

 .بخشد یم تیروا به

 یراو ستین معلوم دید توان ینم را ینیمع زمان متن نیدرا

 .شود یم دهید"زمان در یسرگردان"برد یسرم به یزمان چه در

 روبه "یزمان یب" با گاه ای و دور گاه حال، زمان گاه 

 .میروهست

 گذشته زمان: مثال

 پله راه مردم واسه یطفلک نیا چقدر افته یم ادمی یوقت

 ...دهیکش یت و شسته

 یزمان یب: مثال

 ...رمیبگ که هم رو دیپرا اون

 ...شمیم راحت موتور با کار شر از

 ...رهیگینم ام هیگر منم یبارون یروزا گهید

 تر خوشمزه همه از... یوا... یوا

 

 کجاست؟ داستان انیوپا ازآغ -۹

 .شود یم ختم ییجا به و شروع ییجا از یهرداستان

 زمان هم متعدد یها راه ای «یقطع» دارد بسته یانیپا ای

 ای «باز» شود یم رها دیکل دادن بدون متن ای ،شود یم ارائه

 .کند یبرقرارم یضمن یوندهایپ متن با خواننده

 یانیپا و شروع ی نقطه تنها نه میدار متن نیدرا که یزیچ

 منظور است افتهی انیپا هم ابهام با شروع ابهام با بلکه ندارد

 درداستان است درست میدان ینم ازقبل یزیچ ست؟یچ یراو

 و قیدق را زیچ همه میتوان ینم زمان کمبود علت به کوتاه

 تیروا را دادیرو کی از یبرش تنها میکن تیروا موشکافانه

 که کرد تیروا دیبا یطور مه برش درهمان اما میکن یم

 تا ببرد یپ موضوع وبعد قبل به متن خواندن نیدرح مخاطب

 دچارابهام متن نیا انیدرپا چه چنان. نشود یدچارسردرگم

 .میهست

 زمزمه لب ریز آروم دست، به عروسک یچادر زن هی: مثال

 .کرد یم

 خواد یم سعادت مردن جمعه عصر... یسعادت چه_

 ..شهیم تموم رهدا عصرجمعه گهید حاال

 ست؟یچ محورداستان -۱

 چرخ تا کرد سوار آن یرو را داستان توان به که یزیچ

 است میمستق ای حرکت نیا حال کند، حرکت ینرم به داستان

 .است "یهرم" ای و "رهیدا" ای "یخط" ای

 محورندارد که یداستان میروهست روبه محور عدم با اما

 .تاس ساده یمتن تنها ندارد چیه ،یعنی

 :مثال

 …زهراسادات واسه خوشگل عروسک هی همه از اول

 ..خونه یم شعر که اونا از

 ...موند دلش رو حسرت که بس از دیترک دلش بچه نیا
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 ...ادهیز حسرت نهمهیا دوساله بچه واسه

 ...خواد یم لباسم دست دو یکی

 شلوار براش یطونیق کش و پاره چادر با مادرش که نقدیا

 ...کبابه دلم.. دوخته

 ...یورزش گرمکن از کنهیم ذوق چقدر

 

 ست؟یاثرچ زبان -۹

 یخط شکل به را اطالعات یگفتار چه و ینوشتار چه زبان

 را خواننده متن درآغاز شده ارائه اطالعات. دهد یم مخاطب به

 .کند یم زدرپرتوآنیچ همه لیتعو به قیتشو

 چه یراو میبدان تا میندار یاطالعات نوع چیه متن نیدرا

 یموضع چه یراو ست؟یچ متن هدف ،خواهد یم چه ،دیوگ یم

 و زمان دارند؟ ییا زهیانگ چه ها تیشخص ای تیشخص دارد؟

 است؟ داده رخ چه متن نیدرا کجاست؟ داستان تیموقع

 اثرسرگردان زبان نیبنابرا ندارند؟ ینیع نمود چرا دادها رخ

 .است

 ...بود خدا خود کار... کار اصن :مثال

 ...کشت مارو انتظار نیا که.. خدا برم قربونت یا

 ...بسوزه دلت دیشا... شکرت ایخدا میگفت یالک یالک چقدر

 ...خورد یم وول سرش تو فکر تا هزار حاال

 …زهراسادات واسه خوشگل عروسک هی همه از اول

 ..خونه یم شعر که اونا از

 ..موند دلش رو حسرت که بس از دیترک دلش بچه نیا

 ست؟ینثرچ -1

 .اثراست کی بخش نیتر مهم از یکینثر

 ییبایز به. باشد خوان آسان و روشن روان، ساده، دینثربا

 کامالً یداستان اگر ،ینثرشاعرانگ شعراست، اگر شود انیب

 که است هدف ها جمله ییبایز و نیآهنگ ،یواگرادب یداستان

 .میشو یم نثر بحث وارد مقدمه نیا با. شود تیرعا دیبا

 دادها، رخ: از اعم شود یم زدرنثرخالصهیچ همه

 ینیب جهان ن،یریز یها هیال داستان، دهنده لیعناصرتشک

 داستان کی یها حجمه ی وهمه ییقایبوت شکل سنده،ینو

 درست، ینثر تنها را... داستانک رمان، مال، یلیم بلند، خواه

 .دهد یم نشان موشکافانه و قیدق

 میتوان ینم م،یندان نوشتاررا با هنوزنثرگفتار قرارباشد اگر

 که چرا. است "داستان" آن اسم که میا نوشته یزیچ مییبگو

 مفعول، فاعل، فعل، از جمله دیبا است، زداستانیچ نثرهمه

 .برخوردارباشد... تام ربط، فعل به، مشبه مشبه، گزاره، نهاد،

 ینیچن نیا ی جمله( هوا یتوسرما کرد ول شوکه دود)

 کاررفته به یها مهکل بلکه ستین جمله تنها نه چه؟ یعنی

 و نهاد نه و ،یمفعول نه ،یفعل نه. است یاساس اشکاالت دچار

 دیشعرسپ داستان یجا به یراو گفت توان یم شتریب ییا گزاره

 .است افتاده یشاعرانگ دردام گفته،

 فیتوص را آن "ام دهیخر فیک"مییبگو میخواه یم حال

 :میکن یم

 سوارمترو، زدم نرویب خانه از شش ساعت بعدازظهر روزید

 کردم یرو ادهیپ ییا قهیدق ده شدم ادهیپ کاکتوس ستگاهیودرا

 باآلخره شدم بود ها گل دانیم یرو روبه که یپاساژ وارد

 ...دمیخر رنظرداشتمیز شیپ چندوقت که را یفیک

 روان و ساده دست، کینثر دینیب یم درمثال که طور همان

 یزبان یدگیچیپ چیه بدون یمعمول کامالً فیتوص کی و خوان

 ف،یک. )دهد یم مخاطب به یاطالعات حال نیدرع اما. است

 .(پاساژ کاکتوس، ستگاهیا مترو، کردن، دیخر

 ؟کند یم دایپ دست ساده اطالعات نیا به مخاطب چرا

 .است شده ساخته کامل چمله -2

 .است فاعل و فعل یدارا جمله -1

 .داند یم یراو با را فشیتکل خواندن، نیدرح مخاطب -۱

 چیه شعرونه نه ،خواند یم داستان داند یم مخاطب -۹

 .است یداستان نثرکامال ،یگریزدیچ

 

 نثر بهترشدن جهت ییها هیتوص -۹

 یزیچ د،یفهم را یمطالعات سطح زانیم توان یاثرم متن از

 .است "یفقرمطالعات" هستم رو روبه ادیز آن با که

 نه اما میخوانب ادیز اد،یز اد،یز! نوشتن یجا به بهتراست 

 :که میبخوان ییزهایچ بلکه! را یزیهرچ

 .کند توانمند را نثرما شناخت در -2

 .میاموزیب را خواندن خوب -1

 .میاموزیب را دادن گوش خوب -۱

 .میاموزیب «ورزش قیازطر» را تمرکزکردن خوب -۹

 و یسرگرم عنوان به را خواندن کتاب میریبگ ادی -۱

 ازآن که میبخوان یطور بلکه م،یندان فراغت اوقات گذراندن

 .میاموزیب یسندگینو کیتکن

 ادینثر بهترشدن یبرا ازآن توان یم که ینثرپارس نیبهتر-۹

 .است "یهقیب خیتار" کرد

 .است نامه مرزبان دمنه، و هیکل: دهیچیپ نثرمرسل -1

 عبداهلل خواجه نامه مناجات و گلستان: ساده نثرمسجع -۹

 .است یانصار

 :آخر کالم و

 مطالعات جزء را یسعد گلستان و یهقیب خیتار دیکن یسع

 ■ .دیکن کارالزام نیا به را وخود دیقرارده روزانه
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 «مردی به نام اُوه»نقدی بر رمان   
 «الهام شیروانی شاعنایتی»؛ «فردریک بکمن»نویسنده  

           

خـانم   ی ترجمهاثر فردریک بکمن با  "مردی به نام اُوه"رمان  

صفحه توسط نشر نون  ۱11در  2۱1۱ناز تیمورازف در سال فر

به چاپ رسـیده و در مـدّت چنـدماه چـاپ هفـتم آن هـم در       

 قرار گرفته است. دسترس عالقه مندان

مردی به نام اوه، چهل فصل دارد و هر فصـل بـا یـک عنـوان      

زیبا و جذاب نوشته شده است ماننـد مـردی بـه نـام اوه یـک      

مپیوتر نیست، مردی به نـام اوه و یـک   که کا خرد یمکامپیوتر 

زن جوان در قطار، مردی به نـام اوه و روزی کـه دیگـر کاسـ      

 صبرش لبریز شد و ...

ساله است، همسرش، سونیا را به علت سـرطان   اوه پنجاه و نه 

تـا از   انـد  کـرده از دست داده است و او را اجبـاری بازنشسـته   

را بسـیار دوسـت    نیروهای جوان استفاده کنند. اوه کـه سـونیا  

اســت پــس از مــرگ او، امیــدی نــدارد و در فکــر  داشــته یمــ

خودکشـی کنـد،    خواهـد  یمـ خودکشی اسـت. هـر دفعـه کـه     

 .رندیگ یماطرافیان جلوی این اقدام او را ناخواسته و ندانسته 

شـغل پـدر را کـه کـار روی      و شود یمسالگی یتیم  2۹اوه در  

به سربازی برود  واهدخ یمو  دهد یمقطار است، ادامه  یها لیر

مادر زاد دارد، در نتیجـه   یک بیماری قلبی شود یمکه متوجّه 

و یک روز سونیا را در قطـار   دهد یمبا ناراحتی به کارش ادامه 

قرمز، در حالیکه یک کلیپس بزرگ زرد رنـگ بـه    یها کفشبا 

 اش نهیسـ سرش زده است و یک سـنجاق سـین  طالیـی روی    

 .ندیب یمدارد 

و سـونیا بـاردار    کننـد  یمـ را آغـاز   یا عاشقانهدگانی آن دو، زن 

به اسپانیا سفر کنند، در این سـفر،   رندیگ یمو تصمیم  شود یم

و سونیا هم فرزند در  کند یماتوبوس با گاردریل اتوبان برخورد 

. شـود  یمـ و هم برای همیشه فلج  دهد یم شکمش را از دست

ه دوسـت دارنـد و   همـدیگر را عاشـقان   انـد  زندهامّا، تا روزی که 

سونیا در مدرسه به دانش آموزان بیش فعال، شکسپیر آموزش 

 .دهد یم

، زنی ایرانی به نام، پروانه، باردار اسـت و بـا   ها هیهمسایکی از  

با دو دختر سـه   نامد یم "مغز فندوقی  "همسرش که اوه او را 

نقش مهمـی در چهـار سـال     و یک گربه اش سالهساله و شش 

. اوه دهنـد  یمـ دارند و حوادث زیبایی را شـکل   آخر زندگی اوه

تغییـر را بپـذیرد و همیشـه کارهـایش را از روی      تواند ینمکه 

دو مهـاجم راهـی    ی حملهیک روز، بر اثر  دهد یمعادت انجام 

از  پروانـه،  ی خـانواده و از آن روز در کنـار   شـود  یمبیمارستان 

و  دشـو  یمـ ، وارد زندگی جدیدی دیآ یمفکر خودکشی بیرون 

و در یـک   آمـوزد  یمـ حتی کار بـا موبایـل و کـامپیوتر را هـم     

 .ردیم یمزمستان سرد 

. بکمـن در  شـود  یمـ رمان با شروعی جذاب و پرکشـش آغـاز    

از روش براعـت   ، خواسته یا ناخواسـته ن صفحه اول رمانیهم

رد. منظـور از براعـت   یـ گ یبهـره مـ   یاستهالل در شـعر فارسـ  

سـنده  یه نوکـ چه  آن یست براردن خواننده اکاستهالل، آماده 

ه مخاطـب از  کـ د و باعـث شـود   یـ قرار است بـه مخاطـب بگو  

نـد  ک یمـ  یدر همـان صـفحه اول سـع   بکمن  .ردیسنده بپذینو

ه کـ دارد  یند و او را وامـ که مخاطب رمان را رها نکند ک یارک

ه کـ  یارکـ ت اول داستان، همراه شـود.  ی، شخص«اٌوِه»همراه با 

 یتیرا در مـوقع  اوه هکـ ن اسـت  یـ ، اندک یجا م نیدر ا نویسنده

افتد، شـرح   یاتفاق ماو رامون یه در پکچه را  دهد و آن یقرار م

 بـا  اٌوه پنجاه و نه سال دارد. اتومبیلش سـاب اسـت.  ». دهد یم

کـه ازشـان    کنـد  یمـ انگشت اشاره طـوری بـه کسـانی اشـاره     

دزد هستند و انگشت اشارة اوه  ها آنکه انگار  دیآ ینمخوشش 

ایستاده که صـاحبان   یا مغازهوة پلیس! جلوی پیشخان چراغ ق

ــا  نــدیآ یمــژاپنــی  یهــا لیــاتومب ســفید رنــگ  یهــا کابــلت

( همســر اوه فــوت کــرده اســت و او هــیچ 1)بکمــن: «بخرنــد.

زنـدگانی نـدارد و تصـمیم دارد خـود را      ی ادامهبرای  یا زهیانگ

بـه   اش یزنـدگ نبود  قرار و حاال این جا ایستاده.» خالص کند.

.« کنـد  یمـ این جا برسد. این تمام چیزی است کـه اوه حـس   

و نویسـنده   میشو یمدر شروع داستان با اوه آشنا  (2۹بکمن: )

در همان آغاز کار، اوه را به ما به عنـوان مـردی سـنتی کـه از     

نـه اینـی را کـه    ". »کند یممعرفی  داند ینمدنیای جدید، هیچ 

ه سـرش را بـا   فروشـند "گفتی نمی خوام. کامپیوتر می خـوام! 

لـپ تـاپ همـون     ". دهـد  یمـ زیرکی بـه نشـان تأکیـد تکـان     

 کنـد  یماوه فروشنده را با دلخوری چپ چپ نگاه  "کامپیوتره.

را معترضـانه روی پیشـخان    اش یا قـوه چـراغ   و انگشت اشارة

ــم! ". دهــد یمــفشــار  ــر لبــی  "خــودم مــی دون ... ســپس زی

اون وقــت صــفحه کلیــد از کجــاش در مــی     ":دیــگو یمــ

 (1بکمن:«)"آد؟

، شـود  یمـ در همین ابتدای داستان، شخصیت کلیدی معرفی  

زمینه برای کنش اصلی که همان خودکشـی اوه اسـت آمـاده    

بحـران داسـتان کـه تنهـایی اوسـت بـه        یهـا  نشانهو  شود یم

. اوه را از محـل کـارش بازنشسـته    شود یمخواننده نشان داده 
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 .خـورد  ینمـ کـه بـه هـیچ دردی     کند یمو او احساس  اند کرده

خوبـه آدم یـه کـم ترمـزش را     "دیروز سـرکار بـه اوه گفتنـد:   »

شـده و   "کـم "همان موقع بهـش توضـیح دادنـد کـار      "بکشه!

 (12)بکمن:«"نسل قدیم را بر کنار کنند. " خواهند یم

 "االن واسه ات خوبه که یه کـم ترمـزت را بکشـی.   "گفتند: » 

سه شـنبه  چه حسی دارد که آدم یک روز صبح  دانند یماصالً 

از خـــواب بیـــدار شـــود و ببینـــد دیگـــر بـــه هـــیچ دردی  

 (12بکمن:)«؟خورد ینم

 خواهـد  یمـ اوه مدام در کشمکش با مرگ است. او، هر بار که  

خـود را   خواهـد  یمـ خودکشی کند، یک بار با طناب، یک بـار  

روی ریل مترو بیندازد، یک بار با تفنگ شکاری و...، مـاجرایی  

و  ردیـ گ یمـ و جلوی این حادثـه را   دیآ یم به طور اتفاقی پیش

کـه   شـود  ینمـ جالب است که تا پایان رمان، هیچ کس متوجه 

 خودکشی کند. خواسته یماوه 

اوه، با اطرافیان خود چه انسان و چـه   

مدام در کشمکش است. زیرا به نظـر   حیوان

و اوه  انــد شــدهبــی مســئولیت  هــا انســان او،

خوب  آدم»بپذیرد.  تواند ینمدنیای مدرن را 

که ایـن روزهـا همـه، همـه چیـز را       داند یم

ــقســطی  ــد یم ــز را   خرن ــه چی ــی اوه هم ول

بازپرداخت کرده. حاال همـه چیـز متعلـق بـه خـودش اسـت.       

یـک روز هـم مـریش نشـده،      اش یزنـدگ سـرکاررفته، در کـل   

مشکالت خودش را داشته ولـی تحملشـان کـرده، مسـئولیت     

ـ ا .کنـد  ینم پذیرفته. این روزها دیگر کسی مسئولیت قبول  نی

ــامپیوتر   ــول ک ــز ح ــه چی ــا هم ــ روزه ــد یم ــاور و  چرخ و مش

و بابـت امضـای    روند یمکارمندهای بانفوذ شهرداری که کاباره 

مالیـاتی و   یهـا  پناهگـاه . رنـد یگ یمـ قراردادهای اجـاره رشـوه   

کـار کنـد.    خواهـد  ینمـ کـس   چیهـ  سرمایه گذاری در سـهام. 

ز فقـط بـه ناهـار    است که کل رو ییها آدمسرتاسر کشور پر از 

 (21بکمن:.«)کنند یمفکر 

چند قدم بـه گربـه نزدیـک    »حتی با گربه نیز کشمکش دارد.  

شد. گربه بلند شد. اوه ایستاد. هر دو ایسـتادند و چنـد لحظـه    

همدیگر را مثـل دو الت و آشـوبگر بـالقوه تـوی یـک میخانـ        

کوچک محلی ورانداز کردند. اوه در این فکـر بـود کـه یکـی از     

را سـمت گربـه پـرت کنـد. ظـاهراً گربـه        اش یچوب یاه کفش

کـه خـودش هـیچ     گفـت  یمـ داشت بابت این امر مسلم ناسزا 

 (2۹بکمن:«)ندارد تا با آن جواب اوه را بدهد. یا یچوبکفش 

علت و معلولی میان حوادث، کـنش   ی رابطهپیرنگ داستان و  

داستان را برای خواننده باورپـذیر کـرده    ها تیشخصو واکنش 

 تـر  عیوسـ  تـوان  یمـ به گمان من اما، مفهـوم پـالت را   » ت.اس

دانست به این معنا که بنا بر خـرد برآمـده از جهـان داسـتان،     

گـاه،  –پیرنگ؛ کلی  عناصر داستان )شخصیت، داستان، جـای  

 میتـوان  یمـ دیدگاه، نثر و ...( را در برمی گیرد بـه بیـان دیگـر،    

ته باشـیم؛ یـا   اصل علیت را از کلیه عناصر داستان توقـع داشـ  

: 2۱۹۹منـدنی پـور،  «)داسـتان بنـامیم.   "علت العلـل "پالت را 

211) 

اوه برای خودکشـی در داسـتان بـه خـوبی پرداختـه       ی زهیانگ 

شده است. او، همسـرش را کـه بسـیار دوسـت دارد، از دسـت      

داده، از کارش اخراج شده و تنهاسـت. اوه، مثـل همیشـه کـه     

را  اش یپلوخـور اهن خودکشـی کنـد، شـلوار و پیـر     خواهد یم

. جالـب اسـت کـه    رود یمـ و این بار به ایستگاه قطار  پوشد یم

خودش را روی ریل بیندازد، مردی کـه   خواهد یم هنگامی که

و روی ریـل ولـو    کند یمکت و شلوار خاکستری پوشیده، غش 

و حیراننـد و   کشـند  یم. همه جیغ شود یم

و مـرد را   پرد یمتنها اوه است که روی ریل 

و همــه او را قهرمــان   دهــد یمــ نجــات

اوه روی لب  سـکوی رو بـه رو   ». خوانند یم

ایستاده و با عصبانیت یکی و سپس دیگری 

ــاه  ــرا نگ ــد یم ــودش  کن ــه خ ــرانجام ب . س

و سـپس  « بـاورکردنی نیسـت.   ": دیـ گو یم

کـاله ایمنـی اولـی فریـاد     ( »2۹2)بکمـن:  «.پـرد  یمروی ریل 

 (2۹۱من:بک«)شاید شما یک قهرمان هستین!": کشد یم

 اوه پس از تصادف سونیا و فلج شدن دو پای او، خشمش را بر 

در ایـن حـین، اوه آن قـدر از    ». کنـد  یمـ اسباب و اثاث خالی 

ازش  هـا  غـروب خشم در حال انفجار بود که سونیا هرازگـاهی  

جلوی در برود تا اسباب و اثاث را داغان نکنـد. دل   خواست یم

 دیـ د یمـ از این کـه   آمد یمسونیا به طرزی باورنکردنی به درد 

ــوهرش را      ــر ش ــردن کم ــان ک ــه درب و داغ ــل ب ــور می چط

؛ درب و داغان کـردن آن راننـدة اتوبـوس، شـرکت     شکست یم

مسافرتی، گاردریل اتوبان، شراب سازها، همه چیز و همه کس 

، توی گـاراژ،  کرد یم... او این خشم را توی اتاقک چوبی تخلیه 

در محوطه روی زمـین   اش هروزان یها یوارساین خشم را طی 

بکمن: )«هم پراکند. ها نامه، در آخر این خشم را توی دیپاش یم

111) 

مردی به نام اوه با زاویه دید سوم شخص محدود نوشته شـده   

 ی وهیشـ هوشـمندانه از   ی اسـتفاده است. فردریـک بکمـن، بـا    

روایت به سوم شخص محدود، کشش اثـر را بیشـتر و سـاخت    

اوه و گربـه  »کـرده اسـت.    تـر  منسـجم آن را  ی پردازانهنمایش 

کـه کنـار ورودی بیمارسـتان در     نندینش یمساکت توی ساب 

اوه،بااطرافیانخودچهانسانو
حیوان چه در کشمکشمدام

بیهاانساناست.زیرابهنظراو،
 دنیایاندشدهمسئولیت اوه و
 بپذیرد.تواندینممدرنرا
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ایـن  ": دیـ گو یمـ به گربـه   اوه منطق  پارک ممنوع پارک شده.

 "جوری به من نگاه نکن، مگه تقصیر من بوده؟

که انگار عصبانی نیست، فقـط   کند یمگربه جوری اوه را نگاه  

. بـه  دیـ پا یمـ چشـمی از پنجـره بیـرون را    زیر اوه ناامید است.

 (12۱)بکمن:« این حس را درک کند. تواند یمطریقی 

اما در حد و حدود  شود یمروایت با ضمیر سوم شخص دنبال »

یک نفر که یکی از اشخاص اصـلی داسـتان اسـت. هـر جـا او،      

مدیوم حضور یابد نویسنده هـم حضـور دارد و دانـش راوی از    

اوست. در این شیوه، نویسنده بـه هـیچ    وقایع در حدود دانایی

وجه مجاز نیست که به ذهن اشخاص دیگر برش بزند مگر بـه  

حدس و گمان از طریق ذهن فردی که خود را به وی محـدود  

 (11: 2۱۹۹مندنی پور، «)کرده.

موضـوع،  »موضوع داستان اوه، تنهـایی انسـان معاصـر اسـت.      

و  نـد یآفر یمـ را است که داستان  ییها حادثهو  ها دهیپدشامل 

( اوه 121: 2۱۹۱میرصـادقی، ).«کشـد  یمدرونمایه را به تصویر 

نماد انسان معاصر است که تنهـا و خسـته و درمانـده اسـت و     

حیات ندارد. پس از مـرگ همسـرش کـه     ی ادامهامیدی برای 

همه کسش بوده، تنها امیدش رفتن به محل ّ کار خود است و 

 .رندیگ یمآن را هم از او 

داستان اوه، مردی سرشار از عشق و نفرت را بـه   ی هیامدرون  

که نسبت بـه مسـائل پیرامـون خـود حسـاس       کشد یمتصویر 

است. اوه مانند هر انسان دیگری دچار شادی و غم است. وقتی 

پـدری اوه   ی خانـه مردهای پیراهن سفید برای خـراب کـردن   

ه ک خواهند یمچون خانه در طرح افتاده است و از اوه  ندیآ یم

متنفر است و از خشـم دسـتش    ها آناوراق را امضا کند، اوه از 

از مردهـای  » را در توی جیـب شـلوارش مشـت کـرده اسـت.     

به خاطر بیاورد تا قبل از  توانست ینمپیراهن سفید متنفر بود. 

آن از کسی متنفر بوده باشد، ولی حاال آن را مثـل یـک گـوی    

ایـن خانـه را    . پـدر و مـادر اوه  کرد یمسوزان در درونش حس 

خریده بودند ... با یک دسـت زیـر کاغـذ را امضـا کـرد. دسـت       

 (21۹بکمن:«)دیگرش را توی جیب شلوارش مشت کرده بود.

و زندگی اوه را با جذابیت تمـام   دهد ینمنویسنده هرگز شعار  

کهـن و یـا    یهـا  داستان. او مانند بسیاری از کشد یمبه تصویر 

ق خـوب یـا بـد نیسـت او     ، قهرمان مطلـ ها رمان یها تیشخص

سیاه و سفید است برای همین است که خواننـده او را دوسـت   

اوه چیزهـایی را درک  » .کنـد  یمـ دارد و با او همذات پنـداری  

که بتواند ببیند و توی دست بگیـرد. بتـون و سـیمان،     کرد یم

 هـا  آنبـا   توانـد  یمشیشه و استیل، ابزار کار، چیزهایی که آدم 

واضح  یها دستورالعملاوی  نود درجه و حساب و کتاب کند، ز

، نقشــه و طــرح خانــه را، چیزهــایی را کــه آدم دیــفهم یمــرا 

 «روی کاغذ پیاده کند. او یک مرد سیاه و سـفید بـود.   تواند یم

 (۹۹بکمن: )

شخصیت پردازی رمان، بسـیار عالیسـت و رمـان را در گـروه      

شخصـیت اوه در   .دهد یمجای "شخصیت محور  یها داستان"

مـردم  » ظر دیگران، مـردی گوشـت تلـخ و آدم گریـز اسـت.     ن

بـوده ولـی    هـا  آنحق بـا   دیشا اوه گوشت تلخ است. گفتند یم

خودش در این باره مطمئن نبود. اصالً راجع بهش فکـر نکـرده   

و اوه قبول کرده بود  "اوه آدم گریز است.":گفتند یم بود. مردم

و  دیـ آ ینمش خوش ها آدماین لغت به این معنی است که او از 

مـردم   ها وقتمنکر قضیه شود. بیشتر  توانست ینمخودش هم 

 (۹1بکمن: ) "خیلی زیرک نبودند.

، هر روز سوسـیس و سـیب   کند یماوه از روی عادت زندگانی  

وقتی مـن  » تغییر عادت را بپذیرد. تواند ینمو  خورد یمزمینی 

ون ، شوهرم،}اُوه{ کل روز از دستم ناراحتـه، چـ  رمیمآرایشگاه 

 «دیگه اون شـکلی نیسـتم کـه اون بهـش عـادت کـرده بـود.       

 (11۱بکمن:)

نظم و هماهنگی داشت.  شان یزندگتا وقتی سونیا زنده بود، » 

، قهوه درست شد یماوه ساعت یک ربع به شش از خواب بیدار 

، سونیا ساعت شـش و  پرداخت یم اش روزانه، به وارسی کرد یم

و قهـوه   خوردنـد  یمـ و سـپس صـبحانه    رفـت  یمـ نیم حمـام  

و اوه سـاندویچ. سـاعت    خـورد  یم. سونیا تخم مرغ دندینوش یم

، او را روی رسـاند  یمـ هفت و پـنج دقیقـه، زنـش را بـا سـاب      

صندلی شاگرد می نشاند، صـندلی چـرخ دار را تـوی صـندوق     

 رســـاند یمـــو زنـــش را تـــا مدرســـه  گذاشـــت یمـــعقـــب 

 (1۹۹بکمن:)...«

در گاراژ یا در  ر روز، وقتیاوه رفتارهای وسواس گونه دارد و ه 

 بنـدد  یمـ ، کنـد  یمـ بازرسـی   ها صبحاتاق زباله یا هر دری که 

وارسی » .دهد یمدستگیره را سه بار برای اطمینان خاطر فشار 

اتاق زباله که تمام شد، در را قفل کـرد درسـت مثـل هـر روز     

صبح، و دستگیره را برای اطمینان خاطر سه مرتبـه فشـار داد   

 (21بکمن:...«)

. دیـ آ ینمـ اوه، یک مرد سنتی است و از دنیای مدرن خوشش  

به همان اندازه که همیشه به کارت اعتبـاری و کـارت بانـک    »

شک دارد، معتقد است که آدم باید کارت بنزین داشـته باشـد.   

، اولین اتـومبیلش را  ردیگ یماصولش این است: آدم گواهینامه 

ش در نظـر  بـرای خـود   یا رهیـ زنج، یک پمـپ بنـزین   خرد یم

و همیشه همان جا بنزین می زند. آدم چیزهای مهـم   ردیگ یم

مثل مارک اتومبیل و پمپ بنزین را از روی هوا و هوس عوض 

 (۱۱1بکمن:.«)کند ینم
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قسمت شخصیت او هنگامی است که دچار تحـول   نیتر جالب 

در انتهای رمان از دختر پروانه، کار با موبایـل را بـه    و شود یم

و این تغییر با آنکه تغییر بزرگی نیست اوه را  زدآمو یمدرستی 

و باعـث   کنـد  یمـ  تـر  یداشـتن شخصیتی باورپذیرتر و دوسـت  

دختـر شـش سـاله بـه او یـاد      ». شـود  یمـ پویایی شخصیت او 

چطوری توی پیامک کوتاه شکلک بگذارد و بهش قول  دهد یم

ــ ــد یم ــل     ده ــی موبای ــه اوه گوش ــرد ک ــو نب ــالً ب ــک اص پاتری

 (۱۹1)بکمن: «دارد.

قرمـز   یها کفش» .شوند یماوه و سونیا بسیار زیبا با هم آشنا  

پوشیده بود و یک کلیپس بزرگ زرد رنگ به سرش زده بـود و  

داشـت کـه اشـع      اش نهیسـ یک سنجاق سـین  طالیـی روی   

مـنعکس   دیـ تاب یمـ خورشید را که از پنجرة قطـار بـه داخـل    

ه بـود  . ساعت شش و نیم صبح بود، شیفت اوه تمام شدکرد یم

تا به خانه برگردد ولـی او را   شد یمو باید سوار یک قطار دیگر 

آبی و با آن لبخند  یها چشم، با آن یا قهوهدید که با آن موی 

گرم روی سکوی قطار ایستاده بود و آن جا بـود کـه اوه دوبـار    

 (2۹۱بکمن: )«سوار همان قطار شد.

نیسـت کـه پـس از     یا شـه یکلشخصیت اوه، یـک شخصـیت    

دف همسرش او را رها کند یـا زن دیگـری را وارد زنـدگی    تصا

خود کند، بلکه او آنقدر سونیا را دوست دارد که اثـاث خانـه را   

آشـپزخانه را کـالً   . »کنـد  یمـ ویلچر بـرای او کوتـاه    ی اندازهتا 

جدید  یها نتیکابقدیمی را با  یها نتیکاببازسازی کرد، جای 

ک مغازه یک اجاق گاز عوض کرد. حتی توانست در ی تر کوتاهو 

خــاص پیــدا کنـــد. درهــا را عــوض کـــرد و لبــ  پـــایین      

 (11۹بکمن: )« را برداشت. شانیها چارچوب

دولت اسپانیا  به هم پراکند. ها نامهدر آخر این خشم را توی » 

نامه نوشت، به دولت سوئد، به پلیس، به سیستم قضایی، ولـی  

بـرای هـیچ   هیچ کس مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفت. 

فقـط بـه چنـد مـاده از قـانون و       شانیها پاسخکس مهم نبود. 

. هـر کـس ایـن تقصـیر را از     کـرد  یمـ دیگر اشاره  یها سازمان

. وقتـی شـهرداری در خواسـت بازسـازی     کـرد  یمـ خودش باز 

، اوه کـرد  یمـ را رد کرد که سونیا در آن کار  یا مدرسه یها پله

. نوشـت  یمـ نامـه   ها روزنامهشکایت نوشت. برای سردبیر  ها ماه

دولتـی را بـه    یهـا  سـازمان صـاحب اختیارهـای    کرد یمسعی 

دادگاه بکشاند. گذاشت تا وجودش از حس احمقان  انتقام یـک  

 (111بکمن: ) «پدر لبریز شود.

اوه مانند هر انسان دیگری، تضاد شخصـیت دارد، هـم خشـن     

 است و هم مهربان.

، پروانـه تعجـب   کنـد  یمـ وقتی اوه دوچرخه آدریان را تعمیـر   

اوه، مـی دونـی   » .دیـ گو یمـ شگفت بـه اوه   یا جملهو  کند یم

آدم اصالً باورش نمی شه که تو هـم قلـب    ها وقتچیه؟ بعضی 

 (111بکمن: )«داری!

پروانــه بــرای شکســتن پــای شــوهرش، بــه  ی خــانوادهاوه بــا  

و خـوب   ردیـ گ یمـ  و او دلقکی را که پـول  روند یمبیمارستان 

... دختـر سـه سـاله    » ، کتـک مـی زنـد.   نـد ک ینمشعبده بازی 

...دختـر هفـت سـاله     "اوه دلقک را زد!"شادمانه فریاد می زند:

پـنج کـرون    خواسـت  یمخب، "به توضیح دادن: کند یمشروع 

 ...«اوه را غیب کنه 

پنج کرون  خواست یمو بعدش » :پرد یماوه وسط حرف دختر 

 (2۹2 و 2۹۱)بکمن:« دیگه هم ازم تلکه کنه.

صاحب فرزند شـوند و   توانند ینمسونیا به خاطر تصادف  اوه و 

 دیـ گو یمـ  "بابـابزرگ   "پروانه به اوه  ی سالهوقتی دختر شش 

. شـود  یمـ نـامعلوم زیـر پـایش خیـره      ی نقطهاوه ده دقیقه به 

تـا مطمـئن شـود کسـی نگـاه       کشد یم دختر از راهرو سرک»

 .کند یم، سپس لبخند می زند و اوه را سریع بغل کند ینم

...  پـرد  یمـ و تـوی اتـاقش    "مرسی بابـابزرگ. ":کند یمزمزمه  

که اوه تـوی راهـرو ایسـتاده، هنـوز      شود یماحتماالً ده دقیقه 

نـامعلوم زیـر پـایش خیـره      یا نقطـه کتش را در نیاورده و بـه  

 (۱۱۱بکمن: )«شده.

اوه، همیشه در حال تعمیـر رادیـاتور یـا هرچیـزی کـه قابـل        

و  کنـد  یمـ ه چیز را به خـوبی تعمیـر   تعمیر باشد، است. او هم

چیزهای سـاده را بـه درسـتی تعمیـر      توانند ینمکسانی را که 

 .خواند یم "بی عرضه "کنند به خصوص جوانان نسل جدید را 

 یهـا  رکیتو در نصب  کنند یمرا بازسازی  شانیها خانهدارند »

. انــد شــدهچــوبی بــرای ســاخت دیــوار داخلــی دچــار مشــکل 

 دیـ گو یمـ  کنند. بنابراین، اوه چیزی زیر لبی چه کار دانند ینم

و چگـونگی سـاخت    رود یماست،  " ها عرضهبی  "که احتماالً 

 (۱۹1)بکمن: «.دهد یمدیوار را بهشان نشان 

خود، خنگول مو بور، بسیار کالفـه اسـت.    ی هیهمسااوه از زن  

روی سـنگ   اش گربـه  زیرا هم زن بی ادب اسـت و هـم اینکـه   

 ردیگ یم. به این منظور تصمیم کند یمکاری اوه خراب یها فرش

برای انتقام از آن دو،  خودکشی خود را بار دیگر عقب بندازد و

خیلـی   کند یماوه با خود فکر »برق خفیفی به گربه وارد کند. 

هم مهم نیس اگر آدم مردنش را یک ساعت عقب بنـدازد و بـا   

 (1۹۱بکمن:)«عجله پشت سر گربه راه می افتد.

که خـودش از زیـر بـرف نجـات داده {      یا گربهبه }کنار گر» 

. یک تلـه  کند یمو ابتکارش را مدتی طوالنی ورانداز  ستدیا یم

سگ درست و حسابی زیر برف پنهان شده که تویش برق دارد 

و آمادة انجام عملیات است. یک دستگاه مرتب و مـنظم بـرای   

د گرفتن انتقام. اگر دفع  دیگر به سر خنگول و آن سـگ ولگـر  
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بزند که جـانور روی سـنگ فـرش اوه بشاشـد، بـرق از طریـق       

را تـوی   شیهـا  دست... اوه  ردیگ یمایرانیت آن جانور ولگرد را 

. سـپس  دهـد  یمو سرش را به نشان نفی تکان  کند یمجیبش 

. دسـت  سـتد یا یمـ ساکت آن جـا   "نه ...نه ...نه. ": کشد یمآه 

را  اش چانـه و زیـر   "نه ...نه، معلومه که نه.":کند یمآخر، اضافه 

و همـه   کند یمو ایرانیت را جمع  ها رهیگ. و باتری و خاراند یم

. اصالً نظرش این نیست کـه خنگـول و آن   برد یمرا توی گاراژ 

سگ هرز مستحق یک شوک الکتریکی نیستند، معلـوم اسـت   

که هستند، ولی یادش می افتد خیلـی وقـت پـیش یـک نفـر      

د است فرق دارد بـا کسـی   بهش یادآوری کرده بود کسی که ب

این قسمت مانند بسیاری  (1۹۹بکمن: ) "بد باشد. تواند یمکه 

دیگر داسـتان خواننـده را بـا شخصـیتی روبـرو       یها قسمتاز 

. شخصـیت اوه قابـل پـیش    شـود  یمکه باعث شگفتی  کند یم

را برای  اش یخودکشبینی نیست و برای همین جالب است. او 

و از طرفـی،   اندازد یمبه تأخیر  اش گربهانتقام از خنگول بور و 

انتقـام خـود را بـا بـرق بگیـرد، او را       خواهـد  یمـ که  یا لحظه

 .بخشد یم

اوه  گفـت  یمـ سونیا همیشه » است. یا نهیکبه نظر سونیا، اوه  

است. مثالً، یک بار به مدت هشت سـال از نـانوایی    " یا نهیک"

، چـون خـانم فروشـنده فقـط یـک دفعـه       کرد ینممحل خرید 

 (1۹1بکمن:)« پولش را اشتباهی پس داده بود.

بـه نـام رونـه و آنیتـا ارتبـاط       ها هیهمسااوه و سونیا با یکی از  

اوه و رونـه خـوب اسـت و دو زن هـم      ی رابطه. کنند یمبرقرار 

زمان باردارند. پس از تصادف سونیا و از دست دادن فرزنـدش،  

کـه بـه    هرچند کند یمغم پدر نشدن همیشه اوه را اندوهگین 

خوب دو مرد، تبدیل به کینـه   ی رابطه. از طرفی آورد ینمزبان 

طبیعتاً این خصومت بـه طـور   ». شود یمو قهر و خشم و نفرت 

ناخودآگاه و بالفاصله از وقتی شروع شد که اوه و سونیا بعـد از  

در آن تابسـتان، تـراس    اوه تصادف از اسپانیا به خانه برگشتند.

نتیجه، رونه دور تراسش نرده کشید. در را او نو کاشی کرد. در 

نتیجه، اوه هم طبیعتاً یک نرده بلندتر کشید. در نتیجـه، رونـه   

به مصالح فروشی رفت و چند روز بعد توی محوطه راه افتـاد و  

. اوه با صدای بلنـد بـه   "یک استخر ساخته  "قمپز در کرد که 

سونیا گفته بود هیچ هم اسـتخر نیسـت، فقـط یـک حوضـچه      

« پسر تازه متولـد شـدة آنیتـا و رونـه اسـت، نـه بیشـتر.       برای 

 (1۹۹بکمن: )

و امـا   کنـد  یمـ دو مرد را تیـره   ی رابطهاختالفات این چنینی  

. یکـی از علـت   ماننـد  یمـ همسرانشان با هم دوست هسـتند و  

اصلی دعواها این است که اوه تنها اتومبیل ساب دوست دارد و 

از آن روزی که دو مـرد  ». کند یم البته به ولووی رونه حسادت

را دوبــاره  هــا آنخریدنــد و  1۱۱۱iو ســاب  ویــتور 1۹۱ ولــوو

« فروختند، در واقع یک کلمـه حـرف هـم بـا یکـدیگر نزدنـد.      

شاید اوه نتوانست رونه را ببخشد، چـون رونـه   » (112بکمن: )

به هر حال یک پسر داشت و او از داشـتن بچـه محـروم شـده     

 (۱1۹بکمن: )«ا ببخشد...بود. شاید رونه نتوانست اوه ر

جالب است که بعد از فوت سونیا، رونه دچار بیماری شـدیدی   

او را بـه آسایشـگاه    خواهنـد  یمـ و از طرف شـهرداری   شود یم

ببرنـد، آنیتـا هـم دچـار بیمـاری اسـت و بـه سـختی از رونــه         

رونـه را ببرنــد،   خواهـد  ینمـ  و دلـش هــم  کنـد  یمـ نگهـداری  

را  هـا  آنکاست و گاهی حال پسرشان هم بزرگ شده و در امری

، در ایـن میـان اوه کـه از موضـوع بـه زور      شود یم تلفنی جویا

 هـا  هیهمسـا  با همکاری شود یمبردن رونه به آسایشگاه با خبر 

کـه   "پیـراهن سـفیدها   "از ورود  انـد  شـده که با هـم دوسـت   

. در این کنند یممأمورین بی رحم شهرداری هستند جلوگیری 

نجـات   ی حادثـه هم هست کـه پـس از    میان دختر خبرنگاری

مرد کت و شلوار خاکستری پوش ریل قطـار، مـدام در تـالش    

، او هم در این امر به اوه تواند ینماست تا با اوه مصاحبه کند و 

خبرنگار، مسئول پیراهن سپیدها را متهم  دختر .کند یمکمک 

این مدارک مربوط به هم  کارهایی می شه که شـما  ». کند یم

ن این چند سال اخیر رویشان کار کـردین، اشـخاص   و بخشتو

بیماری مثل رونه کـه گیرشـون انـداختین و علـی رغـم میـل       

انـداختین،   ها شگاهیآساخودشون و خانواده شون، اونا را گوش  

که شما دستورش را  ها شگاهیآساتوی  یها یباربی بند و  تمام

ه داده بودین، همـ  اتفاقـاتی کـه در موردشـون قـوانین نادیـد      

« گرفته شده و روند تصمیم گیـری بـه درسـتی پـیش نرفتـه.     

 (۱۱۱بکمن: )

، مـدتی  کند یموقتی اوه یک ساعت بعد خانه را دوباره ترک » 

که با رونه توی اتاق نشیمن تنها نشسته بود و با صدای  شد یم

. اوه در حالی که پروانه، آنیتـا و پاتریـک را بـا    زد یمآرام حرف 

، توضیح داده بود بایـد او و  داد یمهل ترش رویی به آشپزخانه 

با هم حرف بزنند. و چـون   "بدون هیچ گونه مزاحمتی  "رونه 

قسم بخـورد کـه    توانست یمآنیتا از همه جا بی خبر بود، فقط 

چند دقیق  بعد چند بار صدای خندة بلند و از تـه دل رونـه را   

 (۱۱۹بکمن: ) «شنیده بود.

بـرای مـا غیرقابـل پـیش     و اینجاست که دوباره شخصیت اوه  

و همچنـین   کنـد  یمـ و خواننده را دچار شگفتی  شود یمبینی 

خواننده هم لبخند می زنـد و هـم بـه اوه بیشـتر عالقـه منـد       

 .شود یم

 ی شـه یش وقتی دو خرابکار، در شب جشن تولد دختر پروانـه،  

، اوه که در محوطه است شکنند یممحوطه را  یها خانهیکی از 
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اوه را  ، آن دوکنـد  یمـ ه طرف آن دو حمله و ب شود یممتوجه 

او را بـه   اش خانواده. پروانه و شوند یمو فراری  کنند یمزخمی 

کـه   گـذرد  یمو در این حال، از ذهن اوه  رسانند یمبیمارستان 

 یهـا  قـدم اوه صدای »ورود آمبوالنس به محوطه ممنوع است. 

 وندشـ  یمو دور  دوند یم که توی برف شنود یمخراب کارها را 

 دانـد  ینمـ . انـد  دادهکه فرار را تـرجیح   رسد یمو به این نتیجه 

چند ثانیه گذشته، ولـی سـردردش غیرقابـل تحمـل اسـت ...      

بهش فکر کند این است کـه زن   تواند یمآخرین چیزی که اوه 

باید بهش قول بدهد نگذارد آمبوالنس توی محوطه تـا جلـوی   

یل به محوطه ممنوع در خانه بیاید. به عبارت دیگر، ورود اتومب

 (۱۱۹)بکمن: «است.

پس از این حادثه، اوه که همسرش را از دسـت داده و از کـار    

کـاری بـرای انجـام     کنـد  یمـ و احساس  اند کرده اش بازنشسته

و با خانواده پروانه  کند ینمدادن ندارد، دیگر به خودکشی فکر 

، فرزند سوم پروانه که یک پسـر  شود یم و دخترهای او دوست

، اوه کمـی بـا دنیـای    دیـ آ یمـ ت به دنیا اس

مدرن آشنا می شودو گوشـی تلفـن همـراه    

در کل خـوب اسـت کـه روزهـا     »و  خرد یم

 (۱۹1)بکمن: «کاری برای انجام دادن دارد.

شخصـیت   ی دربـاره تمام موارد ذکر شـده   

این امر اسـت کـه بکمـن     ی کنندهاوه، بیان 

در رمان خود، شخصـیت اوه را بـه نمـایش    

است و از طرفی شخصیتی جامع را گذاشته 

محـک و آزمـون یـک    » به زیبـایی بـه تصـویر کشـیده اسـت.     

به شیوة مقنع و قانع  تواند یمشخصیت جامع این است که آیا 

خواننده را با شگفتی روبرو نکنـد، سـاده اسـت، اگـر      یا کننده

است که تظاهر به  یا سادهموجب شگفتی شود و متقاعد نکند 

زندگی  یها یحساببی  یا پارهی که واجد : یعنکند یمجامعیت 

ــت  ــاب.   –اس ــالل اوراق کت ــدگی در خ ــه زن ــتر، «)البت فورس

2۱۱1:1۱) 

و » سونیا برعکس اوه که سـیاه و سـفید اسـت، رنگـی اسـت.      

 (۹۹بکمن: «)را داشت. ها رنگزنش رنگی بود. هم  

سونیا زنی مهربان و اهل کتـاب اسـت و بـه ایـن علـت بـا اوه        

. "غیر عـادی اسـت    چیزی بیش از"که اوه ازدواج کرده است 

اوه  "کتاب خوندن دوست داریـن؟ "دختر هیجان زده پرسید:»

با حالتی مردد سرش را به عالمت منفی تکان داد، ولی ظـاهراً  

 سـپس  من عاشق کتابم!»دختر ناراحت نشد. در عوض، گفت: 

کـه روی   ییهـا  کتابشروع کرد به تعریف کردن داستان تمام 

اوه به این نتیجه رسید که دوسـت دارد تـا آخـر     دامنش بود و

گـوش   اش عالقـه او دربارة چیزهای مورد  یها حرفعمرش به 

دهد .... چند سال بعد، زن جـوان تعریـف کـرد وقتـی اوه وارد     

واگن شد و بغـل دسـتش نشسـت فهمیـد او چیـزی بـیش از       

خشن و رفتارش گسـتاخانه بـود ولـی     اعمالش غیرعادی است.

و عضالت بازوهایش آن قدر برجسته بودنـد کـه   چهارشانه بود 

دوست داشـتنی   شیها چشمآستین پیراهنش کش آمده بود و 

 (2۹۹بکمن: )...« بودند 

و مــاهیگیری  نــدیآ یمــپــدر ســونیا، از مردانــی کــه از شــهر  

، امّـا از آن جـا کـه اوه تعمیرکـار     دیـ آ ینمـ ، خوشش دانند ینم

 دیـ آ یمـ او خوشـش  خوبی است یکی از عللی که پدر سونیا از 

اوه هیچ وقـت مـاهیگیری یـاد نگرفـت! ولـی از      »همین است. 

روزی که سونیا او را با خودش پیش پـدرش بـرد تـا دو سـال     

بعدش، سقف کلبه در پاییز دیگر چکه نکرد، و هربـار کـه آدم   

، کامیون بدون حتی یک بار خفه کـردن روشـن   زد یماستارت 

ـ د. معلوم است که پـدر سـونیا قـدر    شد یم را بـه هـیچ    اش یان

، ولی دیگر هیچ وقـت بـه   داد ینمعنوان به طور مستقیم نشان 

 "از شـهر   "این موضوع اشـاره نکـرد کـه اوه    

ــ ــآ یم ــه     دی ــه ب ــا توج ــوع، ب ــین موض و هم

استاندارهایش، نشـان  بـی نظیـری از دوسـت     

 (2۹۹بکمن: «)داشتن بود.

سونیا زنی قوی است. پس از مرگ پدرش، تـا   

از تخـت پـایین بیایـد و اوه     دتوان ینمسه روز 

که سونیا دیگـر تحمـل زنـدگانی     کند یمفکر 

از روز چهارم، با انـرژی   پس از این را ندارد اما

روز چهارم، سـونیا از تخـت   ». دهد یم و قدرت به زندگی ادامه

بیرون آمد و با چنان انرژی و قدرتی خانه را تمیز کرد کـه اوه  

ون کشـید، درسـت مثـل    خودش را سریع از زیر دست و پا بیر

یک آدم عاقل که از جلـوی گردبـاد بـه یـک جـای امـن پنـاه        

 (2۹۹بکمن: ) «.برد یم

تدریس برگشـت   یها کالستصادف، سونیا به  ی حادثهپس از  

و به دانش آموزانی کـه هـیچ کـس حاضـر نبـود درس بدهـد       

سـونیا تنهـا   » .دهـد  یمشکسپیر درس  "بیش فعال هستند "و

موقعیت شغلی مراجعه کـرد و او بـه آن   کسی بود که برای آن 

دخترها و پسرها احتیاج داشت تـا برایشـان آثـار شکسـپیر را     

 (111بکمن:«)بخواند.

اسـت کـه اوه از    یا گربـه زیبای داستان،  یها یشخصیکی از  

او را نگه دارد و با اصرار  خواهد ینم، امّا دهد یمزیر برف نجات 

بپذیرد و باز هـم اوه   اش هخانگربه را در  شود یمپروانه، مجبور 

از خانـه بیـرون    خواهد یم. وقتی شود یم باعث تعجب خواننده

این کـه اوه را بـه طـور اتفـاقی     » .گذارد ینمبرود، گربه را تنها 

کامالً علی رغم میلش با ایـن موجـود کوچـک     اند کردهمجبور 

که اوه حادثه، این از پس
ازدستدادهواز همسرشرا

 واندکردهاشبازنشستهکار
 برایکندیماحساس کاری

به دیگر ندارد، دادن انجام
 .کندینمخودکشیفکر
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آن حیـوان وحشـی را    شود ینمدلیل –به جهنم –زندگی کند 

گذارد. گربه باید با او بـرود، حتـی اگـر او و اوه    توی خانه تنها ب

بالفاصله سر این موضوع دعوایشان شـود کـه گربـه بایـد بـا او      

برود، حتی اگر او و اوه بالفاصـله سـر ایـن موضـوع دعوایشـان      

شود که گربه بایـد روی صـندلی شـاگرد سـاب، روی روزنامـه      

 (21۱بکمن:«)بنشیند.

 رمان است. یها قسمت جدال گربه و اوه، یکی از زیباترین 

اولش گربه را به زور روی دو تا کاغذ تبلیغ دوال می نشـاند و  » 

عقـبش بـا    یهـا  پنجـه گربه همان لحظه کاغذها را بالفاصله با 

و روی تشـک نـرم صـندلی لـم      اندازد یمعصبانیت روی زمین 

. همان لحظه، اوه گربه را با خشـونت از گـردنش بلنـد    دهد یم

بـه   یا آشفتهان به طرز خیلی عصبی و ، طوری که حیوکند یم

و اوه سـه تـا کاغـذ تبلیـغ دوال بـه اضـاف         کنـد  یمـ  اوه فیس

 (21۱بکمن:.«)دهد یمکتاب را زیر حیوان هل  یها نقدنامه

در یک نبرد تن بـه تـن    کند یماین درحالی است که اوه فکر  

پیروز شده و در همین هنگام عکس العمل 

اسـت   آن وقـت » گربه بسیار جالب اسـت. 

که گربه بـا سـه مرتبـه چنگـول کشـیدن      

و  کنـد  یممعترضانه، کاغذ را به آرامی پاره 

دو پنج  جلویش را از الی پارگی کاغذ تو 

. همـان  گـذارد  یمـ و روی صـندلی   برد یم

موقع، اوه را با حالتی تحریک کننـده نگـاه   

حاال می خوای چـی کـار    "، انگار بخواهد ازش بپرسد: کند یم

، کوبـد  یمت که اوه پایش را محکم روی ترمز این جاس "کنی؟

و بـا دمـاغ    شود یمطوری که گربه، شوکه شده، به جلو پرتاب 

کـه انگـار    شـود  یمـ جـوری   اش افـه یقو  خورد یمبه داشبورد 

دقیقـاً ایـن    "بخواهد به سوال خودش چنـین پاسـخی بدهـد:   

 (21۹-21۱)بکمن:"کار!

تان حرکـت  زیبـا بـه داسـ    یهـا  هیتشـب  لحن داستان همراه با 

و بـار طنـز    خندد یم ،کند یمرا تصور  ها آنو خواننده  دهد یم

قیاف  گربه جوری اسـت کـه انگـار    » .کشد یمرمان را بر دوش 

بخواهــد یــک آدامــس بــادکنکی صــورتی را تــوی صــورت اوه 

 (21۱بکمن: «)بترکاند.

چنان توپ و تشری می زند که حـروف صـامت تـوی    "آمل  " 

گربـه، بیـرون!   ":پرنـد  یمال و پایین اتاق مثل یک بچ  تخس با

 (1۹۱بکمن:«)کافه که جای حیوون نیست!

. وقتی پیراهن سفیدها شود یملحن داستان گاهی باعث اندوه  

رونه را به زور به آسایشگاه ببرند تشبیه نگاه آنیتـا،   خواهند یم

من مـی  ":دهد یمآنیتا پاسخ » .کند یمدرد و اندوه او را منتقل 

نگاهش مثل یک غار زیرزمینی، تاریـک   "شم! تونم مراقبش با

 (۱۱1بکمن:«)است.

 در واقع فضای داستان، لحن غمگین و طنز دارد. 

نویسنده فضای داستان را فضایی ترسیم کرده کـه شخصـیت    

آن، یک زندگانی روزمره دارد و نسبت به اطرافیان، بی اعتمـاد  

وه دستگاه قهوه را روشن کرد و درست همان مقدار قهـ » است.

تویش ریخت کـه هـر روز صـبح طـی چهـار دهـه زنـدگی در        

دیگر بـود بـا زنـش نوشـیدند.      یها خانهکه در ردیف  شان خانه

یک قاشق برای هر فنجان و یک قاشق اضافه برای قـوری. نـه   

قهـوة   توانـد  ینمـ بیشتر و نه کمتر. این روزها دیگر هیچ کـس  

سی درست و حسابی دم کند. درست مثل این که این روزها ک

 (2۱بکمن: ) ...«با دست چیزی بنویسد  تواند ینم

نویسنده در  .گذرد یممکان داستان در سوئد و سفر به اسپانیا  

، زندگی کسالت ها فعلاستمراری بر  "می"رمان با افزودن یک 

و از طرف دیگر، به اهمیت نقـش   کند یمبار و مدامی را تداعی 

جمعـه  » .دیـ افزا یمـ حضور همسـرش هـم   

و  ماندنــد یمــا ده و نــیم بیــدار تــ هــا شــب

 هـا  شنبه. بنابراین، کردند یمتلویزیون تماشا 

 هـا  وقـت ، بعضـی  خوردند یمدیرتر صبحانه 

، رفتنـد  یمحتی ساعت هشت. سپس خرید 

به بازارچه، فروشگاه لـوازم خـانگی و مرکـز    

را  هـا  آنتـا   دیـ خر یمگل و گیاه. سونیا گل 

 (1۹۹بکمن:.«)کرد یمدر باغچه بکارد و اوه ابزار را تماشا 

روایت داستان مردی به نام اوه، زمان پـریش اسـت و از یـک     

زمان پریشی یکی از دالیـل   . اینکند ینمخط داستانی پیروی 

از داستان را بیان  یا تکهزیبایی اثر است زیرا نویسنده در آغاز 

آن  ی ادامـه و با ایجاد تعلیق خواننده را برای خوانـدن   کند یم

و در طول این گذشته نگری، بـه خواننـده    گذارد یمدر انتظار 

. اگر داستان از نظم و ترتیب خود خارج شود دهد یماطالعات 

و اگـر   ردیـ گ یمـ و به گذشته روجوع کند، گذشته نگـری نـام   

 .شود یمداستان به آینده رجوع کند، آینده نگری نامیده 

 راانواع ناهماهنگی میان نظم داستان و نظم متن  نیتر عمده» 

 "بازگشت به عقـب "( به رسم مألوف از یک سو ها یشیپر زمان)

ــا ــس" ی ــر پ ــو  "ینگ ــر س ــده "و از دیگ ــه آین ــت ب ــا  "رجع ی

و 2"ینگـر  گذشـته ". ژنت این دو واژه را نامند یم "ینگر شیپ"

. گذشته نگر، روایت رخداد داستان پس نامد یم 1"ینگر ندهیآ"

ایـت بـه   متن است. گـویی رو  ی شدهاز نقل رخدادهای سپری 

                                                             
1 analepsis 

2 prolepsis 

بالحنداستانهمرا یهاهیتشبه
داستانحرکت به ودهدیمزیبا

 هاآنخواننده تصور ،کندیمرا
برخنددیم را رمان طنز بار و

 .کشدیمدوش
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ــته ــت   یا گذش ــد یمــدر داســتان رجع و  یلــ حســن)«.کن

 (۱1: 2۱۹1دهقانی،

تا رونه را به آسایشگاه ببرند اوه  ندیآ یموقتی پیراهن سفیدها  

را بیان  حادثه یاد خاطرات تصادف سونیا می افتد امّا نویسنده،

دوباره پیدا شـده. از وقتـی او و    شان کلهو حاال سرو . »کند ینم

پانیا برگشتند، این دور و بر آفتابی نشـده بودنـد. از   سونیا از اس

 (1۱۹بکمن:«)بعد از آن تصادف.

سفر به اسپانیا شـادترین روزهـای زنـدگی و سـپس بـدترین       

. نویسنده با بیان این جمالت، خواننـده را در انتظـار و   شود یم

آن هفتـه شـادترین   »که چرا بدترین روزهـا؟  گذارد یمهیجان 

« ود. و سپس بدترین روزهـا از راه رسـید.  روزهای زندگی اوه ب

 (122)بکمن:

...اتوبوس ناگهان منحرف » .رسد یماکنون بدترین روزها از راه  

شد، با گاردریل برخورد کرد و سپس برای یک دقیقـه سـکوت   

مطلق شد. انگار زمان نفسش را در سینه حبس کـرده باشـد و   

چ و تـاپ  ، قرچ قرچ سنگدالن  فلز که پـی ها شهیشسپس انفجار 

که پشـت اتوبـوس مـی     ییها لیاتومب، برخورد شدید خورد یم

 (11۹ و 11۱بکمن: «)راندند.

متن زیر در زمان حال است و ناگهـان بـه گذشـته مـی رودو      

گربه که به یک گوشـه قـل   » دوباره به زمان حال بازمی گردد.

به خرخـر کـردن، اوه نگـاهی بهـش      کند یمو شروع  خورد یم

به طـرزی   ها گربهباید کار را دست گربه بسپارد؛ . آدم اندازد یم

منکر  شود ینمواقع گرایانه در حل کردن مشکالت تبحر دارند! 

. گـاراژ روبـه   کنـد  یمـ قضیه شد. اوه دوباره پارکینـگ را نگـاه   

. صدها مرتبه با رونـه جلـوی آن گـاراژ    کند یمرویش را تماشا 

ــد        ــت بودن ــم دوس ــا ه ــوز ب ــع هن ــد. آن موق ــتاده بودن ایس

( اکنون داستان در خط بعدی به زمان گذشـته  211بکمن:)...«

اوه و زنش اولین کسانی بودند که خیلی سـال پـیش   ». رود یم

ردیف هم آمدند. زمانی که خانه هنـوز نوسـاز    یها خانهبه این 

 هـا  آنو آنیتا یک روز بعد از  رونه بود و اطرافشان پر از درخت.

این خاطره ادامه  (211بکمن: «)اسباب کشی کردند. به آن جا

تـا دوبـاره بـه خـود      کند یمو اوه در گذشته سیر  کند یمپیدا 

همان طور که اوه توی سابش نشسته و در گاراژ رونه » .دیآ یم

به  تواند ینم. جنباند یم، سرش را به نشان تأیید کند یمرا نگاه 

 یهـا  چراغکه این در باز بود کی بوده.  یا دفعهیاد آورد آخرین 

، با آرنج به گربه می زند که بـا همـان   کند یما خاموش ساب ر

بکمـن:  .«)شـود  یمـ و از اتومبیل پیاده  شود یمضرب  اول بیدار 

1۱2) 

و  شـود  یمـ مرگ اوه، پس از اینکه از فکر خودکشی کامل رها  

، بـا دنیـای   کنـد  یمپروانه دوستی زیبایی را شروع  ی خانوادهبا 

 ،کنـد  یمو با رونه آشتی  شود یممدرن آشنا 

بسیار اندوهبار است زیرا خواننده بـا او انـس   

گرفته و نسبت به او دلبستگی پیـدا کـرده و   

در غم و شادی با او همراه شـده، بـا مـرگش    

دلیلـی بـر تأثیرگـذار     تواند یمو این  دیگر یم

باشـد. اوه در یـک    "مـردی بـه نـام اوه     "بودن و شکوه رمان 

بدوشـامبر و دمپـایی رو   پروانه { با ر. »}ردیم یم زمستان سرد

و اوه را با صدای بلند صـدا   دود یم ها خانهفرشی از مسیر بین 

که اوه بهش داده بود،  کند یممی زند. در را با کلید زاپاسی باز 

خیسـش   یها ییدمپا، سپس با رود یمبا عجله به اتاق نشیمن 

. بـه در اتـاق خـواب کـه     رود یمـ باال  ها پلهسکندری خوران از 

اوه در خـواب   رسد یمنظر  به .ستدیا یمقلبش تقریباً ، رسد یم

را آن قـدر آرام و   اش افـه یقهـیچ وقـت    پروانـه  عمیقی باشـد. 

 (۱1۱بکمن: «)خوشحال ندیده بود.

رئـال اسـت زیـرا     یهـا  رمـان رمان مردی به نام اوه، در گـروه   

از  دارد و دارای پالت است. پیروی اکید از اصل علت و معلولی

ساختار سه قسمتی . دارای کند یمدوری  حتملرویدادهای نام

داسـتان بـه مکـان آن     در است.میانه و پایان -دارای آغاز یعنی

که سوئد و اسپانیا است اشاره شـده اسـت و زمـان رمـان هـم      

زمان حال است. شخصیت اوه، به طور کامل شخصیت پردازی 

 قیـ تعل متوسـط جامعـه اسـت.    ی طبقـه  ی دربـاره  شده است.

و نویسنده قوانین طبیعی زنـدگانی   رود یمه جلو داستان، موج

. نویسنده از زاویه دید سوم شخص محـدود  گذارد ینمرا زیر پا 

بــرای  اســتفاده کــرده اســت تــا خواننــده بتوانــد تفکــر کنــد. 

شده است و تنهـا   داستان از زبان محاوره استفاده یها الوگید

زمان داستان کمی، زمان پریش است که در حـد قابـل قبـول    

 .باشد یمبرای داستان رئال 

در پایان، رمان مردی به نام اوه بـا شخصـیت پـردازی جـامع،      

داستانی زیبا و دلنشین است کـه خواننـده را بـا خـود همـراه      

، دهــد یمــو عشــق و نفــرت را در وجــود او پــرورش  کنــد یمــ

و در انتهـا بـا    شود یمزندگانی را یادآور  یها یزشتو  ها ییبایز

کسـان   نیتـر  یداشـتن یکی از دوست  وانندهمرگ اوه، گویی خ

 .دهد یمخود را از دست 

 منابع 
 ها کتاب 

 ، مردی به نام اٌوه، مترجم فرناز تیمورازف، تهران: نشر نون.2۱1۱، کیفردر بکمن، 

 .ریرکبیام رمان، ترجمه ابراهیم یونسی، تهران: یها جنبه، 2۱۹1فورستر، ای.ام، 

 ارواح شهرزاد، تهران: ققنوس.، کتاب 2۱۹۱مندنی پور، شهریار،  

 ، عناصرداستان، تهران: نشر سخن.2۱۹۱میرصادقی، جمال،  

 مجالت 

روایـی در رمـان شـازده احتجـاب      یهـا  کیـ تکن، کاووس و زیبا قالونـدی، بررسـی   یل حسن 

 ■1-1۱ صص، ادب پژوهی، 2۱۹۹هوشنگ گلشیری، 
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 «انسان، پس از جنگ»مقاله   
 «مهناز رضایی الچین» 

 

ای فراگیر است که  شناسی، جنگ پدیده دیدگاه آسیب از

جنگ  کند. ابعاد گوناگون زندگی بشر را متأثر از خود می

رخدادی نیست که در مقطعی از زمان روی دهد و پایان گیرد، 

بلکه پیامدها و تبعات آن همچون بیماری مزمنی بر جای 

 ماند. می

لفگانگ آثار نویسندگانی همچون همینگوی، هاینریش بل، و

بورشرت و مجید قیصری نشان از آن دارد که حتی پس از 

 اند. اتمام جنگ بدان دچار مانده

نگهبان "از مجموعه داستانِ  "پالتین ی ساقه"در داستانِ 

ای نو در این  ، قیصری تالش کرده که به شیوه"تاریکی

یک اثر داستانی  جوامع بشری بنگرد. ی شوندهتکرار  ی دهیپد

ند به ساحت ادبی وارد شود که تفکربرانگیز باشد. توا زمانی می

 دانایی بگسترد و مخاطب را به تأمل فرا خواند.

جا، در  اما این» دهد: داستان هشدار می ی انهیپاقیصری در 

دنیایی که من ایستاده بودم، کسی حواسش 

 «به ترک انباری و سد نبود.

 (۱1:2۱1۹)مجید قیصری 

ای  انهگرایش به ادبیت، تالش هنرمند

 است برای آن که آدمیزادگی گم نشود.

جنگ،  (!)خوارِ  ( میراث2112-21۹1ولفگانگ بورشرت )

نگاهِ متفاوت خود را به این موضوع سرایت داد. قیصری نیز 

 چنین کرده است.

ای از جنس پالتین، دو مفهوم ناهمگون را به هم در  ساقه

متبادر آمیزد. ساقه، حیات و سرسبزی و رشد را به ذهن  می

کند و پالتین، ایستایی، جمود و سختی را. حاال قرار است  می

 ی شدهای پالتین به جای استخوان خرد  در ذهن ما تکه

اند. آیا در این  جوانانی قرار بگیرد که در جنگ شرکت داشته

 جایگزین، این همانی رعایت شده است؟!

داستان است به مخاطب. در جنگ چه  ی ضربهاین اولین 

 گیریم؟ اده و چه در ازاء میچیز د

گوید. بلکه  نویسنده از قهرمانی یا جهان اسطوره با ما نمی

تاباند  کامالً بشری جنگ و آثار ناگزیر آن نور می ی وجههبه آن 

نشاند که در خواندنِ  و همان سرمایی را به تن مخاطب می

از سر گذرانده  "خوابند های صحرایی می ها موش شب"داستانِ 

سازِ پس  رویی داستان، دو نفر در موقعیتِ زمینه ی هیال در بود.

 اند تا  از جنگ، مناسبات بینا فردی )از جنس دیگر( جا گرفته

 

جا مخاطب  میراثِ ویرانی را با هم قسمت کنند. تا این

آتشفشان را دیده و نزدیک است که فوران و تالطم  ی دهانه

 گدازه او را در جریانِ جهنمی خود فرو بکشد.

های  ها موش شب"و  "پالتین ی ساقه"در هر دو داستانِ 

 انگیزی نهفته. سفیدخوانیِ هول "خوابند صحرایی می

به خورشید  "خوابند های صحرایی می ها موش شب"داستانِ 

شود؛ خورشیدی به رنگِ سرخِ خون و در  فام ختم می سرخ

عین حال منبع نور و گرمی، اگرچه افتاده در دامنِ آسمان و 

 حالِ غروب.در 

ها زیر نور ماه  چدن»...  آید: می "پالتین ی ساقه"در داستانِ 

پشت انباری لبالب شده بود  ی درهشدند و  قطره آب می قطره

ها در آسمان شهر افتاده بود  از سیماب ... نور طالیی رود چدن

مردمان شهر در نور طالیی آنها به رقص آمده  ی هیساو انگار 

 «بود.

 (۱۹:2۱1۹ی )مجید قیصر

داستان به شب رسیده، اما نور غالب، نور 

منعکس شده از فلزاتی است که قرار است 

مجدد برسند، نه  ی استفادهذوب شوند و به 

 نور ماه.

رقصد، نه  مردمان در برق طالیی فریب است که می ی هیسا

 در نور آرام، آسمانی و روشنی بخشِ ماه.

های  در ساخت سالح شوم که چدن، آلیاژ مناسبی یادآور می

سالحِ جنگی، تمام مگنوم جنگی است. یعنی آن که از بقایای 

شده قرار است دوباره سالح تهیه شود و مردمان را در یک 

پایانِ سودخواهی، به بازی بگیرد. مردمی که  ای و بی روال دایره

 ای از خودند. از همین حاال عاری از خود و سایه

ا پاهای پرانتزی هست و در در داستانِ بورشرت پیرمردی ب

 داستانِ قیصری پیرمردی قوز کرده چون پنج.

هر دو داستان به نتایج ناخوشایند جنگ و موقعیت انسانی 

 پردازند. می

ای در مرز  ای جوان بود و قیصری نویسنده ولفگانگ نابغه

حیات  ی برگهپختگی است. جنگ بسیار زود مُهر نیستی بر 

 بورشرت کوفت.

پس از چشیدن جنگ فرصت یافت تا در اما قیصری  

های مانده از  تعلقاتِ معنوی خود بنشیند و در معلولیت ی هیزاو

 علتِ جنگ دقیق شود.

این» مناما که دنیایی در جا،
حواسش کسی بودم، ایستاده

 «بهترکانباریوسدنبود.
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کردم عدد ریخته بود، در خیابان سیصد  هر جا نگاه می»... 

های زوج و فرد،  پالستیکی، پالک ماشین ی زبالهو پنج سطل 

د مجهولی، زارهای چن عابرهای تک و در بیابان، بوته

های  نهایت صفر، هفت تا هفت تا پرنده های بی ریزه سنگ

جا، در  داشتند و حاال این وحشی، اعداد دست از سرم برنمی

های عمودی  نهایت یک منتهی به هشتی کوه بی ی جاده

 «سیمانی ...

 (۱۹:2۱1۹)مجید قیصری 

کند.  پاراگرافِ اولِ داستان چنین استقبالی از خواننده می

ای به کلِ متن  گرایانه ه، ریختگیِ اعداد را با تکنیک فرمنویسند

دهد اعداد تقریباً تا اتصالِ مخاطب به پاراگرافِ آخر  سرایت می

 حضور دارند.

 آید: در پاراگراف آخر می

ای که چند سالی ندیده بودم. ایستادم به  ... منظره»

 «تماشا:...

 (۱۹:2۱1۹)مجید قیصری 

طب همراهِ راوی، فارغ از حضورِ و از این لحظه است که مخا

 پردازد. ایستد و به ادراک می غدّار اعداد به تماشا می

آیا کارکردِ اعداد در متنِ داستان به همین جا ختم 

 شود؟ می

 پاسخ خیر است.

های حسی و  اعداد در وسعت رازآمیز هستی به تجربه»

گر قادر است که به آنها  دهند. ذهن تأویل روانی ما تن می

که بتوان برای تأویلِ ممکن از  آن تِ یک مظهر ببخشد؛ بیهوی

اعداد، مرزی قایل بود. اعداد و اشکال منشأ سیستمی 

های  اند که در آمیخته با سیستم کالمی در عرصه غیرکالمی

یابند و امکان پیشی جستن معانی نمادین بر  هنری حضور می

 «آورند. گان را فراهم می توجیه نشانه

 (11:2۱1۱)الچین( )مهنار رضایی 

تهی است. کلیتی  ای میان صفر در نمادهای اسالمی، دایره

ای است از  کنایه "نهایت صفر بی"که عدم را نیز در خود دارد. 

 این مفهومِ دوگانه.

ما را نه به ذات الهی، که به  "نهایت بی"پس در این داستان 

ه باال گرداند، زیرا اعداد در این داستان پلکانی رو ب هیچ بازمی

شود دنبال کرد، حضور  طور که در داستان می نیستند. همان

اعداد از ابتدا تا انتهای اثر، از کثرت به ندرت و سپس به هیچ 

عدد هفت از نظر » .استخدایی  ی نشانهعدد هفت،  رسد. می

نظم ـ  ی چرخهبسیاری با مفهوم فرعی تمامیت و تشکیل 

 «.دایره ـ مترادف دانسته شده است

 (۹۹:2۱1۱از رضایی )الچین( )مهن

 هفت پیر )اساتید قرآن(»

 هفت سالم )قرآن مجید(

 هفت اخبار )در صوفیه(

 هفت استار )به عنوان علت محدثات(

 آسمان و زمین نزد بابلیان( ی طبقههفت گنبد خضرا )هفت 

 هفت آتشکده )در ایران باستان(

 هفت کوه )نزد هندیان و مسلمانان(

» ... 

 (۹۹-۹1:2۱1۱الچین( )مهناز رضایی )

دهد، در  تقدسِ هفت ما را به محوریت و مرکز توجه می

که موقعیتی وارونه را  "پالتین ی ساقه"حالی که در داستانِ 

سخن  "های وحشی هفت تا هفت تا پرنده"کند از  تصویر می

 آید. به میان می

 عددِ پنج، عددِ انسان است.

پنج تن ". قابل توجه است ۱در دینِ اسالم تأکید بر »

خود تأکید دیگری از نوع تجمع حلقوی و شاخص  "عبا آل

توان با اعمال نگرشی تأویلی آن را حضور هم زمانِ  است و می

 «دانست ... ۱و  ۹، ۱، 1، 2اعدادِ 

 (۹1:2۱1۱)مهنار رضایی )الچین( 

 شاخص: ی حلقهگانه و تشکیل یک  پنج ی رابطه... »

 

 
 «مرکزگرا باشد.تواند الگویی  این حلقه خود می

 (۹۹:2۱1۱)مهناز رضایی )الچین( 

به عبارت دیگر عدد پنج تأکیدی است بر پیوندِ چهار جهت 

کاربرد این عدد به  "پالتین ی ساقه"اصلی و رأس. در داستانِ 

کاهد؛  ای است که معنای انسان به فردیتی صرف فرو می گونه

 ی.های زمینی و سودخواه فردیتی تحلیل رفته در دلبستگی

ای سرش را آورد باال و دوباره پرانتز شد و  پیرمرد لحظه»

 «ها ... رفت تا پنجش را کامل کند پشت پوکه

 (۱۱:2۱1۹)مجید قیصری 
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و  "قوز کرده"رئوس این پنج ضلعی رو به پایین دارد؛ 

است. این پنج صرفاً یک عدد است که از  "پنجی مسلم"

 مفهوم نمادین خود ساقط شده.

معماری  ی شوندهم که در الگوهای تکرار به یاد بیاوری

 ها ... . ها، گلدسته ها رو به آسمان دارند؛ مناره اسالمی، سازه

در جایی از داستان به جاری بودن نظم در همه جا اشاره 

شود. اما نگاهی به انتخاب و ترتیبِ اعدادِ چیده شده در  می

متن، تالش رسیدن به نظم را ناکام نشان 

 دهد. می

 های: رِ ترکیبدر کنا

پالستیکی )که انتخاب  ی زبالهسطل 

های سنگین و  مناسبی برای دور ریختنی

 رسد( آسای فلزی به نظر نمی غول

عابرهای تک و در بیابان )تنهایی و 

 واماندگیِ انسان(

گرانه و  زارهای چند مجهولی )آوردنِ صفتی محاسبه بوته

 زار( وار برای بوته ریاضی

شماری ابنای  یت صفر )حقارت. بینها های بی ریزه سنگ

 بشر(

هشتی کوه )بنابر مجاز جزء از کل، هشتی به خانه و جایگاه 

دهد. کوه پناهگاه پیامبران و محل دریافت  انسان ارجاع می

 وحی است ...(

های شیء شده و  های عمودی سیمانی )انسان نهایت یک بی

 زده و یک شکل( ر وح و حس، قالب بی

خوان و یا تناقش در نوع دریافتِ  ناهمهای  نشینی بر، هم

 دهد. راوی از پیرامونِ جهانِ خود توجه می

های ارزشِ عددیِ متنوع و  در رتبه 1، ۱، ۱تکرارِ اعداد 

جا شونده در متن، به معنی رسیدنِ این تکرار به نوعی  جابه

 قطعیت، اطمینان و درکِ ثابت نیست.

ه گم کردگیِ یک کنایه است از را "مرکززدایی"اشاره به 

 مسلمانِ پس از جنگ، زیرا اسالم آئینی مرکزگراست. ی جامعه

کعبه و  ی خانهوار، گردِ  حرکتِ نمادینِ چرخشِ حلقه

خاکی بر مدارهایی رو به جانبِ  ی کرهبندی نمازگزاران  صف

گیری به سوی وحدانیتی هستند  مرکز، هر دو نمادی از جهت

نشست. اما در این  می ها گذاری که باید بر صدر تمامِ ارزش

، "کارخانه"، "مظنّه"، "بانک"، "عدد"های  داستان واژه

شود که نشان از نوع دیگری از  آورده می "عروسک سازی"

با توجه به نمادهای چینی،  "فرد"و  "زوج" گذاری دارند. ارزش

اشاره به مذکر و مؤنث دارند و سبب تعمیم داستان به کل 

 اند. های جامعه انسانی شده الیه

مفهومی آشنا در معماری ایرانی ـ اسالمی است  "هشتی"

که دو داالن به اندرونی و بیرونیِ خانه را در خود محفوظ دارد. 

چشمی به اتفاقی در ظاهر و باطنِ زندگیِ انسان )پس  ی گوشه

تواند دعوتی باشد به راه جُستن به  از جنگ(. همین انتخاب می

اده نیست. دعوتی به حریمی که پای نامحرمان بدان گش

 فردی و اجتماعی. ی عرصهخلوت، تأمل و بازشناسی در هر دو 

این اندازه از دقت در چینش عناصرِ داستان و پالودگی و 

های  ایجاز، این داستان را در ردیفِ داستان

Mini-mail دهد. قرار می 

تواند  در یک نمای باز، این داستان می

باشد که اشارتی به نحیمای پیامبر داشته 

اورشلیم را دوباره به  ی سوختهدیوارهای 

سامان کرد. شاید هدف این است که انسانِ 

دارِ ویرانی از خود بپرسد، رسالت او  میراث

 این بار بنّای چگونه آبادانی است؟!

ایم که در تأللؤ جعلیِ  هایی از خود بدل شده آیا به سایه

 ها رقصانیم؟! فریب

 در کجای تاراجِ جنگ مانده؟! به راستی خویشتنِ خویشِ ما
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هاییازخودبدلآیابهسایه

جعلیِشده تأللؤ در که ایم

ارقصانیم؟!هفریب

خویشِ خویشتنِ راستی به

جنگ تاراجِ کجای در ما

مانده؟!
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 «سمینو یمتا آخر دنیا برایت »شعر مجموعه عناصر روایی در  بررسی  
 «غزال مرادی» ؛«علیرضا بهرامی» ی سروده 

 

وقوع سازمان  :کند می تعریف  روایت را این گونه ؛الرنس

شود،  داستان منسجم متمرکز میروی که  ،استای  یافته

. تحلیلی است ی جنبهتوصیفی آن نسبتاً بیش از  ی جنبه

این کتاب بر  اصوالً علم روایت شناسی با پروپ آغاز شده است

ادبی تاثیر قاطع  هینظر وهش اساطیر، بررسی ساختار روایت،پژ

شامل  " سمینو یمتا آخر دنیا برایت  "مجموعه شعر  داشت

آرادمان به چاپ  باشد که توسط انتشارات صفحه شعر می 1۹

این دفتر را شعرهایی  یها سرودهتوان بیشتر  رسیده است می

  روایی دانست چراکه اساس آنها استوار به روایتی است 

 شما؟ طبق عادتی دوسه سال است حال ،"سالم "»

 همین سالم وسوال است که ارتباط من وتو

راستی چه صبح  سالم حال شما

 سیاهی

 فصل فصل گفت یمان که شایعه هم

 («1زوال است )شعر سال شغال، صفحه 

طور که در نمونه فوق مشاهده  همان 

آغاز شعر مبتنی بر دیالوگی بین  دیکن یم

راوی و مخاطب است وهمین دیالوگ از ابتدا شعر را وارد 

داستانی در یک قالب نماید. زیرا روایت  بنیانی روایی می

نقش ویژه خود را در این  تواند یم . و راویساختاری است

های معنایی غیر زبانی را به متن  کسی که الیه روایت بیابد.

افزاید. راوی همچنین این فرصت را دارد تا واکنش مخاطب  می

در برابر داستان را مشاهده کند تا روش بیان خود را با 

 .های روشن با باالبردن میل مخاطب اصالح کند مضمون

روایت به   بیان که گاهی اوقات وقتی که دیالکتیکی ندیفرا

مانند   پیرنگ مقید شده باشد زیر الیه سطحی پنهان است

تالطم درختی که در  یها شاخهچقدر آینه بستم به »نموه زیر:

 کوچ است

 خیال تو در توهم کوچ است وغروب سمت در امتداد خزان

رقص بارش  فقط به خاطر یک لحظه چقدر آینه بستم

تب ترنم کوچ است  تصویر که انعکاس نگاه تو در حوالی صحرا

 («2۱ اما ... صفحه رسد یمشعر بهار )

دو  تصویر سازی شعر یها تیقابلدر نمونه فوق افزون بر  

با  برند یمت و زمان شعر را بر محوری روایی پیش عنصر حرک

 بر روایت آن غلبه دارد گرچه  تصویر سازی شاعر آن که

 

 

زیبایی  هنر روایت به خودی خود یک امر بسیار مهمخود

 است شناسانه

 از درون گسست به التهاب مفرطی تمامی»

 قراربود وانتظار ها سال آنکه به یمن

 اشتیاق دل نبست دلم به جاده وجنون به 

 وسجده منی رکوع ی الههتو آخرین  

شعر خزان ناگهان )ولی چه زود قامت نماز اخرم شکست  

 (1۱صفحه 

گاه کنشی  هر واریاسیون اشکال متعددی داردراوی در 

پیوسته وگاه تنها به بیان  یها کنشاز  یا رهیزنج ساده وگاه

ی نهایی  نمایانگر نقش ویژه پردازد یماحساس در شعر 

وتجریدی. در این شعر افزون بر نقش 

شاعر  ویژه راوی وکنش او در مسیر شعر،

به خوبی از ظرفیت همنشینی کلمات 

ه است. و اگر بینا متنیت را استفاده کرد

های دیگر در اثر  نوعی بازتاب هنر واندیشه

آن  هگل به همانطور که هنری بدانیم

این خانه سیاه است فروغ را  شاعر به اشاره کند یماشاره 

 از آن دسته بینامتنیت ها دانست. توان یم

 گفتند یم ها خاطرهآن سوی آب همان بود که در »

 دلگیر است ها منظرهمهی این حوالی همه وقت وه

 این طرف شهر پر از دود پر از نا معلوم

سیاه است ویا دل گیر  "خانه سیاه است"این طرف 

 « 1۹صفحه  است)شعر خانه سیاه است

ه صدای روایتگر است، در حالی که راوی متعلق ب متن 

ها  این المان  است  جهانی ساختگی یا خیالی و نه واقعی

های ضروری ساختار روایت با شروع و میانه و پایان  شامل ایده

، با رویدادهای مهم و پایان – نقطه اوج –توسعه –شرح یا

بندی  ساختار محرک که در خطوط پیرنگ به صورت منسجم

ثباتی که  . باتمرکز ویژه روی بیاند صیتشخاند، قابل  هشد

پیش بینی توجه به اتفاقات حال و   شامل یادآوری گذشته،

 ها و شخصیت پردازی شخصیتبر شود، آینده یا پس آمد می

 تکیه کرد. توان یم

 ام دهیدوبی تو بدون ارتباط دستهای گرم تو  تمام راه»

 دف تر از همیشه آخرین غروب بی ه و روی برف سهمگین 

 

ویژه نقش بر افزون شعر این در
شاعرراویوکنشاودرمسیرشعر،

همنشینی ظرفیت از خوبی به
 کلماتاستفادهکردهاست.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87_%D8%A7%D9%88%D8%AC&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87_%D8%A7%D9%88%D8%AC&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1
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 ام دهیکشخط 

نفس نفس زنان تر از مسافری که گم شده در ازدحام سوز 

 برف وخشم باد

 نهایت شب زمین نیتر گمبه متنهای دور دستهای دور 

 ام دهیرس

در  یا کلبهبه شرق کورسوی محو واحتمال لرزش چراغ  

 انتهای قطب

انجاد وگور یخ  را به خاستگاه سقوط پیکر عظیم مرگ

شعر نمود دیگری از  (۱2صفحه  شعر زمستان) ام دهیشک

هنری  بر زیبایی تواند یمواژگانی  وفیگورهای روایت است

با گزینش  در واقع علیرضا بهرامی شکل روایت تاثیر بگذارد

و خلق تصاویر با مخاطب ارتباط برقرار  ها آن دمانیهاوچواژه 

او اهل فضل  دکن یماین مکانیزم روایت  و با استفاده از کند یم

روشنفکرانه و یا پانوشت نیست همه چیز به  یها یفروش

سادگی وبا زبانی ساده  به .دهد یمسادگی در این مجموعه رخ 

 اما عمیق واستعاری.

 بزن دوباره به شن باد تا دوباره بکوچیم»

 به رقص وهلهله برخیز بی بهانه بکوچیم

 به اعتبار غرور وقیام مرد قبیله 

 تا پس از کرانه بکوچیم )غزل بخوان صفحه  بادیه را تمام

 

 

 

 

 

 

۱۱») 

تا آخر دنیا »شعرهای  مجموعهتر  از علیرضا بهرامی پیش

مهم که  اصالً»و « بارد وقتی که برف می»، «نویسم برایت می

 –تاب سال شعر ک ی زهیر جایمنتشر شده است. او دب« نیست

، عصر روشن یفرهنگ یها ر سلسله نشستیخبرنگاران، دب

 یدر دست انتشار عصر روشن و عضو شورا ی ر ماهنامهیمد

 .تاب سال غزل استک ی زهیجا یگذار استیس

روایت  بیشتر شعرهای این مجموعه به شکل اول شخص

بعد  تکنیکی است که نوع راوی این استفاده از شوند یم

و موجب  دهد یماحساسی مخاطب را بیشتر تحت تاثیر قرار 

 «همودایجتیک» یراوانتخاب  .گردد یمروانی وسادگی شعر 

که تجارب شخصی و ذهنی خود را به عنوان شخصیتی از 

ت و یذهن شعر، در واقع یکند و محور اساس داستان تشریح می

خود را نشان  یوند با عناصر هستیه در پک ت شاعر استیفرد

علیرضا بهرامی شاعری است که  در پایان باید گفت دهد یم

که تصاویر خیال  دهد یمکنار هم قرار  یا گونهرا به  ها واژه

 دینما یمانگیز ومعناهایی عمیق ایجاد 

 منبع: 

 رادمانآ، نشر سمینو یمبهرامی علیرضا، تا آخر دنیا برایت  

 ■چاپ دوم 2۱1۱تهران 
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 «وارونگی»بررسی داستان بلند  

 «مهناز رضایی )الچین(»؛ «عطیه راد»نویسنده  
 

نهدنیایوارو

در خوانش و بررسیِ داستان بلندِ وارونگی، اثر عطیه راد، 

 (Phenomenologie)شناختی  ناگزیر از اِعمال نظرگاهی پدیده

 گذارند. هستیم. این باید را عناصر خود متن، پیشِ دست می

 ی سبقهاین داستان آمیخته با مفاهیمِ تجربه، آگاهی، 

اصلی  ذهنی، تمایالت و شناخت است. افسانه، شخصیت

های پیرامونش قرار  داستان در مسیری بازشناسی پدیده

گیرد. در پی معنا کردن جهان خویش است تا به تعریف  می

خود از این پدیده دست یابد. تعریف نهایی را ذهن خود او به 

دست خواهد داد. چنان است که گویی افسانه به تعبیری 

یل ها را به سوی رسیدن به درکی اص هوسرلی، پیش فرض

 گذارد. پشت سر می

داستان بر محور کنش ذهنی او پیش 

رود و آنچه کنش بیرونی اوست آن را  می

کند اما در عمقِ داستانِ افسانه،  کامل می

. کنش رود یمکنش دیگری پنهانی پیش 

یابیِ برخی رفتارها  ناخودآگاهی او که در علت

 گردد. اش، بر ما معلوم می و تصمیمات

فرعیِ داستان به دنبال یک  های افسانه و شخصیت

هیچ  اند. خالئی با نبودِ رضا به وجود آمده. غیبتی، بی گمشده

توضیح. همچنان که مخاطبِ من رفتار بیرونی و ذهنیِ افسانه 

کند، افسانه در سیرِ یک  را در واکنش به این موضوع دنبال می

رود. گذر از پیدا به پنهان یا همان عبور از  واکاوی به پیش می

 ."اصل"برای دستیابی به  "قشر"

گر خود را بیدار  هم مخاطب و هم افسانه، حس تجربه

گرانه، دقیقاً متن را به مفاهیم  پرسش ی وهیشاند و این  کرده

یابی به معنا که ادموند هوسرل مطرح کرد،  آگاهی و دست

 زند. پیوند می

این کودک فلسفیِ افسانه است که با تکیه بر خود به سوی 

رود تا به تعبیر و تفسیر خاص  سی جهان پیرامونش میبازشنا

 خود از آن دست یابد.

 عمل  تصمیم   معرفت   تجربه   ها  پیش انگاره

 کند؟ گونه این حرکت را آغاز می اما افسانه چه

شناسی، افسانه موجودی شقّه شده است،  پدیده ی هیپابر 

و  ای که کودکی و نوجوانی او میانِ گذشته و حال. گذشته

 شود و حال که روزگارِ پس از  زیستن در باغ را شامل می

 

دهد و ظاهراً افسانه  نشینی به آن معنا می ازدواج و آپارتمان

 هنوز انسی با آن ندارد.

شکافِ آشکاری بین این گذشته و حال وجود دارد. دو 

 مندِ هم نیستند. حیاتِ افسانه تداومِ روال ی مرحله

 شده؟ زندگی در باغ چگونه سپری

در این داستان، حضور پدر )جز در مورد تنبیهی که تصویر 

رنگ شده. وجودی رها شده از سلطه و حاکمیتِ  شود( کم می

 بالد. پدرانه )قیم فکری(، در جریانِ زندگی می

کودکی تا بلوغ؛ باغ کودکی تا بلوغ. این فضا به فراز  ی فاصله

ا توجه به بستر دهد. ب زیستیِ افسانه شکل می ی تجربهو فرودِ 

 متن، تأویلِ ما برای نمادِ باغ، سرسبزی و رشد است.

سوژه در اسارتِ فرایندهای تحلیلی "

منبعث از جایگاه نمادین خویش با 

آور  گشا ـ کوری داللتی؛ عامل گره ی رهیزنج

 "شود. ای دیالکتیکی وارد می در رابطه

 (2۱1۱:۹۹نقد ادبی  ی هیحاش)در 

رنج و شادمانیِ افسانه در این بُرهه، 

گذارد تا باالخره پشت  های کودکانه را پس پشت می دلبستگی

مرزهایی متوقف شود و مرزهایی را بشکند. قسمتی از فرایندِ 

تر اشاره  یابد. اما همچنان که پیش رشد او در باغ جریان می

رشد در حیاتِ افسانه، روندی یک دست  ی هیروشد، این 

شود  اشاره می "ای قالی نیم بافتهدارِ "نیست. جایی در متن به 

که به رها شدگی، رکود، توقّف، واماندگی و ناتمامی توجه 

شود.  دهد. روند طبیعی رشد افسانه با موانع روانی، سد می می

او در حال، تنه امانده تا از آن برای رسیدن به شکلی از آینده، 

ه، در پُلی بسازد، اگر بخواهد و بتواند. مناسبات شناختیِ افسان

 عطفِ انتقال به جهانِ بالغین، دچار اخالل است. ی نقطه

در این داستان، تعمیمِ معنای توقف به  "زندان"اشاره به 

ساحت اجتماعی است. مفهومِ آزادی و مسئولیت سارتری در 

گری شخصیت محدود  تجربه ی عرصهکند و اما  متن راه باز می

ل، دستیابی به شده. از سویی مبنای آگاهی، از دیدگاه هوسر

شود مگر آن که فرد به  یقین فردی است و این ممکن نمی

 تجربه، مختار باشد.

آن دارد.  ی دغدغهگوست، نه  این انسانِ دربند، نه پاسخ

دهد، بار مسئولیت را به دوشِ جمعی بگذارد که  ترجیح می

بدان متعلق است. جمعی که در پیرامونِ افسانه هستند و در 

شخصیت و فرعیِافسانه های
یک دنبال به داستان

رضاگمشده نبودِ خالئیبا اند.
 ودآمده.بهوج
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شوند و نوع نگاه خود را در  د. جمع میشون باغ حاضر می

های  دهند. این تفویش اختیار در دیدگاه دیگران سرایت می

 ( به خوبی تحلیل شده است.21۱۱-21۹۱اریش فروم )

هویتِ افسانه کامالً شکل نگرفته، منعطف است. او به راحتی 

نشیند. حتی حقِ انتخابش را به  از موضعِ خود بودن عقب می

کند.  هایش را زندگی نمی کند. دل خواسته می دیگران واگذار

به جای داشتنِ مواضعِ مشخص و تالش برای تبیین و حفظ 

دهد. یعنی  آنها، به انفعال و تسلیم در برابر دیگران تن می

یابد؛ ابزاری در  ابزار تقلیل می ی اندازهوجود به چیزی در حد و 

 دستِ دیگران.

ثبات  اراده و بی خود، بیگذار، بیگانه از  ی مرحلهافسانه در 

گونه بین فاعل شناسنده )افسانه( و مورد  نماید. بدین می

 شناسایی )جهانِ او( شکافی ایجاد شده.

های یونگ، افسانه هنوز انسانی فردیت نایافته  به اعتبار آموزه

است. آگاهی و ناخودآگاهی او منفک 

راستین  ی چهرهاند. صورتکی )پرسونا(  شده

 اوست. "خودِ"و مانع از بروزِ  او را پوشانده

آغاز  ی نقطهرخدادِ گم شدنِ رضا، 

دیگری است برای حرکت، بازنگری، 

مکاشفه، بازیابی و باالخره بیان و به 

آید،  چه در متن می آوریِ خویش. چنان زبان

چند نگین ... "این فرصت، همان درخششِ 

 است پس از زیستِ معلقِ او. "شالِ افسانه ی هیحاشدر 

 ا کیست که افسانه به دنبال ردِ پای اوست؟رض

های مشترکی با  رضا در کودکی افسانه حضور داشته و ریشه

ای دیگر، موجودیتِ فردی خود را  افسانه دارد. او نیز در مرتبه

 ی دربارهدر تن دادن به ازدواج نامناسب به دیگران باخته. متن 

که حرکتی یابیم  پردازد. اما در می رضا به شرح جزئیات نمی

انقالبی در جهتِ بازیابی خویش در زندگی او جریان گرفته. 

او در  ی جسورانهنظر از خیر و شرّ انتخابِ رضا، زیستِ  صرفِ

گیرد. این رُخداد همان  مقابلِ بالتکلیفیِ افسانه قرار می ی نقطه

)مرکز  "من"کاتالیزور الزم است برای حرکتِ افسانه از 

که همان کلیتِ هماهنگِ وجوه  "خود"خودآگاهی( به سوی 

 روانی است.

یونگ این کلیت را حاصل همپوشانیِ خودآگاه، ناخودآگاه 

 داند. فردی در جمعی، می

 پذیرد؟ در این داستان چه تأویلی می "وارونگی"مفهوم 

بسته شدن به دار  " ی نحوهبه شکلِ نمادین، در  "وارونگی"

افسانه هم نوعی  تاجی و ارائه شده. تغییر جایگاهِ نن "قالی

وارونگی است. این مفهومِ غالب متن، به تار و پودِ داستان بافته 

نهالی به  ی واژگونهرسیم. رشد  شده، زیرا از هر سو به آن می

نام افسانه که مسیرش به سوی بالندگیِ مورد انتظار نیست )تا 

ای از داستان(، نیز مؤید همین معناست. متن با  مرحله

 کند. ینه، این معنا را مکرر و مؤکد میچینشی آینه در آ

بخشند. مگر نه  حتی مفاهیم ضمنی، این معنا را قوت می

این است که حل شدن در دیگران و عاری شدن از خود، نوعی 

انکارِ خود و به مسیر وارونه رفتن است. چرا که حالت طبیعی 

آن است که فردیت، محور و معیار باشد و دیگران از او تأثیر 

ند نه به عکس. نگاه اومانیستیِ اریش فروم را در تعامل بپذیر

 روان فرد و اجتماع، به یاد بیاوریم.

زند، گویی زهدانِ اوست و هنوز  افسانه مرتب به باغ سر می

دارد. ناخودآگاه او سعی در  بند نافش او را به آن متصل نگه می

 پیوند گذشته و حال دارد. اما نقصِ شناختی او محرز است. او

های  ها را بشوید، در حالی که ظرف آید که مثالً ظرف به باغ می

خودش نشُسته مانده. در مقابل در  ی خانه

شویم که  طول داستان با دیگرانی آشنا می

سنگین غیر،  ی هیساعذری آورده و تن به 

فردی دارند و جزئی از  ی مشغلهاند.  نداده

 حیاتِ این و آن نیستند.

 تاجی و افسانه: گاه ننبرگردیم به تغییر جای

تاجی  اگر افسانه فکری نکند، تکرارِ نن

خواهد بود )شکلی از بازگشت به گذشته و 

حرکت ارتجاعی( و همواره ناتوان و نیازمند حضور دیگران 

 برای رتق و فتق امورش.

تاجی، ناخودآگاه در نقش  راوی در قیاس موقعیت خود و نن

 کند. محقر خود نظر می

 ی هیاولوضیحِ رشدِ شناختی به تبدیل کُنش ویگوتسکی در ت

ذهنی به کنش برتر و عالی ذهن، اشاره دارد. فرادست آوردنِ 

 انجامد. قدرتِ تفکری که به حلِ مسأله می

رسد که او به  ای می سیر حرکتِ روانی ـ ذهنی راوی به نقطه

شخصی خود  ی مکاشفهجای رفتن به استخر، به دنبالِ 

ای در منش زیستیِ اوست. او  تازه ی وهیشرود. این آغازِ  می

های مجاز و بروزِ  شکند. عبور از محدوده روال عادت خود را می

این تجسسِ پنهانی به هیچ  ی دربارهجسارتِ نافرمانی )افسانه 

کند( ماهی از  دهد و با هیچ کس هماهنگ نمی کس خبر نمی

تُنگ بیرون پریده. حاصل این واکاوی، گشودگیِ زبان است. 

زند. ورود به این دیالوگ،  رضا حرف می ی دربارهفسانه با جواد ا

طلوعِ ابراز و احرازِ هویتِ اوست. پیاژه، رشد شناختی و عقالنی 

داند و نیز در نگاه متأخرِ برنتانو، آگاهی  رشد زبان می ی هیپارا 

 زبان توأمانند. ی افسانهو 

رشدِ ویگوتسکیدرتوضیحِ

کُنش تبدیل به شناختی

وهیاول کنشبرتر یذهنیبه

دارد. اشاره ذهن، عالی

فرادستآوردنِقدرتِتفکری

انجامد.کهبهحلِمسألهمی
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غ سرانجام با با افسانه از ارتباط محدود، منقطع و بی

گذارد. در  قدیمی پا می ی محلهبیرونیِ  ی عرصهها، به  کودکی

اندازد.  نگرد و نظر در علل و اسبابِ بروز رفتارها می ها می ریشه

های ذهنی، موروثی و همگانی او را  تعبیرها و پیش ساخته

های تازه برسد. هوسرل رسیدن به  انگیزند تا به دریافت برمی

 داند. ها ممکن می انگاره ادراک را در عبور از سدِ پیش

بینیم، افسانه در اواخرِ داستان خود را از نقصِ  چنان که می

 designوجود ـ فضا ـ روزینگی )مفهوم  ی گانه سهارتباط 

در حمام،  "باال آوردن" ی صحنهکند.  هایدگری( خالص می

 این خالصی است. ی نشانه

را  "باال آوردن"تاجی هم این  حمام کردن نن ی صحنهدر 

های مزاحم، که دفعتاً و  داشتیم. نوعی رها شدن از ذهنیت

آید و خود یک پروسه است و باال آوردن  باره پیش نمی یک

اند و  هایی است که در درون تلنبار شده تنها بیرون زدن گدازه

 شان زمان برده است. ذره خود تشکیل ذره ی نوبهبه 

 جایگاه افسانه در این داستان کدام است؟

خارکن در دل  ی افسانهانتخاب نام افسانه برای راوی، سوای 

ای )آجیل  شود و در کنارِ بهانه داستان گنجانده می

 ی کهنهگیرد. این رسمِ  گشا(، برای جمع شدن، قرار می مشکل

 خارکن است. ی افسانهگشایی خود برآمده از دلِ  مشکل

داند )همچنان که افسانه(، این رسم کهنه تنها  مخاطب می

کنکی برای سلب مسئولیت از خود  خوش دلبازی است؛  یک

  ای و رسیدن به آرامش. اما این رویه هرگز به حل هیچ مسأله

 منتهی نخواهد شد، چه رسد به آرامش.

با این پیش فرض که انسانِ سنتی همواره دریافت خود از 

 نمادین )در غالب افسانه( بیان ی وهیشاش را به  عوامل محیطی

 

  

 

ذهنی، فرهنگی و آئینیِ بشر توجه  ی سابقهبه  داشته،

ای برای سازگاری  پردازی شیوه یابیم. از دیدگاه پیاژه، افسانه می

 جمعی بوده است.

بینانه،  بینیم هر یک از افرادِ جمع، خودمیان طور که می آن

کند.  خارکن مداخله می ی افسانهبه نحوی در تعریفِ 

 )اگوسنتریسمِ روانشناسی رشد(

راوی افسانه است یعنی وجود پیچیده در غالفِ کهن نام 

ها. به تعبیری فرومی او جدا مانده از شهودِ حاصل از  داشته

مقابلِ پنهان  ی نقطهقید و شرط بوده است که  بی ی تجربه

ای جمعی است. شاید بهتر بود در آخرِ  شدن در پسِ افسانه

 داستان، نام دیگری برای شخصیت انتخاب شود.

چه گذشت، داستانِ وارونگی، نمایشِ تعاملِ  آنبراساس 

شناخت  ی فلسفهرسش و تجربه است و بر مدار فهم و 

 گردد. می

های برنتانو و هوسرل، ما به  که به اعتبار یافته سخن آخر این

فهمِ آن چیزی توفیق خواهیم یافت که در معرض تجربه و 

 ها. پدیده نظر از ماهیتِ ما قرار گیرد، صرف ی بالواسطهدریافتِ 

منابع
گستر ـ  نقد ادبی ـ مهناز رضایی )الچین( ـ سخن ی هیحاشدر  -2

2۱1۱. 

پدیدارشناسی هوسرل ـ دان زهاوی ـ مهدی صاحبکار و ایمان واقفی  -1

 .2۱11ـ روزبهان ـ 

های هوسرل ـ فریدون فاطمی ـ نشر مرکز ـ پل دیوید ـ  اندیشه -۱

2۱1۹. 

و عاطفی از دیدگاه پیاژه ـ باری، روانشناسی رشد: تحول شناختی  -۹

یزدی ـ دانشگاه مشهد ـ  وادزورث ـ جواد صالحی فدردی و امیر امین

2۱1۹. 
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 «درک یک پایان» رماننگاهی به   
 «گیتا بختیاری» ؛«جولین بارنز»نویسنده  

 

واضحات را  چیزی فراتر از برای مرور خاطرات باید

 دید.
اش را پذیرفته؛ کار و  عادی بودن زندگی ،تونی وبستر

اما او هم مثل ما  .بازنشستگی، ازدواج و طالقی دوستانه

اش را در درون خود نگه داشته و به سالمندی رسیده  جوانی

تیزهوش و  یئنترین واقعه عمرش دوستی با ایدر است. مهم

آلبر کامو، چهل سال بعد دفتر  مستعد فاجعه است؛ مرید

نامه به او واگذار شده،  خاطرات همین دوست که طبق وصیت

 انگیزد تا زندگی خود را بازخوانی کند. او را بر می

درک یک پایان، داستان زندگی تونی وبستر است که برای 

او برای رسیدن به  میزند.« گذشته»پلی به « حال»فهم آن، از 

ش به جا گذاشته است باید چهل معمایی که دوستش برای

سال به عقب باز گردد، به دوران نسلی که بعد از جنگ 

دغدغه  به خاطربه جوانان را جهانی، 

 روشنفکری پر شور و هیجان کرده است.

خاطراتی  ازشخصیت مرکزی داستان 

که در دهه ششم زندگی پس از گوید  می

های زیاد ذهن او را درگیر  گذشت سال

کرده است به وانی های فرا کشمکش

 ییی خاص که ردپا یک خاطرهخصوص، 

پوشی  ناگواری از خود به جا گذاشته است که قابل چشم

 زیرا آغازگری برای درک یک پایان هولناک بوده است. نیست

گردد به دوران پس از جنگ جهانی  داستان برمی بخش اول

تودرتو و کمی  روایتی چهار دوست دبیرستانی.و جوانی 

با « وبسترتونی »های آخر دبیرستان  داستان سال .نظم بی

از همه  که« فین ایدریئن»دوستش دوستانش بخصوص با 

در گذر از این خاطرات او از رقابت تر است.  تر و سودایی باهوش

گوید، ایدرئینی که دیگر  عشقیش با ایدریئن، بر سر ورونیکا می

 نیست و خودکشی کرده است زیرا که معتقد است:

آنکه خود  ای است عطا شده به ما بی ی هدیهزندگ»

از نظر فلسفی وظیفه دارد  بخواهیم، که هر انسان اندیشمندی

و چنانچه  ماهیت زندگی و شروط متمم آن را بررسی کند؛

تصمیم بگیرد این هدیه ناخواسته را نپذیرد، وظیفه اخالقی و 

 «انسانی این است که به تبعات آن تصمیم عمل شود

 

 

 

حال و هوای فعلی  ،دوم راوی چهل سال بعدتردر بخش 

 آن هم، همراه با معمای خودکشی کند خود را روایت می

ارثی )دوست دختر سابقش( ورونیکا  مادردوستش درحالیکه 

به او را های ایدریئن فین  دفتر یادداشت و مبلغ پانصد پوند به

دفتر خاطرات را در  نیستورونیکا حاضر  ،اما بخشیده است

 .بگذارد شراختیا

درک یک پایان، داستان عادی یک زندگی است از زبانی 

قابل فهم با صدای درونی تونی وبستر، که زبان و منطق خاص، 

گوید که به  از تاریخی سخن می پیچیده و تودرتویی دارد زیرا

یقینی است که در نقطه تالقی نارسایی حافظه »گفته ایدریئن 

 .«شود یمو نابسندگی مدارک حاصل 

کل داستان در آخر هفته تونی وبستر با دوست دخترش 

پیدا  سال بعد معنایی دیگر ۹۱گذرد که  ورونیکا و مادرش می

روایت هزار باره از زمان، تاریخ و  کی کند. می

هایی که در کنار هم  حافظه. داستان آدم

خورند و گاه درهم  گره می به همایستند،  می

زبانی را  های آمیزند تا تاریخی از بازی می

که « زبان»هایی از بدفهمی  شکل دهند. بازی

زند،  آدمی را رقم می« های انتخاب»

 ییها رابطهگاه منجر به  هایی که انتخاب

 شوند. بار می فاجعه

 به خاطر 1۱22ای که در سال  جولین بارنز نویسنده

 به دسترا « بوکر»های معمولی اما رازدار داستانش جایزه  آدم

نامه آکسفورد با  اشتغال در موسسه لغتبه سبب  آورد؛

بندی برای چند  دستی از واژگان و اشکال متنوع جمله چیره

 الیه کردن اثرش به خوبی بهره برده.

اینکه  آگاهی از نویسنده با تکنیک بازگشت به عقب، و با

تونی وبستر را  ،است« خودش»آدمی استاد قانع کردن 

اهری معلوم و روشن ای که ظ وامیدارد تا برای فهم گذشته

دارد، دست به تالشی مجدد بزند و زندگی خود را دوباره 

 فرق دارد. شها با تصورات واقعیت فرسنگ بازخوانی کند زیرا

های درونی انسان را به تصویر  نویسنده سعی دارد پیچیدگی

، و کندترین امیال انسانی را روایت  ترین و پست و عالی بکشد

 های زیرین حقیقت، واشکافانه  برای رمزگشایی از الیه

درکیکپایان،داستانعادی
یکزندگیاستاززبانیقابل
تونی درونی صدای با فهم

خاص،وبستر،کهزبانومنطق
 .پیچیدهوتودرتوییدارد
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تقابل حافظه و تاریخ  شخصیت مرکزی داستانش ر ا به

های  داند گذشته واجد زیرساخت وامیدارد زیرا خوب می

 زندگی و شخصیت امروزی است.

تونی وبستر، ایدرئین، ورونیکا و مادرش درحالیکه هرکدام 

ز ا یا پوستههایی برای معنا دادن به زندگیشان دارند  شیوه

کشند اما زیر این پوسته داستانی از یک  داستان را به دوش می

تاریخ وجود دارد که با چشم بستن بر حافظه؛ باید خلق شود 

 تاریخی که هم حال را دارد و هم گذشته را.

ندید  های دوستش را از این منظر راوی دفتر یادداشت 

با  اش را به تاریخ تبدیل کند تا حافظه کند یمگیرد و سعی  می

ها را کنار  ساخت زمانی که هم حال است و هم گذشته واقعیت

هم بگذارد تا به فهم درستی از اتفاقات دست یابد و حقیقتی 

 ی،ای نگاه مکاشفهاین  را که هیچ جای ذهن نیست، پیدا کند.

وجود تاریخی ، در مسیر کلی حوادث است کهحاکی از این 

به فهم  ان شود تاکه بیان نشده یا جور دیگری باید بیدارد 

است که تمام تاریخ گذشته، باید  آن نگاهاین حاصل  .درآید

و، آن چیزی  طوری تفسیر شود که به آن حادثه ختم شود

و اش از ورونیکا  برای فهم جدایینیست جز آنکه تونی وبستر 

 د.بیندیشخودکشی دوستش باید جور دیگری 

ید نیست. داستان جذابیتی نصفه و نیمه دارد و روایتی جد

 است «زبان تصویری از جهان»با این انگاره که در بخش اول، 

 ازدهد. تصویری  اش می تصویری از گذشتهراوی به مخاطب 

، ازدواج ،روابط، دانشگاه آرزوها و...، و ها آرمان جوانیدوران 

بازگویی خاطرات بدون ترتیب خاصی،  ...دارشدن و  بچه

 ها و ه بربعضی شخصیتاصرار نویسند تودرتوو پیچیده است.

گفتگوها برای آشکار نشدن حقیقت کمی خواننده را 

یابد که چیدمان  درمی مطمئناًانتها  در کند اما، حوصله می بی

تواند سرنوشتی را  چگونه می کلمات برای بیان یک جمله

ذهن و زبان جدای از یکدیگر  ،از این منظربرعکس رقم بزند. 

که اغلب همان چیزی  ؛یشه استزبان انعکاس اندزیرا  نیستند؛

 .انگیزد رفتارها را برمینهان است اما 

در از آنجا که ماهیت انسان ثابت نیست و سیال و پویاست 

 «بازی زبانی»با همراه با تونی بازنشسته رمان، وم بخش د

ی مبهم و  درخالل واکاوی گذشتهراوی . شویم همراه می

تونی وبستر »زیرا  کند ، موضوعات متفاوتی را بیان میکوتاهش

او  در واپسین صفحات داستان اما «اش نبود هیچ وقت حالی-

 که چیزی نیست جز رسد یمبه کلیت با معنایی از زندگیش 

 به درک درستی از انباشتگی. رسیدن

نه، نه به خود زندگی، بلکه به  -یرس یمبه پایان زندگی »

 پایان چیزی دیگر: به پایان احتمال هر دگرگونی در آن

زندگی. فرصت یک لحظه مکث طوالنی داری، فرصت کافی 

ام؟ فکرم رفت به  که از خود بپرسی دیگر چه خطایی کرده

سمت مشتی پسربچه در میدان ترافالگار. فکرم رفت به سمت 

زن جوانی که فقط یک بار در عمرش رقصید. فکر کردم به 

 توانستم بدانم یا حاال بفهمم، به آن همه چیزی آنچه که نمی

توان دانست یا فهمید. فکر کردم به تعریف  که هیچ وقت نمی

ست. صحبت از  ایدریئن از تاریخ ... صحبت از انباشتگی

 «مسئولیت است

 «انباشتن» صحبت از صحبت از بردن یا باختن نیست،

 است. هم یروزندگی  ی ساده

 مترجم: حسن کامشاد، جولین بارنز، درک یک پایان

-چاپ دوممکاری نشر آسیم، با ه نشر نو فرهنگ نشر:

2۱1۱ ■ 
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 «پسران نیمه شب»نگاهی به مضمون رمان   
 «محمود خلیلی»؛ «داود امیریان» 

 

 عمارتیکلرزانیهاهیپا

ان یریسنده: داود امیمه شب / نویتاب: پسران نکمشخصات 

/ شمارگان:  2۱۹۱ر / نوبت چاپ: اول یناشر: انشارات صر

/  یریوب نصیراستار: ایو ال /یر 21۱۱۱ت: میجلد / ق ۱۱۱۱

 صفحه 1۱1صفحات: 

گذشته است.  "مه شبیپسران ن"دهه از چاپ رمان  یک

سنده یار نویدر اخت یکن یتواند به عنوان فرصت یه مک یزمان

 ی ش و خامهیخو یاثرش، پختگ یرد تا با بازنگریقرار گ

 یخبر ا فعالًیطنزآلودش را به خوانندگان نشان دهد. گرچه گو

ام، اما انتظار  ده و نخواندهین اثر ندید ایاز بازنشر و چاپ جد

از آب و گل در آمده و نقش  کنیه خود اک)ان یریه امکرود  یم

د تا از ینما یسیند( رمان خود را بازنوک یفا میز وداور را ایمم

 اهد.کآن ب یها هیرایپ

 داستان: یها تیشخص

است  یدانش آموز)یاله نیدیآ ( یراو

خور و  کتک یکرمان نقش  یدر ابتدا هک

 ند.ک یم یباج دهنده را باز

ن است اما در یدیه ظاهراً دوست آکاصغر 

 یها بتیالزم است، با غ یه حضور وک ییها ان و زمانکم

ن یدوست ا یکداشتن  یه گاهکدهد  ینشان م یناگهان

 با داشتن دشمن ندارد! یتفاوت ینیچن

است و  یجیبس یفرد ن،یدیآ ی ر هندسهیدب یدیحم یآقا

و به سنگر جبهه  کاز باشد سنگر علم را تریه نکهر زمان 

ه در دو جبهه، به موازات هم کاست  یرود. او فرد یم

خودش دوست و همرزمِ  ی ه به گفتهک یدیجنگد. حم یم

 ین معرفیدیآ ین است و از طرف او به عنوان مربیدیآ ییدا

 او باشد. یشده، ظاهراً قرار است راهنما و راهگشا

ه کداستان است. او  ین و نقش منفیدیآ یالسکغالم، هم

 ش،یت از برادر دزد خویحما یمعتاد است برا یفرزند مرد

و  یشکو ارعاب از او بهره  کتکند و با ک ید میرا تهد نیدیآ

 ند.ک یم یباج خواه

................... 

 داستان: یماجرا

 یمادرش زندگ( با دو خواهر و پدر و ین الهیدی)آ یراو

 زرنگ و درسخوان است بر  یه فردکن یدیدارند. آ یمتوسط

 

 

خود )غالم( از  یالسکبرادر هم  یحسب اتفاق شاهد دزد

 شود و یر میبرادر غالم( دستگ)ن یه است. شاهیهمسا ی خانه

اش اصغر گفته،  یشگیدوست هم یه ماجرا را فقط براکن یدیآ

 ه است.ز را لو دادیه او همه چکند ک یگمان م

د او، یو تهد یارک کتکد و پس از یآ ین میدیغالم سراغ آ

ن روز به یدیآ یند. استثمار و بردگک یم ین باج خواهیدیاز آ

تحمل  ی ه آستانهکنیند تا اک یتر م چارهیرتر و بیروز او را حق

رد به جبهه برود. اصغر یگ یم میرد و تصمیپذ یان میپا یو

ن سفر باشد، در یدر ا یه قرار است همراه وکدوست او 

 افتد. یبه راه م یین به تنهایدیشد. آک ینار مکلحظات آخر 

 ینند و او بک ین را به علت صغر سن ثبت نام نمیدیآ

رساند تا به جبهه  یوهه مکپشتوانه و تامل خود را به پادگان دو

را در آنجا  یو یدیحم یاعزام شود. آقا

ند. ک یند و مجبور به بازگشت میب یم

مه راه بازگشته و خود را به یاما از ن کپسر

ند. در گردان ک یب متصل میگردان تخر

با  یین پس از آموزش ابتدایدیب، آیتخر

رود. او در آنجا دوستان  یآنان به خط م

ده است. یه تا به حال ندکند یب یم ییزهایابد و چی یم یا تازه

ند و قرار است او را به ک یرا متحول م یحضور در منطقه و

 .دهدالت سوق کسمت مقاومت و مبارزه با مش

............. 

 ست؟یرمان چ ی هیوجه تسم

 یآقا مرتض"ن آمده است: یدیآ ی در نامه 2۹1در صفحه 

مه یرضا را گذاشته پسران ن یاسم گروه من واحسان و عل

ن را ید معبر میشب، با یکیمه شب در تارین پسران نی. ا"شب

ش رود اما چرا یت به پیوفقات با مینند تا عملک یسازکپا

 ده است؟یتاب خود برگزک ین نام را برایسنده اینو

 یسحاب یتوسط مهد یاز سلمان رشد یش رمانیپ ها سال

ن یو هم "مه شبین یها بچه"د به نام یترجمه و چاپ گرد

ن رمان سال یزه بهتریجا ی برنده 2۱۹۹سال تاب در ک

نی است داستا "شب های نیمه بچه"شد.  یاسالم یجمهور

استقالل  گونه و تمثیلی از حوادث هند، قبل و بعد از حکایت

 21۹1آگوست  2۱شب  ، که در نیمهپاکستان و جدایی از هند

است که  "سلیم سینایی "اتفاق افتاد. قهرمان و راوی داستان

م یاعالم استقالل هند متولد شده. سل ی درست در لحظه

هندسه دبیر حمیدی یآقای
آیدین،فردیبسیجیاستوهر
زمانکهنیازباشدسنگرعلمرا

 رود.ترکوبهسنگرجبههمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
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یابد  دارد و درمی پاتی تلههایی ماوراء طبیعی از قبیل  قدرت

 2۱ بامداد 2شب و  نیمه 21تمام کودکانی که بین ساعت 

العاده  های خارق توانایی یاند دارا دنیا آمدهبه  21۹1آگوست 

کند تا این کودکان ناهمگون را  هستند. از این رو تالش می

های  کانون بچه گرد هم آورد. این گردهمایی یا به عبارت دیگر

دو ای است از همه مسائلی که هندِ هفتاد و  ملغمه شب، نیمه

ملت در روزهای آغازین استقالل با آنها مواجه بود. مسائلی از 

 های فرهنگی، زبانی، مذهبی و سیاسی. قبیل تفاوت

 "مه شبین یها بچه"مسموم در رمان  یاتکاما متاسفانه ن

ن وقت اداره یه چندان مورد توجه مسئولکبود  یسلمان رشد

ار آن( به خصوص در زمان انتش)ارشاد و اصحاب نشر و رسانه 

مسلمانان هند و  ی ب چهرهی، تخریزیقرار نگرفت. اسالم ست

م یر مستقیبه صورت غ یاسالم یها ن به ارزشیستان، توهکپا

هند و  یو ضد استعمار یاسیس یها تین به شخصیو توه

تاب آورده شده و در کن یه در اکاست  یستان از وجوه بارزکپا

 یت. از سوبه آنها نپرداخته اس یسکمال تعجب و تأسف ک

تاب فعالً در دسترس عموم کن یگر، چون اید

 یات آن به خوبیست تا همگان از محتوین

ز از یآگاه شوند، باعث شده است منتقدان ن

ن یا ی نگارندهکنند ) یآن دور ینقد جد

از  یز نگاهیتاب نکن ینده به ایسطور در آ

 سر تأمل خواهد داشت(.

و آن رمان خاص، ان یریرمان ام نام یکیه نزدکم یدان یم

 یها یو دلبستگ یه خط و ربط داستانکندارد، چرا  یلیچ دلیه

ن یسنده تفاوت دارد. با این تا آسمان با آن نویان از زمیریام

به آن  یکنزد یدن نامیحال و با توجه به آنچه رفت، برگز

دارد. اگر داود  یشتریب یو جست و جو یاوکاز به وایتاب، نک

 ییها تیا ساخت شخصیانده باشد، آتاب را خوکان آن یریام

 یها تیشخصبه  ین و اصغر و... توانسته است پاسخیدیچون آ

 باشد؟ یرشد یخیرمانِ به ظاهر تار

.................. 

 راستاریسنده و ویگاف نو

د به ید و شایه باکشماست چنان  یش رویه پک یدر متن 

در متن  نمونه یکاشاره نخواهد شد اما تنها به  یشیرایات وکن

متن توسط  یاز به بازخوانیباشد بر ن یم تا گواهینک یبسنده م

 یتاب آمده است: آقاک ۱1محترم. در صفحه  ی سندهینو

د به جان ید: برویگو یرده و مکد نگاه یبه من و سع یدیحم

رد قبول ک یس شفاعت شما را مکد. هر ینکدعا  یدیحم یآقا

 ردم...ک ینم

 یزیست، چه چین یانگار سهل ی اگر نشانه ین موردیچن

، خواه یا ه هر نوشتهکدهد؟ همچنان اصرار دارم  یرا نشان م

 یکاز به حضور ید، نیا رمان، الزاماً و بایوتاه و کداستان 

 آن( دارد. ی و صد البته از نوع با حوصله)راستار یو

............... 

از  یعنیو سر راست است،  ین رمان خطیت در اینوع روا

 یها تیرسد. شخص یان میدر پا یا آغاز و به نقطه یا نقطه

 یدگیچی( دچار پیز به تبعِ سن و سال خود )نوجوانیداستان ن

ه کن داستان، نشان داده یسنده در زمان نوشتنِ ایستند. نوین

ده گرفته است. یته را نادکسد اما چند نیتواند بنو یگرچه م

و  یالت روحکها و مش به ظاهر تنش "مه شبیپسران ن"

ت یرا روا یات تلخِ زندگینوجوان در برخورد با واقع یک یجسم

خواننده  یو همراه یتواند حس همذات پندار یند، اما نمک یم

خود با استثمار و  یداستان در برخوردها یزد. راویرا برانگ

ه کگران، مغلوب و مرعوب است آن چنان یتوسط د یبردگ

ن یر دادن ازد و حتا قرایانگ یحس تنفر خواننده را برم

ز چندان ین یجنگ یتیت در موقعیشخص

 ست.یارساز نک

ن یدین داستان، آیآغاز ی از همان نقطه

همه "ه از کشود  یم یبزدل معرف یتیشخص

بوت کسپس در تار عن یترسد. و یم "زیچ

شود و تن به هر  یر میاستثمار غالم اس

دهد و  یس بروز نمکچ ین درد را به هین ایدیدهد. آ یم یخفّت

ع و حوادث یدر سر پوش نهادن بر وقا یسع یر بار با ترفنده

ب ین تخرین ایدیه چرا آکست یخواننده مشخص ن یدارد. برا

ن حد حاضر است تن به ذلت دهد!؟ یرد و چرا تا ایپذ یرا م

نه، یش زمیناگهان و بدون پ یه وکنین ماجرا ادامه دارد تا ایا

در منطقه  ان و حضوریجیل خود به حضور در صفوف بسیتما

شه در ترس او از ی، ریم ناگهانین تصمیا ایند! آک یرا اعالم م

ختن به یا گریبا غالم دارد؟ آ ییارویالت و روکبرخورد با مش

خوردن از غالم است و  کتکو  یدر برابر بردگ ینشکجبهه، وا

رده؟ ک کحل مساله، صورت مساله را پا ین به جایدیآ

ذهن  ی اخته و پرداختهه قهرمان داستان سکم ینکفراموش ن

ه ک یقو یا زهیردن انگکدا یپ یسنده برایا نویسنده است و آینو

و حضور در  یجنگ ی منطقهن را به سمت یدیت آکبتواند حر

ن یه به چنکده ید چنان به بن بست رسیه نمایجبهه توج

 چنگ زده است؟ یزیدست آو

د به یان آنها بایم ین و ارتباط معنویدیآ ییشهادت دا

 و به مراتب واالتر( مورد توجه قرار) یقو یا زهین انگعنوا

اینرمانخطی نوعروایتدر
از یعنی است، راست سر و

نقطهنقطه به و آغاز درای ای
 رسد.پایانمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B5_%D8%A2%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA_%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B5_%D8%A2%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA_%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B5_%D8%A2%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA_%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B7&action=edit&redlink=1
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داستان به  ید در ابتدایآن با یها نهیش زمیگرفت و پ یم 

جاد ین غفلت از ایشد، اما هم یمرور به خواننده داده م

با  یهمراه یشود خواننده به جا ی، سبب میقو ی زهیانگ

ن به ه قهرماکاز او برسد چرا  ییتنفر و جدا ین، به نوعیدیآ

دان ین انداخته است و از میر را بر زمیمبارزه، شمش یجا

 زد!یگر یم

عطف  ی توانست همان نقطه یحسن، م ییشهادت دا

ت یتحول شخص یها هیه پاکباشد  یانفجار ی و نقطه ییطال

م و قابل دفاع استوار سازد. مگر کمح ییاول رمان را بر جا

 یداریثار، پایش این دست، نمایاز ا ییها هدف از نوشتن رمان

 یبرا یمناسب رفتار یالگو یک ی ها و ارائه تیو تحول شخص

 ست؟ینوجوانان نبوده و ن

........................ 

 جاست؟کتحول  یها نشانه

ان به یت اول رمان در پایه شخصکان اصرار دارد یریاگر ام

ن همان گونه یدیجاست؟ آکآن  یها ده است، نشانهیتحول رس

رد، یپذ یت خود مین غالم را به شخصیتوهها و  نجهکه شک

وت کز سیها ن یزمان اسارت در چنگال بعث

 یسان بازیکند. او در هر دو صحنه ک یم

شن متفاوت کیگران و لویند، گرچه بازک یم

وت کسنده از سیه نوک یریهستند! تصاو

ها به خواننده نشان  نجهکن در برابر شیدیآ

او  یگستادیدهد، نه تنها به مقاومت و ا یم

ن به یدیاد آیاعت یه به نوعکاشاره ندارد بل

گذارد.  یش میوت به نماکنجه شدن و سکش

ن یدیه آکندارد  کر، خواننده شین تصاویبا ا

 دن معتاد شده است.یشکه به رنج کست بلیقهرمان ن

ه کاست  یانِ آن مجروحیاول داستان، در پا ینِ ترسویدیآ

دن به یرس یا برایهمرزمان خود دلتنگ شده است و آ یبرا

ا ین همه فراز و فرود بود؟ آیبه ا یازی، نیانیپا ین دلتنگیا

ن و خاطراتش یدیصفحه همراه با آ 1۱1رمان،  ی خواننده

نِ ینِ آغازیدیت آیه شخصکته برسد کن نیهمراه شده تا به ا

ن یاست؟ تنها تفاوت مشهود ا یانیت پایداستان، همان شخص

وت در برابر ظلم و کفقط س او ییدن ابتدایشکه رنج کاست 

وت و کخودش بود و س ی هم قد و قواره یفرد ییزورگو

پوشش  یبرا ینش دفاعکوا ی، نوعیمقاومت در زمان اسارت و

 دادن همرزمان خود.

مخاطب  یسنده به سویآنچه به عنوان نشانه از طرف نو

 یوشش شده است تمامکر آمده است. یارائه شده در بخش ز

ردن کعزم جبهه  ییچراهم آورده شود تا از  نارکها در  نشانه

 م.یقهرمان داستان، آگاه شو

 1۹شد. ص ک یمحله آه م یها یجیدن بسین با دیدیآ

د: یگو ین میدیبه آ یورزش ی در مسابقه یدیحم یآقا

 11. ص "نیدین آکمردانه مبارزه "

تر از جنگ  ت واجبیدرس برا"ن: یدیحسن به آ ییر داکتذ

اج یمثل تو در جبهه احت یبه وجود نوجوانو جبهه است. هنوز 

 ۹۹. ص "ستین

ن یدیآورد و به آ یالس مکها را به  بچه ی ارنامهکناظم 

اما  یشد یدو سال قبل هر ثلث شاگرد اول م"د: یگو یم

 ۱۱. ص "روشن چشممانزده شده. یامسال معدلت س

خود به خانواده  یالسکبا هم  یارک کتکن پس از یدیآ

اگر  یعنینم کمن حق ندارم از خودم دفاع  یعنی"د: یگو یم

 "تر بزند؟ مکرا مح ینم دومکزد تو گوشم من صبر  یکی

ن، من یدیا... آ کن است: بارین چنیدیپاسخ مهناز خواهر آ

 ۹۱ص . یرون روباهیو ب یر هستیردم تو فقط تو خانه شکر کف

ز باز هم خفّتِ ین در صفحات بعد نیدین آیشود هم یادآور می)

چ گونه یوردن از غالم را بدون هخ کتک

 رد!!(یپذ یم ینش تدافعکوا

تر خود را  کوچکن خواهر یدیآ یوقت

ند ک یتر اعتراض م زند خواهر بزرگ یم کتک

رون یرسد. ب یزورت به دختر م"د: یگو یو م

 ۹1ص  "ر؟یو خانه ش یموش

ه قصد دارد کد یگو ین به خانواده میدیآ

ال یل یو کوچکشود. خواهر  یجیبس

خواد  یبا ادبه، م یلیه خکنه  "د: یگو یم

 1۱ص "! به شههم  یجیبس

ج و یآخر پسر جان تو را چه به بس"ن: یدیال خطاب به آیل

 11. ص "یردکهنر  یات را بخوان اسلحه؟ تو درس

 "نم؟ک یدا میجرأت پ کیپس "پرسد:  ین از خود میدیآ

 1۹ص 

شدن  یجین در بسیدیدر پاسخ اصرار آ یدیحم یآقا

اً درس و یمه، ثانکشدن  یجیبس یاوالً سن شما برا "د: یوگ یم

 ۹۱ص . "ج استیتر از بس شما واجب یمشق برا

رد، یگ یام م هیگر "نالد:  یغالم م ین در برابر آزارهایدیآ

 ۹۹. ص "ام گر از دستش خسته شدهید

تو از داداش  "ن بفهماند: یدیند به آک یتالش م یدیحم

... اگر اآلن یر خودت شدیو اس، تیترس ین نمیا شاهیزاده 

ها،  یها، جلو سخت یلینده جلو خیدر آ یستیاو نا یجلو

هم  با یارک کتکن پس از یدیآ

د: یگو یخود به خانواده م یالسک

من حق ندارم از خودم  یعنی"

زد تو  یکیاگر  یعنینم کدفاع 

را  ینم دومکگوشم من صبر 

 "تر بزند؟ مکمح
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؟... در اسالم خشونت رد شده اما دفاع واجبه، از یفهم یم. مرد! ید مرد بشوی... با ییآ یو از پا در م یترس یم

ند. کتو را له  یسکن. نگذار کتت دفاع یخودت، از شخص

. ص "ندکرت نیاس ییچ زورگویهتا  یها بجنگ ید با سختیبا

 2۱۱و  2۱۹

ه از ک، یات اخالقکن نیدن این پس از شنیدینش آکوا)

ت و یست جز تابعین یزیز هست، چیسنده نینو ی هیانیقضا ب

 یغالم! او به جا ی دوباره یها ییگردن نهادن به زورگو

دان یتر م عیدهد هرچه سر یح میدر برابر غالم ترج یستادگیا

 ند!(ک کرا تر

د: یگو ین میدیحسن، آ ییدا ی ع جنازهییبعد از تش

رو یگاه اعزام نیخواهم فردا صبح به پا یام، م مم را گرفتهیتصم"

 22۱. ص "بروم

فرار از  یهم برا یگرید یها راه"د: یگو یبه او م یپاسدار

 211. ص "مدرسه هست

دانم  یم"د: یگو ید با خود میآ ین به اسارت در میدیآ یوقت

 یا نهیش زمیاما خواننده با پ) 11۱. ص "ندارم نجهکطاقت ش

همچنان  یه وکداند  ینِ پشت جبهه دارد، میدیه از آک

ند، همان کت را تحمل ینجه و ترور شخصکتواند هرگونه ش یم

غالم انجام داده و  ییو زورگو یه در برابر باج خواهک یارک

 رده بود(کن یتیاکا شیه و یچ دفاعیه

مت به یر باال آورده شد، اصرار در عزه دک یاتکبا توجه به ن

همه، حتا  یاست؟ وقت یا زهین با چه انگیدیآ یجبهه از سو

ه خود اهل جنگ و جبهه ک یدیحم یحسن و آقا ییدا

د به درس و ین بایدیمثل آ یه نوجوانکهستند، اصرار دارند 

 د باشد؟ین چه بایدینش آکالس خود برسد، واک

ن حق انتخاب داشته و از یدیه آکشود  یادآور میسنده ینو

ح داده یرده است. او رفتن را به ماندن ترجکن حق استفاده یا

را  یا مبارزه در جبهه، دومین در خانه و مدرسه ماندن یو از ب

قد علم  یده است، اما چرا ابتدا در مقابل ظلم خانگیبرگز

 یکت یه شخصکه او حاال کتا منِ خواننده بداند  کند ینم

فرار از دست  یترس و برا یده از رویرا برگز ییمبارز و فدا

 ست؟!ین یظالم خانگ

................ 

 یانیسخن پا

ز قائل یان عزیریقلم طناز ام یه براک یارزش یبا تمام

و  یلک یاز به بازنگریز نیش از هر چین رمان بیهستم، ا

 یداستان بر عناصر یون بنایدارد. فونداس یاصالحات اساس

ن سطور، قابل دفاع یا ی ه به نظر نگارندهکاستوار شده است 

 ین در ابتدا و انتهایدیآ ی افتهیت تحول نیست ... شخصین

رده است... کر نییتغ یزیقت چیاست، در حق یکیداستان 

 یکشِ برومند شدن ینما یبوده است برا یجنگ محمل

ه در نگرش و ک یرییبا توجه به تغ)ا امروز، ینوجوان اما .... آ

 ید باشد و هست( اگر فرصتیان بایریطنازِ امقلمِ  یپختگ

ن گونه یمه شب را همیدست دهد، باز هم رمان پسران ن

 ■خواهد نوشت؟
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 پنجمقسمت « جایزه ادبی پولیتزربرندگان » معرفی  
 «سمیه سیدیان» 



لوئیس سینکلر  1، در روز هری

میالدی در شهر  2۹۹۱فوریه سال 

مینه سوتا متولد شد.  ساوک اسنتر ایالت

ملیت او امریکایی بود. او از سن نوجوانی 

خاطراتی  ی دفترچهو  خواند یمداستان 

گفت نوشتن را از آن  توان یمداشت که 

آغاز کرد. و کمی بعد به سرودن شعر رو آورد و کم کم داستان 

نویسی را تجربه کرد. او در کودکی تنها و منزوی بود. اختالف 

هر و برادرش، ناتوانی از برقراری ارتباط با پدر، سنی او با خوا

مرگ زودهنگام مادر و همچنین ظاهر غیر جذابش، سبب شد 

او با افراد کمی در ارتباط باشد و بیشتر وقت خود را صرف 

مطالعه کند. یک سال پس از مرگ مادر، پدرش برای بار دوم 

سرگرم داشت که او را  یا کتابخانهازدواج کرد. مادر ناتنی او 

سالگی، تالش کرد تا از خانه فرار کند و  2۱او در سن  .کرد یم

به ارتش بپیوندد که نافرجام ماند. او رمان نویس، نمایش نامه 

نویس و داستان کوتاه نویس بود. او نخستین آثارش را در 

، به کرد یمجایی که ویراستاری  «ییل» ی کتابخانه ی هینشر

ممیالدی، برای اولین بار  2111در سال  تیباب چاپ رساند.

نقد فرهنگ، اجتماع و رفتار  تماماًچاپ شد؛ رمانی که 

امریکایی بود و پوچی زندگی طبقات مختلف امریکا و تأثیرات 

 2۱. وی در روز داد یمآن بر زندگی شخصی افراد را نشان 

قلبی در گذشت. او  ی حملهمیالدی به علت  21۱2ژانویه سال 

انشگاه ییل تحصیل کرده بود. او اولین دو فرزند داشت و در د

نوبل ادبیات را به دست  ی زهیجاامریکایی بود که موفق شد 

آورد. او مفهوم سنتی رمانتیک و راضی از زندگی امریکایی را 

با سبکی واقع بینانه و حتی تلخ جایگزین کند. خدمات پستی 

 امریکا با چاپ تمبر او در سری تمبرهای مشاهیر امریکا از او

موفق به دریافت  (21۱۱)قدردانی کرده است. او در سال 

پولیتزر را برای  ی زهیجا 211۹نوبل شد. و در سال  ی زهیجا

نوبل  ی برندهاو  تیبه بکتاب  داستان کوتاه دریافت کرد.

میالدی شد. او به دلیل توصیفات قوی و 21۱۱ادبیات سال 

نز و آثاری با زبا ط و همچنین توانایی خلق ترسیمی خود

متفاوتش شناخته شده است. او در  یها یپردازشخصیت 

 یها ارزشامریکایی و  ی جامعهانتقادی بر  آثارش نگاهی

  که کشد یمسرمایه داری دارد و دنیای مدرنی را به تصویر 

 

 

خی از آثار او به  بر اجتماعی دارند. یها تیفعالزنان در آن 

 شرح زیر هستند:

 خیابان اصلی .۱. (2121)اد هوای آز. 1. (2121شغل ). 2

، جهانی بس بزرگ، آقای رن (211۹) منتراپ. ۹ (211۱)

 عزیزو....

«پرلس.باک»

 1۹در پرل کامفورت سیندنستریکر باک، 

میالدی در شهر هیلزبورو  2۹11ژوئن سال 

ایالت ویرجینیای غربی متولد شد. او ملیتی 

امریکایی داشت. شغلش نویسندگی بود. او 

 ۹۱میالدی زمانی که  211۱ مارس ۹در 

داشت، بر اثر بیماری سرطان ریه، در شهر دانبی ایالت  سال

با  (2121ـ  21۱۱) یها سال. او در طی درگذشت ورمونت،

جان السینگ باک ازدواج کرد. بعد از جدا شدن از او در 

با ریچارد والش ازدواج کرد. او یک  (21۱۱ـ  21۹۱) یها سال

ن السینگ باک داشت. او در طی فرزند از همسر اولش جا

موفق به دریات جایزه شد. او  دو بار اش یسندگینو یها سال

نوبل ادبی را دریافت کرد. و  ی زهیجامیالدی  (21۱۹)در سال 

پولیتزر را  ی زهیجابرای رمان خاک خوب  (21۱1)در سال 

 گرفت.

مذهبی که مبلغین مذهبی بودند و هر از  یا خانوادهاو در 

، متولد شد. او کردند یمی تبلیغ به کشور چین سفر گاهی برا

سالگی در چین زندگی کرد و زبان  ۹2از سه ماهگی تا 

انگلیسی را به صورت زبان دوم آموخت. مادرش زنی ادیب بود 

سالگی، دو سال در  21و نخستین آموزگار او بود. او در 

به چین  مجدداًامریکایی پاریس تحصیل کرد و  ی مدرسه

و با یکی از همکاران خود ازدواج نمود. در همین بازگشت 

نام نوشت و بعد به دعوت  «نانکینگ»دوران در دانشگاه، 

به تدریس ادبیات انگلیسی پرداخت و  «چونگ یانگ»دانشگاه 

در این دوران چند مقاله برای یکی از مجالت معروف چین 

بعدی او  یها سالنوشت که بسیار مورد توجه قرار گرفت. در 

 به کشورهای دیگر مسافرت کرد. رراًمک

در  211۱در سال « نسیم مغرب»نخستین اثر او، به عنوان 

چینی  ی سندهینوامریکا منتشر شد. او در چین به عنوان یک 

 معروف است. او نخستین زن امریکایی و با نام سای ژن ژو
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میالدی دریافت  21۱۹است که نوبل ادبیات را در سال  

میالدی به خاطر کتاب خاک خوب  21۱1کرد. باک در سال 

پولیتزر را برای بهترین رمان سال دریافت کرد. کتاب  ی زهیجا

افتخاری از دانشگاه ییل برای  ی درجهمادر که منجر به کسب 

شمسی توسط محمئ قاضی به فارسی  2۱۹۹۹او شد، در سال 

 زیادی به چاپ رسیده است، از جمله: یها رمانترجمه شد. از 

، پسران (21۱۱)، خاک خوب (211۱)رب نسیم مغ 

قسمت شده  یها ( خانه21۱۱)مادر  .(تریلوژی) (21۱1)

، میهن پرست (21۱۹پرغرور )، این دل ()تریلوژی (21۱۱)

، شرح (21۹1)، نسل اژدها (21۹۱خدایان دیگر ) .(21۱1)

مردان خدا  ،(21۹۹)، گل صد تومانی (21۹۱)یک عروسی 

بوبم بازگرد}عشق من ، مح(21۱1، گل پنهان )(21۱2)

 ،(21۱1)از پکن  یا نامه، (21۱۹)، زن مجلل (21۱۱)بازگرد {

 

 

 

، ماندال (21۹۱)، نی زنده (21۹1) خوابد ینمشیطان هرگز  

(211۱).. 

 غیر داستانی:

، کودکی که هرگز بزرگ (21۹1)چگونه اتفاق می افتد؟ 

، چین همانگونه که من (211۱)، زنان کندی (21۱۱)نشد 

 .(211۱) نمیب یم

 .(21۱۹)جنگجو  ی فرشته، (21۱۹)تبعید  زندگینامه:

، پلی برای عبور (21۱۹)خودزندگینامه:دنیاهای گوناگون 

(21۹1). 

 کوتاه و بلند: یها داستان

، دور و (21۹1)، امروز و همیشه (21۱۱)اولیه زوجه  

 .(21۹1)نزدیک 

 ■ همه برادرند، اندیشه. سایر آثار:
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 «دیوار شوم» تانعکس داس   
 «مریم پژمان» 

 

در یک روز یا یک شب  ها جنگواقعیت جز این نیست که 

، همانطور که در یک روز یا یک شب نیز آغاز رندیپذ ینمپایان 

در  میخوان یم و آنچه که ما در تاریخ یک جنگ اند نشده

مادی و  مستند و مستدل از خسارتهای حقیقت ثبت آمارهایی

احتمالی  یها معاهده، اسیر و همچنین تعداد کشته، زخمی

. اما در هیچ جایی از باشد یمپس ازآن، فی مابین طرفین نبرد 

به چشم  شوم پس از جنگ یها هیارثتاریخ، آماری از 

کنون هیچ کس از تعداد  تا و محلی از اعراب ندارد. خورد ینم

و دلهای  آزرده یروانها بر باد رفته، یها فرصتدقیق عمرهاو 

پس از هر جنگ ویرانگر آگاه نبوده، نیست و نخواهد  شکسته

 بود.

نبردی  نیتر نیسهمگجنگ جهانی دوم، ماندگارترین و 

است که تا کنون در حافظه بشر ثبت شده است. پس از پایان 

 ۹آن، جهان به سرعت به سمت دو قطبی شدن پیش رفت.

جنگ یعنی آمریکا، شوروی،  کشور پیروز

کنفرانس یالتا که به پس از  فرانسه و انگلیس

هر کدام  کنفرانس تقسیم جهان مشهور شد،

از کشور شکست خورده آلمان را  یها بخش

شهر برلین که  تحت سیطره خود در آوردند.

پایتخت رایش سوم  عنوان بهدر آن زمان 

از نظر جغرافیایی در بخش  علی رغم آنکه شد یمشناخته 

و اهمیت  موقعیت خاص لیبه دلتحت سیطره شوروی بود، 

که داشت، طی توافقات صورت گرفته به دو بخش  یا ژهیو

سه کشور دیگر غیر از  بعدها غربی و شرقی تقسیم گردید.

تحت کنترل خود را به صورت یکپارچه و  یها بخششوروی، 

که  ییها بخشتحت عنوان جمهوری فدرال آلمان درآوردند. و 

د تحت اشغال اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی بودن

 جمهوری دموکراتیک آلمان خوانده شدند. عنوان به

 فرار شرایط اقتصادی و آزادی اجتماعی بخش غربی برلین، 

گسترده مردم آلمان شرقی را که از زندگی اجباری تحت نظر 

را موجب گردید. سیل این  ناراضی بودند حکومت کمونیستی

آنها و بیشتر  که بیش از دو و نیم میلیون نفر بوده ها مهاجرت

از نیروهای متخصص و کارآمد بودند، سرانجام آنقدر افزایش 

آمد و نیکیتا  به وجودیافت که ترس از نابودی کشور 

  خروشچف نخست وزیر وقت اتحاد جماهیر شوروی دستور

 

 

شرقی و  یها بخشساخت یک دیوار بتونی برای تفکیک 

 برلین را صادر کرد. غربی

و اقوام ساکن در در  که همشهریان دیوار هراس انگیزی

از یکدیگر جدا ساخت. عکس  یک شهر را به مدت سه دهه

گرفته شده است. برخی از شهروندان  21۹2فوق در سال 

پدربزرگ و  تا اند گرفتهتا باالی دیوار  کوچک خود را یها بچه

آنها شوند. تصویری که  موفق به دیدار با مادر بزرگهایشان

ه در خاک و خانه خودشان ک رساند یمدلتنگی مردمانی را 

و عاری از  شود یمکه متولد  یا تازهمحبوس شدند و نسل 

تبعات جنگ ستیزی  ستیبا یمهرگونه عملکرد یا خطایی، 

عکس نمایشگر آغاز  نیا نسل پیش از خود را متحمل گردد.

کابوسی است که سالها به طول انجامید. نشانگر جدا افتادگانی 

و یا هرگز موفق به دیدن فرزندان  که سالها یکدیگر را ندیدند

بسیاری را برای زندگی  یها فرصتو اقوام خود نشدند و 

 مطلوب خود از دست دادند.

 21۹2 ام آگوست 2۱در بامداد 

شهروندان آلمان شرقی بعد از بیدار شدن از 

خارداری را دیدند که آنها را  یها میسخواب 

این  در .کرد یماز بخش غربی شهرشان جدا 

 ۹۱۱۱۱ در مرز برلین غربی و شرقی روزو

 یها برجو  سازند یمهزار سرباز آلمان شرقی، دیواری انسانی را 

 .شوند یممراقبت به سرعت ساخته 

کیلومتر آغاز  ۹۱ساخت اولین نسل از دیوار برلین به طول  

کیلومتر دیگر اطراف برلین غربی را  221و سپس  شود یم

مان شرقی واقع شده، از بقیه و آنرا که در دل آل کند یماحاطه 

 .سازد یممناطق جدا 

سانت  1۱طول یک تا یک و نیم متر و پهنای  این دیوار با 

مرز برلین شرقی و غربی را مشخص کرد. نفرت ناشی از این 

جدایی و فشار تحت لوای زندگی کمونیستی بسیاری را مجبور 

ستفاده در جاهایی که از آپارتمانهای بلند در مسیر دیوار ا کرد

 شود یمکه رو به برلین غربی باز  ییها پنجرهشده است و از 

خود را به پایین پرت کنند تا به دنیای آزاد بپیوندند و در 

خود را به آب بزنند و  مناطقی که کنار رودخانه واقع شده بود،

به سمت دیگر شنا کنند. اکثر این فراریان دستگیر و یا کشته 

 رآمد بودن این دیوار دولت آلمان. با این حال ناکاشدند یم

دوم، جهانی جنگ
 و نیترنیسهمگماندگارترین

در کنون تا که است نبردی
 حافظهبشرثبتشدهاست.
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که دومین نسل از این دیوار با طول  شرقی را بر آن داشت

 2۱۱از  شیب فوت و رنگ سفید بین دو کشور کشیده شود. ۹

تانک  یها تلهوحشی و  یها سگتعداد زیادی از  برج مراقبت و

ساختار این دیوار را  کردند یمکه از عبور ماشین جلوگیری 

 در . این مسیر به مرز مرگ مشهور گردید.ددادن یمتشکیل 

این مقطع زمانی با وجود نارضایتی بسیاری که در آلمان غربی 

از فشارهای وارده بر هموطنانشان در آنسوی دیوار جریان 

واینکه اصرار برای  داشت، به دلیل در اوج بودن جنگ سرد

نابودی دیوار ممکن بود که منجر به بروز جنگ جهانی سوم 

سیاست مداران دنیای  الش ثمربخشی ازسمت و سویشود ت

 غرب صورت نگرفت.

بشر است که در هر صورت فراتر از  ولی این اراده و انگیزه

هر دیوار و مانعی خواهد بود و داستان شکست این دیوار 

دلیلی بر تحقق رویای آزادی است که برای سالها در  مستحکم

 حافظه جمعی باقی خواهد ماند.

گروهی از دانشجویان در آلمان غربی طی  21۹۹در سال 

باور نکردنی عملیات نجات شگفت انگیزی را طراحی  یا نقشه

اقدام به حفر تونل از سمت غرب دیوار به سمت  ها آنکردند. 

شرق نمودند. طبق نقشه، سمت دیگر تونل از آپارتمانی در 

متری  2۹۱آلمان شرقی سردرمی آورد. حفاری این تونل 

طول انجامید. یکی از دانشجویان به نام هوبرت که به  ها مدت

مادرش در سمت دیگر دیوار بود با کمک دوستانش در اولین 

شب موفق به فراری دادن افراد متقاضی پناهندگی شدند اما 

جاسوسان تشکیالت هراس  در دومین شب، خبرچینی یکی از

انگیز پلیس مخفی آنزمان آلمان شرقی که معروف به استازی 

. با این حال این شود یملو رفتن عملیات  بودند منجر به ها

 ۱1. خبر فرار شوند یمدر آخرین لحظات موفق به فرار  جوانان

نفر از اتباع آلمان شرقی از زیر دیوار منجر به آبروریزی و 

 دیوار برلین گردید. نگرانی دولت از خطا در طراحی

ال بنابراین عملیات احداث سومین نسل از دیوار در س

 شوند یمنزدیک مرز ویران  یها ساختمان. شود یمآغاز  21۹۹

برج مراقبت در مرز با فاصله نزدیک به هم  ۱۱۱و بیش از 

اطراف دیوار مطابق با تجهیزات و  و بهینه سازی شود یمایجاد 

. در این سالها هراس بسیار از ردیپذ یمتکنولوژی روز صورت 

ردم با وجود زندگی حکومت وقت باعث شد که عده زیادی از م

سخت و شرایط غم انگیز زندگی روزمره به وجود دیوار عادت 

 .شود ینمکنند ولی این تسلیم شدن شامل حال همه 

شخصی به نام هارتمونت که از طریق رودخانه موفق به فرار 

 به سمت غرب شده و زندگی آرامی نیز دارد قادر به فراموش

وانش را نیست، روزهای تلخ و تحقیرهای روح و ر کردن 

. در آن زمان رفت و آمد ردیگ یمبنابراین تصمیم به انتقام 

در  هارتمونت شهروندان بخش غربی به شرق زیاد سخت نبود.

با ماشینش به  شود یم تر آسانکه عبور و مرور  2111تابستان 

نفر را از  ۱1سال بیش از  1و طی  رود یمسمت دیگر دیوار 

قب ماشینش با دلهره بسیار طریق پنهان کردن در صندوق ع

. در آخرین سفر هارتمونت رساند یمسمت دیگر دیوار  به

و در همین  کند یمخواهر کوچکترش را در ماشینش پنهان 

 .کند یمسفر نگهبان مرزی مشکوک شده و هر دو را دستگیر 

نفری که  ۱1. شود یمسال زندان محکوم  2۱هارتمونت به 

ش بسیاری را برای آزادی از طریق وی آزاد شده بودند تال

وسرانجام پس از تحت فشار قرار  دهند یمهارتمونت انجام 

سال حبس آزاد  ۱تحمل  گرفتن دولت آلمان شرقی، او پس از

 .گردد یم

به ثمر رسیده فراریان برای آلمان  یها تالششدن  یا رسانه

 ۹نسل  211۱بسیار مهم و حیاتی بود بنابراین در سال  شرقی

 .ردیگ یممورد بهره برداری  ام این دیوار

با  2111سایلر در سال  اینبار نیز خلبان دیگری به نام ولی

هواپیمای بیموتور که قابل ردیابی با رادار نیست از فراز دیوار 

 .کند یمبرلین عبور 

هیجان انگیزترین نقشه فرار به نام سه برادر ثبت شده 

ی رتبه دولت است که با وجود آنکه خانواده آنها از افراد عال

کمونیستی آلمان شرقی بودند با رویای آزادی و فرار از خفقان 

 موجود، در صدد یافتن راهی برای عبور از دیوار برلین بودند.

و در  ونددیپ یمبه ارتش  211۱اول بنام اینگو در سال  برادر

. وی شود یمبازدیدهای مکرر از دیوار، متوجه نکات ضعف آن 

و با یک تشک بادی از  کند یمعبور  سرانجام از میدان مین

. در شود یمو پناهنده  رود یمرودخانه پاروزنان به برلین غربی 

برادر کوچکتر به نام هولگر یک کابل فوالدی  21۹۱سال 

به طرف دیگر دیوار  محکم را به انتهای یک تیر گره می زندو

و سپس با آویزان شدن  کند یمبرای برادرش اینگو پرتاب 

. برادر دیگر به نام ونددیپ یمباالی دیوار به برادرش  قرقره از

. در سال ردیگ یمقرار  نظر استازی ها اگبرت به شدت تحت

برادر دیگر خود را  اند شدهدو برادر که موفق به فرار  21۹۹

 کنند یمرا برای نجات وی طراحی  یا نقشهفراموش نکرده و 

رد تیراندازی و برای آنکه مو خرند یمآنها دو هواپیمای سبک 

منقش به نشانه ستاره  نگهبانها قرار نگیرند هواپیمای خود را

 21۹1می  1۹و در  دهند یمهواپیماهای شوروی قرار  سرخ

 نقشه فرار عملی شده و برادر سوم نیز به دو برادر دیگر خود
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 .ونددیپ یمدر غرب  

این داستانها بخشی از تالش بسیاری از مردم تحت سلطه  

 قی است که برای رهایی از شرایط تحقیرکنندهدر برلین شر

خود حاضر به از دست دادن رفاه و موقعیت و حتی جان خود 

نیز با وجودی که از دیوار  و برخی از نجات یافتگان شوند یم

ولی دست از تالش برای رهایی سایر  عبورکرده اند

خود را در معرض خطر  مجدداًهمشهریانشان برنمی دارند و 

و  رود یمبه مرور آرمانهای کمونیسم رو به زوال  .ندده یمقرار 

و جنگ  شود یمدر کل جهان زمینه برای سقوط آن فراهم 

 .شود یمسرد نیز به روزهای پایان خود نزدیک 

دولت کمونیستی مجارستان مرز سمت  21۹1در تابستان 

و هزاران نفر ازآلمان شرقی و از طریق  کند یماتریش را باز 

 .کنند یمت غرب فرار این مرز به سم

روزهای ثبت شده در تاریخ قرن بیستم  نیتر مهمیکی از 

 است که این دیوار هراس انگیز که 21۹1نوامبر  1بدون شک 

و سرکوب در  یکی از مهمترین نمادهای سلطه گری تاآن زمان

به یک دیوار سیمانی ویران شده بدل  رفته یمتاریخ به شمار 

این دیوار نیز به اندازه داستان  داستان پایان عمر .گردد یم

پیدایش آن حالب توجه است. این دیوار در واقع بر اثریک 

اشتباه فرو ریخت. فردی به نام شابفسکی رئیس حزب 

نوامبر  1آلمان شرقی در کنفرانس خبری عصر  کمونیست

ویزاهای مسافرتی برداشته  که محدودیت کند یماعالم  21۹1

زمان اجرای آن از چه وقت خواهد شد و در پاسخ اینکه 

 خواهد بود؟ وی پاسخ

با سرعت و بدون هیچ تاخیری، پاسخ مبهم  دهد یم 

تا هزاران نفر  شود یمباعث  ها رسانهشباسفکی و گزارش غلط 

به سمت دیوارها هجوم بیاورند. در ایستگاههای بازرسی 

افسران مسئول که گیج شده و دستوری نیز دریافت نکرده 

 .کنند یممردم اقدام به بازکردن مرزها  بودند با فشار

و فامیل  مردم برلین غربی نیز به کمک همشهریان سابق

 .شود یمسرانجام این دیوار ویران  خود شتافته و

دهه از پایان جنگ جهانی دوم و  ۹پس از گذشت بیش از 

روز از ساخت این مانع  12سال و  1۹شکست آلمان و گذشت 

نویسی در کنار دیوار به چشم  پوسترهای دست نفرت انگیز،

فقط امروز است که "که روی آنها نوشته شده است  خورد یم

 "جنگ پایان پذیرفته است

تالش بسیارکه  یها داستانپیدایش و سقوط این دیوار و 

به وضوح نمایانگر اهمیت و  گردد یمبرای عبور از آن روایت 

 یدستاوردهاارزش واالی آزادی خواهی در انسان است. 

ارزشمندی تا کنون در زندگی بشر حاصل گردیده که به 

راحتی و باشتاب قابل دستیابی نبوده و به طور قریب به یقین، 

که  باشد یمآن  نیتر نهیپرهزآزادی پربهاترین و در عین حال 

ارزانی انسانهای با شهامت و جسوری خواهد گردید  سرانجام

 ■ که به رویاهای خویش ایمان دارند.
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 «سیزیف» داستان نقاشی  
 «کِالگِرامیر » ؛«تیتسیانو وچلی»نقاش  
 

خدایانیپادافرهدرتنگنای

در میان اهالی اندیشه و هنر، کمتر کسی است که 

سیسیفوس یا سیزیف را نشناسد؛ نمادی از کارِ کاواک و انسانِ 

 پوچ که زندگیش نمایشی از بی معنایی و بی هدفی است.

 یا ژهیوسیزیف در اساطیر و ادبیات یونان جایگاه  ی اسطوره

هنری و ادبی بسیاری در جهان شده  یها متن ی سوژهدارد و 

، تیتیان، تیسین، Tiziano Vecelliاست. تیتسیانو وچلی )

شانزدهم میالدی، از جمله  ی سدهتیشن( نقاش ایتالیایی 

 که سیزیف را تصویر کرده است. رود یمنگارگرانی به شمار 

تیتیان که از نامدارترین نگارگران انجمن ونیز و از استادان 

سیزیف را در سال  ی نگارهرنسانس بوده،  ی دورهمشهور 

؛ مردی با پیکری ورزیده و برهنه که در ندیآفر یم 2۱۹1

تیره و وهم آلود، تخته سنگی را بر دوش گذاشته و  یا نهیزم

و برهنه، چرا تن اما این مرد تنها  .کشاند یمبه باالدست کوه 

 به این کار جانفرسا داده است؟

سیزیف، پادشاه سرزمین افیرا، رندترین 

خود بوده،  ی زمانهو فریبکارترین مردمان 

چرا که به زیرکی و رندی، خدایان را به 

 یها تینو از بند  انداخت یمجان هم 

که  شود یم. داستان از جایی آغاز ختیگر یم ها آن ی انهیزورگو

یو: خدای خدایان( به خواست و دستیازی به پریان زئوس )د

؛ دیربا یمو  کند یمزیبارو، دختران ازوپوس )خدای رود( را اغوا 

 اگشین و انیتوپ. یها نامدو تن از زیباترین دختران ازوپ به 

، هراسان شود یمازوپوس زمانی که از نبودِ دخترانش آگاه 

بکند، به سوی . سرگشته از آنکه چه باید گردد یمو پریشان 

همتایش وی را در  تا بلکه او با زیرکی بی شتابد یمسیزیف 

جستجوی دخترانش یاری دهد. هنگامی که ازوپ سر از افیرا 

است که سرنوشت شوم سیزیف شروع به  یا لحظه، آورد یمدر 

. ازوپ با به پریشانی و درماندگی ماجرا را کند یمسر بر آوردن 

، شرطی شمارد یمرا غنیمت  بازمی گوید و سیزیف که فرصت

که جای دخترانش را به وی  دیگو یم. او کشد یمبه میان 

بازمی گوید به شرط آنکه ازوپ به کاخ شهر کورنیت آب 

و سیزیف او را از کردار پلیدِ زئوس  ردیپذ یمبرساند. ازوپ نیز 

 .کند یمدر ربودن دخترانش آگاه 

 و گزیر دشو یم، بسیار خشمگین رسد یمخبر که به زئوس 

. زئوس، سیزیف ردیگ یمبه پادافره ای گران برای سیزیف  

 کند یمرا به کیفر کارش، به زندگی در جهان مردگان ایراخته 

 .فرستد یمو تاناگوس )خدای مرگ( را به سراغش 

و  بدیفر یم تر تمامسیزیف اما تاناگوس را به زیرکی هر چه 

وی مرگ را و نیر بندد یمبه دست و پایش زنجیرهای سنگین 

. زئوس با شنیدن این خبر، اینبار آرِس کشاند یمبه بند 

)خدای جنگ( را برای شکست سیزیف و رهایی تاناگوس به 

و با گرفتار  رهاند یم. آرس، تاناگوس را از بند فرستد یممیدان 

. اما سیزیف زیرک، برد یم ها هیساکردن سیزیف، او را به جهان 

برده شود، از آنجا  ها هیسان پیش از آنکه توسط آرس به جها

که از قوانین خدایان آگاه بوده است، به همسرش؛ مروپه، 

که از قربانی پس از مرگ برای او بر حذر  کند یمسپارش 

 باشد.

و به دست هاوس  برد یمآرس، سیزیف را به جهان زیرین 

. سیزیف در سپارد یم)خدای جهان زیرین( 

بان آوری و و با ز ندینش ینمآنجا نیز از کار 

ترفندهای خویش آغاز به فریفتن هاوس 

 خواهد یم. به او کلک می زند که کند یم

برای آنکه خدایان را شاد کند و در مقام 

جبران تقصیر برآید، برای مدت کوتاهی به دنیا برگردد تا به 

همسرش دستور دهد که پس از مرگش برای او قربانی کند. 

گیزه او برای قربانی کردن سیزیف و ان یها یمانیپشهاوس که 

و سیزیف به  دهد یم، به خواسته سیزیف پاسخ ندیب یمرا 

جهان زندگان بازمی گردد؛ داد و ستدی زیرکانه با خدایانِی که 

 !اند یقربان ی مردهکشته و 

، با دیدن گردد یمسیزیف که بار دیگر به زمین باز 

یا، زمین، روانی آب، گرمای خورشید و خروش در یها ییبایز

و تن به خوشی و خرسندیِ بی اندازه  سپارد یمدل به ماندن 

از هماغوشی و زندگی در کنار همسرش. پس، از بازگشتن به 

جهان زیرین سر باز می زند و ساده لوحیِ هاوس را به 

 .ردیگ یمریشخند 

، بار شود یمزئوس که از ماجرای حیله گری سیزیف باخبر 

تاناگوس را به سراغ سیزیف و دیگر بار  دیآ یمدیگر به خشم 

؛ گریبان سیزیفِ رود یم. تاناگوس به سراغ مردِ رِند فرستد یم

 و او را ردیگ یم شیها یشادو  ها یخوش ی انهیمطغیانگر را در 

 

آرس،سیزیفرابهجهانزیرین
ببردیم هدستهاوس)خدایو

 .سپاردیمجهانزیرین(
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 .برد یمبا زور و خروش به جهان زیرین 

سیزیف و همه  یها بیفراین بار، زئوس به تاوان همه 

به بر  کند یمرا محکوم  رندانه ریشخندهایش به خدایان، او

دوش کشیدن سنگی از دامنِ کوه تا به ستیغِ کوه، اما هر بار 

، سنگینیش دو چندان رسد یمکه سنگ به نزدیکای ستیغ 

شده و با بانگ مهیبی از سراشیبیِ بلندای کوه به پایین 

 ماند یم. سیزیف شود یمو این کار بارها و بارها تکرار  غلتد یم

 و حکم پوچ خدایان!

داستان سیزیف، بیش از آنکه متکی بر عناصر روایی خود 

خویش است. این داستان در  یا اسطورهباشد، وامدار الگوی 

که نه تنها انسان مدرن بلکه  کشد یمخود، کهن الگویی را بار 

انسان باستانی نیز با آن مواجه بوده است. این داستان با 

پوچی؛ با مسأله وجودی درگیر است، با مسأله  نیتر ژرف

 دیالکتیک معنامندی و بی معنایی.

سیزیف در داستان خود، دچار کاری 

بیهوده است. او محکوم و ایراخته شده که 

هر بار، سنگی را تا ستیغ کوه باال ببرد، اما 

سنگ به دستور خدایان، هر بار به دامن 

به  یا اراده. سنگ بی هیچ غلتد یمکوه فرو 

یان، از دستور خدایان، یعنی خواست خدا

جایگیر شدن در باالترین جایگاه کوه سر باز می زند و به 

. اما سیزیف چطور؟ آیا او نیز همچون سنگ، بی غلتد یمپایین 

، ها پرسش؟ پاسخ این اند بستهاراده است؟ آیا او را به زنجیر 

بدون هیچ گمانی، خیر است. پس چه نیرو و عاملی او را بر آن 

فرو غلتیدن سنگ، اراده نشان دهد که هر بار، پس از  دارد یم

 و سنگ را به باال بکشاند؟

آلبر کامو در کتاب اسطوره سیزیف، در پاسخ به این پرسش 

 : عصیان!دیگو یم

سیزیف در برابر پوچیِ وضعیت موجود، مقاومت نشان 

و این مقاومت، یک عصیان است؛ یک اعالن جنگِ  دهد یم

 سازنده است!

، چیزی جز شود یمنگریسته هنگامی که به زندگی سیزیف 

تکرار یکنواختی وجود ندارد. هیچ هدف و مقصودی فراتر از 

وضعیت موجود در کار نیست؛ هیچ کنشی که مبتنی بر 

؛ هیچ تغییری در ردیگ ینمخالقیت و آفرینش باشد، صورت 

و هیچ پیشرفتی انجام  شود ینمفرایند هر روزه سیزیف دیده 

بر انگشتانِ  یا حلقههیچ است، . هر آنچه هست، تنها ردیگ ینم

 عروسِ یأس.

 دهد یماما کامو در کتاب افسانه سیزیف، به خوبی نشان 

که همه اینها، تنها یک دید سطحی از زندگی سیزیف است. 

که  مینیب یمخوب که به جریان این زندگی نظر بیندازیم، 

سیزیف با تسلیم نشدنش، دهان کجی معناداری به خدایان 

هدف از پادافره و مجازات سیزیف چیست؟ مگر  ؟ مگرکند یم

نه آنکه خدایان با این حکم به دنبال از پای در آوردنِ سیزیف 

بیفتد؟ اما « غلط کردم»؟ به دنبال اینکه سیزیف به اند بوده

سیزیف، چون کوهی خستگی ناپذیر، همچنان سر پا ایستاده 

بگذارد. است، تا خدایان را تا ابد در انتظار )خماریِ( شکستش 

تغییری  تواند یمکه بخواهد  یا لحظهو بدتر آنکه، سیزیف، هر 

از صدای فرو  تواند یمدر وضعیت موجود خود ایجاد کند. او 

از نوازش بادِ  تواند یمغلتیدن سنگ به دامن کوه لذت ببرد. 

بامدادی به روی پوست تنش لذت ببرد و سوار بر سیمرغِ 

با دیدن  تواند یمدر نوردد.  جادوییِ خاطرات، سرزمینِ زمان را

پرواز یک پروانه بخندد، با غروب خورشید دلتنگ شود و 

از هر آنچه که وضعیت موجود  تواند یمبسراید. او  یا عاشقانه

نو و تکرار  یا لحظه، گذرد یمدر اختیارش 

نشدنی بیافریند و از خودِ وضعیتِ موجود 

فراتر رود، و این کنش خالقانه را هیچ خدایی 

 ان مانع شدن ندارد.تو

، یعنی خدایی کردن، یعنی ها دنیآفراین 

تسلیمِ پوچی نشدن، یعنی به مبارزه طلبیدن 

خدایان پوچی، یعنی عصیان. و عصیان در خود اراده را دارد، 

. و انتخاب یعنی اشتیاق، کند یمدر خود انتخاب را متجلی 

 یعنی امید.

چ از دیدگاه عصیان، آزادی، اشتیاق؛ سه ویژگیِ زندگیِ پو

که با پوچی زندگی کردن، روبرو  دیگو یمکامو هستند. کامو 

شدن با آن است و نگهداشت آگاهی نسبت به آن. درک این 

، و نه کشاند یمپوچی و ماهیت زندگی، انسان را به اعتراض 

تسلیم و درماندگی. بر همین اساس است که پوچ نگری 

 د شد.)نهیلیسم( منجر به انفعال و خودکشی نخواه

درک پوچی، آغازی است برای کشف معنا؛ نخستین گام از 

فرایند معنایابی و معناسازی. از دیدگاه کامو، پوچی مفهومی 

به آن معنایی خاص بخشید. عصیان و  توان یماست که 

ایستادگی، دومین گام از فرایند معنادهی به جهان پیرامون 

ول! پس دنیا بی معناست؟ قب: »دیگو یماست. انسان عاصی 

و اینجاست که « ، چون من خالقم.دهم یمخودم به آن معنا 

. به اعتقاد هایدگر، وجود شود یمحرکت به سوی معنا آغاز 

که انسان  آورد یمانسانی، با خود شرایط و امکاناتی را به همراه 

تازه و کشفِ این  یها دنیفهمدر میان این امکانات وجودی، با 

گوناگون می زند. اینجاست که امکانات، دست به خلق معانی 

. بنابراین، کند یممعنا و ارزش پیدا « خود را بشناس»جمله 

 پوچیدیگویمکامو با که
با شدن روبرو کردن، زندگی
آگاهی نگهداشت و است آن

 نسبتبهآن.
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، آگاهی و فهمِ شود یممعنا، از دلِ شناخت و آگاهی آغاز 

امکانات وجودی و چشم اندازهای خود، که اتفاقاً، پوچیِ جهان 

به مثابه گستره حضور ما، یکی از امکانات موجود در وضعیتِ 

. اصالً جهان، به خودی خود خالی از معنا است موجود است

مگر به واسطه حضور انسان در جهان که معنی را به وجود 

و با آن نسبت خود را با خود، با ) دهد یمو به جهان  آورد یم

(. این امر حتمی و سازد یمدیگران، و با جهان روشن 

همیشگی است و انسان آن را در فرایند تماس خود با جهان 

، و بسط و سازد یم، دهد یم، انتظام کند یمون کشف پیرام

. انسان به طور مداوم در حال دست ورزی با دهد یمتعمیم 

این معنا از طریق کنش خالق است. انسان برای این معنا، 

و  ها قوهو از این طریق،  کند یممصادیق عینی و عملی خلق 

و مسیر  رساند یموجودی خود را به فعل  یها لیپتانس

. و این گونه، وجودِ خاص خود را بر ردیگ یمفایی را پیش شکو

، و بر مرزهای کند یمو پرت  گسترد یمدنیا و جهان پیرامون 

تا  آورد یمهستی خود فشار  یها وارهیدوجودی خود، بر 

شود و از حالت کنونیِ خویش فراتر رود )حتی فراتر از  تر فراخ

و در  شیها انتخابو  ها یآزادافقِ مقصودِ خدایان( و بر امکانِ 

نتیجه بر تسلطش بر جهان خود و احساس کنترل ناشی از آن 

و تغییر ایجاد  برد یمبیفزاید. او در جهان پیرامون خود دست 

. و در دیافزا یمو  ندیآفر یم شیها هیسوبر  یا هیسو. کند یم

تمام این فرایند، همچنان معانی را بازآفرینی و بازسازی 

ی، و نیرو و تازگی آنها در پویایی انسان . قدرت معانکند یم

کنشی  ی مثابهاست؛ در کنش ورزیِ خالقانه او؛ در کار به 

 نو از دل  یها انتخابو  ها لحظهو  ها فرصتخالق؛ در خلق 

 

 

 باشد، از دلِ آنچه تواند یموضعیت موجود؛ برساختن آنچه 

خواست و اراده را در بند کرد.  توان ینمگاه  هیچ هست.

دایان هم از این امر آگاهند. حتی زمانی که انسانی حتی خ

که اراده نکند. او در  کند یماراده کند، دارد اراده  خواهد ینم

حال انتخاب کردن است، حتی زمانی که افسرده است. به 

گالسر )روانشناس فقید استرالیایی( در حقیقت دارد  ی گفته

تا فسرده  . به جای شاد زیستن، انتخاب کردهکند یمافسردگی 

 و غمناک باشد. 

؛ همان معنا است. بخشد یمآنچه که به اراده انسان جهت 

؛ دهند یمرا شکل  ها انسانباورها و اعتقادات  یها انیبنمعانی، 

برای تجزیه و تحلیل و تفسیر زندگی. و همین  ییها چارچوب

برای  شوند یممختلف زندگی، مبنایی  یها تیموقعتفاسیر از 

معانی به  مختلف. یها تیوضعی رفتار در کنش و عمل، برا

شدت در سبک و شکل رفتارها و در نتیجه زندگی ما تأثیر 

دارند. و این معانی برآمده از مواجهه ما با جهان پیرامون ما 

است، بر آمده از آگاهی و فهم ما از وضعیت موجود. از جایی 

ش ، بلکه ما آنها را در کنشوند ینمبیرون از ما بر ما تحمیل 

خود، از دل وضعیت موجود  ی روزههر  ی خالقانه یها یورز

. و در تقابلی همیشگی، این میده یمو انتظام  میکش یمبیرون 

 .بخشند یممعانی به رفتارها و زندگی ما انتظام 

شاید اسطوره سیزیف، به نوعی بازتاب همین سیکل 

چرخشی؛ سیزیف با  یها تقابلهمیشگی باشد؛ کهن الگوی 

و اسطوره نیز به  دهد یموزه خود به اسطوره حیات کنش هر ر

 ■ .بخشد یمسیزیف، حیاتی ابدی 
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 «سوران سرد»یادداشتی بر رمان  
 «سعید زمانی»؛ «جواد افهمی»نویسنده  

 

جنگ تحمیلی دهه شصت محمل آثار ادبی بسیار فاخری 

در کشور ما بوده است. به طوری که بر مذمت و کراهت این 

ساخته شده و آثار ادبی بسیاری به رشته  ها ملیفدوران 

تحریری درآمده است. یکی از مفاخر این آثار رمان سوران 

جنگ  ی بحبوحه. داستان در باشد یمسرد اثر جواد افهمی 

به نام سوران  یا دهکده. مکان داستان در گذرد یمتحمیلی 

است. سوران در این رمان مکانی در ارومیه 

فات موجز و دقیق توصی توصیف شده است.

خواننده خود را در  شود یمدر این اثر باعث 

این مکان تصور کند. ضد قهرمان در این 

حزبی  ی شدهداستان فقط سربازان اجیر 

کردها نیستند. هوای سرد و استخوان سوز 

و صبورتر  تر یقوارومیه، دشمنی به مراتب 

این رمان است. روایت  یها تیشخصبرای 

: سهراب نصرتی به شود یماینگونه آغاز  این رمان یا رهیدا

دنبال حیثیت از دست رفته خود به دنبال اسماعیل خسروی 

. سهراب، اسماعیل را گردد یمپس از بیست سال به سوران بر 

که قسمتی از امالک سوران خریده و  کند یمدر حالی پیدا 

و  شوند یممال و منالی به هم زده. سهراب و اسماعیل درگیر 

؛ سپس، به بیست سال قبل فالش شود یمینجا کات روایت ا

. زمانی که سربازانی به نام سینا و سعید به پایگاه شود یمبک 

 . از نقاطشوند یمجهنمی سوران به صورت تنبیهی اعزام 

 

 

 

 

 یا یادباثر غیر خطی بودن آن است. تاکنون آثار  مثبت این

وایت خطی ر اکثراًکه در زمینه دفاع مقدس منتشر شده بود 

داشتند. ولی نویسنده با چیرگی تمام روایتی مدرن و تکان 

دهنده از مقطعی از زمان جنگ را به تصویر کشیده است. به 

قول برخی نویسندگان، نویسنده این اثر با موفقیت تمام قالب 

تا مخاطب درگیر اثر شود.  اندازد یمخود را برای خواننده 

 شوند یمح روایی به جا طر یها گرهمعماها و 

تا مخاطب را درگیر خود کند و در انتهای 

تا صفحه آخر ادامه پیدا  ها ییگشارمان گره 

. رها کردن این رمان برای مخاطب کند یم

بسیار مشکل است. چرا که بسیار خوش 

تعلیق نگارش شده است. سابق بر این، 

خارجی شامل اینگونه روایت از  یها رمان

به نوعی موزائیکی و پازل وار و  یا رهیدانوع 

بوده است. ولی نویسنده بسیار با موفقیت تمام اثری ادبی و به 

خلق کرده است.  یا شهیکلیاد ماندنی و روایتی مدرن و غیر 

یکی از مفاخر ادبیات  کند یماین رمان عالوه بر این ثابت 

که یکی از مفاخر حوزه  کند یمحوزه دفاع مقدس است، ثابت 

 توان یم. حتی باشد یمدر کشور ما نیز ادبیات تعلیق و معما 

پا را فراتر گذاشت و کمی با جسارت گفت که این اثر از 

بسیاری از آثار ادبی حوزه تعلیق و معما در دنیا نیز برتر 

 ■است.

 

ثابت این بر عالوه رمان این
ادبیاتکندیم مفاخر از یکی

حوزهدفاعمقدساست،ثابت
کهیکیازمفاخرحوزهکندیم

شورادبیاتتعلیقومعمادرک
 .باشدیممانیز
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 «عقاید یک دلقک»معرفی کتاب   

 «نیا طیبه تیموری» ؛«هاینریش بل» سندهینو 
 

 ش بلینری، نوشته ها«کدلق یکد یعقا»تاب ک

(Heinrich Boll) شریف لنکرانی، محمد  توسط

است  ترجمه شده یو باستانی به زبان فارس زاده اسماعیل

تر و  زاده، ترجمه روان لیهرچند ترجمه محمد اسماع

 باشد. یم یرگذارتریتأث

دسامبر  12، متولد (Heinrich Boll) ش بل ینریها

 ذشت.ش درگیدر النگن برو 21۹۱در کلن، در سال  2121

دنبال آن نوشتن از تالش انسان در  انتقاد از جنگ و به

ه با کزه یباانگ ییها تیسعادتمند با خلق شخص یساختن زندگ

رند یگ یده میجامعه را ناد یها یزدگ ، واپسیریناپذ یخستگ

« میارد در ساعت نه و نیلیب»متعهد ساخت.  یا سندهیاز او نو

د انتقاد یه تشدب ی( و21۹۱« )ک دلقکید یعقا»( و 21۱1)

نشان  یتک افراد برا پردازد که در آن تک یم یا از جامعه

شاد پس زده  یک زندگیشان و ساختن یدادن استعدادها

را از آن خود کرد و  2111سال  یزه نوبل ادبیشوند. بل جا یم

 پن یاست انجمن ادبیر یمدت چهار سال متصد یبرا

(P.E.N.) .زبان ترجمه  ۹۱ش بل تاکنون به ینریها آثار شد

 شده است.

د، یعاشقانه ماندگار نام یکتوان این کتاب را  یبه جرأت م

که همسرش ماری او را ترک « شنیر»ه در آن دلقکی به نام ک

کرده و به همین دلیل دچار افسردگی شده، برای تسکین 

دلقکی که به مشروب »است.  ش به مشروب رو آوردهیدردها

«. کند ساز مست سقوط می نیروی بیاورد، زودتر از یک شیروا

دهند. مشروب و ماری.  فقط دو چیز این دردها را تسکین می

 .ست ولی ماری نه. ولی او رفته مشروب یک تسکین موقتی

ر یشن یارکه پس از خرابک شود یمشروع  ییداستان از جا

مواجه شده و  یپول یش، با بیت پایصحنه و مصدوم یبر رو

موجود در دفترچه تلفن با  یاسام یرد از رویگ یم میتصم

ن یرد و در همیتماس بگ کمکدرخواست  یانش برایآشنا

 ند.ک یرود و خاطراتش را مرور م ین، بارها به گذشته میح

ماری همسر او یک کاتولیک بوده و در جوانی با هم فرار 

اند و بدون اینکه با هم ازدواج کنند با هم رابطه  کرده

داده و باالخره روزی از او  اب میاند. این امر ماری را عذ داشته

 .کند فرار می

بلندی از مشاهدات آدمی سرخورده و  ییگو تککتاب 

شخصی است، هرچند به نظر  یها خاطرهگرفته از  مایه

دش دارد. هانس یبا عقا یکیر ارتباط نزدیدگاه شنیرسد د یم

مش یه تصمکاست  دنیا آمده بورژوا به یا خانوادهشنیر، در 

 است. ساختهدن از او انسانی مرتد ش کدلق یبرا

 یسایلکو  یاسیه در مخالفت با اوضاع سکتاب کن یا

 ز ویانگ است تلخ و غم یار آن زمان نوشته شده، اثرک محافظه

ش بل معتقد ینریدارد. ها یکاتولک یسایلکبه  یانتقاد ینظر

رده و کانت یسا در سده گذشته به مردم آلمان خیلکه کاست 

تلر، عمالً از او یه یر انسانیبرابر اعمال غوت خود در کبا س

 رده است.کت یحما

 یپرداز تیه با شخصکمحتواگراست  ین اثر، اثریدر واقع ا

دست  یکم و کمح یتابکبه  یو ارجاعات درون متن یقو

 ل شده است.یتبد

 :میکن یمتاب را با هم مرور کن یاز ا ییها بخش

ی  فهوظی»نام  شنوم هنوز چیزی به که می از این»

وجود دارد و قانون و کلیسا زن را طبق قرارداد « زناشویی

شوم و ترس  کند دلواپس می موظف به اطاعت از آن می

توان با زور  گیرد. محبت و صمیمیت را نمی وجودم را فرا می

 «در مردم به وجود آورد.

درباره پول و هنر حرف  یسکگر با یه دکهاست  مدت»

 یجا یکنند، ک یهم برخورد م دو با نیه اکزنم. هروقت  ینم

 «ار لنگ است.ک

ه کاست  یبدتر از آن وضع یاست، ول یز بدیفقر چ»

 یطور یکشان  یه زندگکت مردم، آن قدر دارند یثرکا

 «گذرد. یم

ه ک ییارهاکچه: مجبور بودن به انجام  یعنیبودن  یعاد»

 ■ «ندارد. یل انسان در آن نقشیم
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 «برد یمرا  ها زنباد » تانمجموعه داسبررسی  
«وفاکشاورزی»؛ «حسن محمودی» سندهینو 

 

را  برد یمرا  ها زن، مجموعه داستان باد یحسن محمود

ن مجموعه، پانزده یرد. اکدر نشر ثالث چاپ  1۹سال 

دارند و  یبا هم ارتباط درون یه گاهکوتاه دارد کداستان 

 یزن یتهایدر قالب شخص کنند یمرار کخودشان را ت یگاه

از صورتشان را  یاز آن بخش یا بافهدارند و  یبلوط یه موک

هم  ی. گاهاند شوم یه حامل خبرهاک ییالغهاکا یپوشانده 

مثل داستان دهم مجموعه  اند یقبلداستان  ی ادامهداستانها، 

 یسیع"داستان دوم  ی ادامهه ک "رندیم یمروز یکهمه "

 است. "یقل

ت یاکمثل ح اند تیکاح ین مجموعه، بعضیا یها داستان

به و یا و مرد غریت ماریاکو ح یکناتمام بز و درخت آسور

در  یبعضی در فضایی شبیه سورئال اتفاق می افتند. گاه

مثل  یتیابان ستارخان، با شخصیتهران و خ یآشنا یفضا

 ی ساخته یمیر است و نیفالگ یمیه نک میشو یمس روبرو یان

با او  یشباهت اصالًه ک یدختر عابر یمیو باز هم ن یذهن راو

خواننده  یست. گاهیندارد. هم هست و هم ن اش گذشتهو 

داستان  یو گاه ماند یم یو تا آخر در ابهام باق شود یمج یگ

 با گذشته. شود یمب کیحال تر

نار سخت خوان بودن داستانها و شباهت آنها به کدر 

سنده ینو یه گاهکنو یالوکتالو یبورخس و ا یداستانها یفضا

به  ها داستان، کند یمن دو اشاره هم یداستان به ا یدر ط

 ید و زندگیجد یم را با فضای، افسون قدیبکیل ترکش

ه ذهنش با کاست  یامروز یمرد ی. راوزندیآم یم، یشهر

از  یانباشته شده و در تهران امروز، به دنبال رد ها افسانه

 .گردد یمشهرزاد  یافسون داستانها

ر از داستان اول، یمجموعه، به غ یانهازبان، در تمام داست 

به  یاست و گاه یستیرئال یو شاعرانه است، زبان یه ادبک

. اما آنچه مجموعه داستان را منحصر به رود یمسمت اطناب 

است. مجموعه با  ها داستان ی العادهنش فوق یرده، چکفرد 

 برد یمرا  ها زنو با داستان باد  شود یمآغاز  یداستان بلوز آب

ان یآن قرار گرفته، به پا نام مجموعه داستان هم بر هک

مرد داستان آنقدرها بر  یها تیشخصه کنیبا ا .رسد یم

از  شان یزندگستند و انگار داستان یسرنوشتشان مسلط ن

ن یار خودشان، رغم خورده است، اما ایاخت یمدتها قبل ب

و  شود یم، دو چندان رسد یمبه زنان مجموعه  یانفعال وقت

ترازو به نفع  ی کفهمرد/ زن،  ی دوگانهقابل در ت

 است.  تر نییپامرد داستان  یها تیشخص

  
زنانی که مثل آلوشا در داستان قول و قرار، آنقدر منفعلند 

عشق نوجوانی همسرشان را هرساله با او به  ی خاطرهکه 

یا مثل پری ناز علیرغم شاعر بودن، دل و  نندینش یمجشن 

و  دهند یمسر داستان نویسی، از دست دینشان را با دیدن پ

و نیاز و در پایان، مردهای داستان در  شوند یمسراپا عشق 

که سالها پیش، نه بر دلشان، بلکه  شوند یمبند تعهدی اسیر 

 انگار بندی بر پاهاشان بسته است.

به پشت وانت  ی، گاهی با طوفانبرد یمرا  ها زنباد، 

 یه تماشا نشسته و گاهشوهر ب یوقت ،برد یم هندوانه فروش

. در داستان برد یمزن برباد رفته،  یک یباد زنان را با تماشا

از  یریشگیپ یما برایت زن داستان، سی، شخصیانیپا

س کن عیو ا رود یممشابه، با باد  یدچارشدن به سرنوشت

ه ک یا مجموعههوشمندانه است بر  یانیو پا یمنطق یالعمل

 اند یراضو  اند رفتهنفعال زن داستانش بر باد ا یها تیشخص

به آن،  یه جامعه به انتخاب خودش گاهک ییها برچسببه 

مثل  یدر داستان یو گاه یصبور ی، گاهدهد یم ینام وفادار

 .یرکقول و قرار، نام روشنف

، زن داستان آخر، موفق یط مساویه در شراک ییها نقاب

د ناباور را با خو یتا راو شود یمبه برداشتنشان از چهره 

 "؟یگر دوستم نداریگفتم: د"ند. کانش، دچار هراس یعر

ن چهره یو ا "از اولش هم دوست ات نداشتم. "ما گفت: یس

نه  یا چهرهردن به آن را داشته باشد، کاگر جامعه توان نگاه 

ده آل یا سم ویمانتال ی، بدون سانتیانسان کامالًه کبل کهولنا

گر را یفتن زنان ده برباد رک یر است از زنیدست و پاگ ییگرا

 ■ به تماشا نشسته است.
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 «روباه شنی»مجموعه داستان  بریادداشتی   
 «مصطفی بیان»؛ «محمد کشاورز»نویسنده  

 
، برنده جایزه کتاب «روباه شنی»مجموعه داستان چاپ دوم 

توسط نشر  ،1۱در سال  جالل آل احمد ایزه ادبیسال و ج

 .چشمه روانه بازار شد

داستان نویسی می گویند:  یها کالسآموزگاران داستان در 

« .گیرند خوب اغلب در نقطه بحران شکل می یها داستان»

و یا یک اتفاق در زندگی انسان،  شگفت عامل یک یعنی ورود

آن تحت تاثیر قرار  یها آدمکه شکل زندگی و  شود یمباعث 

 توان یممتولد شود؛ آن موقع است که « داستان»بگیرد و یک 

 یها داستانخلق شده است. برخالف « داستان»گفت یک 

امروز که اشباع شده از نوشتن زندگی روزمره بدون یک گره 

 یها داستان از ، تقلیدی استها داستاناین نوع داستانی! که 

 .جوامع صنعتی

نگاهِ نویسنده به محیط اطرافش با بقیه مردم متفاوت است. 

یک نقطه بحران یا اتفاقی  یک نویسنده به محش اینکه با

. در واقع با نوشتن، سدینو یمآن را روی کاغذ  شود یممواجه 

و به شکل داستان  کند یمبرای کاغذ تعریف  مثالًآن را 

به  ها تیواقعداستان،  معموالًدر اینجا باید گفت،  .سدینو یم

تخیالت نویسنده است که با آب و تاب و با جذابیت  ی اضافه

 .شود یمبیشتری بیان 

 شامل نه داستان کوتاه ،«روباه شنی»داستان  ی مجموعه

نویسنده، عالوه بر آنچه تجربه کرده یا شنیده است به  است که

 ها داستانکمک تخیلش مطالبی را نیز برای جذاب کردن به 

 .دیافزا یم

در قیاس با  این مجموعه داستان بارز یکی از نکات

 وحوش بیشترشان حول وزهااین ر کوتاه ایرانی که یها داستان

سعی  نویسندهاست این است که زندگی روزمره و آپارتمانی 

بگذارد و نگاهی به  قدمی فراتر از زندگی روزمرهکرده است 

 پنهانی زندگی روزمره همراه با مضمون داستانی یها هیال

و « پرنده باز»طنز در دو داستان  یها رگهبیاندازد. گاه با 

و یا با زبان تامل برانگیز  «سوت بزن آهنگ پلنگ صورتی را»

 «.هشت شب، میدان آرژانتین»و « روز متفاوت»در دو داستان 

کتاب، یک  یها داستاندر بیشتر 

 ی روزمرهجریان  عامل هست که وارد

و  شود یمداستان  یها آدمزندگی 

باعث خلق یک داستان جدید 

است  یکشیگاهی این عامل . گردد یم

گلدان »داستان  مثل گلدان سنگین در

 پالک  ، یا«های سفید آبی، میخک

 

و یا « غار را روشن کن»شهادت همسری غایب در داستان 

این عامل  گاهی و« زمین بازی»کودک درون در داستان 

روز » یها داستانو روباه در ، کاسکو ها سگحیوان است مثل 

 .«روباه شنی»و « باز پرنده»، «متفاوت

 شود یمی که در زندگی با آن مواجه نویسنده عالوه بر واقعیت

. نویسنده با استفاده از کند یماز تخیل خودش نیز استفاده 

را ماهرانه و به زیبایی در ذهن خود  ها آن، اش یداستان یها گره

مبدل « داستان خوب»آنقدر شاخ و برگ داده که امروز به یک 

 شده است.

چیده شطرنج اش را در کنار هم  یها مهرهنویسنده طوری 

. به عبارتی، شود یمکه برای خواننده محسوس و قابل باور 

نویسنده در این مجموعه داستان، تخیالت فعال ذهن خودش 

رایج در داستان، پرداخته  یها اغراقرا واقع بینانه و بدون از 

این کتاب برای  یها داستاناست. چرا که خواننده با خوانش 

از داستان از واقعیت  که آن بخش کند ینمتصور  یا لحظههیچ 

به دور است و یا یک زندگی ساده روزمره تقلیدی از کشورهای 

 .خواند یمصنعتی را 

یکی از نکات قوت این کتاب این است که خواننده با 

زیرا رویدادها و  کند یماین کتاب ارتباط برقرار  یها داستان

داستان برای خواننده باورپذیر و طبیعی نشان  یها مضمون

مورد پایانی این که خواننده با خوانش این  شده است.داده 

است که بین  ییها یریدرگ؛ کند یمکتاب با آن برخورد 

. دهد یمو افکار آنها روی  ها خواستهو رفتارها و  ها تیشخص

یافت. در « روباه شنی»در داستان  توان یمبارز آن را  ی نمونه

ه با چشم این داستان، شخصیت اصلی داستان با نثری شاعران

با حال و هوایی سرگردان  ها آدماندازی وسیع از کوه، دشت و 

 در حال درگیری و کشمکش است.

رفیقم روباهه. راننده با دهان باز برگشت رو به او؛ همه جور »

آدم دیده بودم اما تو یکی دیگه نوبری! بگو ببینم شغلت چیه؟ 

زیر قاه قاه . راننده زد کنم یمکامیون دارم. خاور. مرغ جابه جا 

حنده. ماشین کمی قیقاج رفت اما زود کنترلش کرد. تو دیگه 

کی هستی بابا! آخه آدمی که مرغ مردم دستش امانته با روباه 

 )متن داستان روباه شنی(.« رفاقت می کنه!؟

متفاوت و پنهان  یها هیالاز  شیها داستاننویسنده با نگارش 

روباه شنی(. از  )مثل داستان دیگو یم شیها آدم یها تیشخص

 که سدینو یمی داستانش ها درونی آدم یها تناقش تضادها و

و اینگونه باعث  شود می خواننده گاه موجب خنده و گاه وحشت

 ■ .شود یمتامل خواننده 
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 «بی تصویر منِ» نگاهی به رمان 
 «فاطمه رستمی»؛ «فرخنده حق شنو»نویسنده  



اد و شش منِ بی تصویر رمانی است با سیصد و هفت

، 2۱1۱ صفحه، اثر فرخنده حق شنو. این رمان در بهمن ماه

همان طور که در مقدمه کتاب نوشته  –انتظار  ها سالبعد از 

، و حتی نسخه اولیه از سال 1۱شده است، یعنی از سال 

به نگارش در آمده است و انتشارات علمی آن را به  -۹1

جستاری  چاپ رسانده است. برخی از آثار دیگر نویسنده:

، و جستاری ۱ گرید، جستاری 1، جستاری دیگر 2دیگر 

نقد و بررسی ادبیات داستانی و پژوهش  یها کتاب –۹دیگر 

بی  یها برهنهحسرت خیس،  یها داستانو مجموعه -

و مجموعه داستان امیر  -بزرگسال -احساس، کابوس، حذف

، رمان دختران یا قورباغهعلی و دهکده جهانی، رمان مردان 

 -نوجوان  – ها یخاکسترطره، رمان خا

 هستند. و...

رمانی است سیال  «من بی تصویر»

ذهن، که با شکل چند زبانی روایت شده 

است. در واقع چند شخصیت با چند 

. از پردازند یمبه بیان داستان  روایت

زنی به نام سوسن  ها تیشخصجمله این 

تمام  دیگو یماست که در روایت خود 

را در غربت زندگی کرده است  اش یوجوانندوران کودکی و 

است که با  یها دغدغه نیتر بزرگوبرگشتن به وطن یکی از 

. این شخصیت استاد شود یمازدواج با پرویز امکان پذیر 

دانشگاه و نویسنده است، که با وجود مشغله زیادی که دارد، 

زندگی و  یها تیمسئولهمه  شود یمبعد از ازدواج مجبور 

عجیب آن را خود به تنهایی بر دوش بکشد.  حوادث مهم و

دیگر به لحاظ  یها تیشخصشخصیت پردازی سوسن و 

عمیق احساسی، و  یها نکتهو  ها ظرافتتوجه به بعضی 

شخصیت پردازی سوسن علیرغم .اند تأملاجتماعی قابل 

به کار رفته در رمان، مانند بعضی  یها کیتکنو  ها شکل

است که خواننده آن را در  یا گونهکالسیک به  یها رمان

 یها تیشخصچنان که  کند ینمذهن نگاه داشته و فراموش 

 یها تیشخصپروین و نیلوفر و خانم جان و ژولیت و بقیه و 

.مرد نیز چنین رفتاری با خواننده دارند

توجه به  رسد یمبه نظر  ها تیشخصدر کنار توجه به 

و حتی کهنه ایرانی  تمدن بومی، یباورهاآداب و رسوم، 

  که در دو چرا دیگر نیز دغدغه نویسنده است، یکشورها

 

روایت دیگر خود، یکی کتابی که شخصیت رمان مشغول 

نوشتن آن است، همچنین حکایت زندگی پروین، دوست و 

همکار سوسن، که زنی از تبار اشراف قاجار است، نیز خود را 

. همچنین دغدغه و توجه دیگر دهد یمبه خوبی نشان 

نده، اهمیت حضور زن در اجتماع است چرا که عالوه نویس

بر سوسن که استاد دانشگاه و نویسنده است، پروین نیز 

با سابقه است. بیشتر  استاد دانشگاه و پژوهشگری

زن فعال و تحصیل کرده ودارای رأی و نظرند.  یها تیشخص

روایت نویسنده از شخصیت پروین درجاهایی به حقیقت 

حقیقتی شگفت و خواندنی. نویسنده اما  شود یمنزدیک 

متفاوت و در  یا یزندگشخصیت پروین را استثنایی با 

 کند یممعرفی  ارتباط با شاهزده ای قاجاری

. گذارد یم اش یزندگکه تأثیر عمیقی بر 

شخصیت پردازی او هم به لحاظ 

 یها زنروانشناختی و در مقایسه و توجه به 

 زمان خود قابل تأمل است.

عالوه بر توجه به  «بی تصویرمن  رمان»

چند  یها کیتکنبا استفاده از  ها تیشخص

 یها وهیشزبانی و سیال ذهن و به کار گیری 

یا در  ها داستاندور و نزدیک، توانسته  یها یتداعفلش بک و 

داستان را از یک نواختی بیرون بکشد، ضمن  یها تیرواواقع 

 یها تیرواا، در تا انته ها تیواقعبعضی  نگه داشتنبااین که 

به رمان که بیش از چهار روایت اصلی و چند  مختلف نیز

ببخشد و خواننده را تا  داستان فرعی دارد، کششی خاص

انتها با خود بکشاند. این جریان به خصوص در داستان کتابی 

که سوسن مشغول نوشتن آن است، بیشتر به چشم 

دارای  . که این داستان عالوه بر سرگرم کنندگی،خورد یم

است که توجه به هویت و سنت ایرانی را  یا ژهیواهمیت 

آن را بازگویی  یها ارزشو به نوعی آکادمیک  شود یمشامل 

. اما ارزش واقعی این کار این است که به شمارد یمکرده و بر 

.پردازد یمطور غیر مستقیم و به شکلی تلویحی به آن 
اختار که شاید بتوان گفت این رمان از نظر توجه به س

و همچنین  اند توجهامروزی نسبت به آن بی  یها رمانبرخی 

دیگر فاقد آن هستند و یا  یها رمانتوجه به قصه که بعضی 

و یا فقط به تکنیک توجه  کم رنگ است، ها آنقصه در 

دارند، تفاوت دارد. زیرا من بی تصویر عالوه بر توجه به 

تصویر» بی من است« رمانی
چند شکل با که ذهن، سیال
در است. شده روایت زبانی
چند با شخصیت چند واقع

داستانروایت بیان به
 .پردازندیم



 

 0316 اردتشهبی ماه  |چوکماهناهم ادبیات داستانی |هشتادو یکمشماره 11

 یها قصهار تکنیک و فن، چندین قصه اصلی دارد که در کن

فرعی که هر کدام داستان خود را دارند ودر واقع به هم 

که جز قصه اصلی بقیه حکم شاخ  ردیگ یم، شکل اند وستهیپ

فرعی نیز  یها داستانرمان را دارند. گرچه  یها برگو 

از داستان فرعی شخصی به  توان یممهمند. به عنوان مثال 

داخلی او و  نام عابدینی نام برد که سیاسی است و زندگی

اول باز خورد کالنی دارد.  یها تیشخصاثرش بر زندگی 

در حد یک شخصیت اصلی اهمییت  شخصیت پردازی او هم

دارد. باید گفت شخصیت پردازی مردهای داستان نیز از 

خاصی برخوردارندکه گویای روح لطیف و خشن،  یها یژگیو

همند.  فداکار و خودخواه، مهربان و قصی القلب و ... در کنار

اصلی به  یها تیشخصو  اند یخاکستر ها تیشخصدر واقع 

 هیچ عنوان تیپ نیستند.

مهم دیگر رمان  یها تیشخصدر روایت پرویزکه یکی از  

روایت او کشش خاصی در داستان را موجب  اتفاقاًاست و 

، به حال و هوا و فضا و مکان کشوری که سوسن در شود یم

به خصوی شهری چون ونیز، ، ایتالیا و کرده یمآن زندگی 

توجه شود که این امر سبب آشنایی مخاطب با مردم آن 

، همان طور که تصویر شود یمکشور و آداب و رسومشان 

که گیالن است، این  اش خانوادهمحل واقعی زندگی پرویز و 

و  باورها. آن زندگی اصیل با شود یمآشنایی را موجب 

مال. که این روند خاص ایرانی مردم ش یها عادتو  ها سنت

در داستان ژولیت به رسوم مردم آذربایجان، به شیوه زندگی، 

 در کنار روش زندگی مردم  ها آن، غذا خوردن و... ها معاشرت

. شخصیت پرویز نیز به لحاظ روانشناسی پردازد یمتهران 

با او همذات  توان یممهمی است که  یها تیشخصیکی از 

ر زندگی خیلی از مردم پنداری کرد. این شخصیت شاید د

از حقیقت وجودی  تواند ینموجود دارد ولی هرگز کسی 

را بشناسد. همان طور که شخصیت  ها آنبا خبر شود و  ها آن

 اول رمان یعنی سوسن نتوانست او را بشناسد.

رمان در کنار هم  یها داستانهمان طور که گفته شد 

این  .شوند یمو در جاهایی به هم متصل  شوند یمروایت 

وابستگی در روایت در نهایت نشان دهنده مفاهیم مهمی 

است که به عشق، خانواده و تعهد نسبت به آن، جنایت، 

. پردازد یم، سیاست انقالب اجتماع قتل، تاریخ، فلسفه،

مفهوم فلسفی داستان نیز به طور غیر مستقیم در راستای 

 . شود یمارایه  ها تیشخصتفکر 

سیاست در رمان توانسته به آن و این توجه به فلسفه و 

 قوت بیشتری ببخشد.

اما اشکال مهمی که این رمان دارد، مقدمه آن است که 

کتاب شکلی  یها بخشمانند بعضی  ها یبعضشاید به زعم 

پست مدرنی دارد و به بعضی موارد از کتاب اشاره دارد که 

بهتر است باشد، ولی به نظر نگارنده لزومی برای نگارش آن 

اشکال دیگر آن جلد آن است که عنوان کتاب را با  نیست.

تصویری آن قدر درشت نوشته که نیمی از عنوان کتاب که 

و در صفحه  دیآ ینماول عنوان نیز هست، به چشم  اتفاقاً

عنوان کتاب را از  تواند ینمقبل نوشته شده. یعنی کسی 

 ■ به راحتی بخواند. روی جلد آن
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 «خوان دوم»داستان  یستیونیخوانش امپرس 
 «شهناز عرش اکمل»؛ «لیال صادقی» سندهینو 

 

از ریشه امپرسیون به معنی تاثر و برداشت  سمیونیامپرس

ای و آنی است. این مکتب از یک سبک در نقاشی  لحظه

رود  فرانسوی گرفته شده و درباره آثار و قطعاتی به کار می

که آنها  کوشد های ذهنی می که به جای دالیل بیرونی حس

کند  را به همان صورتی که مشاهده کننده احساس می

توضیح دهد. البته امپرسیونیسم در ادبیات نه یک سبک و 

شود.  جنبش بلکه نوعی تمایل در روش نوشتن محسوب می

ها و در  ها و ایماژیست وه در اشعار سمبولیستیاین ش

شود و در برخی آثار قرن  بسیاری از اشعار مدرن دیده می

های جوزف کنراد و ویرجینیا وولف نقش  مانند رمان 21

دارد. )فرهنگ آکسفورد، ذیل 

 امپرسیونیسم(

ف فرهنگ آکسفورد، یطبق تعر

 یکه کتب بلکم یکنه  مپرسیونیسما

ش در نوشتن است. رضا یگرا

 یها تبکمتاب کز در ین ینیدحسیس
او  یتاب دو جلدکپردازد و در سراسر  ین مقوله نمیبه ا یادب

بار  یکو تنها  اشاره شده مپرسیونیسما چند بار به نام اتنه

برای امپرسیونیسم »چند سطر راجع به آن سخن رفته است: 

نقطه قاطع آفرینش هنری وقتی است که هنرمند از طبیعت 

گیرد و برای اکسپرسیونیسم لحظه پس از آن مطرح  تاثیر می

 ای که آن تاثیر درونی شده با ترکیبی است. یعنی لحظه

 (1۱۱: 1، ج 2۱12)سید حسینی، «. شود جدید ظاهر می

ز آن را جزء ین ینید حسیه سکانگر آن است ین بیا 

تاب کلدر در یتر چایند. اما پک ینم یبند طبقه یاتب ادبکم

سم قرار یتب مدرنکر مجموعه میسم را زیونیامپرس سمیمدرن

سم هم یونیه امپرسکتوان گفت  ین اساس میدهد و بر ا یم

است  یتبکسم میا سوررئالیسم یسم، فوتورینند سمبولبه ما

رد و آنچه امروز از یگ یل مکتب شکابر م یک یه تحت لواک

 است در نوشتن. کیده است سبیآن به رس

 2۹1۹د گفت در سال یسم بایونینه امپرسیشیدرباره پ

گروهی از نقاشان جوان و مستقل فرانسوی از جمله کلود 

جمن بی نام تشکیل دادند و انک   (Claude Monet)مونه 

نگار بعد از مشاهده  نمایشگاه خاصی برپا کردند. یک روزنامه

ای با کنایه  در مقاله« طلوع آفتاب»تابلوی مونه با نام 

ها  امپرسیونیست دهندگان را امپرسیونیست خواند. نمایش

 به اثرات گذرای نور توجه داشتند  خصوصاًنقاشانی بودند که 

 

از نقطه نظر ذهن خود ین تصورات آنی را خواستند ا و می

به تصویر بکشند. در ادبیات نیز امپرسیونیسم برای توصیف 

روشی از رمان نویسی بود که به تمرکز بر درون و ذهن 

پرداخت و بی توجه به واقعیت خارجی  شخصیت اصلی می

( پس از آن بود که این نام توسط ۱1۹: 2۱۹۹بود. )گودن، 

یرفته و در سراسر جهان متداول شد. خود نقاشان نیز پذ

سپس این اندیشه از نقاشی وارد حوزه ادبیات شد و گفتنی 

است که اصول و مبانی این مکتب در هردو حوزه ادبی و 

 هنری مشترک است.

. افتندی یهای هنری تحوالت مهم جنبش 21در قرن 

ها امپرسیونیسم بود.  جنبشآخرین این 

ها  ن زیباییها زندگی را دید امپرسیونیست

این مکتب از بسیاری جهات . دانستند می

مانند رئالیسم بود. زیرا هدفش آن بود که 

شیء معینی را در لحظه معینی به تصویر 

بکشد و جلوه نور و رنگ را در یک لحظه از 

در این سبک، نقاشی کردن  یزمان نشان دهد. از نظر تئور

شد. یک چیز باید به اندازه نگریستن آن شیء طول بک

نقاشان امپرسیونیست  (2۹۹-2۹1: 2۱۹۱)چایلدز،

خواستند امپرسیون فرّار را از دیدگاهی ذهنی ارائه دهند.  می

آفریدند  ای نداشتند و اثری که می آنان به بیان صریح عالقه

 (211: 2۱۹۱به دریافت بیننده بستگی داشت. )کادن، 

ده ه شالوکاست  یتبکسم میونیه امپرسکد گفت ین بایبنابرا

دهد و سوژه  یلحظه رخ م یکه در ک یآن تاثر است؛ تاثر

ده یه در ذهن و دک یاتیل و هکمورد نظر به همان ش

 د.یآ یاغذ مکا یبوم  یبندد، رو یهنرمند نقش م

 امپرسیونیسمدرنقاشی

ها و  اصول تکنیکی امپرسیونیسم در نقاشی، تقسیم سایه

ستمرار و درخشش ناثابت رنگ است. یعنی برتری لحظه بر ا

بقا. به این مفهوم که هر پدیده یک احساس و یک طرح 

تکرارناپذیر است و موجی بر شط زمان. )یاحقی و پارسا، 

های تابلویشان را از  ها سوژه ( امپرسیونیست11۹: 2۱۹1

دادند از نمایی  کشیدند بلکه بیشتر ترجیح می روبرو نمی

را باعث ایجاد  تر نقاشی کنند. آنان ژرف نمایی باالتر یا پایین

ها را به طور طبیعی نمایش  دانستند و سوژه توهم می

اشیا، سه بعد نمایی و . ترسیم خطوط خارجی دادند نمی

رعایت غلظت رنگ که از اصول مهم نقاشی رئالیستی است، 

نه ادبیات در امپرسیونیسم
یکسبکوجنبشبلکهنوعی
نوشتن روش در تمایل

 شود.محسوبمی
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شود؛  در امپرسیونیسم به تالش برای نمایش نور مبدل می

 (112: 2۱12)پاینده، 

در این مکتب تجسم اثرات  به عقیده کروچه کار نقاش

آنی و گذرانی است که از عالم خارج در ذهن او نقش 

بندد نه اینکه بخواهد یک حقیقت ثابت را که دستخوش  می

درپی است، کشف یا یک معنی باطنی در آنها  تغییرات پی

جستجو کند. نقاشان این مکتب بنای کار خود را بر دقت در 

ا از فضای بسته به هوای تاثیر نور نهادند و محل کارشان ر

یک منظره طبیعی را بارها در ساعات  ها آنآزاد بردند. 

کردند و حاالت آن تصاویر بسته به  مختلفی از روز نقاشی می

تفاوت نور با هم تفاوت داشت. گفتنی است چون این 

کرد،  ها جلوه می ها بیشتر به صورت تفاوت رنگ تفاوت

ف هستند تا نقاش نقاشان این مکتب به نقاش رنگ معرو

 (1۹-1۱: 2۱۱۱موضوع. )کروچه، 

ترین ویژگی نقاشی امپرسیونیستی امتزاج رنگ است.  مهم

ها را به صورت  یعنی در هم آمیختگی بصری. درواقع رنگ

ها در چشم  زنند و رنگ خالص با ضربات قلم مو بر بوم می

بنابراین نقاش  .یابد بیننده به صورت امتزاج یافته نمود می

برداشت شخصی خود را از سوژه و مناظر روی بوم  باید

 (11۱: 2۱12مشابه آنها. )پاینده،  کامالًبیاورد نه تصویری 

 امپرسیونیسم در ادبیات

با آثار کسانی چون فورد و  212۱امپرسیونیسم در دهه 

تا  باًیتقرکنراد به ادبیات داستانی اروپا و آمریکا راه یافت و 

دار بود. در همان زمان کسانی زمان جنگ جهانی اول پرطرف

چون چخوف، اسکار وایلد و جیمز جویس به پاریس سفر 

ها آشنا شوند. )همان:  های امپرسیونیست کردند تا با نقاشی

11۱-11۹) 

از چخوف به اریخ اجتماعی هنر در کتاب تا هاوِرزآرنولد 

. به عقیده او کند عنوان برترین نماینده این مکتب یاد می

د دوری از فضای این مکتب به هنرمندان این چخوف با وجو

گیری این ساختار فکری در او  شود و شکل میحوزه نزدیک 

درباره زندگی در آثارش « مالل»منجر به پیدایش دیدگاه 

 (۹۱: 2۱۹۱. )پرنیان، شود می

گوید امپرسیونیسم به رسم مجاز و استعاره  کروچه می

لح شده است. به درباره ادبیات و نیز همه انواع هنرها مصط

کند، باید  این مفهوم که هنرمند وقتی چیزی را مشاهده می

آنچه را که در یک آن و لحظه به صورت گذرا از ذهنش 

توجه باشد.  گذرد، ثبت کند و به حقایق باطنی زندگی بی می

 یعنی تماس بدون فاصله و بی( این 1۱: 2۱۱۱)کروچه، 

از آن در روح پیرایه بین متن و خواننده و تغییر حاصل  

 (1۱: 2۱1۱خواننده به طور نظری. )کارون و فیلونه، 

نگرش به زندگی  امپرسیونیسم در داستان نیز به مفهوم

درونی شخصیت اصلی به جای توجه به واقعیت خارجی 

 (1۱۱: 2۱۹۱است. )کادن، 

 نظریهسوزانفرگسن

سوزان فرگسن در نظریه خود که به نوعی مکمل و موید 

، برای داستان کوتاه است یبالدِشویلر و چارلز منظریه آیلین 

شمارد که همگی جزء مشخصات  مدرن هفت مشخصه برمی

جنبش امپرسیونیسم هم هستند که گوستاو فلوبر آغازگر آن 

 در ادبیات داستانی بود:

 محدود و برجسته شدن زاویه دید-2

 نمایش شور و هیجان و تجربه درونی-1

 های سنتی یرنگپحذف یا تغییر عناصری از -۱

 تکیه بر استعاره و مجاز-۹

 روایت نامتوالی رویدادها-۱

 ایجاز در شکل داستان و سبک روایت-۹

 سازی سبک برجسته-1

 (11۱-112: 2۱12)پاینده، 

 یها ات فرگسن و مولفهیر با توجه به نظریدر ز

ل داستان خوان دوم نگاشته یسم به خوانش و تحلیونیامپرس

 شود: یپرداخته م یال صادقیل

«خواندوم»داستان

کشد دستم  می. از لمسی که شوم من از پوستم شروع می»

. شود در ذهنم مجسم می یهای شکل. بعد اطرافم ینرمرا روی 

آیند، سفیدی مطبوعی به  به اطرافم می یهایی که وقت شکل

شود به من که  شود و حسی متصل می درونم مکیده می

. حسی که بعد شود گیرد این مطبوع را و بزرگ می می

خورد برای گرفتن خطوط. هریک  شود دستم و تکان می می

. کسی کند از اشیای سفید و توخالی اطرافم را کسی رنگ می

 کند روی صورتم. میهم نگاه کردن را نقاشی 

اولین بار روی چیزی شبیه دیوار کسی را دیدم، چیزی اما 

شکلی نه سفید و کثیف، چیزی شفاف که در برابر هر شیء 

گرفت، چیزی که یک بار یک پسربچه با سنگ  به خود می

شکست و صاحب مغازه توی خیابان آنقدر دنبالش دوید تا 

 ...باالخره پیرهنش را از پشت طوری کشید که پاره شد

یک شکلم  کسی اولین بار همین چیزی که بعدها هر بار

کرد و از آن به بعد با نگاهش  کرد، نگاهم را من روبرو می

 معامله نیتر عادالنهرگ شدم و شدم. همین نگاه او بز
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، ام دهیخرچیزی که تا به حال  نیتر عادالنهبود.  ام یزندگ

. مال من بوده و نبوده و من را جزئی از این معامله ام فروخته

 پایاپای کرده.

 .کنم نگاهش می

 .کند نگاهم می

 .کنم نگاهش نمی

 .کند نگاهم نمی

 کسی شبیه خودم.

گوید رفتار آدم در زندگی شبیه یک معامله  مادرم می

. از اینکه اینقدر بزرگ شده شود پایاپای خرید و فروش می

توانم با همه چیز پایاپای شوم، در پوست خودم  میامکه 

های  شلوغ از البالی سایه یگنجم و با مادرم توی خیابان نمی

کنند و  گذرم که هرکدام به کوتاهی جایی نگاه می بلندی می

ار برایشان مهم نیست نگاهشان کسی کند یا نه. وقتی هم انگ

کنم، پایاپاینیستند و شبیه  نگاهشان می

هزارپایی که همه پاهایش را از دست داده 

شود از  باشد، ارتفاعشان کشیده می

روی کشیدگی  شان آمدههای کش  قدم

گویم چرا اینجا هیچ  خیابان. به مادرم می

 کند؟ کس به آدم نگاه نمی

های پشت ویترین یک مغازه  م دارد به کیف و کفشمادر

کنم و توی شیشه دوباره همان  می. من هم نگاه کند نگاه می

کند شبیه خودم.  بینم که پایاپای نگاهم می کسی را می

. سرم را به طرفی شوم کسی که همیشه بودنش را نگاه می

. و مردمکم را تا جایی که کنم چرخانم که نگاهش نمی می

بینم او هم دارد به  گردانم و می برمید از شیشه، قطع نشو

کند اما سیاهی چشمش تا جایی که  نگاه نکردنم وانمود می

قطع نشود از شیشه، ایستاده است روی نگاهم. این همه نگاه 

دانم وقتی بزرگ  کردن و نکردنش را دوست دارم و نمی

بشوم، عاشق همین پایاپای بشوم یا کسی که بی پای و 

 .پایان

دیوارهای خیابان نگاه  یا شهیشبه ادامه خودم روی سطح 

. دنبال ام شانهاندازدروی  گیرد و می کیفی می. مادرم کنم می

گردم که ببینم که او هم کیف دارد یا  پایاپای خودم می

 .کنم ندارد. پیدایش نمی

.کیف طوری خودش را یا شدهگوید دیگر بزرگ  مادرم می

دهد  وری روی وجودم لم میدهد و ط در گودی کمرم جا می

و باید عاشق بشوم.  ام شدهکنم واقعن بزرگ  که احساس می

را او بشوم. دایم  ام یبزرگکنم تا  به فروشنده کیف نگاه می

. از نرخ گوید اش می و چرمی یدرباره خوشدستی و نرم

 .دهد میبه آدم دست  اش ییبایزمناسب و لذتی که به خاطر 

.از مغازه برده ام شانهاندازد روی  یمادرم با تردید کیف را م

شوم بیرون و با نگاهم تا جایی که قطع نشوم از نقطه  می

توی ذهنم که هروقت  یا دگمهشود  نگاهش. این نقطه، می

کنم، عینکی، دستمالی، عطری، رژ لب یا مدادی از  بازش می

 .آید که دوستم دارد درون کیفم بیرون می

شده  ش آنقدر منزجر میگفت گاهی از بند کیف ادرم میم

دانسته  خواسته از جا دربیاوردش. اما همیشه می که دلش می

شود کیف را بگیرد. کیفی که او را به  بدون این بندها نمی

کشیده  برده و من را. بندی که او را می های زیادی می خانه

شده از هر کجا که  خواسته و دور می به هر کجا که نمی

هد بند این بادبادک پاره شود و خوا خواسته و دلم می می

 «.هرچه باداباد

 (21-2۱: 2۱11، ی)صادق

لداستانیتحل

خوان دوم داستان بسیار کوتاهی است از 

نگاشته لیال صادقی.  گریز از مرکزمجموعه 

ای است در قالب شعر  مجموعه گریز از مرکز

بادبادک )که هر یک شعری  11داستان با -

مرغی هستند  ۱۱گر  در سینه دارند و تداعی

خوان و  کند( و هفت الطیرش حکایت می که عطار در منطق

در پروازند و در سفر  بادبادک 11شش حکایت مصور معاصر. 

و درنهایت پس از گذشتن از خوان هفتم، نویسنده با بخش 

گریزد. این  از مرکز می« رقصد به قاف سیمرغی که می»

فرم کارش با گزیند تا  شگرد جالبی است که نویسنده برمی

مرغ عطار در جستجوی مرکز  ۱۱عطار متفاوت باشد. 

مرغ( یهستند و برای رسیدن به وحدت و نیروی یگانه )س

های صادقی دقیقاً عکس  که بادبادک کنند درحالی سفر می

کنند. نویسنده با وام گرفتن اصطالح گریز از  ها عمل می مرغ

همان ابتدا  مرکز از علم فیزیک و نهادن نام آن بر اثرش از

طورکلی  بهکند.  مخاطب را از خالقیت و نوآوری خودآگاه می

توجه است. برای مثال شعر  ساختار و فرم کتاب بسیار قابل

بادبادک یکم طرح روی جلد است؛ یعنی خوانش کتاب از 

ها در قالب شعرند  هریک از بادبادک. شود یروی جلد شوع م

داستان است؛  خوان کتاب در شکل و شمایل و صرفاً هفت

 گرفتهخوانی که گویی از شاهنامه فردوسی به عاریت  هفت

 .بادبادک با گذراندن آنها به سیمرغشان برسند 11تا  شده

وان دوم مرز باریکی با شعر دارد. راوی آن اول شخص و خ

دخترکی که در مرحله دگردیسی و شناخت خویشتن است. 

ار است در او با مادرش برای خرید به خیابان رفته و قر

نقاشیمهم ویژگی ترین
رنگامپ امتزاج رسیونیستی

یعنیدرهمآمیختگی است.
 بصری.
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همین خیابان در یک آن بزرگ شود. تجربه بزرگ شدن و 

توان جان کالم نویسنده دانست:  درک مفهوم زن شدن را می

زن شدنی میان بندها و زنجیرهایی که یک دخترک در 

 کند. یآستانه بلوغ را درگیر خود م

های امپرسیونیستی، این داستان  های داستان طبق مولفه 

و شور و هیجانات ذهنی راوی است. راوی روایتگر درونیات 

آغازد. توصیفات این  یداستان را با توصیف من خویش م

نیست و راوی تصور و داستان به روال توصیفات رئالیستی 

کند؛ توصیفاتی که بیانگر  یشتن را روایت میدرک از خو

های گذرا و آنی او از خود است. افکار و احساسات  برداشت

ب تصاویری شعرگونه و به صورتی شخصیت اصلی در قال

ر کان ذیشود. شا یغیرخطی و به دور از پیرنگ معمول ارائه م

 یستیونیو امپرس یستیمدرن یها رنگ در داستانیه پکاست 

ها بر کنش  ست. این داستانین یو عل یبراساس روابط منطق

بیرونی تاکید چندانی ندارند و رویدادها همان افکار و 

هستند که صورت غیر مستقیم  احساسات شخصیت اصلی

های امپرسیونیستی  توان داستان نمی. بنابراین شود ارائه می

نده، یرا براساس منطق علی معلولی به هم مرتبط کرد. )پا

 حذف پیرنگ سنتی نیز به دو صورت است: (211: 2۱12

نویسنده برخی پیرنگ حذفی: -الف

 .کند رویدادها را ذکر نمی

دهای : رویداپیرنگ استعاری-ب

غیرمنتظره و ناهماهنگ که با بقیه 

جایگزین عناصر  داستان همخوانی ندارند،

 شوند. )همان( حذف شده پیرنگ می

واری را شاهدیم:  در قسمت آغازین داستان اشکال هاله 

اشکالی که در  «شود... یهایی در ذهنم مجسم م بعد شکل»

گیرد، سفیدی مطبوعی به درون او  یذهن راوی شکل م

های امپرسیونیستی  شود و... این قسمت به نقاشی یم مکیده

شباهت بسیار دارد؛ اشکالی که شکل دقیق ندارند و 

اند. نویسنده برای توصیف  هایی که در هم آمیخته رنگ

گیرد. گویی  یذهنیات دخترک از جمالت خاص خود بهره م

ها به  گیرد و حس یاجزای بدن راوی با تجسمات او شکل م

حسی که بعد »شود:  یبدل به اجزای او م و بعد او متصل
خورد برای گرفتن خطوط. هریک  شود دستم و تکان می می

. کسی کند از اشیای سفید و توخالی اطرافم را کسی رنگ می
در اینجا رنگ  «کند روی صورتم. میهم نگاه کردن را نقاشی 

های سبک  گر نور است که از ویژگی سفید تداعی

کند و با تغییر  ی که مدام تغییر مینورامپرسیونیستی است؛ 

همان: ) .شود خود باعث برداشت متفاوتی از واقعیت می

راوی حتی شیوه نگاه کردن خود را به نقاشی روی ( 112

 کند. استفاده وافر از استعاره و تشبیه زبان یصورت تشبیه م

ای که  کند؛ خصیصه یاین داستان را بسیار به شعر نزدیک م

همان: ) جسته سبک امپرسیونیسم است.های بر از ویژگی

111) 

هایی مطرح شده توسط سوزان فرگسن،  براساس مولفه 

 عدم توالی رویدادها، زاویه دید محدود، روایت نامتوالی،

توان از  ینقش استعاری مکان و سبک پردازی را م 

 های برجسته خوان دوم دانست. ویژگی

 عدم توالی رویدادها

توالی ندارند. راوی ابتدا راجع به رویدادهای این داستان 

گوید؛ اینکه بار اول خود را چگونه و کجا  یخود و شکلش م

« خودش»از راه نگاه بین او و  یاست. سپس ارتباط دیده

آورد و به  یگیرد. بعد ناگاه سر از خیابان درم یصورت م

خرد و  یرود. کیف م یهمراه مادرش برای خرید کیف م

های او  بندی که همیشه بر شانه شود؛ همراه با بزرگ می

وه بازگویی رخدادها از ذهن راوی یشخواهد بود. درواقع 

برای بازگویی  یشالوداهای ذهن او  تداعی کند و تبعیت می

 (211اپیزودهای جدا و نامرتبط است. )همان: 

زاویهدید

د گفت زاویه دید در این مکتب برخالف یبا

یسنده های رئالیستی محدود است. نو داستان

ها  با روایت داستان از نگاه یکی از شخصیت

دهد. یعنی هرچه  گرا به آن می رنگی ذهنیت

ها و  شود نشانی از نگرش در آن ذکر می

احساسات فردی شخصیت بازگوکننده دارد، یا اینکه 

که از ابداعات هنری « ذهنیت مرکزی»وه ینویسنده از ش

یکی از  . به این صورت که ذهنگیرد میجیمز است بهره 

کند که خواننده با  ای عمل می ها مانند آینه شخصیت

. این راوی شود نگریستن به آن از وقایع داستان آگاه می

گر نیست که به روایت خود بسنده کند بلکه  مشاهده صرفاً

سنج  نکته. او کند ذهنیت خود را هم در روایت دخیل می

 (1۹۱است و ذهنی حساس و ظریف دارد. )همان: 

های  دید خوان دوم نیز به شیوه داستان زاویه

امپرسیونیستی محدود است. داستان از زبان دختر کوچکی 

شود و نوع روایت ذهنی است؛ یعنی به شیوه  یروایت م

شود نمودی از ذهنیات و  یهای مدرن، آنچه روایت م داستان

من  یوجو جستدرونیات راوی است. او کودکی است که در 

غاز داستان وجود خود را توصیف خویشتن است و در سرآ

کند؛ توصیفی خاص و براساس برداشت آنی خود. او خود  یم

نیز دوم خوان دید زاویه
داستان شیوه هایبه

 امپرسیونیستیمحدوداست.
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گذرد وصف  یبیند و از ذهنش م یرا به همان شکلی که م

مثال ابتدا از پوستش شروع و خود را لمس  یکند. برا یم

کند. نویسنده برای توصیف این لمس کردن به شیوه  یم

از لمسی که »گیرد:  یهره مای از صنعت تشخیص ب هنرمندانه
خویش « من»راوی از  .«اطرافم یکشد دستم را روی نرم می

او جزئی جدا از وجودش است که « من»گویی گوید.  یم

تواند آن را روی شیشه یا دیوارهای صیقلی  یدخترک م

اولین بار روی چیزی شبیه دیوار کسی را دیدم، »ببیند: 
که در برابر هر  چیزی اما نه سفید و کثیف، چیزی شفاف

ای است  اینجا دیوار استعاره «گرفت. شیء شکلی به خود می

 از شیشه که مفهوم نمادینی در داستان دارد.

شه چهار بار در خوان دوم تکرار یاست واژه ش یگفتن

، دو بار با «چیزی شبیه دیوار»شود. یک بار در ترکیب  یم

ای  سطح شیشه»لفظ شیشه و یک بار نیز به صورت 

ها  های مغازه است از شیشه یمفهومکه « ارهای خیاباندیو

ها و هرچیزی که بتواند پرهیبی از دخترک را در  یا در خانه

توان گفت شیشه ابزاری است برای  یخود منعکس کند. م

شناخت؛ به این دلیل که تصویری عینی و بی کم و کاست از 

اسطه دهد. در واقع در اینجا هم به و یافراد یا اشیا ارائه م

ترین معامله  عادالنه»سطح صیقلی شیشه است که دخترک 

را با چشم در چشم شدن با تصویرش انجام  اش« زندگی

نگاهم کرد و از آن به بعد با »ای پایاپای:  دهد؛ معامله یم
ترین  نگاهش بزرگ شدم و شدم. همین نگاه او عادالنه

راوی و ای بین نگاه  در داستان معاشقه «ام بود. معامله زندگی

گیرد که قابل تامل  ینگاه تصویرش روی شیشه صورت م

. و کنم چرخانم که نگاهش نمی میسرم را به طرفی »است: 
گردانم و  برمیمردمکم را تا جایی که قطع نشود از شیشه، 

کند اما سیاهی  بینم او هم دارد به نگاه نکردنم وانمود می می
ه است روی چشمش تا جایی که قطع نشود از شیشه، ایستاد

ای شیشه  حال اینکه چرا در ابتدای داستان پسربچه «نگاهم.

گیرد و  یدار قرار م شکند و مورد تعقیب مغازه یرا با سنگ م

شود، خود جای  یوار پیراهنش از پشت پاره م درنهایت یوسف

خویش سنگ « من»تامل دارد. شاید پسربچه به طرف 

ه مانند دخترک انداخته باشد. به این دلیل که نتوانسته ب

 ای عادالنه و پایاپای با آن بکند. معامله

نقشاستعاریمکان

ن یا یها تکیه بیشتر بر استعاره و مجاز در روایت داستان

شود کارکرد عنصر مکان هم با قبل متفاوت  باعث می کسب

ها بیش از آنکه محلی برای روی  باشد. مکان در این داستان

های آن  ت ذهنی شخصیتدادن حوادث باشد، حاکی از حاال

است. یعنی داللت مکان در آن با حوزه رئالیسم متفاوت 

( در این 2۹۹است و کارکردی استعاری دارد. )همان: 

های امپرسیونیستی عنصر مکان  داستان هم به مانند داستان

محلی برای روی دادن حوادث نیست بلکه از حاالت  صرفاً

د. مکان این کن یذهنی و درونی شخصیت اصلی حکایت م

های  داستان خیابان است. اما جنس این خیابان با داستان

رئالیستی یا ناتورالیستی متفاوت است و کارکرد آن استعاری 

است. خیابان در اینجا مکانی است برای دگردیسی و بزرگ 

های معمول شباهتی  شدن دخترک. این خیابان به خیابان

های کوتاه  که نگاههای بلندی هستند  هایش سایه ندارد. آدم

بینند. حال آنکه دخترک  یدخترک را نم اصالًو گذرا دارند و 

مشتاق است که دیده شود. دخترک پایاپای آنها نیست و 

شبیه هزارپایی که همه پاهایش را از دست داده »ها  آدم
 شان آمدههای کش  شود از قدم باشد، ارتفاعشان کشیده می

ن و برداشت نویسنده از این امپرسیو «روی کشیدگی خیابان

ای قابل توجهی خلق  ها در خیابان تصویر شاعرانه ل آدمکش

 صرفاًکه  ای دارد کرده است. این خیابان دیوارهای شیشه

هستند که  یا نهیآها نیستند بلکه  شیشه و ویترین مغازه

خود را روی آنها ببیند، خویش را « من»دخترک قرار است 

توان دیدن تصویر خود  یمبشناسد و بزرگ شود. درواقع 

 ای از شناخت و معرفت گرفت. را استعاره ها شهیشروی 

روایتنامتوالی

مورد بحث از ذهن راوی  کوه بازگویی رخدادها در سبیش

برای بازگویی  یشالوداهای ذهن راوی  تداعی. کند تبعیت می

راوی در حین روایت  مثالًاپیزودهای جدا و نامرتبط است. 

افتد و در  ای می شنود و یاد خاطره عطری می خود ناگاه بوی

پردازی  شود و شروع به خیال اینجا سیالن ذهنش آغاز می

 (1۱کند. )همان:  می

ز خطی نیست و راوی به شکلی هذیان یروایت خوان دوم ن

گوید، از  یپرد. از شکلش م یوار از این شاخه به آن شاخه م

ته، از خود، از پسرکی که شیشه ویترین را شکس« من»

ها، از رفتن به خیابان به  شهیش یرش رویمعامله با تصو

ه کیف در کاست  یهمراه مادرش برای خرید کیف، و...گفتن

کلیدی است. دخترک قرار است با خرید  یا این داستان واژه

« پاگشایی»این کیف بزرگ شود. خرید کیف به نوعی آیین 

 یماعنهاد اجت یک ییکند. پاگشا یرا به ذهن متبادر م

هن که در همه جوامع کاست  یا لهیوابسته به جامعه قب

ن یا یرد اجتماعکارکسان بوده است. یکش یمابکموجود و 

ل یوستن به جامعه و تسهیپ یردن نوجوانان براکن آماده ییآ

گر یبه مرحله د یا دوران بلوغ بوده است. نوجوان از مرحله
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شود.  ین انجام مینماد ین گذار با اعمالیرسد و ا یم

 (2۹1و  2۹۹: 2۱1۱، یلی)اسماع

ای گرفت از پایبند و  توان استعاره یم زیبند کیف را ن 

عقیله؛ بندی که مادر را اسیر خود کرده و او همواره در پی 

دانسته که کیف بدون بند دوام  یپاره کردن آن بوده اما م

کشیده به هر کجا که  بندی که او را می»آورد:  ینم
اما  «خواسته. شده از هر کجا که می می خواسته و دور نمی

خواهد در بند  یدخترک دوست دارد این بند پاره شود. او نم

بماند. حتی اگر دیگر کیفی نداشته باشد. فرق نسل او با 

خواهد بند این  و دلم می»مادرش از همین نکته هویداست: 
این بادبادک البته  «.بادبادک پاره شود و هرچه باداباد

بادبادک در سفرگریز ازمرکز که گاه به  11رد به ارجاعی دا

 کشند. یهفت خوان این مجموعه نیز سرک م

پردازیسبک

های اصلی  پردازی و برجسته کردن سبک از ویژگی سبک

های امپرسیونیستی است نویسندگان این سبک  داستان

گیرند،  سازی دارند، از نثری موزون بهره می سعی در سبک

زینند و به وفور از صناعات ادبی )بیشتر گ واژگانی رسا برمی

. یعنی سبک نگارش آنها کنند استعاره و تشبیه( استفاده می

سبکی خاص و مشخص است و خواننده را به خود جلب 

 (1۹1-۱۱۱: 2۱12. )پاینده، کند می

نثر این داستان نثری شاعرانه و موزون است و دقت 

اعات ادبی بسیاری در انتخاب واژگان صورت گرفته است. صن

توان در این  یمانند استعاره، تشبیه، ایهام، پارادوکس و... را م

قصه پی گرفت. درواقع سبک نویسنده این داستان خاص و 

در پاراگراف اول که بهترین  خصوصاًمنحصر به خود است. 

استفاده از زبان شده است. نثر این قسمت روی به پیچیدگی 

اند. گویی تابلوی  ژهدارد و تصاویر خلق شده تصاویری وی

گیرد: اشکال درون ذهن  ینقاشی پیش چشم خواننده قرار م

روند؛ سفیدی مطبوعی که به درون  یراوی که به طرف او م

 شود روی صورت او؛ یشود؛ نگاهی که نقاشی م یاو مکیده م

خواهد خطوط را  یشود و م یکه تبدیل به دست م یحس

 هم و محو هستند.غبارآلود، در ریتصاو یبگیرد و... تمام

سم است؛ یونیامپرس کسب یها یادآور نقاشی قاًیدق ها نیا

 هالهه در آنها هر نقطه احاطه شده در یک ک ییها ینقاش

ای به  کند به گونه رنگ است و نقاش آنچه را مشاهد می

. شود کشد که گویا از میان مه و غبار دیده می تصویر می

 (2۹1 -2۱۱: 2۱۹۱لدز، یچا)

که کار  هستند یتشبیه از عناصر مهم استعاره و 

دهند. برای مثال در  یتصویرسازی در خوان دوم را انجام م

و با نگاهم تا جایی که قطع نشوم از نقطه نگاهش. »جمله 
ای توی ذهنم که هروقت بازش  شود دکمه این نقطه، می

کنم عینکی، دستمالی، عطری، رژ لب یا مدادی از درون  می
، تشبیه نقطه نگاه «که دوستم دارد. آید کیفم بیرون می

ای در ذهن دخترک قابل توجه است که  فروشنده به دکمه

خود این دکمه نمودار دکمه کیف است که باز و بسته 

شود و او وسایل زنانه موردنیازش را از درون آن  یم

جاد یدر ذهن ا یینمایس یریه تصوین تشبیدارد. ا یبرم

کیف، بزرگ و به نوعی زن . در واقع راوی با خرید کند یم

خودش را در گودی کمرم »شده است. کیفی که به گفته او 
دهد که احساس  دهد و طوری روی وجودم لم می جا می

فروشنده  «و باید عاشق بشوم. ام شدهکنم واقعن بزرگ  می

کیف هم فردی است که دخترک در حضور او و توسط کیف 

شنده کیف نگاه به فرو»شود:  یمتعلق به مغازه او بزرگ م
هرچند فروشنده نیز مثل  «را او بشوم. ام یبزرگکنم تا  می

 بیند. یوار خیابان او را نم گون و سایه های شبح باقی آدم

توان داستان بسیار کوتاه  یگفته م با توجه به موارد پیش

های امپرسیونیستی  خوان دوم را در ردیف داستان

تب کر ممطرح د یها بندی کرد. اغلب مولفه طبقه

 ق با داستان مورد بحث هستند.یسم قابل تطبیونیامپرس

نویسنده احساساتش را به همان صورتی که خودش مشاهده 

بیند و با  یدارد، واقعیت را در لحظه م یکند، بیان م یم

ساخت ایماژها و نمادها و نیز استفاده وافر از صنایع ادبی و 

ه را روایت تصاویر موجز و استعاری با زبانی شاعرانه قص

 ■ کند. یم
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 «سایهبی یها ستون»یادداشتی بر رمان   
 «سمیه سیدیان»؛ «مریم فریدی» سندهینو 

 

کمرنگیهاهیسافروریخته،یهاستون

ی است که مریم فرید بی سایه، اولین رمان یها ستون

منتشر شده است. داستان،  1۱توسط نشر ثالث در سال 

روایت و شرح حال زنی است به نام آذر، که همسرش ترکش 

. دهد ینمدیدن تنها دخترش نازنین را به او  ی اجازهکرده و 

از طرفی عشق قدیمی آذر در حال مرگ است. آذر مدام در 

زندگی دور است که همچنان بر  یها گذشتهحال کنکاش در 

حال او اثر گذاشته است. باید دید نویسنده تا چه حد در این 

واکاوی موفق بود و کجاها به بیراهه رفته است؟ داستان از 

و فصل به فصل، البته یک در میان  شود یمزمان حال شروع 

آذر و  ی گذشتهاز  ییها بکو با فالش  پرد یمبه گذشته 

نویسنده، در  . اینکهمیکن یماو کسب اطالع  ی خانواده

بازگویی اطالعات گذشته و موفق بوده، کمی جای سوال 

با دو  کند یمرا توصیف  یا خانوادهدارد. آذر 

برادر و یک خواهر دیگر، مادر و پدر. پدری 

 یا حجرهکه بازاری است، اما تنها شمایی از 

. حتی دهد یمبه ما  کند یمکه در آن کار 

از  ،شود ینمشغل پدر به طور دقیق آشار 

این گونه ابهامات در فضای داستان، کم 

آذر در لباس پسرانه و دیدارهای  ی ناپخته ی رابطهنداریم. 

که بعدها همان عشق جنگ رفته و ) دیسعاو با  ی شبانه

و تعصبات پدر،  ها یریگ(، با وجود سخت شود یمنامزد او 

هماهنگ نیست. پدر آذر از خواهر فراری خود نامی به میان 

که آذر با عمه دارد؛  یا چهره. پدر به خاطر شباهت دآور ینم

که به گردن  یگناه .کند یمزندگی را بر آذر تنگ  ی عرصه

. در پردازد یممرگ پدر، تاوانش را  ی لحظهآذر نیست، اما تا 

. اما اند دهیدکه عمه را در آن  شود یمجایی نام شهر نو آورده 

در تار و پود  تتوانس یمو موضوعی که به خوبی  شود یمرها 

رها  رمان، به عنوان ستونی قوی عمل کند، بدون استفاده

شد. مریم فریدی به عنوان اولین رمان با جسارت کار کرده 

 سهواًاز خورده اشتباهاتی که  توان ینماست، اما با این وجود 

مرتکب شده، گذشت. چه بسا که اطناب در طول رمان غوغا 

در  توانست یم قطعاًرا  یا خورده، این حجم سیصد و کند یم

صد و خورده صفحه، یا نهایت دویست صفحه، تمام کند. 

تا  اند آمدهرمان، داستان تعدادی شخصیت است که گرد هم 

 نوعی در سرنوشت و زندگی هم تاثیر بگذارند. آذر با  به

 

 مردی ازدواج کرده که عشقی قدیمی و ترک شده دارد،

ازگشته و مرد و نازنین ب ها سال)عشق قدیمی( پس از صبا 

صبا بی  ی عاشقانه یها نامهدختر آذر را صاحب شده. آذر از 

پنهانی بی خبر نیست، راوی اول  یها حرفخبر نیست، از 

شخص ما از خیلی چیزها آگاه است، و این آگاهی به رمان 

ضربه زده است. باور پذیری که باید خیلی جاها خواننده را 

، چون شوند ینمباور  ها تیصشخ. مینیب ینمدرگیر کند، 

. به صرف روایت طوالنی از وقایع و اتفاقات و اند نشدهساخته 

رمانی به فراخور زمان حال نوشت.  توان ینم، ها تیموقعشرح 

زمانی که کمتر کسی رمانی طوالنی برای خواندن انتخاب 

. هادی برادری که عشقی به دختر همسایه پیدا کند یم

، شود یمظاهری برای ما شرح داده کرده، آیلینی که فقط 

دل خوشی از این مادر و دختر ندارند. وقتی برای  ها هیهمسا

هادی به خواستگاری از پریسا نامی که 

دختر یکی از دوستان پدر است و در باغی 

؛ هادی روند یمنزدیک کرج سکونت دارند، 

. ندیب یمبرای اولین بار برادر پریسا را 

گاری و در چطور در یک مراسم خواست

یک مدت زمان کوتاه، برادر پریسا روی 

، اثری که تا پایان عمرش گذارد یمفکر و مغز هادی، اثری 

؟ سازد یمچپی  یا تودههمراه اوست و از او یک خرابکار و 

 ی هیپانویسنده در این رمان سعی داشته روابط دقیقی را بر 

ننده بسازد، اما تا چه حد موفق بوده؟ این به خوا ها تیشخص

پایانی رمان، کتاب  ی لحظهو مخاطب که آیا تا  گردد یمبر 

؟ فریدی قصه گویی را بلد است، رمان نیاز به کند ینمرا رها 

دارد که خواننده را به دنبال خود بکشد. زبان  یا قصه

شاعرانه راوی ما، آذر بی آنکه کاری انجام داده باشد، بی 

که با راوی  دهد یمما را به این سمت سوق  یا نهیزمهیچ 

ساخته  باًیتقرروبه رو هستیم. اما تنها شخصیت  یا پخته

داوود،  ی خالهرمان، شخصیت ملیحه هست، دختر  ی شده

همسرش. شخصیت ساخته شده، به خاطر لحن لمپن و 

ملیحه هست که به عنوان بهیار در بیمارستانی  ی انهیعام

ر این مشغول به کار است. اما با وجود تکرار چنین زنی د

تا حدودی به خوبی پرداخت شده  قشر، باز هم شخصیت

خود در ندیدن  یها ینگرانآذر با واگویه های خود و  است.

 و حال وخیم این روزهای نازنین، همچنان نگران عشق خود

از طوالنی روایت صرف به
شرح و اتفاقات و وقایع

هاتیموقع بهتوانینم، رمانی
 فراخورزمانحالنوشت.
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اوست. فریدی سعی داشته آذر را زنی توانمند و قوی 

 یها نالنشان دهد، اما این سعی ناکام مانده، چه در نک و 

. سعید که فراموشی پیدا میکن ینمآذر ما چنین برداشتی 

کرده، جاهایی از خاطرات جنگ خود را با دقت و ریز بینی 

، که از یک آدم به روحیات او کند یمیک آدم سالم بیان 

. تقابل مرگ و زندگی، امید و نا امیدی خوب دیآ ینمجور در 

بان فریدی جاهایی در ز یها فیتوص کنار هم نشسته است.

روایت خوب نشسته است، اما جاهایی خواننده را اذیت 

 «.صدام مرزها را لیس می زند»: مثل کند یم

به نداشتن لحن، اشاره کرد.  توان یماز مشکالت رمان  

مادر و خواهر و  و زبان روایت یک دست نیست، لحن آذر.

یک گونه است. این مورد به  همه پدر و هادی و سعید و....

و آشنا نبودن به  ها تیشخصبه نشناختن  احتمال قوی

. رمان فریدی، گردد یم، بر شود یمکه از آن روایت  یا دوره

رمانی است که فرار هست  مییگو ینمیک رمان معاصر است، 

تهران را بازسازی کند. اما انقالب در بطن تهران اتفاق افتاده 

است، از انقالب گفتن، مستلزم این است که از تهران آن 

 آن  یها خطن بگوییم. تهرانی که در رمان فریدی و زما

 

 

خیلی کمرنگ است، جز یهشت زهرا و بازاری که ضعیف 

آن را بازار هر شهر دیگری فرض  توان یمتوصیف شده و 

، شود ینمستینگ و فضای بازار برای ما تصویر  کرد.

تصویر سازی و فضا پردازی  ی نهیزممتاسفانه، نویسنده در 

 . کند ینممحکم عمل 

نام داستان که از شعری از سهراب سپری گرفته شده 

است، در هیچ کجای داستان به عنوان نه نماد و نه نشنه 

. با وجود اشتباهاتی در شود ینمحتی توسط کسی خوانده 

که هادی  ییجا انتخاب زمان روایت داستان، به عنوان نمونه،

د و به بازداشت شده، آذر هنوز به زبان بچه گانه حرف می زن

. دهد یمتقاضای پریسا در سوار شدن به چرخ و فلک پاسخ 

 از این چنین اشتباهاتی کم نیست. 

. با وجود تکه تکه شود یماما خط داستانی تا آخر حفظ 

روایت شدن داستان، برای نقب به گذشته، تکنیک جدیدی 

. در واقع حرف جدیدی نداریم. رمان مینیب ینمدر این رمان 

لرزان  یها ستونیه، رمانی است که بر بی سا یها ستون

ایستاده است، امیدواریم در رمان بعدی فریدی بهتر عمل 

 ■ کند.
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 «سقوط»یادداشتی بر رمان   
 «علی پاینده»؛ «آلبر کامو» سندهینو 

 

گانه ین شروع معجزه آسا از داستان بیمادرم امروز مرد. ا

داستان  یاه کالسست که همواره در یزینوشته آلبر کامو چ

. حاال من شود یمم ین راه تفهیران به نوآموزان ایا یسینو

 یصوت ی نسخهگانه به یاز خواندن ب ها سالدارم بعد از 

. اول با کنم یمگر کامو گوش یسقوط اثر شاخص د

که اول از مرگ  یحاتیکامو. توض یدر مورد زندگ یحاتیتوض

ده سنین نویا یبر اثر تصادف شروع و بعد به خود زندگ

نکه او بعد از ی. اپردازد یمستم یلسوف شاخص قرن بیف

ات ینوبل ادب یست که در جوانین نفرینگ دومیپلیار کیرود

هفده هجده  یند جوانیگو یم یافت کرده. البته وقتیرا در

سه با ی. مقصود مقایتصور نشود، چهل و چهار سالگ یسالگ

آن  یها آدمد یشا یا حتی. و است ینوبله یلچریو یرمردهایپ

نکه ی. اشوند یمبهشت و جهنم مفتخر  ی انهیمکه در  یجهان

ش یپ ها سال دیآ یمادم یر است. یمحل تولد کامو الجزا مثالً

 مثالًکه  یدختر یا یادبدر انجمن 

 یریراجع به کامو داد به الجزا یکنفرانس

من گفتم که  یبودن او اشاره کرد. وقت

و  شود یممحسوب  یدر اصل او فرانسو

 یر البته از مادریتولدش در الجزاعلت 

ن بوده که در آن دوره یا ییایاسپان

فرانسه بوده دختر  ی مستعمرهر یالجزا

متعجبانه  شد یمکه از صاحب عقالن انجمن هم محسوب 

 ر مال فرانسه بوده؟!ینگاهم کرد و گفت: الجزا

ع منتقد ما را ی، اطالعات وسیدلم گفتم زِک یآن روز تو

 ن!!!یبب

جز مباحثات  شود یمکامو گفته  یاز زندگ زیهمه چ

هم  یس فرانسویلسوف داستان نویگر فیمعروفش با د

 یعصرش ژان پل سارتر. هر دو متعلق به مکتب ادب

ا کامو را متعلق بدان یکه گو یسم. مکتبیالیستانسیاگز

 ن برچسب داشته.یدر فرار از ا یاما او خود سع دانند یم

 ده که:سم آمیالیستانسیف اگزیدر تعر

به  یا خودگوهرگری ییگرا یا هستیسم یالیستانسیاگز

که به  است یاصطالح( (Existentialism یسیانگل

ل ینوزدهم تا اوا ی سدهاز اواخر  یلسوفان مشخصیف یکارها

 یمکتب یها تفاوتکه با وجود  شود یمستم اعمال یب ی سده

 با موضوع یدن فلسفیشین باور مشترکند که اندیق در ایعم

 

 

. در یدن موضوعیشینه صرفاً اند شود یمآغاز  انسان 

آنچه نگرش به  ی لهیوسنقطه آغاز فرد به  ییگرا یهست

در مواجهه با  یا گمگشتگیا احساس عدم تعلق ی یهست

مشخص  شود یمو پوچ خوانده  یمعن یبه ظاهر ب یایدن

 .شود یم

سخت است، آره قبول دارم.  یک کمی یسوال امتحان یبرا

د تا یق کنیشتر تحقید و بیش بخوانیاز رو یچند بار کید یبا

ست. بحث ما ین نید. البته بحث ما ایمفهومش را درک کن

شاخص آن عصر است که هم  ی سندهینولسوف ین دو تا فیا

دعوا و  یو هم کل اند بودهک یبه هم نزد یاز نظرِ نظر یلیخ

 یخودمان تو ی دوره یرا تو اش نمونه. اند داشتهمناقشه 

ک یشاخص  یها سندهینوشه یکه هم مینیب یمران هم یا

من بهترم و آن  دیگو یمن یسبک با هم جر و بحث دارند. ا

بوده.  ینجوریمن. آن موقع هم احتماالً هم دیگو یمهم  یکی

کامو و  ی گانهیبن یالبته من به شخصه ب

باً یتهوع ژان پل سارتر که هر دو را هم تقر

شتر یب همزمان خواندم کارِ سارتر را

است  یک نظر شخصین یدم. البته ایپسند

ما هم مثالً کامو  ی مقالهن یو بحث ا

 نه سارتر. باشد یم

، چقدر خوب ها بحثن یم از ایخب بگذر

م به خود داستان. داستانِ سقوط نوشته آلبر یاست که بپرداز

گانه و تهوع اول شخص بود. ید داستان مثل بیه دیکامو. زاو

د یه دیم. البته زاویدار ید اصلیه دیزاود که ما دو یدان یم

جهان  یشتر آثار ادبیب یم ولیا دوم شخص هم داری یتخاطب

. شوند یمم یکل تقس یا داناید اول شخص و یه دیبه دو زاو

 شوند یمم یا به چند دسته تقسین زواینکه هر کدام از ایا

به  ها سندهینوشتر یست. در کشور ما بیاالن مبحث بحث ما ن

کل  یدانا ییک جورهایل دارند. چون یص تمااول شخ

فرض  ید مردودیه دیز دانش زاویخصوصاً از نوع همه چ

ه یچ زاوی. اما من خودم به شخصه معتقدم که هشود یم

د به داستان یست بلکه بایا بد نیخود خوب  یبه خود یدید

د خُب یات انسان مواجه هستیشما با درون یدقت کرد. وقت

ن یشتر کاربرد دارد مثل همیب یلیعتاً اول شخص خیطب

 یم که همه به مشکالت درونیکه ذکر کرد ییها داستان

 بر ییها داستانن ی. معموالً هم چنپردازند یمانسان مدرن 

 

کامو گفته  یز از زندگیهمه چ
ز مباحثات معروفش با ج شود یم
س یلسوف داستان نویگر فید

 هم عصرش ژان پل سارتر. یفرانسو
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تمرکز  یت مرکزیک شخص واحد به عنوان شخصی 

و هر  شود یماد یز ها تیشخصتعداد  یدارند. اما وقت

دش را داشته خو ی قصه تواند یم ییک جورهای یتیشخص

 شتر کاربرد دارد.یکل ب یعتاً دانایباشد طب

 یایاد رؤیاول اشاره به بابل آدم را  یدر همان سطرها

 یدر ناخودآگاه جمع یی؛ گواندازد یمگان یچارد براتیبابل ر

گاه یانه جایم خاورمیقد یها تمدنروشنفکران غرب عظمت 

 ها یغربکه  یبیعج یفتگیدارد. عظمت و ش یا ژهیو

 خود نه!!! ها یا انهیخاورماما ما  اند افتهیدر

 اش یراوکالم کامو که خود را در پس  یآنچه از فهوا

مشکالت و  شود یمداستان استنباط  یپنهان کرده از ابتدا

گانه و یانسان مدرن است. در واقع همان راه ب یسرگشتگ

و روزنامه  کند یمکه انسان مدرن زِنا  دیگو یمتهوع. 

د کامو خود متوجه آن نباشد یکه شا یزیه چ. البتخواند یم

. در واقع همه ندیب یمد مردانه یا را از دین است که او دنیا

سندگان جهان ینو ی همهدر  میکن یمدقت  یجا وقت

. ندیب یمت خود ید جنسیسنده جهان را از دیکه نو مینیب یم

د زنانه دارد. یسنده دید مردانه و زنِ نویسنده دیک مردِ نوی

 یکرده راو یسع یمرد مثالًهم وجود دارد که  یواردبله م

 یها نوشتهو با  میکن یمدقت  یبپرورد اما وقت یزن

متوجه تفاوت  یبه راحت میکن یمسه یزن مقا یها سندهینو

ت یک نفر بتواند شخصینکه محال است یو ا میشو یمدگاه ید

را  ها نیا یاول شخص جنس مخالف خود را بپروراند. من وقت

از  یبهار خاکستر ی شدهاد رمان کمتر شناخته ی تمنوش یم

 یافتادم. کتاب ین پورجوادیپرو یاریخانم زهره ابوقداره با 

ر ییست که عمل تغیاول شخص داستان کس یکه راو

سنده را یک نویکه از نزد ماهات انجام داده. یجنس

ن رمان را در واقع از یسنده ایکه نو میدانست یم میشناخت یم

درآورده. و واقعاً هم چطور  یتین شخصیچن یعخاطرات واق

ن یچن تواند یمنبوده  ین مشکلیر چنیکه خودش درگ یکس

 ر درآورد؟!یرا درک و با قلم به تصو یتیشخص

که  کند یمست در قالب طنز اشاره ی، ژان کلمانس باتیراو

اما برخالف  داند یم یحیخود را مس یانسان مدرن غرب

ملک خود با فقرا یم مایتقس دستورات کتاب مقدس حاضر به

لسوفان یرو فیاما در عمل پ یحیست! در واقع اسماً مسین

لسوفان ین فیروان ایچه است. پیبزرگ دوران مدرن مثل ن

ت نهاد یچه فقط واقعیک وقت مرا نکشند، در واقع امثال نی

 ند.یغ نماینکه آن را تبلینه ا کنند یمدا یمان هویبشر را برا

 یها یماهح و اشاره. از یستعاره و تلمداستان پر است از ا

 یت ذات بشریسه نهادشان با واقعیو مقا یلیآدم خوار برز

 .یگرفته تا افسران آلمان ناز

طرف  یا واقعاً با داستانیکه آ پرسد یمآدم واقعاً از خودش 

ت خود از قالب داستان یروا یکه برا یفلسف یا کتابیاست 

 بهره برده.

د بتوان گفت یدارد. شا ییک گوب به تیعج یلیتما یراو

در خود داستان  یمخاطب یکه در آن راو یشینما ییتک گو

او را  یها حرف. ما صدا و دهد یمرا مورد خطاب قرار 

 ی. صدایو پاسخ مخاطب را هم باز از دهان راو میشنو یم

نه در یمخاطبش خواننده است به ع ییتک گو که گو یراو

 .شود یمده یداستان شن

ن اثر به شمار یاز مشکالت ا یچش داستانیق و پیعدم تعل

م یمواجه هست یک کتاب فلسفیشتر با ی. در واقع ما بدیآ یم

در  یا کتاب فلسفینجاست که آیک کتاب داستان. سوال ایتا 

حل مشکالت  یسنده بخواهد برایجهان کم است که نو

 سد؟؟؟یانسان مدرن داستان بنو

ه چطور جرأت به من حمله ور شوند ک ها یبعضد یشا

قتش من به شخصه یاما حق یبزرگ را دار یجسارت به کامو

. اش سندهینونه نام بزرگ  کنم یمشه به خود اثر دقت یهم

آن را  ینکه چه کسیروست نه ا یدر واقع مهم متن جلو

قرار گرفته.  یگرید چه کسان دینگاشته و چقدر مورد تمج

 در واقع فقط و فقط متن.

بوده اما  یل دعاویوک یزمان ییت داستان که گویشخص

: دیگو یم ییدر جا خواند یمتوبه کار  یحاال خود را قاض

 عدالت هر شب با من هم آغوش بود. ی فرشته

ن قلم یش زهرآگیکامو کلمه به کلمه و سطر به سطر با ن

 ین است که راوی. جالب امالد یمکر جامعه یخود را بر پ

که ما هرگز  یب. مخاطخواند یمز یعز یمخاطب خود را آقا

د مردانه که قبالً ی. همان دمیشنو ینمش را در داستان یصدا

 هم از آن گفتم.

بلند کامو از زبان ژان کلمانس تا ابد ادامه  ی خطابه

 یجلو توانست ینم یات جهان فانید اگر مقتضیو شا ابدی یم

زهردار خود را بر  یها شینتا ابد  توانست یمرد کامو یاو را بگ

ز یاست، اقتصاد و همه چین، سی، انسان مدرن، دکر جامعهیپ

که مخاطب را  یزیچش داستان، نه چیق، نه پیبزند. نه تعل

انسان  یسرگشتگ ی فلسفهبه ادامه دادن وادارد. تنها و تنها 

 ■ .یستیالیستانسیپوچ اگز یایمدرن در دن

 ehjahromi@gmail.comalipayandل: یمیا
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 که جهان ادبیات همچون او نخواهد دید یا سندهینوکافکا،   
 «بابک ابراهیم پور» سندهینو 

 
که جهان ادبیات را متحول کرد و بر خیلی از  یا سندهینوکافکا، 

یک هیچ انگار  ناًیقینویسندگان پس از خود تاثیر گذاشت. کافکا 

به جهان  شیها رمانو  ها استاندجنگنده بود. ما به روشنی در 

. او در رمان کوتاه مسخ به تنهایی انسان میبر یمبینی نویسنده پی 

، به ابزاری دیده شدن یک انسان. در این رمان کوتاه کند یماشاره 

و برای خانواده  پردازد یمگرگوار سامسا تا وقتی به کار و فعالیت 

ی تبدیل به یک سودآور است برایشان قابل احترام است اما وقت

از شر این موجود  خواهد یم، خانواده هرچه زودتر شود یمحشره 

هنرمند گرسنگی، آتش انداز،  یها داستانمزاحم خالص شود. در 

جلو قانون، پزشک دهکده و... نیز با زوایای گوناگون تفکر نویسنده 

. در رمان محاکمه شخصیتی داریم به اسم یوزف میشو یمآشنا 

و او را به عنوان  ندیآ یم اش خانهمامور به  ک. یک روز چند

که به  داند ینم واقعاً. یوزف ک. کنند یمگناهکار و مجرم بازداشت 

و تا پایان داستان نیز متوجه جرمش  شود یمچه جرمی بازداشت 

و در  شود یم. یوزف درگیر یک سیستم قضایی پر دردسر شود ینم

تا تالشش را برای  شود یمطول رمان با انواع قاضی و وکیل درگیر 

تبرئه شدن انجام دهد اما تمام اقداماتش بی نتیجه است. او در 

میابد که در یک سیستم قدرتمند بوروکراسی گیر افتاده و به 

رهایی یابد. سیستمی پیچ در پیچ که  تواند ینم ها یراحتهمین 

 حتماً شود یمراه فراری از آن وجود ندارد و وقتی فردی متهم 

، حتی اگر بی گناه باشد! یوزف درمانده شود یمت جرمش ثاب

اما پس از  رود یمو برای رهایی از این منجالب نزد وکیل  شود یم

ندارند؛  ها یقاضکه وکال نیز فرق چندانی با  شود یممدتی متوجه 

او درمیابد که وکال نیز برای موکلشان احترامی قائل نیستند و 

انجام یوزف سرخورده دستشان در دست صاحبان قدرت است. سر

از رهایی و آزادی سرنوشت شومی که در انتظارش است را 

و او را  ندیآ یم. در پایانِ داستان دو مامور به دنبال یوزف ردیپذ یم

و آنها را  کند ینمو حتی یوزف نیز مقاومت  برند یمبا خودشان 

سیستم قضایی فاسد نابود  به دست . او در نهایتکند یمهمراهی 

 یا رودخانه. آن دو مامور یوزف را در تاریکی شب کنار شود یم

 دیگو یمبه ما  "محاکمه" .کنند یمو چاقو در قلبش فرو  برند یم

که انسان در برابر قدرت تنهاست. در این رمان ساختار قدرت به 

، قوانینی که شود یم، به ساختار قانون انتقاد شود یمنقد کشیده 

. بندند یمکردن و آزاد بودن دست و پای بشر را برای زندگی 

سیستم بوروکراسی و صاحبان قدرت آنقدر نیرومند هستند که 

و ناگزیر  ندیب یمانسان خود را در برابر این هیوالی چند سر تنها 

است سرنوشت شوم خود را بپذیرد. کافکا یک هیچ انگارِ منفعل 

 نبود، بلکه با ادبیات خاص خودش با ساختار قدرتِ حاکم بر دنیا

 . اوشود یم. بیگانگی با جهان به وفور در آثار کافکا دیده دیجنگ یم

 

 

. تفکر کرد یمدر آثارش تباهی انسان را به زبانی نمادین بیان 

کافکا برآمده از یک اروپای ویران شده با حضور فیلسوفانی است 

بارز ادبیاتِ  یها یژگیو. یکی از کردند یمکه به همه چیز شک 

و هیجان  نیتر ترسناک، نیتر وحشتناکاو  کافکا این است که

عادی و معمولی و پیش و پا  کامالًانگیز ترین اتفاقات را به صورتی 

که احساسات  شود یم؛ و همین باعث کند یمافتاده توصیف 

مخاطب چندین برابر برانگیخته شود. کافکا از فیلسوفانی نظیر 

بیشترین تاثیر  نیچه و شوپنهاوور تاثیر گرفته است؛ اما گویا نیچه

را بر او گذاشته است؛ و همچنین والدیمیر ناباکوف معتقد بود که 

 ی گفتهفلوبر بیشترین تاثیر ادبی را بر کافکا گذاشته است؛ به 

است. در  گرفته یمناباکوف، کافکا زبان را به عنوان ابزار به کار 

دنیای کافکا ترس به نوعی تهاجم و شکایت به نوعی اعتراض علیه 

. کافکا بر داستان نویسی شود یمعدالتی و نابرابری تبدیل  بی

مدرن تاثیر زیادی گذاشت و همیشه از ذهنیت کالسیک داستان 

برخی منتقدان معتقدند که گابریل  .جست یمنویسی دوری 

گارسیا مارکز بیشترین تاثیر را از کافکا گرفته است. مارکز خود 

که شهامت خلق  گفته است که پس از خواندن رمان مسخ بود

آثاری در سبک رئالیسم جادویی را در خودش یافته است. در بین 

نویسندگان ایرانی صادق هدایت شاید بیشترین تاثیر را از فرانتس 

کافکا گرفته است. شیوه نثر بوف کور همیشه با نثر کافکا مقایسه 

منتشر کرد که  "پیام کافکا". هدایت حتی کتابی با عنوان شود یم

محبوبش پرداخته است.  ی سندهینوبه تفسیر و تاویل آثار در آن 

 ی فلسفهصادق هدایت نیز برآمده از نثر و  به گورکتاب زنده 

غیر عادی و فراواقعی  یها تیموقعکافکائیسم مبنی بر توصیف 

او در زندگی  .رود یماست که نوعی اعتراض علیه جهان به شمار 

تس همیشه با نیز مشکالت متعددی داشت. فران اش یشخص

پدرش مشکالت فراوانی داشت. پدر همیشه فرانتس را ضعیف 

نامه "تحت عنوان  یا نوشته. کافکا کرد یمو او را تحقیر  خواند یم

منتشر کرده است که در آن به بیان مشکالت بین خودش  "به پدر

که فکر  رسد یم. مشکالت او با پدرش به جایی پردازد یمو پدرش 

تس می زند اما دوستش ماکس برود او را از خودکشی به سر فران

. او هیچوقت ازدواج نکرد و تا پایان عمرش دارد یماین کار باز 

متعددی داشت. کافکا در زمان حیاتش رمان کوتاه  یها معشوقه

مسخ و چند داستان کوتاه منتشر کرد که چندان مورد استقبال 

کرد که قرار نگرفت. او به دوست و وصی خود ماکس برود وصیت 

سوزانده و نابود شود، اما  شیها نوشتهپس از مرگ تمام 

و به کمک  کند ینمخوشبختانه ماکس برود به این وصیت عمل 

کافکا، دوریا دیامانت بسیاری از آثارش را به  ی معشوقهآخرین 

. کافکا سر انجام شوند یمو باعث شهرت جهانی او  رسانند یمچاپ 

 ■ درگذشت. از بیماری سل در سن چهل سالگی
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 «کابل ی سوختهزیر پل » مجموعه داستان یادداشتی بر  
 «مائده مرتضوی»؛ «سید محمود حسینی» سندهینو 

 
از سری داستانهای کوتاه ادبیات کابل  ی سوختهزیر پل 

افغانستان است و رویکرد خاصی نیز به مسائلی که افغانستان 

با آن دست به گریبان است، داراست. مسائلی از قبیل 

داخلی، وضعیت بغرنج زنان و آرزوهای خاک  یها جنگ

ی مردان جوانی که مقهور شرایط نامساعد سیاسی و  شده

 .اند شیخواجتماعی جامعه 

عه مشتمل بر دو دفتر است. تفاوت درون مایه مجمو

و تنها در انتهای  شود ینمخاصی بین این دو دفتر مشاهده 

با پایان ضربه زننده هستیم  ییها مالدفتر دوم شاهد مینی 

 که خواندنشان خالی از لطف نیست.

 ها داستانزبان اکثر داستانها روان و خوشخوان است. 

ب تا انتها به دنبال خود سکته ندارند و خواننده را اغل

داستانهای موقعیت هستند و فضایی پر  اکثراً .کشانند یم

 . زن،کنند یمتنش و پر استرس را روایت 

، مردان نومید، و کودکان بی پناه جنگ

موضوعات محوری اکثر داستانها را شامل 

 .شوند یم

این مجموعه کوتاهتر از حد  یها داستان

اجازه شخصیت  . و ایجاز داستانهااند معمول

پردازی کامل و جامعی را به نویسنده نداده 

است. اکثر کاراکترها معرف یک تیپ اجتماعی هستند و 

تا با این پرسوناژها  ابدی ینمخواننده خیلی این امکان را 

عاطفی و  روابط ای، همذات پنداری کند. زندگی حرفه

جزئیاتی که به باز شدن شخصیت هر چه بهتر و بیشتر 

به جز چند داستان که حجم بیشتری دارند؛  کند یمکمک 

 شوند. در مجموعه دیده نمی

با این وجود داستانها روح دارند و خواننده، به خصوص 

که کمتر برایش  کنند یمخواننده ایرانی را وارد فضایی 

آشناست و برایش تازگی دارد. مجموعه داستان زیر پل 

نستان امروز است. سوخته کابل آینه تمام نمای کاملی از افغا

در تمامی داستانها، اجبار بر روی زندگی کاراکترها سایه 

انداخته و هیچ گریزی از تن دادن به قضا و قدر نیست. 

جز تسلیم ندارند و اکثر  یا چارهو  اند منفعلکاراکترها 

 .سازند یمداستانها چگونگی این تسلیم را عیان 

ک آلبوم و از دفتر اول، نویسنده از ی هیچدر داستان 

 طوالنی و  نسبتاًآن برای بیان یک بازه زمانی  یها عکس

  اتفاقاتی که در گذر زمان برای کاراکتر مورد نظر افتاده،

 

ایجاز  ایست. هم به که انتخاب هوشمندانه کند یم استفاده

هم ترفند جذابیست برای پیشبرد  کند یمداستان کمک 

 داستان.

، نویسنده از شود یمگ دلم برایش تن ها شنبهدر داستان 

مفهوم بینا متنی کتاب بیشعوری برای بیان، عشقی نامانوس 

به زنی بیمار بهره برده که جذاب و نو است. در این داستان 

که نویسنده با  میشو یمبا یک موقعیت پر فشار مواجه 

توصیفاتی مانند چکه چکه آب و صدای جارو برقی در نشان 

 ده است.دادن این اتمسفر موفق عمل کر

، خواننده در انتها با تلنگری مواجه شادباشدر داستان 

که او را به بی ارزشی مادیات و تظاهر پرتاب  شود یم

که نه دوام دارد نه شادی بخش است  یمفهوم . پول،کند یم

 و نه حتا واقعیت دارد.

، موقعیت زنی بی بی اختیار...داستان 

پناه موضوع محوری داستان است. فضایی 

تنش و پر اضطراب. اما با اینکه نویسنده پر 

 ،کند یمدر فضاسازی تا حدی موفق عمل 

داستان گنگ است و خواننده با  انیپا

 شود یمرو  سواالت بی جواب بیشماری روبه

که در نهایت ضعف شخصیت پردازی در 

 .کند یماینجا نمود پیدا 

خواب شیرین داستان خوبی است. پر کشش، جذاب و با 

به زننده. ماهیتی مینی مالیستی دارد و نویسنده پایانی ضر

به نحوی هوشمندانه توانسته به خواننده رو دست بزند و 

 احتمال هر گونه پیش بینی را از بین ببرد.

تکراری  یا سوژه، دسته گلی که برای آقای الف پژمرد

 یها انیپادارد. قرارهای فضای مجازی و تبعات آن و 

جذابی برای نوشتن به شمار سوژه   همانندی که دارند،

افتد.  آیند و نویسنده به ورطه کلیشه و تکرار می نمی

از نقطه نظر دیگری به این آُسیب  توانست یمنویسنده 

 اجتماعی بپردزاد تا به ورطه تکرار نیفتد.

، از داستانهای پر قوت مجموعه تنها اسمی که داشت

طبیعی  یها واکنشاست. استفاده دوباره از پرسوناژ انیس و 

و  حال و باور پذیر نوجوانان دختر و پسر نسبت به یکدیگر،

هوای نوجوانان تازه بالغ شده و ... داستانی درخشان و باور 

پذیر ساخته و خواننده با هر قوم و ملیتی که دارا باشد با آن 

با زنی آوانگارد  حماقتدر داستان  .کند یمهمذات پنداری 

مجموعههاداستان این ی
 حد از واندمعمولکوتاهتر .

ایجازداستانهااجازهشخصیت
به را جامعی و کامل پردازی

 نویسندهندادهاست.
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اجتماع را شکسته و مصر  یها شهیکلکه  میشو یممواجه 

است تا از شوهری موجی و بیمار خالصی یابد. نگاه واقع 

بینانه به مسائل و مشکالت عاطفی و نیازهای جنسی اینگونه 

که در  یا نکته. رهاند یمزنان این داستان را از ورطه تکرار 

این داستان و بسیاری از دیگر داستانهای این مجموعه وجود 

ریان داستانی در پارت دوم قصه است. رمز گشایی ج  دارد،

اما وقتی این  رسد یمکه البته در ابتدا کمی جذاب به نظر 

قضیه را  یکم ؛شود یمترفند در چند داستان دیگر هم زده 

 .کند یمبرای خواننده لوث و تکراری 

، داستانی گیراست. این داستان هم ماهیتی نقشهداستان 

زننده و غافلگیر کننده و  مینی مالیستی دارد با پایانی ضربه

که خطی سیاه بر نقشه  اَکت بسیار هوشمندانه دختر

 .شود یمو از اتاق خارج  کشد یم

  ،ندیگر یمدنیا  یها شمعوقتی تمام 

تکراری دارد و زنی را توصیف  یا سوژه

که باید با نبودن و فوت همسر  کند یم

جوانش کنار بیاید و به نوعی یک زن 

که با شنیدن  شود یمنومید را متصور 

خبر مرگ همسرش خودش هم دچار 

  . در مجموعه داستان؛شود یمنوعی مرگ روانی و روحی 

 .دهد ینمتصویر جدیدی به خواننده 

فضا سازی خوبی دارد. کوچه و  نذر مردان سیاهپوش

با هم و... خوب از کار  ها هیهمسا تعامل کودکان،  خیابان،

است و جای پرداخت درآمده اما پایان داستان کمی گنگ 

از ترفند پایان باز برای  توان ینمبیشتری دارد. به طور کلی 

سرباز زدن از نکات و اطالعات ضروری که هر داستان باید به 

 برد. بهره خواننده اعطا کند،

داستان مجموعه است. کودکی که  نیتر یا شهیکل مسافر

که گریه  یزن ،گردد ینممنتظر پدری است که دیگر بر 

که نمیداندد چگونه این خبر بد را به  ییها هیهمساو  کند یم

به شدت تکراری و دست مالی   بدهند، شان هیهمسازن جوان 

تکراری تنها در یک صورت  یها سوژهاند. استفاده از  شده

مجاز است آنهم در این صورت که نویسنده قادر باشد نگاه 

جدیدی به موضوع عرضه کند یا رفتارهای پیش بینی 

داستانی رقم بزند که در این  یها تیشخصرا برای  یا دهنش

داستان خوبی  تل خاک داستان این اتفاق نیفتاده است.

گیری که معلم درگیر  است. در نشان دادن موقعیت نفس

داستانی  یها یرسازیتصوآنست به خوبی عمل کرده و 

بکراند. حرف ج و نوشتن روی تخته و توصیف پایانی داستان 

 از ،دهد یمکودک را بین شیر و خون نشان  که دست یک

 نقاط درخشان داستان هستند.

ناامیدی و درد و رنج موج میزند. کاراکترها   در دفتر دوم؛

و از بدبختی و رنج هیچ راه گریزی ندارند.  اند طیشرامقهور 

خواننده فضای جدیدی پیش زندگی سوخته، در داستان 

رها از نقاط قوت . کشمکش بین کاراکتندیب یمروی خویش 

این داستان است که در کمتر داستانی از این مجموعه شاهد 

آن هستیم. پایان بندی داستان کمی کشدار شده و نویسنده 

 کرد یمبهتر بود تا قضاوت نهایی را به خود خواننده واگذار 

 تا آنکه انقدر مستقیم گویی کند.

واننده داستانک جذابی است و خ  ،دیشن ینمانگار صدایم را 

ای یک  راوی مرده حاللیت. در داستان کند یمرا راضی 

موقعیت تلخ را برای خواننده روایت 

که قصه را خواندنی و پر کشش  کند یم

نموده و از ورطه تکرار و کلیشه تا حدی 

 دور می افتد.

بر خالف عنوان غلط  قوماندان ی صلهیف

دم  یداستان انداز و پر تعلیقی که دارد،

اری است. پایان اغراق آمیز و دستی و تکر

هندی برای آن رقم خورده  یها لمیفسوزناکی که به شیوه 

 خواننده را راضی کند. تواند ینمنیز 

 "فضاسازی جالبی دارد. جمالت آخر داستان؛ ،نان و شکم

هوا رو به تاریکی بود..... صدای واق واق سگ هر لحظه 

در  ارتزاق راهی را که مال برای "شد یم بلندتربلندتر و 

. و دهد یمروستا با آن مواجه است به خوبی نشان 

تا حدی فضای  شود یمکه بین او و مرد انجام  ییها الوگید

فکری و اجتماعی مردم روستا را برای خواننده روشن 

 .سازد یم

های دیگر این  هم مانند بسیاری از داستان غریبه در شهر 

را نشان  مجموعه، داستان موقعیت است و موقعیت زنی

که برای تغییر شرایط و رهایی از نگاه نامناسبی که  دهد یم

 جامعه به او دارد مصمم است.

هم جان کالم این مجموعه  زندگی زیر دیوار آرزو مردن

است یعنی همان اسارت و اجباری که همه چیز رااز 

کاراکترهای این مجموعه گرفته و امیدها و آرزوهای آنان را 

در این داستان برخی جاها با  نویسنده به باد داده است.

آوردن کلماتی مانند اشک و آه به جای نشان دادن فضا 

مستقیم گویی کرده که به داستان لطمه وارد کرده است. اما 

 و با اکشن داستانی که  کند یمدر پایان بندی داستان جبران 

 

داستانخوبیاست.درتلخاک
نفس موقعیت دادن گیرینشان

معل خوبیکه آنستبه درگیر م
 و کرده یهایرسازیتصوعمل
 داستانیبکراند.
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 .پوشاند یمبرای پسرک رقم میزند تا حدی این ضعف را 

بیشرفی هاست. داستان  ی قصهف اسمش شرافت بر خال

 شود یمبا توصیفی از دریای کابل و آت و آشغالهای آن آغاز 

که شروعی خوب و هوشمندانه است. در نهایت آدمهایی که 

با همان آت و آشغالها هم  اند یخارجدر پی مقبول بچه 

 یها ستارهقاب عکس و  های داستانک  .کنند یمپوشانی 
 کامالً. و یک چهره اند یتکرارو  یا شهیکلبه شدت  خاکی

که ممکن است به زنان و  ییها بیآستکراری از جنگ و 

. یک تلخی عذاب آور و تلخ دهند یمکودکان برسد را نشان 

و خواندن  کند ینمو که تکرارش هیچ دردی از خواننده دوا 

کاالی نو  در داستان هم برای خواننده لطفی ندارد. اش دوباره
که بین پدر و مال  ییها الوگیداواسط داستان و با اینکه از 

، اما رود یمتا حدی انتهای قصه لو  شود یمصاحب رد و بدل 

. در کند یمخواننده باز هم با اشتیاق داستان را تا انتها دنبال 

این داستان از مستقیم گویی که به بعضی داستانها لطمه 

ه به نیست و تلخی بی انتهای سرنوشت دختر بچ یخبر زده،

 .شود یمخوبی نشان داده 

 آیینه تمام نمای این کتاب است. زیر پل سوخته کابل 

مسوولین شهرداری و ...   بین آدمها، کشمکش فضاسازی،

نمای کلی با وضعیت کلی افغانستانی که مد نظر نویسنده 

پایان است   . نکته قابل تامل داستان،دهد یمبوده به خواننده 

 شود یممعتاد یاهمان پودری سوئیچ که ناگهان بر روی مرد 

 تواند یم. مرد پودری که ابدی یمو از نگاه او همه چیز ادامه 

 یها زخمسمبل بسیاری از آدمهایی باشد که با وجود درد و 

جز نظاره کردن  یا چاره عمیقی که بر تن و روح دارند،

 برایشان نمانده است.

نشان داستانک هایی است که خواند  حسن ختام مجموعه،

از  یخال که یک فضای تلخ را تجربه کرده، یا خوانندهبرای 

لطف نیست و در حقیقت مانند یک زنگ تفریح پس از یک 

 کالس درس تلخ و پرتنش و سیاه است.

زیر پل سوخته کابل مجموعه داستانی   من حیث مجموع،

قابل قبول است و در شرح و بیان موقعیت به خوبی عمل 

ستانها بسیار جذابند و خواننده را به کرده است. عناوین دا

و با وجود ساختار زبانی مناسب و  کند یمترغیب  خواندنشان

به خلق اثاری قابل قبول از این  توان یمخوش خوانی اثر، 

 ■ نویسنده جوان و خوش ذوق امیدوار بود.
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 ی کالسیک امری دموکراتیک است؟آیا تالیف متن به شیوه 
 «هسهیل عفیف»نویسنده  

 

با ارجاع به متون کالسیک و بستارهایی که  توان یم 

و ساختاری که با اصولی  کشند یمپیوسته خود را به رخ 

مهندسی شده، اشراف شخص یا اشخاصی را به عنوان 

قدرت بر فراز متن تشخیص داد که خواننده را در  ی حلقه

. هنگامی کشند یم حیطه قلمروی خود به این سو و آن سو

 پروراند یمرا در سر  یا دهیالف کالسیک که یک مو

از سیطره آغاز شده و با در انداختن پیرنگ و  ییها جرقه

ردپای شکل گیری سلطه را در  توان یمنقاط اوج در طرح 

نظر گرفت. ارسطو به عنوان سردمدار نگارش کالسیک به 

محتوایی قبضه شده در فکر و دست مولف توصیه دارد که 

پس از اتمام خوانش متن به ذهنیت در متن مخفی شده و 

مخاطب منتقل شود. بنابراین پروسه شکل گیری یک ایده 

و محتوای مشخص و انتقال آن در بافت  یا فرقهفردی یا 

به مثابه آغاز خودرایی و خود  توان یممتن کالسیک را 

محوری دانست. در همین راستا برخی از صاحب نظران این 

ه و امر سلطه گری در متن را به عرصه پا از این فراتر گذاشت

مطرح کردند که  یا گونهدیکته شده و تقلیدی به  یا گونه

در این مسیر از اصولی مشخص و از پیش تعیین  ستیبا یم

شده که از گذشتگان برجای مانده پیروی کرد و بر مخاطبان 

فرود آورد. برای مثال هوراس ادیب و نظریه پرداز یونانی بر 

ل و قواعد و پیروی از قدما در شکل دهی ضرورت رعایت اصو

 ساختارمند متن تاکید نموده است. این الگوی کالسیک شده

به طور مشخص و هدفمند ابتدا در عصر رمانتیسم به سخره 

گرفته شد و نگارش بدون پیرنگ و نوشتار آزادانه و رها و 

خودجوش توسط مولفان به جای آن نشست و با این 

یک صنعت گر نیست که عمل و  فاًصراستدالل که هنرمند 

کنش داستانی را بر طبق الگویی از پیش تعریف شده و به 

نظام مند بکار گیرد به کار خود ادامه داد.  یا گونه

حتی قواعد آغاز، میانه و پایان را نیز به چالش  ها کیرمانت

کشیده با آشکار کردن حضور خود به عنوان راوی آزاد با 

تگری نوینی را آغاز نمودند. برای نمونه روای ی وهیشفراق بال 

زندگی و "قهرمان رمان  ی گفتهبه بخش کوتاهی از  توان یم

 من "اشاره نمود  اثر الرنس استرن "عقاید تریسترام شندی

 

 

 

که در نوشتن آنچه  خواهم یماز آقای هوراس پوزش 

بنویسم، خودم را به اصول و قواعد پیشنهادی او و  خواهم یم

 ".کنم ینممقید  ستهیز یمری که پیش از ما هر کس دیگ

بعدها آلن روب گری یه از پیش قراوالن رمان نو، از کنار 

گذاشتن الگوهای از پیش تعیین شده سخن گفت و اضافه 

کرد که هر اثر ادبی باید طرح و سازمان دهی ویژه خود را 

، جزء نگری ییها یریگاختیار کند. از دالیل چنین موضع 

فان در عصر جدید است که داوری و در کسوت افراد و مول

نو ارسطویی او را به دلیل  قانون گذار بودن ارسطو و پیروان

مواضع قاطع و کلی زیر سوال بردند. این اندیشه نو همواره از 

و معتقد است قواعد کلی  کند یمجزء به کل سلوک را طی 

نگر و توتالیتر با پرداختن به امور جزئی دستخوش تغییرات 

باید این نکته را نیز در نظر  . در این موردشوند یمبنیادین 

داشت مبانی جزء نگر عصر کنونی به تغییرات بنیادین و 

تحول خواهانه باورمند بوده و از این رو این امر را در زمینه 

ادبیات نیز به کار گرفته و مفهوم ثابت و نا منعطف قواعد و 

در همین راستا پس از  .اند دهیطلباصول نگارش را به مبارزه 

ارسطویی که  ی مآبانهعبور از سبک وحدت گرا و دیکتاتور 

واقع گرایی، بازنمایی و طرح محوری استوار شده  ی هیپابر 

نظریات پل کاستانیو را به عنوان یکی از نواندیشان در باب 

به زعم کاستانیو نیز وحدت گرایی  .میگذران یمپیرنگ از نظر 

حذف صداهای متفاوت و هر  ی مثابهارسطویی در متن به 

امر متجانس است. طبق این نظر این فرم فرمی تمامیت 

صدا، محدود، واپس گرا و سرکوبگر است.  تک خواه،

کاستانیو نیز به پیروی از برتولت برشت فرم روایی اپیک را 

مصداق کثرت باوری و میزبان اقسام نیروهای متفاوت و 

نیز که در متون کالسیک به و حتی زبان را  داند یممختلف 

را تنها یک  دیآ یماصلی اثر به حساب  ی برسازندهعنوان 

از  ویکاستان عنصر از میان عناصر فرآیند تالیف است.

مفاهیمی همچون وصله زدن، آمیخته سازی، پیوند زدن، 

که  شمارد یمبرخورد، قطع و گسست در روند تالیف متن بر 

ساختار متنی  این مفاهیم نیز در جهت رسیدن به

 ■ .باشد یمنسبت پیرنگ سنتی  تر کیدموکرات
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 شبنم هاشمی پرست ؛«میانبر»داستان کوتاه 

 رضا هاشمی بنی ؛«مرگ جنگ»داستان کوتاه 

 مرتضی فضلی ؛«متهم ردیف اول»داستان کوتاه 

 علی جان محمدی ؛«ای داد و ای بیداد»داستان کوتاه 

 سیاوش کریم زاده ؛«مثل گذشته نبود»داستان کوتاه 

 مجید رحمانی ؛«ها کوتولهبلند  یها هیسا»داستان کوتاه 

 مینا احمدی کهجوق ؛«شناسند یمدخترک را همه »داستان کوتاه 

 الف. یحیی ؛«گرده، باید برم استقبالش فردا پدرم از سفر برمی»داستان کوتاه 
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 «مثل گذشته نبود» کوتاه داستان 
«ش کریم زادهسیاو»نویسنده  

 

خوای برادرت به دنیا  یم پدر دستی به موهایش کشید وگفت:

یا خواهرت؟. بخاردهانش مانند کتری جوشیده مامان  ادیبه 

 نگاهم را از نگاه داخل آینه پدر دزدیدم. جواب بدون طلعت بود.

بود پدر  معلوم گیر کرده داخل ترافیک را نگاه کردم. یها نیماش

که خوشایند هیچ کدام  یتیوضع .کند یمر به وضعیت مامان فک

شب پیش زیر پتو داشتم با خودم فکر  چند نبود، حتی من.

را حسابی کتک می زنددرست  من روزی پدر، حتماًکه  کردم یم

 ی ادامهبغش کرده مامان فرصت بیشتری به  یصدا مثل فیلمها.

دونی په خاکی تو سرمون  یم به پدرم گفت: آرام فکرکردنم نداد.

 ده؟ش

 چی شده؟ _

درتاریکی اتاق آرام پتو را ازسرم کشیدم کنار 

نشسته به دیوار تیکه داده  مامان تا بهتر بشنوم.

 انتظار خبر مامان دراز کشیده بود. پدربه بود.

 باردارم. _

 میگی؟ یجد گفت: پدر وقتی این را گفت بغضش ترکید.

 آره متاسفانه باهات شوخی ندارم._

 .کرد ینمیگر مثل گذشته بااو شوخی د گفت یممامان راست 

قبل از رسیدن پدر از آرایشگاه او حسابی به خودش  شهیهم

 دستانش .کرد یم. لبانش را قرمز وچشمانش را سیاه دیرس یم

گذشته  گرمثلید .دیمال یم.به مچ دستانش عطر زد یمراکرم 

 تمام این اتفاقات کسی نبود به جز من. کاش پدر مقصر نبود.

 کردند. هردوسکوت یه ام کند و همه چیز تمام شود.حسابی تنب

پرید هوا وزنه  مرد فیلمی دیده بودم وقتی زنه گفت باردارم، یتو

پدر چرا این کار رانکرد. مامان درحالی که  دانم ینم را بغل کرد.

 اینجاست که دوقلو هستن. یبدبخت گفت: کرد یمگریه 

 ز این نمیشه.ا بهتر خوشحال باشی. دیبا ؟یکن یمچرا گریه _

 اینکه پدری مثل تو دارن. به خاطر_

 شده پسره یا دختر؟ معلوم تموم کن این ماجرا رو. _

 یکی دختر یکی پسر._

 بهتر از این دیگه چی میخوای؟_

یکیشون رو باید انتخاب  نکهیا بدتر از این میدونی چیه؟_

 کنیم.

 منظورت چیه؟_

انتخاب اینکه  حق .به مونهدکتر گفته یکیشون میتونه زنده _

 کدومش به دنیابیاد وزندگی کنه با ماست.

رو  پسر :گفت پدر نفس عمیقی کشید و سرجاش نشست.

 .میکن یمانتخاب 

 .کنم یمدلتو خوش نکن سقط  _

ها هم نشنیده  فیلم یتو «سقط»این حرف مامان را نفهمیدم 

 داشتم ازاو بپرسم سقط یعنی چی؟ دوست بودم.

سرم کشیدم وسعی کردم بخوابم تا دعوا که شروع شد پتو را

جمعه بود وقرار بود حسابی بخوابم. صبح زود  فردا چیزی نشنوم.

همه داستان را برای  یتلفن با صدای پدر از خواب بیدار شدم.

خودش را  اش یمشکمامان طلعت تعریف کرد. او هم با عصای 

ما رساندتا مامان را ازسقط  ی خانهبه  عاًیسر

وپایش را در یک کفش کردن منصرف کند. ا

 یخودیب :گفت یمکرده بودو با صدای بلند 

انرژیتو تلف نکن من نمی خوام از این آدم بچه 

 فقط طالق می خوام. من داشته باشم.

حرف طالق را شنیدم  حیاط بودم. وقتی من

یکی از این فیلمها دیده بودم موقع  یتو خیلی ناراحت شدم.

که پیش کدام  کرد یمتخاب طالق زن ومرد ازهم، دختره باید ان

از او این  تر سختبود برام که انتخاب کنم و  سخت یکی بماند.

 دوست خودم متنفر بودم. از بود که من باعث این اتفاق بودم.

طالق  خواهد یممادر چرا  دانستم یم داشتم خودم را خفه کنم.

روزسراغ کیف پدر  منان اگر .دانستند یمواقع همه  در بگیرد.

باز شده  ها مدرسه.تازه زد ینماالن مامان این حرف را  مرفت ینم

ذوق  انقدر .شدم یمبود و من برای اولین سال وارد مدرسه 

. اما ان روز مامان پدر را به شدم یمداشتم که از پدر زودتر بیدار 

پدر چشمانش را باز کرد مامان  یوقت زور از خواب بیدار کرد.

 اومدی؟کجا بودی که انقد دیر  شب پرسید:

 یه دوماد داشتم کارش طول کشید._

که حاضر شدم پدر  من سابقه نداشت شبها دیر به خانه بیاید.

 بیشتر برنداری. پونصد کیفم پولتو بردار. برواز گفت:

 را دراوردم. فشیک برای اولین بار دست توی جیبش کردم. 

 پول را بردارم چشمم به یک عکس افتاد. خواستم یمکه  یوقت

 پدر مامان. دوست منیر بود. خاله را برداشتم. عکس د.بو آشنا

 داد زد.پیداش نکردی؟

ما می امد کلی  ی خانهوقت  هر از دیدن خاله منیرذوق کردم.

در حیاط را باز کرد تا ماشین را  پدر .آورد یمبرایم خوراکی 

 ...مامان...عکس مامان :گفتم مامان دویدم. سمت روشن کند.

 

نفهمیدم اینحرفمامانرا

فیلمتو«سقط» همی ها

بودم. داشتمدوستنشنیده

ازاوبپرسمسقطیعنیچی؟
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 خاله منیر. 

 ؟کجا بود _
 داخل کیف بابا. _

بدون کفش سمت  برعکس نفهمیدم چرا مامان مثل من ذوق نکرد.

در دستان مادر  زد یمهم در حالی که نیشخند  خاله در حیاط رفت.

 پدر من کفشهایم را پوشیدم از کوچه صدای مامان بلند شد. تا بود.

درحالی که دستش را جلوی دهان مامان گرفته بود اورا به زور داخل 

 نه انداخت.خا

 عکس منیر توی کیفت چیکار میکنه؟_

 توی کیف من؟_

چندبار ازمن  مادر که عکس داخل کیف اوبوده است. کرد ینمقبول 

 پرسید کجاپیداش کردی؟

 تو کیف بابا._

 دروغ میگه توله سگ_

حرف من را  مامان .گفت یماین پدربود که دروغ 

را از روی رخت برداشت  چادرش قبول داشت.

را گرفت تا برویم  دستم یش را به پا کرد.ها وکفش

 میرفت یم شد یمدعوا  یوقت خانه مامان طلعت.

جلوی در را گرفته بود درست مثل  پدر آنجا.

سر راهم  از او گفت: اما .داد یمباید مامان پدر را هل  االن فیلمها.

دستم را  مامان رفت. کنار .برم یم آبروتو .زنم یمبروکنار وگرنه جیغ 

فیلمها همیشه، کار به  یتو گرفت و دنبال خودش کشید.محکم 

پدرداخل کوچه سریع  اما .شد یمتصویر آهسته  دیرس یم اینجاکه

 قضیه رو گنده نکن. یالک شده، سوتفاهم جلوی مامان ایستادوگفت:

 خونه. برگرد

اول منو  فقط دوسش داری باهاش ازدواج کن. اگه قضیه گندس._

 طالق بده.

طالق مخالف بود برای همین مامان را بعد چندروز مامان طلعت با 

ما  ی خانهراضی کرد تا برگردد خانه. خاله منیر دیگر پایش را 

جوردیگری رفتار  تهدید کرد اگر اسم اورا بیاورم مامان نگداشت.

دیگر  او خیلی تغییر کرد. مادررفتارش . امانگفت چه جوری.کند یم

سالم خشک و خالی تنها حرف  دیرس یموقتی پدر  ها شب .دیخند ینم

حتی جای خوابش را عوض کرده بود ودر  مامان بین آنها بود.

آستین باال زده بودتا زندگی را بر پدر جهنم  او .دیخواب یمآشپزخانه 

 مقصر گوشی این را به مامان طلعت گفت واین را هم گفت: پشت کند.

پیدا مقصر من بودم اگر عکس را  اما من بودم خیلی شل گرفتمش.

آن  اگر .خواست ینممامان طالق  کردم ینم. یا اگر کنجکاوی کردم ینم

االن صدای خنده مامان مثل همیشه  شدم یمروزدیر ازخواب بیدار 

رانندهای دیگر از ماشین پیاده  ی هیبقپدرمثل  .کرد یمحیاط را پر 

که ازسمت چهار راه  یمرد نگاه همه به سمت جلو بود. ریمس شده بود.

شنیدن این حرف دوباره  پدربا شده. تصادف به همه گفت: گشت یمبر 

 واقعاًندادی.  جوابمو :دیپرس اینه نگاهم کرد. از پشت فرمان نشست.

خواهرم به دنیا می امد من دیگر  اگر چی جواب بدهم. دانستم ینم

  .کشد یمفیلمها دیده بودم که برادر، برادر را  یتو اهمیتی نداشتم.

 

دوست داشت  پدر یا بیاید و روزی من را بکشد.به دن دمیترس یم

 برادرم به دنیا بیاید. اما هیچ وقت نگفت چرا از دختر بدش می اید.

پوز دادنشه که از پسر خوشش میاد.  به خاطر :گفت یمطلعت  مامان

مادر هم تازه پایش را از کفش در آورده بود وازسقط کردن به دختر 

 یعنی چی؟. سقط خانم معلم پرسیدم:داشتن رضایت داده بود. امروز از 

 .یفهم یمموقش  به :گفت

 یعنی چی؟ سقط پدر که از آینه من را زیر نظر داشت گفتم:

 .ادیبه یعنی نذارن بچه به دنیا _

فهمیدم سقط یعنی  یوقت .کردند یمآرام آرام حرکت  ها نیماش

دوست دارم مامان سقط کنه. بخار دهانم که محو شد  من چی.گفتم:

لنگه مامانتی. هروقت مامان از دستم  توهم آرام زیر لب گفت:پدر 

کی  ی لنگههم لنگه باباتی. نفهمیدم من  تو :گفت یم شد یمعصبانی 

 . پدر دیگر نگاهمکردند یمحرکت  ها نیماش هستم.

ماشین را خاموش کند و  دمیترس یم نمی کرد.

مامان نگذاشت. به  اما برگردد دل سیری کتکم بزند.

پدر  نهارو مغازه نخور بیا خونه. امروز گ زد که:پدر زن

 خوشحالیش را با گاز دادن نشان داد.

وقتی رسیدیم، بادیدن مامانٍ سرجایم خشکم 

زد.شبیه یک فیلم خوب بود مثل سابق. مامان سر سفره به پدر اعالم 

 سرم رو به دنیا میارم. پدر با شنیدن این حرف او را بوسید. پسر کرد:

غذا را پرت کنم وبگویم:  خواستم گرفته شد. حالم داختم.را پایین ان

حرف مامان مثل فیلمهای اعصاب خورد کن  نیا فقط سقط باید بکنی.

 بود.

دو روز  هر مامان دست به سیاه و سفید بزند. داد ینمپدر اجازه 

 .رفت یمو  دیکش یمو دستی به خانه  آمد یمیکبار مامان طلعت 

وقتی آن بچه  دانستم یم موقع رفتن. دیکسیمهم به سر من  یدست

 یتو پایش را در این دنیا بگذارد دیگراز این کارها خبری نیست.

من ناراحت بودم پدر در  هرچقدر فیلمها این ماجرا را بارها دیده بودم.

 .دیگنج ینمپوست خود 

که خانوم پرستار از اتاق  یا لحظه این خوشحالی زیاد پایدار نبود. اما 

هم مادر هم دخترتون سالمن...پدر  مبارکه د وگفت:عمل بیرون آم

رو به  پدر طلعت با خوشحالی گفت: خداروشکر. مامان زبانش بند آمد.

 .ادیبه ؟ قرار بود پسرم به دنیا دخترم ...ددختت..دد پرستار گفت:

سالمن. من وپدر  خداروشکر فرقی می کنه. چه مامان طلعت گفت:

جای پدر بودم  اگر نداشتیم. گفتن به راسکوت کردیم چون چیزی 

بیرون. اما  انداختم یمو این دختر راهم  کردم یمحسابی مادر راتنبیه 

  نه این برای من خوب بود پدر اورا دوست نداشت.

اخر به دکتر  ی لحظهاین فیلم مامان راهم دوست نداشت که  پدر

اینکارو کردی  چرا رو نجات بدید. پدر وقتی پرسید: دخترم گفته بود:

 منم حق داشتم انتخاب کنم.

 حقت رو دادی به اون زنه. تو مامان در جوابش گفت:

 ■ مامان خیلی بازیگری خوبی بود درست شبیه فیلمها. 

داشت.مامان قبول حرفمنرا
راازرویرختبرداشتچادرش
 هایشرابهپاکرد.وکفش
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 «بر میان» کوتاه داستان 
«شبنم هاشمی پرست»نویسنده  

 

خیلی زرنگ  اش راننده. کنم یمرنگ نگاه  یا سورمهبه پژوی 

من. به محش اینکه بین ماشین درست بر عکس  رسد یمبه نظر 

ما و ماشین جلویی فاصله افتاد از خاکی سمت راست سبقت 

را با  ام فاصلهگرفت و خودش را جلوتر از من جا داد. اولش 

تا پژو نتواند خودش را جلوتر از من  کنم یمماشین جلویی کمتر 

جای دهد ولی وقتی چشمم به نوشته لبه صندوق عقب او 

با اینکه خودم به او  ."راه بده با معرفت":ردیگ یم ام خنده افتد یم

ولی کمی عصبانی هستم. راستش نه اینکه هوشیار  ام دادهراه 

نه! حواسم به دور و برم هست. ولی بیشتر وقتها در  ،نباشم

 "آنقدرها هم مهم نیست.":میگو یمآخرین لحظه با خودم 

پریروز در شرکت قرار  مثالً .طورم نیهم شهیهم

جدیدمان در اتاق  یاطاق همرا برای  میزیشد 

ما بگذارند. همکارم آرزو بالفاصله میز خودش را 

کشید کنار پنجره که بهترین جای اتاق است. 

و خوش آب و هوا. در اتاق دو  منظره خوش

پنجره هست. از شما چه پنهان من هم خواستم میزم را بکشم 

جدید آمد  اقات همکنار آن یکی پنجره ولی دیدم بهتره وقتی 

 "نوبتی کنار پنجره بنشینیم. "بهش حق انتخاب بدهم و بگویم:

کافی است با او  چیزی بگویم. توانم ینمکه به آرزو  دانستم یم

که  اندازد یمراجع به نوبت و این حرفها صحبت کنم. قشرقی راه 

نصف بار این شرکت ":کند یمبا این جمله هم شروع  معموالًنگو. 

و آنقدر از حق و حقوق و  "نفر استروی دوش من یک 

 کنم یماحساس گناه  کم کمکه  دیگو یمطلبهایش از کل جهان 

و حتی گاهی عذر خواهی هم  شوم یمو از حرفم پشیمان 

! وقتی همکار جدید آمد بالفاصله بعد از شنیدن موضوع ام کرده

باید کنار پنجره بنشینم چون آسم دارم و  حتماًمن "نوبت گفت:

روز اول کارش است.  نمیب یم. "ه برایم ضروری استهوای تاز

بهتر است سر موضوع به این کوچکی دلخور نشود. پس چیزی 

ولی از بس که  مشکلی ندارم میها اخالق. خودم با این میگو ینم

 یعرضگ یب، کمی احساس کنند یمتعریف  آدمهای زرنگ همه از

م تا پژو دیگرش. گاز را که شل کرد نمونه. حاال هم یک کنم یم

زد. نه سرسی تکان داد و نه  یا روزمندانهیپبیاید جلویم. لبخند 

بوق تشکر امیزی زد. فقط نگاهم کرد و خودش را چپاند جلویم. 

. غبار از کنم یمدر دهانم احساس  طعم غباری مه آلود را

 .رندیگ یمبرخاسته که از خاکی سبقت  ییها نیماش چرخهای

ترافیک چند ساعته پشت تونل  دعوای چند نفر که در یسروصدا

  بوق. صدای رسد یمهم به گوش  داداندطاقت خود را از دست 

 

متهم  که مرا عصبی و خسته با صدای ذهنم یها رانندهممتد 

در هم آمیخته. اگر بخواهم  کند یم به از دست دادن فرصتها

صدای بوق و داد و فریادهای عصبی را به  حقیقت را بگویم

. دهم یمترجیح  نشانه گرفته که مرا مستقیمصدای تیز ذهنم 

برپاست. یک عده از  ییغوغا .کنم یمنطرف و آنطرف را نگاه یا

هم با  یا عدهو مشغول گپ و گفت هستند.  اند شده ادهیپماشینها 

تا ببینند جلوتر چه خبر است. خانم و  کشند یمبیقراری سر 

ناگهان  .گردند یمآقایی دنبال دستشویی برای دختر کوچکشان 

چشمانم روی لباس شبرنگ سه مرد که چوبدست کوتاه سفیدی 

ماشینهای جلویی  ها آن. شود یممیخکوب  چرخانند یمرا در هوا 

را به طرف کوره راهی خاکی که در سرباالیی 

. کنند یمسمت چپ تونل قرار گرفته هدایت 

تونل آنقدر نزدیک است که دهانه مسدود آن را 

 اند شدهنهایی را که موفق . دو مرد ماشینمیب یم

از بقیه جلو بزنند و به سرباالیی جاده فرعی راه 

که  یا سورمه. پژوی رانند یمیابند با حرکت دست به سمت جلو 

از من سبقت گرفته هم در بین آن ماشینهاست. سومین مرد با 

و جلوی ماشینهای دیگری که به  کشد یمهمه قدرتش فریاد 

این جاده ":دیگو یم. ردیگ یمرا  ندا کردهسمت کوره راه کمین 

دهانم خشک است.. صدای ضربان قلبم  "ظرفیت بیشتری نداره

. مرد راهدار با آن لباس شبرنگ به سمت دیچیپ یمدر گوشهایم 

تا سوار موتوری شود که کمی جلوتر پارک شده  دیآ یممن 

و با صدایی که از التماس و اندوه  پرم یماز ماشین بیرون  است.

آقا من عجله ":میگو یمبه او  لرزد یمای از دست رفته فرصته

شده. میشه  یبستر یمار است. در شهر بعدیدارم مادرم خیلی ب

و پوشیده از ته ریشش را  سوخته آفتابصورت "مرا هم ببرید؟ 

پیشنهادم را بپذیرد و  خواهد یمکه  رسد یم. به نظرم خاراند یم

گفتی ":پرسد یمد کمکم کند ولی انگار چیزی یادش آمده باش

. کنم یمبا اشاره سر تایید  "مادرت در شهر بعدی منتظرته؟

جلوتر  یها نیماش! شود ینمنه! ":دیگو یمناگهان برخالف انتظارم 

آن را  خوب فقط یک ماشین جلوی منه. ":میگو یم "در اولویتند.

محکم  "د آنجا باشم. یهم ببر. وضع مادرم خطرناکه. من با

راه باریکه. ظرفیت ندارد. صبر کنید اینها که  ودش ینم :":دیگو یم

 دهد یمبه دستانش که در هوا تکان "رد شدند دوباره برمیگردیم.

. خالکوبی روی دستانش آنقدر کهنه است که دیگر کنم یمنگاه 

تنها رفیقم "که باالی آن نوشته شده:  یقلب خاکستری شده..

که  شود یم متوقف یا سورمه. بعد هم نگاهم روی پژوی "مادر

اولکارشاست.منیبیم روز
بهتراستسرموضوعبهاین
پس نشود. دلخور کوچکی

 .میگوینمچیزی
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میانبر در حرکت است. اگر مادرم  راه کورهدیگر در ابتدای  حاال

آدم باید حواسش جمع باشه کسی حقش را ":گفت یمبود 

 خدا کند بتوانم زودتر خودم را به او برسانم. "نخوره.

 یها راننده. من هم مثل کنند ینمهیچ حرکتی  ها نیماش

خته سنگی بدون وگوشه ت شوم یم. پیاده ام شدهدیگر خسته 

 شود یم. تیز است. کی نوبت من نمینش یمهیچ شکل هندسی 

ار کچ نشوداگر تونل هرگز باز  که به جاده خاکی میانبر بروم؟

تا  اند دهیپوشانو سنگ  نم. ماموران جلوی کوره راه را با چوبک

نشود. پشت من قطار  ور حملهسیل ماشینها به آن راه باریک 

. کاش بال شود یمدیده  کند یمشمم کار که چ ها تا جایی ماشین

 .دمیپر یمها  داشتم و از روی همه ترسها و رنج

از  ییهزارپا انگار قرار است تا ابد آنجا بمانم..

و  خورد یم. پیچ و تاب دیآ یمزیر سنگ بیرون 

. با نگاهم کند یمبه چپ و راست حرکت 

. انگار سرو صدای بیرون قطع کنم یمتعقیبش 

اغلب در سرم  صدایی که شده است. حتی

هم به سکوت  کند یمو سرزنشم  دیچیپ یم

محش تبدیل شده. بر خالف همیشه منتظر گذشت زمان نیستم. 

فقط من هستم و حرکت پر پیچ و تاب هزارپا. گرما و کرختی 

 .زند یمدلپذیری درونم موج 

مرا از آن حال بیرون  صدای آژیر ماشین راهنمایی و رانندگی

. ماشین روم یم. به سوی صدا شوم یمجایم بلند  . ازآورد یم

. تمام اند شدهراهنمایی هنوز خیلی عقب است ولی دو افسر پیاده 

که به جای دو ردیف، پنج  یا جادهتا به  کنند یمسعی خود را 

شش ردیف کج و معوج از ماشینها آن را پوشانیده است سر و 

و اینطرف و  اند شدهسامان بدهند. بیشتر مردم از ماشینها پیاده 

آنطرف سرگردانند.. من و راننده ماشین جلویی به افسرها نزدیک 

جناب سروان آخه این چه وضعیه؟ ما شش ساعت ". میشو یم

 . افسر بدون اینکه نگاهمان کند به " میا افتادهاست که اینجا گیر 

 

راه ندارد به  .دیآ یم ماشین امداد االن" :دیگو یمهمکارش 

تویوتا بگو اگر از خاکی کنار جاده خارج نشود  تونل برسد. به

افسر "؟ شود یمکی تونل باز ": پرسد یممردی ". شود یمجریمه 

راه بگیرد و وارد جاده آسفالت  خواست یمبه تویوتا که به زحمت 

تونل ریزش کرده منتظر ":دیگو یم. اندازد یمشود نگاهی 

گویید جاده خوب به همکارانتان ب":میگو یم"نیروهای امدادیم. 

فرعی کنار تونل را باز کنند تا چند ماشین دیگر هم از راه میانبر 

. کند یمافسربرای اولین بار خیره نگاهم  "به آنطرف تونل بروند.

 کدوم :"پرسد یمانگار تازه متوجه حضورم شده است.. با حیرت 

من و سه مرد دیگر با هم "نداره.  یا گهیدجاده؟ اینجا جاده 

. با آب و تاب میکن یمزدن  به حرف شروع

چطور چند ساعت قبل  میکن یمتعریف 

با مهارت چند ماشین را به  نیروهای راهدار

آنها را از راه میانبر به آنطرف  تا اند بردهفرعی 

تونل برسانند. دو افسر با حیرت به ما نگاه 

. چشمان پریشانشان روی جاده فرعی کنند یم

. دازندان یمدر حرکت است. به هم نگاهی 

چون  آورد ینم. کسی به خاطر پرسند یممشخصات راهدارها را 

های  شان به این بوده که خود را به آن ماشین همه فقط حواس

من  . فقطشدند یموارد  راه کورهبرسانند که به  یا افتهی نجات

.. یکی کنم یمتوصیف  ها سیپلبرای  بودم دهیدرا که  یا یخالکوب

همه به  .ردیگ یمت از ما کمی فاصله به دس میس یباز مامورها 

صداهای  میس یب. از میا کرده. سکوت میکن یمهم نگاه 

که  میشنو یمولی صدای افسر را به وضوح  دیآ یم یگنگ

یک نفر خالکوبی روی دستش را دیده قربان ...  ":دیگو یم

. در حالیکه میا شدههمگی به صورت افسر کنار دستمان خیره "

آن جاده به کجا ختم  ":کنم یمل سوا لرزد یمصدایم 

. به فرعی مسدود شده با دهد یملبه کالهش را باال  او"؟شود یم

درست به قلب ": دیگو یمو  دوزد یمتنه درختها چشم 

 ■"جنگل!

 

 

چونآوردینمکسیبهخاطر
حواس فقط اینهمه به شان

آن به را خود که بوده
ماشین یاافتهینجاتهای

 به که واردراهکورهبرسانند
 .شدندیم
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 «گرده، باید برم استقبالش فردا پدرم از سفر برمی» کوتاه داستان
«الف. یحیی»نویسنده  

 

دارد؟ این که خودش همسن پدر؟! آقای رییس مگر پدر 

در سن  مثالً، ولی اگر قاًیدقپدربزرگ من است! حاال شاید نه 

دار شده باشد و من هم در هفده هجده  هفده هجده سالگی بچه

سالگیِ فرزندش به دنیا آمده باشم، چرا، با یکی دو سال اختالف 

کنم  توانست پدربزرگم باشد. فکرش را که می می

کردم  کوچک بودم فکر میگیرد. آخر تا  لجم می

میرند. برایم عجیب بود  ی پدرها زود می همه

گفت پدرش را در جوانی از دست  وقتی کسی می

داده و خیلی سختی کشیده است. مگر چقدر 

تر از بقیه گذشته باشد؟  توانست به او سخت می

تر بود؟ گذشته از مسایل مالی، در ابتدای  چقدر از من سخت

شناسد، سوزِ نبودنش را  ه پدرش را مینوجوانی که دختر تاز

کردم. اما با تمام مشکالت، از شاگردان خوب مدرسه  حس می

بودم. تازه من که خوب بودم، برادر کوچکترم تنها چهار سالش 

بود وقتی پدرم از دنیا رفت. من ده سالم بود. پدرم یک روز رفت 

که خواست کسی بداند  دلم نمی اصالًسرِ کار و دیگر برنگشت. 

کس در دبستان و  های کالس چهارم، هیچ پدر ندارم. به جز بچه

که پدرم از دنیا رفته است. حتی  دانست ینمدبیرستان و دانشگاه 

کردم. هرکس که شغل  دوستان نزدیکم. انگار احساس گناه می

چرا اینقدر مهم  اصالًرفتم.  پرسید طفره می پدرم یا سنش را می

تنها سال آخر دانشگاه بود که مادرم بود که شغل پدر را بدانند؟ 

کالم شده بود و بند را آب داده بود.  ام هم با مادر دوست صمیمی

شدم. روزی که از خانه دوستم  کاری می وگرنه رکورددار پنهان

داری که مستقیم چشمانم را هدف گرفته  برگشتیم با نگاه معنی

ایم چشمه "به دوستت نگفتی که بابا فوت کرده؟"بود پرسید: 

 "بهش گفتی؟ "گرد شد:

زدیم فکر کردم  به خودش که نه، با مادرش حرف می -

 دونه. می

 ای بابا. -

 وا، چرا نگفتی خب؟ -

 دونم، پیش نیومد. نمی -

 

ولی پیش آمده بود. یک بار سن پدرم را پرسیده بود. نه از سر 

فضولی، بحثی داشتیم سرِ پیری و جوانی، برای این که مثالی 

بعد هم حرف  "پدر تو چند سالشه؟"پرسید. من گفتم:زده باشد 

 توی حرف آوردم و خالص.

توانستم بگویم. شاید از  دانم چرا نمی نمی

ترحمشان بدم میامد. یا از اینکه با آنها فرق 

دانم، ولی هنوز هم  ترسیدم. نمی داشته باشم می

وقتی کسی با این سن و سال از پدرش حرف 

شود.  دار میزند حس گنگی در من بی می

ای از حسادت و خشم و غم. تهِ دلم  آمیخته

 زند: چرا؟ چیزی فریاد می

این پیرمرد پدر دارد! شاید اگر من هم پدر داشتم االن رییس 

کند، رییس رییس است. شاید اگر  این زندان بودم. چه فرقی می

جایی دور از این بزهکاران  مثالًبود االن اوضاع بهتری داشتم، 

شدم. تا  کردم. شاید مثل دوستم رییس بانک می می روزم را شب

کوچک بودم پدر و مادرم دوست داشتند دکتر شوم. ولی من 

از بیمارستان و بوی الکل و آمپول بیزار بودم. بیشتر  اساساً

دوست داشتم معلم شوم. برادرم دوست داشت خلبان شود. او 

 هم به آرزوهایش نرسید. بچه که بود، یک روز در دبستان

پرسیده بودند که هرکس پدرش شهید شده بیاید بیرون صف. او 

 "گفت: هم رفته بود. مادرم را خواسته بودند. مادرم همیشه می

پدرتون برای کسب روزی حالل رفته بود که از دنیا رفت، پس 

ای  ی قرآن بود. هفته مادرم اهل جلسه "شهید حساب میشه.

خواندند و  قرآن میشدند و  یکی دو بار با زنهای محل جمع می

ریزان  از مدرسه مادر را خواسته بودند. اشک کردند. تفسیر می

برایشان توضیح داده بود. طفلک برادرم به حساب حرف مادرم 

 کرد پدر شهید شده. فکر می

 "ها منتظرن. خانم، بچه"

کند، معلم هم  باید بروم، همین هم خوب است. چه فرقی می

چه در کالس زندان. از آمپول  معلم است. چه در کالس مدرسه،

 ■ زدن و بوی بیمارستان که بهتر است.

 

 

شاید دارد! پدر پیرمرد این
دا پدر هم من االناگر شتم

چه بودم. زندان این رییس
می رییسفرقی رییس کند،

 است.
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 «ای داد و ای بیداد» کوتاه داستان 
«علی جان محمدی»نویسنده  

 

از زمانی که این پیام به دست من رسیده است در پوست خود 

که دانیال را ندیدم. این همه  گذرد یم. چهارسالی گنجم ینم

، حاال حتماً بر است داده ینماشته و پیام من را د ی شمارهمدت، 

حسب اتفاق دلش تنگ شده و کسی نبوده از دلتنگی درش 

بیاورد. پیش خود گفته سری به مرتضی بزنم و شاید با این دیدار 

 شان یشوربختحالم بهتر شود. عجب دنیایی شده. مردم موقع 

ا . هر چه باشد، من هم برای مهمانیِ فردکنن یمیاد فقیر فقرا 

و  زده وق. چشمانم ام نهیآعصر جمعه خوشحالم. اآلن جلو 

، مثل زند یم. ابروهای پیوندی و پرپشتم توی چشم انداخته برق

شده  دهیچیپ درهم یک جوراب مشکی و چرکِ

است. هیچ انتظار نداشتم بعد از این همه 

مدت، بنا است عصر جمعه برای من 

 و عصرهای ها جمعهباشد. اصالً  فرد منحصربه

بوده است. سرم  آور چندشآن در این دو سال 

را از روی رخت خوابم که بوی تند عرق 

 :میگو یمو  کنم یمبلند  دهد یم

 مهتاب! هیچ خبرداری چی شده؟ -

 نه. از کجا بدونم؟! بگو ببینم چی شده؟ -

، م یکارشناسدوران  یِدانشگاه همفردا عصر، دوستم دانیال،  -

 ما. نظرت چیه؟ ی خونه ادیبه با همسرش  خواد یم

 نظرم چیه؟ تو که بریدی و دوختی! نیازی به نظرم نیست که.-

. یه بارکی به شه طور نیا خواستم ینمنه نه مهتاب. ببخشید -

شد. این پسر رو چند سالی هست ندیدم. پسر بامرام و 

و شاگرد اول هم بود. خیلی به من  خون درسبود.  یانصاف خوش

یه  ت هیناصمرتضی! توی ": گفت یماعتقاد داشت. همیشه 

که نگهبان یک  نهیبه ب. اما حیف اگه اآلن "نمیب یم یا حهیقر

شرکت فکسّنی شدم حتماً شاخ درمیاره. باباش از اون 

 .به ماسه. شاید با این دورهمی، چیزی به نفع ما هاس گُنده کَله

 پس زن هم داره؟ -

زها نبود. که دنبال این چی ها موقعآره. گفت با زنم میام. اون  -

فکر درس و مشقش بود. حتماً باباش دخترِ یکی از رفیقایِ 

به پولدارش رو برای پسرش گرفته. به نظرم به مادرت هم بگو 

 ره ینمتا اون پیرزن هم باهامون خوش بگذرونه. جای دوری  ادی

 که. بنده خدا همیشه تنهاست.

 مامانم؟ باشه. اما شاید نیاد.-

 گو بیان.به مامان بابای من هم ب -

 

 

فردا یه مقدار  خواستم یممرتضی! این چه وقت اومدن بود.  -

 استراحت کنم.

 یباش راحتتا  کن دعوتتو هم دوستانت رو  یخوا یمخوب  -

 توی جمع.

تو! مگه من بچه شدم که توی جمع  ها یزنیم ها حرفنه! چه  -

 .نباشم راحت

 باز کن و یه املت درست کن بخوریم. هاتو اخمپس  -

ندارم مرتضی. یه مقدار الویه از دیشب توی یخچال  حال اصالً-

مونده. خواستی، بخور! من میرم بخوابم. خواستی بخوابی، برق 

 !ها یکنپذیرایی رو خاموش 

 عجب! باشه.-

از وقتی این انگشترهای لعنتی را به دستمان 

کردند، شدیم زن و شوهر یا شاید موش و گربه. 

ابتدای  یاه شبدر این دو سال، فقط همان 

ازدواجمان، سرحال بود. مدام سینما و پارک 

. همین که مدتی گذشت، شد برج زهرمار. سرتق میرفت یم

دق من. شد مثل گرگِ  ی نهیآبودنش را فهمیدم. شد 

و نه با عتاب و خطاب.  شد یمگوسفنددیده. نه با مالطفت رام 

این از دنده کج بیدارشدنش سقف دنیا را برای من کوتاه 

تنهایش بگذارم تا توی خودش باشد،  خواهد یم. مدام است کرده

نگذارد. بعضی دقایق که ناغافل و از قضا سر  سرش سربهتا کسی 

کیف است، امکان این را دارم پیشش بروم و دست کم به عنوان 

. اما اآلن که دارم دودوتا دانم ینمکنم.  اندام عرضشوهر جلویش 

 ام یزندگای خالیِ کسی را در میببینم که انگار ج کنم یمچهارتا 

چه کسی. چون اصالً برایم  دانم ینم. اما دیگر کنم یماحساس 

 گردم عقبکنم. راهی به عقب ندارم.  وجو جستتوفیری ندارد 

که در یک شب تاریک، در یک بیابان بی سر و  ماند یممثل این 

ته حیران باشم. بدبختانه، این زندگیِ مادرمُرده مثل ماشین 

ندارد. انگار زندگی، کپلش را کرده به طرف به ما و  قبع دنده

 ی خانهکرده. در یک  ونشان نام یبرا خرج یک مشت  ش یخوشگل

باشی و نصف حقوقت را توی  نینش اجاره، اون هم یمتر چهل

کلّاش بریزی. دانیال که از آن  ی خانه صاحبخندقِ بالیِ این 

و  کند یم یباز سیرئپدرش  ی کارخانهدر  دیآ یمیادم  ها موقع

هم گرفته و خوش  دار هیمانانش توی روغن است. حتماً یک زن 

خوشونشه. زندگی مثل یک حبه قند روی زبونشه. ای دنیا! هیچ 

 کس نیست بگوید آخه مرتضی! نونت کم بود آبت کم بود ثبت 

یادشانیشوربختمردمموقع
 فقرا چهکننیمفقیر هر .

مهمانیِ برای هم من باشد،
 فرداعصرجمعهخوشحالم.
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نام نکردنت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش چی بود. 

 یِها بچهو مخ  یخوان یمتا شعر  حداقل تدریس را که بلدی. چند

و  یخور یمو سه ماه تابستان  یریگ یمرا به کار  بسته زبان

. اما حاال صبح ساعت شش بلند شو و ساعت هشت یخواب یم

. خانم تهیعفرجهنمی با این پذیراییِ گرمِ  ی خانهبرگرد به این 

غرغرو اشتهامون را  ی کهیزن. این خورم ینمسگ خور! امشب غذا 

کرده. شک ندارم این زودرنجِی امروزم، سرِ همان همنشینیِ  کور

توی این وانفسا چرا من باید دوباره، بعد  دانم ینمشوم است. آخر 

از سه سال، مینا را ببینم. صندلیِ جلو نشسته بود و اصالً متوجه 

. حس غریبی به او داشتم: نفرت دانم ینمنشد من پشت نشستم. 

ینها نیست. اما امروز، درست ساعت و عشق. هیچ ارتباطی بین ا

جلویش نوشته بود  ی شهیشکه روی  یا یتاکسهفت شب، توی 

مانتوش  ی قهی، فهمیدم هم دوست دارم "شهر جدید هشتگرد"

را بگیرم و بگویم چه قدر خودخواه است. بگویم که وقتی در 

که وقت دارند با هم  دمیپرس یمکالس و بیرون کالس از او 

 یا دخترانهمحلیِ -و هم با بیحرفی بزنیم و ا

چه معنایی  ها نیا؛ "نه آقای محترم": گفت یم

 داشته؟ مگر من چه کم داشتم؟

اما راست و حسینی اگر با او... اگر با او  

حاال سر و وضعم این نبود. سری توی سرها در  کردم یمازدواج 

. عرق کردم یمکار  تر سخت. شد یمبیشتر  ام زهیانگ. آوردم یم

! وقتی در سرسرای کردم یم. شاید دو شیفت نگهبانی ختمیر یم

که دارد با آن مانتوی سفیدِ خزدار و  دمید یمدانشگاه، از دور 

، با دستپاچگی، خودم را دیآ یمبراقش  یها کفششال زردرنگ و 

تا خودی نشان بدهم و  زدم یماین در و آن در  پَرکَندهمثل مرغِ 

نش را قورت دادم. شاید کنم. اما همیشه حسرتِ داشت یدلبر

. شاید از این شدم یمهمیشه مثل یک نَرّ غول برایش ظاهر 

و قد کوتاهم دل چرکین داشته. یک بار،  دررفته بناگوشسبیلِ از 

 را خواند: یمصراع میناستاد 

 «من از بیگانگان هرگز ننالم»

 «.! مصراع دومش را شما بفرماییدمند فرحخانم مینا »و گفت: 

مِن کرد. در خاطر نداشت. من که در ردیفِ پشت او مینا مِن و 

 نشسته بودم با صدای ریزی نجواکنان گفتم:

 «که با من هر چه کرد آن آشنا کرد»

آقای محترم! میشه ساکت »طلبکارانه برگشت و گفت:  

 «.کنم یمباشید؟! دارم فکر 

 یا گوشهبه راننده بگویم یک  خواستم یمامشب توی تاکسی 

راه بندازم و حسابش را بگذارم کف  یا معرکهک نگه دارد و ی

 کنم و از خجالتش دربیام. بهش حالی کنم یگر یهوچدستش. 

که چرا مثل کبک سرش را توی برف کرده بود و به من  

: گفت یم. البته او هم شاید در جواب من کرد یم یتوجه یب

روزی به خودم دل  دیآ یمیادم «. آقای محترم! این کارها چیه!»

رأت دادم و در حیاط دانشگاه، با هر ضرب و زوری بود، جلو و ج

! اجازه دارم وقت عزیزتون رو مند فرحخانم مینا »رفتم و گفتم: 

خشم در صورتش نشست و در جوابم «. فقط چند دقیقه بگیرم؟

با چشمانی پریده «. امر خیر»گفتم: «. ؟یا بارهدر چه »گفت: 

«. ای دیگه حواله کنه!رو ج تون یروزآقای محترم! خدا »گفت: 

از  تر یسنگ. اما دل من شد یم تکه تکهاگر سنگ بود با آن حرف 

. سر پرشوری داشتم. اما حاال کردم یم یشق کلهبود.  ها حرفاین 

که خلط و آب  یا دهیچروکچی؟! تبدیل شدم به یک دستمال 

 نندیب یمدماغ را با آن گرفته باشند. شدم مثل سُتوری که تا 

که از  یا ینقاش. به همین اندازند یم، جفتک کنند یمح بقیه را ذب

. دختر و پسری در آن، دست هم کنم یمخریدم نگاه  بازار جمعه

و  دهند یمو در باغ، پهلو به پهلوی هم، دل  اند گرفتهرا به گرمی 

. اما نه آن پسر شبیه من است و نه رندیگ یمقلوه 

 آن دختر به مهتاب رفته است. ی قوارهریخت و 

عمرم زمانی بود که پشت  ی صحنه نیتر مضحک

کالس کز کرده بودم، داشتم حیاط را  ی پنجره

. یکدفعه دیدم مینا دارد از کنار دیوار دانشکده فنی با دمییپا یم

. کتابِ داخل کیفم را برداشتم و مثل دیآ یمهمان ادا و اطوارش 

 استادها چشمانم را روی کتاب دقیق کردم و اظهار کردم دارم

و چشمانم انگار  زد یمنبشِ صورتم تندتر  یها کوبه. خوانم یم

قلبم را  تاپ تاپ. شد یمتحت فرمان مغزم نبود و چپ و راست 

، یکی از شد یم. همین که مینا از زیر پنجره داشت رد دمیشن یم

، فکر کنم محمود طالبی بود، با صدای میها یهمکالس

رف دراومده اَدای مرتضی! آفتاب از کدوم ط»گفت:  دارش خراش

 یِها یوَردور و «. رو درمیاری و کتاب دستت گرفتی؟ ها آدم

و مینا و دوستانش  زدند یممحمود، دستانشان را به پا و سینه 

و  رفتند یمو از شدت خنده، ریسه  دادند یمهم سرشان را تکان 

. فهمیدم خیت کردم. از خجالت تا افتادند یمداشتند روی زمین 

اه نرفتم. خدا دانیال را خیر بدهد که آمد و چند دو هفته دانشگ

 دانم ینمچسباند.  زیچ همه یببه تنبانِ محمود  دهینکش آبفحش 

چرا این ذوق و حرارت را برای مهتاب ندارم. چرا اصالً دلم 

جلویش خوب جلوه کنم و کتاب به دستم بگیرم و  خواهد ینم

من را  ییگو لهبذباشم. شاید سرما و تلخ بودنش، آتشِ  مآب فاضل

. بهتر است امشب زودتر بخوابم تا فردا به کند یمخاموش 

. م کلهکارهای خانه رسیدگی کنم. به گمانم امشب زده است به 

 دودو میزند. به دلم افتاده که فردا از همان عصر  میها چشم

اماراستوحسینیاگربااو...
ازدواج او با حاالکردمیماگر

 سرووضعمایننبود.
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هستم؛ عصر  انتظارش چشماست که همیشه  ییها جمعه

ینا بود. چه خوب است به دست م اش یزیآم رنگکه  ییها جمعه

 را دوباره ببینم. ها جمعهاصالً خوابِ عصرهای 

؟ برو اون ریشتو یبلندش یخوا ینممرتضی! لِنگه ظهره! -

بتراش. بوی بدی میدی به خدا. مگه نگفتی امروز عصرِ جمعه، 

زنگ زدم و  ت ننهدانیال و زنش میان. یه حمامی برو. به بابا 

بدونی که نوعِ  خوام یماما  دعوتشون کردم. مامانم هم میاد.

تو  زنم یممادرت اگه باز هم مثل دفعات قبل باشه  زدن حرف

 .رمیگ یمپرش و حالشو 

پُف کرده و  یها گونهو به  مالم یمرا  میها چشمبا پُشت دست،  

 :میگو یمو  اندازم یممهتاب نظر  حالِ یبچشمانِ 

 مهتاب! یزن یماین چه حرفیه تو -

خرت و پرت بگیرم. هیچ از من گفتن. میرم -

چی خونه نداریم. زود هم برو حمام تا این بوی 

 تعفّنت به خونه گند نزده.

، آبو گرمای  کنم یمدوش آب را باز 

را به جنبش در  میها انیشر آهسته آهسته

 توانم یم. حمام، تنها جای خانه است که آورد یم

ه بخارگرفته و کوچکِ روبرو خیر ی نهیآنفس آزاد بکشم. به 

که، هر  نمیب یم. خودم را نشسته در همان زیراندازی شوم یم

اِوین دَرکه پهن  یها سبزهعصر جمعه با رفقای کالس، روی 

اولِ  یها شب. این شُرشُرِ آب داغ چه لذتی دارد. از میکرد یم

است. آن روزی را که از بختِ کور من باران  تر گرمازدواجم هم 

آفتابه، آب فرو  یها لوله شدیدی آمد، به طوری که انگار از

، و مجبور شدیم وسایلمان را جمع کنیم و زیر ختندیر یم

. سرما به قدری کنم ینمآالچیق خیمه بزنیم، هیچ گاه فراموش 

را در پوستمان  ییها سوزن میکرد یمسوز داشت که خیال 

، خودم را با هر زحمتی کنارش چپاندم. خراب کله . مَنِکنند یم

 شیها دستروشن کردیم. مینا  ها جزوهکاغذ و با  یجان یبآتشِ 

دیگر  کرد یمو وقتی حس  رساند یمرا هر چند ثانیه به آتش 

توی جیب کاپشنش.  گرداند یم، برشان سوزد یمدارد 

 خورد یممثل مروارید سفید بود و وقتی به آتش  شیها دست

. وقتی فهمیدم سرما پشتِ دستش را قاچ شد یممثل لبو سرخ 

بغضم گرفت. نفسم را در سینه و مغزم فرو دادم و با قاچ کرده، 

حالتِ کودکانی که در اردوی مدرسه بخواهند دوست پیدا کنند، 

! مند فرحخانم »سرم را به طرفش خم کردم و با دلهره گفتم: 

سرش را که در کالهِ «. میتونم کمی باهاتون مصاحبت کنم؟

نه آقا! » کاپشنش مخفی شده بود به سمت من برگرداند و گفت:

 با!«. ها خوشه؟ دلتون دیدار ینمشما دست از سر کچل من بر 

اخم و تخم رفت و زیر درختی ایستاد و یکی از دوستانش هم  

داد.  ش یدلداردنبالش جَستی زد و کنارش رسید و بغلش کرد و 

و انگار از  کرد یمدیدم که داشت با عصبانیت به آالچیق اشاره 

 چیزی ناراضی بود.

 را با خودت نبردی؟ ت حوله مرتضی!-

 بدی؟ یکن یمنه خانم. لطف -

خیرِ سرت مرد شدی؟! مادرت چی بهت یاد داده؟ بیا بگیرش -

 خرسِ گنده.

مرتضی » :گفت یممحمودِ ناکس چقدر آن عصر به من خندید. 

. آخه چرا باید اون خانم ها یکن یمخوب خودت رو سکه یک پول 

؟ نه مال و مکنتی داری و خوشگله به تو جواب مثبت بده؟ هان

از  تر کوتاهنه عقل درست و حسابی. قدت هم چند وجب 

روبروی من دو سه تا دختر !«. س دختره

نشسته بودند. با  وضع خُلمامانی و  ش یت یت

گوش آسمان را  هاشون قهقهحرفهای محمود، 

کر کرد. پسری کنار محمود نشسته بود به نام 

این  نمدو یممحمود »طاهر عباسی، گفت: 

دختر روزی توی چنگ خودته. شیرینیِ 

عروسیت رو بخوریم پسر، غم تو دلت نباشه، این دختر چشمش 

دانیال به طرف آنها برگشت و «. دنبال توئه، هواخواهِتیم پسر

شماها اسم خودتون رو گذاشتید مرد؟! یکبار دیگه ببینم »گفت: 

کسی بدخواهِ مرتضی شده، جلوش درمیام و سنگِ رو یخش 

 «.کنم یم

که از این  افتد یمو چشمم به مهتاب  نمینش یمروی کاناپه 

و مثل خرگوشی شده  رود یم اش گوشهآشپرخانه به آن  ی گوشه

 که راهِ فراری برایش نمانده است.

 اش حلقهدرِ تاکسی گذاشت  ی رهیدستگوقتی دستش را روی 

الو سالم. مامان هنوز که »را دیدم. تلفنش زنگ خورد و گفت: 

. رفته بودم براش چیزی بخرم رسم یمنیومدن؟ من دارم 

غافلگیرش کنم. آره آره فردا باهاش از صبح بیرون میرم و شبش 

سرم را به جلو خم کردم و از آینه بغل دیدم «. هم جایی هستیم

روی لبش هست. به شال زردرنگش نگاه  یرنگ کمکه لبخندِ 

غزیده بود. به ل اش نهیسکردم که با پیچ و تابِ مالیمی روی 

ساعتش چشم دوختم که براق و شفاف بود و دست سفید و 

نازکش را مثل عروسکی گران قیمت و زیبا کرده بود. هر وقت 

مثل نوزادی که از  شدم یم اریاخت یب افتاد یمنگاهم به نگاهش 

مادر جدایش کنند و همین که مادرش را ببیند بُق کند و 

 بخواهد در آغوشش شیرجه بزند.

 تضی! پاشو یه کاری کن! ساعت چهاره. در خونه رو درستمر-

وزداشتکهسرمابهقدریس
ییراهاسوزنمیکردیمخیال

 پوستمان مَنِکنندیمدر .
هرخرابکله با را خودم ،

 زحمتیکنارشچپاندم.
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قِژقِژ صدا میده؟ با مشت و لگد بسته میشه  ینیب ینمکن. مگه  

المَصّب. برو یه روغنی بزن. اسم خودت رو گذاشتی مرد؟ بابات 

 چی یادت داده پس؟!

 ها هیهمساپایین.  اریبه باشه انجامش میدم. صدات رو -

 .شنون یم

 ها نمرهوی راهروی دانشگاه جمع شده بودیم. ترم سوم بود. ت

آمده بود. معدلم عالی شده بود. محمود و 

طاهر عباسی و یک پسر جوهَرلَق و سیگاریِ 

دیگری به نام نورافکن آنجا بودند. دخترها هم 

بودند. گلِ سرسبدشان مینا هم بود؛ با همان 

مانتوی خزدارِ سفیدرنگ و شال زردرنگ. 

. بو بردم که کرد یم موس موسو  انداخت یم تخته شلنگنورافکن 

هم  زیچ همه یببیاورد. محمودِ  به دستدل مینا را  گرفته میتصم

یک طرف مثل همیشه آویزان و خمیده به دیوار تکیه داده بود، 

خواب است، همیشه  کردند یم، اما همه فکر دید یمچشمانش 

مینا به  ش دهیدر یها چشمانکرش را داشت. با  ی افهیقهمان 

. دو نفرشان را صدا کردم و جلو جلو به بیرون کرد یمنگاه 

شماها معلومه دارید چه غلطی » دانشکده رفتم. برگشتم و گفتم:

؟ یه بار دیگه ببینم دور و بر اون دختر آفتابی شدین دیکن یم

همین که «. . شماها ناموس ندارید؟کنم یمخرد و خاکشیرتون 

د و مثل آب دهانی روی ناموس از دهانم کَنده ش ی کلمه

غضبناک به طرف من هجوم  ییها افهیقصورتشان پخش شد، با 

آوردند و زد و خوردی شد که تا چند روز، هر کدام از ما زخمی 

و زیلی بودیم. در آن وازاریات، دانیال ما را از هم سوا کرد و با 

ماشینش من را به بهداری رساند. مرتضی مثل همیشه سنگ 

من را به مینا برساند. اما  توانست یمتم داشتم صبور من بود. ح

 یمال روغندرزها و لوالی در را  غروم اجازه نداد به او بگویم.

. عقربه ساعت، چهار و نیم نمینش یمو دوباره روی کاناپه  کنم یم

شکم و  ی برآمده. اندام ناهماهنگ و خطوطِ دهد یمرا نشان 

قدی افتاده است.  ی نهیآمهتاب روی  ی وارفته ی باالتنهپُشت و 

؛ شده کند یمبه آینه زل زده است و آرایش  دهیپر رنگو  لیم یب

 است مثل جُغدی که از روی 

. از ساعت دو دهانش پراکند یمرا به اطراف  اش ینحس ها شاخه

قفل شده و در تنش رخوتی ناگهانی دویده است. به عقب 

را در  اش چهرهو  شود یمو متوجهِ نگاهِ زیرچشمیِ من  گردد یبرم

چموش، در  یا گربهو، مثل حرکاتِ  کشد یمهم 

حالی که موهایش چرب و سرش کج به نظر 

را به  میها انگشت. خزد یم، به آشپزخانه رسد یم

و ته ریشِ زبرم که تا زیر  کشم یم ام چانهزیر 

. کند یمگردنم امتداد پیدا کرده است، منزجرم 

. کند یمدرکه را اوین  ی جمعهدلم هوایِ همان عصرهای 

را  اش بچگانهمخملی و  یها دستدخترک کنار من بنشیند و 

به من نگاه کند. من هم با دیدن  زنان خندهروی آتش بگیرد و 

بغش کنم. به او بگویم  اش سرمازدهشیارهای پُشتِ دستِ 

است. از محمود و نورافکن و  زیانگ الهامدستانش چقدر لطیف و 

. فقط من باشم و مینا و هوای طاهر عباسی هم خبری نباشد

 سرد و آتش گرمابخشِ جلوی پای ما.

 دستم بنده؟ ینیب ینممرتضی! در رو باز کن! مگه -

مادرم از راه رسیده است. بدون اینکه گوشی  دهم یماحتمال 

برخوردِ  یها ضربه. صدای زنم یمآیفون را بردارم، زنگِ در را 

پاگردِ پایین  ی پنجرهگاهم به . نفِشُرَد یمقلبم را  ها پلهبر  ها کفش

 که نمِ باران بر آن نشسته است. شود یمجلب 

و با  زند یمپاگرد را دور  اش مانهیصم ی هیروحدانیال با همان  

 . افتد یمدیدن من در چشمهایش برق 

پشت سرش، مینا با مانتوی خزدارِ سفیدرنگ و شالی زردرنگ 

  :کشد یم. ناگهان این بیت در سرم سوت دیآ یمباال 

 من از بیگانگان هرگز ننالم

 ■ که با من هر چه کرد آن آشنا کرد.

 

 

 

و بنشیند من کنار دخترک
وهادست مخملی ی
رارویآتشبگیرداشبچگانه

 بهمننگاهکند.زنانخندهو
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 «مرگ جنگ» کوتاه داستان 
«رضا هاشمی بنی»نویسنده  

 

. نور خورشید از ال به لرزد یمو به خود  کند یمسرش درد 

روی چشمانش افتاده است و کم کم با گرمایش به او  ها ینالی 

 .دهد یمجان 

که هنوز وسط  داند یمم نشده است و او صدای جنگ تما

اگر او را  ها یبعثجنگ است. باید بلند شود. باید حرکت کند 

بگیرند صد بار بدتر از مردن است. دردی را در پای چپ و مچ 

. قسمت پایین بدنش در کند یمدست راست و گردنش احساس 

، هیکل بزرگ، خسته و پر از ترکش خود را خورد یمآب تلو تلو 

بر نخلی که سوخته و  دهد یمباالتر و تکیه  کشد یمسختی به 

نگاهی به  اش خستهلخت شده است. با چشمان بزرگ و سیاه و 

، ساحلی باتالق مانند و پر از نی در یک سو و در اندازد یماطراف 

که هنوز دود از آنها بلند  ندیب یمسمت خشکی، درختانی را 

جنگ آن شب نگذشته زمان زیادی از  دهد یم. و نشان شود یم

 است.

تمام تصاویر و  دیآ یم ها یکینزدکه از همان  ییصداهاشنیدن 

 :کند یمشب قبل را برای او زنده  یصداها

برید پایین؛ برید  ها بچه، ها بچه -

 پایین.

 منور زدن؛ منور، برید پایین. -

 دیدند! دیدند! من را دیدند! -

 .تر عیسر، تر عیسرپخش بشید؛  -

ها، فشار تیرهای درون بدنش بیشتر اذیتش با این افکار و صدا

. لبش خشک شده است. چشمانش خسته و قرمز. دست کنند یم

، و اش خوردهروی صورت ورم کرده و زخم  برد یمکم جانش را 

را که از درد بدن و هم از درد روح هستند را پاک  ییها اشک

 را که با هم به . صدای روح اهلل، حاج مراد و همه آنهاییکند یم

از  شدند یمآب زده بودند و بدون حرکت در آب غوطه ور 

 :کشد یم. و با حسرت، آهی گذرد یمتصورش 

 کاش من هم مرده بودم-

. دارد یمگشت زنی او را به حرکت وا  یها قیقاصدای موتور 

 شانیها چهره، شانزده نفری که اندازد یمبه اطرافش نگاهی 

آنها توجهش را  ، یکی ازاند گرفتهسفید شده است دورش را 

که هنوز جان دارد. با وجود تمام  کند یم. حس کند یمجلب 

حبیب آقا. : »رساند یم، خود را کشان کشان پیش او شیدردها

خون  شیها رگ. هنوز در بوسد یمصورتش را  «.به شمقربونت 

 .خورد یمگرمش به صورتش  یها نفسجریان دارد و 

 

 

با صدای مرده  حبیب آقا لبخندی می زند به همرزمش، و

 ، عملیات، عملیات؟وبیا :کند یمرا تکرار  یا کلمهخود 

، هر چند داند ینماما خودش هم دقیق  فهمد یممنظورش را 

 .زند ینماما حرفی به حبیب آقا  دهد یماحتمال شکست را 

دور گردن  اندازد یمباال و  آورد یمحبیب آقا دستش را به زور 

 جهنم برو. برو مقر و به همه بگو. ایوب: برو. اینجا نمون، از این

اما ایوب بدون توجه به حرف همرزمش، او را به طرف   برو

 : شکر، شکر، نگذاشتی تنها بمونم.کشاند یم ها نخل

ولی قبل  رساند یممرگ یا زندگی، کمی از آب رودخانه به او 

و  کشد یمبنوشد آهی  یا قطرهاز اینکه چشمانش باز شود و یا 

پالک او را هم مانند  .دیآ ینمحبیب آقا بیرون  دیگر، نفسی از

 .کند یمشانزده نفر دیگر از گردن همرزمش باز 

نگاهی به جسد  شود یمبیشتر  شیها زخمدرد در اندامش، در 

. آورد یم، بغش به گلویش فشار اندازد یمبی جان همرزم هایش 

 کند یم. حس ردیگ یم اش هیگراز اینکه باید هنوز زنده بماند 

مه چیز مرده است و او موجودی است اضافه ه

 روی این زمین.

نور تیز در آن هوای گرم،  خورشید با آن

. همه دیآ یم. استفراغش کند یمحالش را بدتر 

زنده ماندن چه اهمیتی  دهد یمچیز بوی نیستی 

که اگر اینجا مردم،  کند یمدارد و چقدر بیهوده. پیش خود فکر 

 ها مگسو  ها کرمبه  ام مردهید خاکم خواهد کرد. شا چه کسی

 برسد، نوش جانشان..

باور کند، باور کند تا چند وقت پیش کنار  توانست ینمهنوز 

بود در تشآباد و االن نزدیک مرگ در یک ناکجاآباد  اش بچهزن و 

موقع آمدن به جبهه مجبور شده بود بعد از خواب  سوخته است.

شبانه از خانه بیرون کردن فاطمه، دختر کوچکش، او را ببوسد و 

دختر و زنش را رها کند تمام  توانست یمبزند. اما چگونه 

گرم که دوست  یا خانه، دختری شیرین، و زنی زیبا و اش یزندگ

در آن زندگی کند؛ ولی آنچه که او را راهی کرد  ها سالداشت 

بر صورت و پیشانی ایوب زد: برو  یا بوسهزنش بود که آمد دم در 

 ایوب، برو.

شکمش تمام ذهنش را مشغول خود کرده است. طوری که  

سنگی را به شکم خود ببندد. بدنش خیس عرق  شود یممجبور 

. چند چکد یمعرق  شیها شیرشده است و از بینی و سیبیل و 

. آرام خود را به کند یمتخته پاره در دور دست توجهش را جلب 

اشتند با . مرد و زنی که لباسهای عربی به تن درساند یمآنجا 

صدایجنگتمامنشدهاست
 او وسطداندیمو هنوز که
 ست.بایدبلندشود.جنگا
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. به نظر اند افتاده ها تختهفاصله کمی از همدیگر روی زمین کنار 

. خیر، مرده ردیگ یمزنده باشند اما باز هم نبش آنها را  دیآ ینم

روی  یها سوراخ. اند مردهو حتی شاید چند روز است که  اند مرده

که چه اتفاقی برایشان افتاده است اما  دهد یمنشان  شانیها بدن

 .اند زدهیست که ازکدام طرف به آب معلوم ن

 ها نخلبین  گردد یمدرد در پایش دیگر قابل تحمل نیست. بر 

. وسعت عفونت هر لحظه روی پایش در کند یمو نگاهی به آن 

خود را بیدار نگه دارد،  تواند ینمحال بیشتر شدن است، دیگر 

 بی حال روی زمین می افتد.

ه است نگاهی به چند ساعتی گذشت دیآ یموقتی به هوش 

 یها مرغو به طرف آن مرد و زن راه می افتد.  اندازد یمپایش 

ماهی خوار اطراف آن دو سر و صدایی به راه 

. مرد را اند افتادهو به جان همدیگر  اند انداخته

سوی زن که  برد یمو دستانش را  کند یمخاک 

را  یا بچه. ترساند یمدر بغل زن، او را  ییها تکان

ه سرش درون سطلی و پاهایش خارج ک ندیب یم

، او را در اش بچهاز آن است، مشخص است مادر برای زنده ماندن 

ضعیفی  یها نالهچادر پیچانده و محکم در بغل گرفته بوده است. 

، دیآ یماز کودک بیرون  دهد یم ها نفسکه نشان از آخرین 

 تواند ینم. بی جان و لرزان، حتی کشد یمدستی بر صورت او 

 یی هم از خود در بیاورد.صدا

هوا در حال تاریک شدن است و مرد زخمی، ایوب هنوز 

غذایی برای کودک یا خودش پیدا نکرده است. مقداری آب در 

پیش مادر  گردد یماما اثری ندارد. بر  زدیر یمدهان کودک 

کودک. زخم پایش را که محکم بسته بود هنوز چرک بیرون 

در حال گسترش است. با و معلوم است که عفونت  داد یم

که زیرپوش یکی از همرزمانش بود باز هم باالتر از زخم  یا پارچه

مادر،  یها نهیسطرف  برد یم. بچه را بندد یمپایش را محکم 

. و کودک اند شدهنیز مانند خودش خشک و بی جان  شیها نهیس

 هم توان مکیدن را ندارد.

: آورد یم در همین حین، ناله ضعیف کودک، او را به خود 

 وای وای وای، خدایا، خدا!؟

که  دانست یمکه باید آن کار را انجام دهد.  دانست یمفقط 

باید زنده بماند و این کودک باید زنده بماند. شاید این کودک، 

آخرین بازمانده جنگ باشد. نوک انگشت اشاره خود را با 

. کودک با گذارد یمو آن را داخل دهان کودک  برد یمچاقویش 

اما با ولعی  دیچش یمجود اینکه اولین بار بود که مزه آن را و

. در جنگ با گرسنگی، شیر مادر و یا خون. دیمک یموصف ناپذیر 

 باید زنده ماند.

خسته و مرده، لنگ لنگان خود را  شود یماز جای خود بلند 

انجام دهد و برایش  تواند یم. تنها کاری که کشاند یمبه جلو 

 آب است. بادا باد. مانده است زدن به

یا ایرانی،  اند یبعث، آورد یمصدای چند قایق او را به خود 

بکند و  تواند ینمآنجا بایستد اگر بعثی باشند کاری  تواند ینم

جلو برود، خود را به درون  تواند ینمشاید هم ایرانی باشند اما 

نزدیک  تواند ینمآهسته و بی سر و صدا. زیاد  کشاند یمبیشه 

باشد تا دید بهتری نسبت به آنها داشته باشد، صدایشان ساحل 

، کلماتی به شنود یمهم و مبهم  در را در صدای موتور قایق،

، ایوب خوشحال «۹بیلمیرم دد» :خورد یمآذری به گوشش 

، مثل این است که کسی به او بگوید بهشت همین شود یم

مثل یک مار به طرف  ها یننزدیکی است، بین 

نفسش در سینه گیر افتاده است  خزد یم ها آن

یکی از همرزمانش  دهد یمآب دهانش را قورت 

چشمانشان به هم می افتد،  یا لحظه، ندیب یمرا 

بلند شود و جلوتر برود  کند یمهمین که سعی 

صدای همرزمش حاج بابا که با هم به آب زده بودند بلند 

برای  خواهد یم .۱«نامردلر، آغرور بابام، آغرور. ایشک لر: »شود یم

بار دوم تکرار کند که یکی با قنداق تفنگ محکم میزند به 

، صدای شود یمسرش. صدای کودک از طرف دیگر ایوب بلند 

حاج بابا او را هم بیدار کرده بود، اما قایق راه افتاده است و حاج 

را  ها یرانیا یها لباسکه  ییها یعراقبابا بیهوش در کف آن. و 

با عصبانیت به هم  و کنند یمر را سرزنش پوشیده بودند همدیگ

 ۹«یالفم غب جب إغالقی»می گویند: 

کنار کودک. صدایش در میان سکوت  ندینش یمو  گردد یمبر 

: نترس آورد یمنیزار، مثل صدای صور اسرافیل او را به خودش 

 کوچولو. من اینجام.

 ها یبعثکدام پا را باید بر دارد و به کجا باید برود اگر دست 

. کند یمبدنش بیشتر اذیت  یها زخماو را از  بیفتد. ترسی که

که اوضاع آرام نشده است و  داد یمنشان  انفجارهاصدای تیر و 

هنوز جنگ سر جایش ایستاده است. او هم در وسط آن گیر 

 یها نفسو حتی شمارش  کند ینمافتاده است. ترس رهایش 

از مردن،  ایوب را به دست گرفته است، ترس از اسارت، ترس

ترس از تنهایی، ترس از زنده ماندن و حتی ترس از خودش، 

 اش یزندگکه باید بازی کند با ترس و با  ندیب یمخود را موشی 

کدام پا را باید  داند ینمو او در قمار خودش گیر افتاده است و 

در همان  دهد یمبردارد در این زمین، تا آزاد شود. احتمال زیاد 

                                                             
4

 بابا دانم ینم 
5

 ها االغ. کند یمبابا. درد  کند یم. درد نامردها 
6

 «ی احمقبست یمباید دهانش را » - 

 هوش به چنددیآیموقتی
نگاهی است گذشته ساعتی

پایش طرفاندازدیمبه به و
 آنمردوزنراهمیافتد.
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بود با غواصان دیگر از کنارش رد شوند.  جایی است که قرار

البابی در دل اروند رود که قرار بود در عملیات شب قبل  ام رهیجز

( از کنارش رد شوند تا به ساحل غربی اروند ۹عملیات کربال )

 برسند.

 کشاند یم، خود را به درون بیشه ندیب یمدر همه جا مرگ را 

آره کوچولو،  : گیر افتادیم.اندازد یمو نگاهی به کودک 

 گیرافتادیم.

است و همیشه دوست  کرده یمهمیشه ماه کامل، او را مست 

داشت آن را در دستانش بگیرد و بوسش کند. و االن نیز بیشتر 

این کار را انجام دهد. اما دیگر توانی ندارد؛  خواهد یماز همیشه 

از  ییها تکهدستش را بلند کند.  تواند ینمحتی 

 کشد یمفش افتاده است، برگ نخل را که اطرا

به جویدن و  کند یمطرف خودش و شروع 

 .کند یممکیدن آنها. حالش را بد 

تا طلوع آفتاب زمان زیادی نمانده است، 

؛ کودک را برمی دارد و با خواند یمنمازش را 

، کند یمزیادی را جمع  یها شاخههر رنج و دردی که هست 

ا شکسته. زیر پیراهن یا سوخته بودند و ی ها نخل یها شاخهاکثر 

در  اندازد یم. و بندد یمرا به هم  ها شاخهرا درمی آورد و همه 

 .رود یمآب، اما آنچه ساخته است آهسته آهسته در آب فرو 

و  ندینش یم، کنارش رسد یمصدای گریه کودک به گوشش 

؟ آره، یکن یمبه گریه کردن: گریه  کند یمخودش هم شروع 

 باید هم گریه کنی؟!

و در دهان کودک  برد یمکی دیگر از انگشتانش را سر ی

تحمل  تواند ینم. اما ایوب نه. دیگر کند یمو او را آرام  گذارد یم

 با کودکی که خون او را می ممکد. مخصوصاًکند، 

. سطل پالستیکی که کند یممرگ را هر لحظه بیشتر حس 

 دیآ یم. همینطور که دارد یمکودک را در آن گذاشته بودند؛ بر 

طرف جایی که کودک هست با سری افتاده و کشان کشان، 

: لعنت بر شیطون، لعنت بر شیطون، اهلل اکبر، اهلل کند یمتکرار 

 چی. به راچی اومدم جنگ  به رااکبر، نه نه پس 

: احمق، احمق، جونتا چدیپ یمیکنواخت  یا زمزمهدر گوشش 

 بردار برو، احمق، احمق

 داخل آب. اندازد یمسطل و  دور بندد یمنخل را،  یها ساقه

در حال بیرون  ها آبخورشید با آن رنگ خونش از پشت 

را که باید به طرف آن شنا کند  یا نقطهآمدن است. روی 

. نگاهش می افتد به کودک و باز در کند یمچشمانش را تیز 

: احمق احمق با این نمی تونی با این کند یممغزش تکرار 

ان کم جان و ورم کرده و لرزانش دست یریم یمبا این  یریم یم

. دور خودش کند یمروی صورت خیسش و پاکش  کشد یمرا 

زند:  . سیلی به خودش میاندازد یم. باز نگاهی به کودک گردد یم

 .لعنت، لعنت بر تو

بگذارد آب او را با خود ببرد تا زیاد خسته نشود.  کند یمسعی 

دید خود داشت را که در  یا نقطه. شود ینماز ساحل خیلی دور 

تکانی به خود بدهد و پایین  شود یم. مجبور ندیب ینمدیگر 

را ببرد پایین تا بتواند تغییر مسیر بدهد. اما یکی از  اش تنه

 کند یمپاهایش گیر کرده است به جایی و هر چه تالش 

 سطل را رها کند. شود یمخود را آزاد کند. مجبور  تواند ینم

انجام دهد این  تواند یمری که تنها کا دیآ یموقتی روی آب 

 است که خود را روی آب رها کند مرده وار.

دیگر اثری از کودک نیست، جریان تند آب 

کودک را با خود  کرد یماز آنچه که او فکر  زودتر

برده است. لبخندی بر لبانش معلوم است. 

لبخندی که معلوم نیست از ناراحتی یا 

ودک در این ک داند ینمخوشحالی. هر چه هست 

این جنگ کجای کار بود. و به راحتی از دستش 

 : احمق احمقکند یمرا زمزمه  یا کلمهداده است. آرام برای خود 

و  سازد یمرا  اش خانهو از آنها برای خود  ابرهابه  کند یمنگاه 

آزاد  فکرهااو را از همه  شانیها شکلهمسرش، و کودکش. 

 :کند یم

 ابرهای جادویی

را که دارد با هیچ چیزی در دنیا عوض  یا لحظه خواهد ینم

کند. توان کوچکترین دست و پا زدنی را ندارد. خودش را به آب 

است. و تنها امیدش به آب است شاید  یا معجزهسپرده و منتظر 

 یا ضربه، شود یم تر خستهکه او را نجات دهد. همینطور که دارد 

ید به ؛ با خوشحالی برمی گردد. شاخورد یممحکم به سرش 

رسیده است که کمی سرش را باال  دیرس یمجایی که باید 

که به طرف او نشانه  ندیب یم. کالشنیکف را باالی سرش آورد یم

 تتزحزح،» :کند یمرفته است و کسی که در پشت آن تکرار 

 ■ 1«تتزحزح

                                                             
1

 «تکان نخور تکان نخور» - 

مست را او کامل، همیشهماه
همیشهکردهیم و است

در را آن داشت دوست
 دستانشبگیردوبوسشکند.
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 «ها کوتولهبلند  یها هیسا» کوتاه داستان 
«مجید رحمانی»نویسنده  

 

 .چسباند یمرا به درب زنگ زده بام خانه امان  شیها پنجهباد 

جرجرش را  ی. صداچرخاند یمپاشنه  یزند و لوال را رو یم زور

و  جهد یمزند؛  یم ی؛ چرخکشد یمعقب  دوباره .شنوم یم

انه باد دست و پا یر تازی. درب زکوبد یمم به آن کخودش را مح

. با دود یمته آسمان با شتاب  ماه .شود یمو بسته  باز زند. یم

وتوله در دل ک یکه مثل ک ندیب یموق زده من را  یچشمها

صدا راه  یب مان هیهمسا؛ یبام خانه حاج یشب؛ پا برهنه رو

. با شنوم یمرا  یباز شدن درب بام حاج ی. ناگهان صداروم یم

 ماه .کشم یمدنبال خود  یکیهول و هراس؛ شبحم را در تار

من را  یتا حاج تاباند یمنورش را به طرفم 

خر  یو روبرو کشم یمرا با خود  ام هیسا ند.یبب

انگار  ی. حاجکشم یملبه بام دراز  یپشته رو

 یان ورودکنار پله ک. ندیب یمشبحم را 

. آهسته کنم یمو من نفسم را قطع  ستدیا یم

به  دارد .شنوم یمش را یپا ی. صداچسبانم یموار ینار دکخودم را 

 من .ستدیا یمسرم  یو باال رسد یم. دیآ یمن دو بام یطرف مرز ب

 نگاه ست.یبلند ن ییصدا شم.کنفس ب خواهم ینم .ندیب ینمرا 

او را  چرخاند یمه به طرف درب بام خانه پدرم کهراسانش را 

ار یاخت یو من ب کند یمناله  کریرجی. جنمیب یمن به هوا یزم

 .خورد یمگوشم  یها پرده. تاپ تاپ قلبم به شود یمنفسم رها 

 ی. پاهاکوبد یمچنان خودش را به درب  هم ن باد؛یهم لمث

اتاق  یاز برقها یکی .برد یمو او را چند قدم عقب  لرزد یم یحاج

و  کشد یم کنار .ترسد یم یحاج .شود یمه روبرو خاموش یهمسا

را  اش خانهبسته شدن درب بام  یصدا .گردد یمهراسان بر 

چهار چوب برخورد  به .چرخد یمپاشنه  یه شتابان روک شنوم یم

 یدرزها یتق قفل؛ از ال یصدا .لرزد یم شیها شهیشو  کند یم

گوشم  یها پردهو خود را به  خزد یم .جهد یمرون یدرب ب

و از پشت  برم یموار باال یرا از لبه د سرم .شوم یم بلند .کوبد یم

 نمیب یمرا  اش خانهان کبرق پله  ی؛ سوسویسته بخارکلوله ش

ان کروح به سمت پله  یک مثل .شود یماه یس یه بعد از لحظاتک

نرده زنگ  ی. دستم را روبندم یمرا آهسته  درب .جهم یمخانه 

ن ییخورده پا کتر یها پلهو شتابان از  گذارم یمان کزده پله 

.دوباره از ام کردهرا فراموش  یزیچ انگار افتد. یادم می اما .پرم یم

خورده درب بام  کرشه تیرا پشت ش سرم .روم یمباال  ها پله

تا درب بام خانه  چرخانم یمرا آنقدر  میچشمها .چسبانم یم

 یدانم االن چه اتفاق یم هنوز بسته است. درب نم.یرا بب یحاج

 نییپا .ندینش یممرم ک یها رهیتپشت  یسرد عرق افتد. یم

 یار نگاهم رویاخت ی. بشوم یم مان یکلنگو وارد اتاق  پرم یم

. شوم یمناقوس زنگ  منتظر افتد. ین مکزقرمز رنگ در با یگوش

مثل برق به  یکیزند. من در تار یغ میزند. زنگ خانه ج یم

ار از پله یاخت یب افتم. یم ها کوتولهغ یاد جیو  جهم یمآسمان 

ه به ک کیوچکپنجره  پشت .روم یمباال  یکیدو تا  ها پلهان ک

ره د دوبایزنگ با غیج .شوم یمپنهان  شود یماط باز یطرف ح

ر یت یکو مثل  کشد یمان باال کخود را از پله  غیج زند. یبزند. م

 کدهانم خش آب .کند یم خود را وارد گوشت پوستم یسم

وچه بلند ک یتو یحاج یصدا .چسبد یمو به هم  شود یم

خودم  یعل یه نفر اون باال بود. به والی":شود یم

 ها گرفتهمثل برق  ها هیهمساچند نفر از  "دم.ید

 یگر از اهالید یکی ی. صداندیآ یمچه وکتو 

وار ید یبلند از .خورد یمچ و تاب یوچه پک

و مثل  گذرد یم اش ختهیرفرو  یاط و سنگهایح

 کین وقت شب ی؛ ایحاج ":رساند یمصاعقه خودش را به من 

بوده؟  یسک یمطمئن باشه؟ یلنگکن خونه یتونه اون باال تو ا یم

گر ید یکی "سین یسکونه . خآوردند یمدم ظهر داشتند مصالح 

تو  یسکارگرا کد از یشا ":دیگو یم یتو دماغ ها هیهمسااز 

م از حدقه در یم؟ چشمهایوار باال برید از دیخوا یخانس. م

اط یده حیدرز در خراش ی. از الگذرد یموار یان دیو از م دیآ یم

 یر چراغ برق مخفیت پشت .شود یموچه کو وارد  خزد یم

را  یحاج .اند ستادهیابیرون  ها هیهمسا نفر از چند .شود یم

پر است از  صورتش د سرش است.ین سفیچ عرق .نمیب یم

د و ی. رنگ صورتش سفیو جو گندم یغیغ تیت یشهایر

 ":دیگو یمو  لرزد یم زند. یدودو م کنیش از پشت عیچشمها

 یتونه جز دزد باشه؟ ب یم کین وقت شب یدزد؛ دزده آقا...ا

بهت زده احمد آقا؛ امان  یصدا "بام ما ناموس آمده بود پشت 

 یگ یه مکنطور یان. ایب یالنترکم یخب زنگ بزن ":دهد ینم

 اش یزخمآقا نعمت با صدای  "د تو خونه باشه.یهنوز با

اونقدر  به خورهکت بسته میارمش؛ تکون  رمیماالن  ":دیگو یم

تلخ  دهانم .لرزم یم "که دیگه جرات این کارارو نکنه. مشیزن یم

 یسر و صدا هنوز .ترسم یمخانه  از .کشد یمر یت پشتم .شود یم

خانه  یکان تارکپله  یهنوز تو من .دیآ یموچه ک یتو یاهال

ردن کنگاه  جرات قه؟یچند دق ای .گذرد یم.چند ساعت ام نشسته

هنوز با  یحاج .شود یمپچ پچ  صداها را ندارم. ام یمچبه ساعت 

و  اند ستادهیادر خانه اشان نار کوچه؛ کمحل تو  یچند نفر اهال

 توانم ینم .میآ ینمخارج شود. اما من بیرون  یسکمنتظرند 

بهپشت که کوچکی پنجره
پنهانشودیمطرفحیاطباز

بایدغیج.شومیم زنگ
 دوبارهبزند.میزند.
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دانم پدر و مادرم هنوز خانه عموم منتظرم  یم م.یایرون بیب

همانجا  اما .شوم یمو وارد هال  میآ یمن ییان پاکپله  از هستند.

هم  ید برق رویلکدر تا لبه  یسه گچ جلوکی چند .ستمیا یم

لنگ گوشه اتاق کو لیب .دیآ یم کخا یبو ده است.ده شیچ

دانم. اگر برق  یم ه است.یخانه سا ی...هنوز تو هیسا افتاده است.

د یلک یبلند. دستم رو یلیخ .شوند یمبلند  ها هیسانم کرا روشن 

نجات  یکین تاریخانه را از ا شود یمدانم هنوز  ی. مرود یمبرق 

و فرسوده  ریپ .کند یمصد سقف هال خانه نگاهم  المپ داد.

چ سقف یش و از سرپین خانه پدریر زمیآن را از ز پدرم است.

ه ک یوقت تا ادم هست.یاز آن خانه  ییزهایچ رد.کآنجا باز  یچوب

ن المپ صد؛ یا "رده:کپدر در گوشم النه  یم...صداینجا آمدیا

شه...فقط چند سال مونده...چند  یگه صد ساله میچند ساله د

شه؟  یم یاونوقت چ": لرزد یمم ی. صدا"سال... 

حاال برو اونو  ":بندد یمش را یپدر چشمها "

. ترسم یمه کزند  ین حرف را میا یطور "ببند.

 .بندم یمو  چرخانم یمرا  المپ .کند یمبلندم 

از  یی؛ انگار صدارمیگ یمه قرار کن یزم یرو

 .زنند یم. من را صدا دیآ یمرون یم بیگوشها

آنجا  یکچ و تاریچ در پیاز تونل پ و روم یمگوشم  داخل

 یاز تونلها رو یکی کف .کنم یمدا یپدرم را پ یصدا .گذرم یم

م یو ن ندیب یمرا  من زند. یده و چرت میشکدراز  یتخت فنر

. صورتش خسته است و کند یمجروجر  فنر .شود یمز یخ

 به ده شده.یو نتراش یغیغ تیت یحاج یشهایش مثل ریشهایر

خانه  یتنها رفت":دیگو یم ندیب یمه کرا  نم .روم یمطرفش 

م. چه یه آبرو داری؟ ما در همسایکش ینم؟ خجالت ینکار کچ

از  اش یاطیخچرخش چرخ  یمادر صدا "؟یآب داد یدست گل

. پرده را شود یمچرخ قطع  یصدا .دیآ یمزها یاز دهل یکیپشت 

پچ پچ  یصدا "؟یجا بودک ".ندیب یمزند و من را  ینار مک

 کند یم میدایپ .چدیپ یمگوش چپ و راستم  یز راهروهاا یحاج

آقا  "؟یچ ادیبه رون یم خانه؟ اگه بیبر ینی": خزد یمو به سمتم 

سن برم چوبومو یتینجا وایهم":کشد یمنعمت برایم شاخ و شانه 

و گوشهایم را  نمینش یم .شود یمپاهایم سست ".ارمیبه از خانه 

 .شود ینمم یوارد گوشهاهوا  انگار .ردیگ یم نفسم .رمیگ یم

 یتو .دیآ یمطرفم  به زند. یمنتظر است. نفس نفس م مادرهنوز

 یوب شود یمبلند  دستش .چرخاند یمرا  شیها چشمم یچشمها

ش را ین و زانوهایزم ندینش یم زند. یبه صورتم م یلیار سیاخت

 یهنوز رو دستم .کند یمه یبلند گر یو با صدا کند یمبغل 

چرا آخه ...چرا  ":دیگو یمبلند  یبا صدا مادر ت.مانده اس ام گونه

تاوانمو  ینطوریردم؟ اکحاللت ن رمویش شرف. یب یردکارو کن یا

 "م:یگو یکه مادر من را زده باشد. فقط م کنم ینمباور  "؟یداد

 یصد ساله م کیدونم  یم ن.ینکتو رو خدا المپ خانه رو عوض 

هم  ها کوتولهآدم ن المپ تو خونس ی. تا اترسم یمخدا  به شه.

 یه به طاقک رمیگ یمن ییرا پا سرم .شوم یمبلند  "هستن...

 به ع.یو سر تند افتم. یم راه ند.کگوشم برخورد ن یها حفره

و  دوم یم. کنند یمه بلند دنبالم یسا چند .کنم ینمپشتم نگاه 

 .یبیسراش یکبا  یا کوچه. شوم یم یا کوچهداخل 

محلهآشنا

 ت است.کسا محله .میآ یمن ییآهسته پاآهسته  یبیاز سراش

وچه کوار بلند یس از پشت دیاهگل خک یبو .زند ینم حرف

 یها پله .کند یمبلندی کنار دیوار توجه ام را جلب  نردبام .دیآ یم

نسبت به همدیگر ردیف و منظم باال  چوبی آن در ارتفاع کم

 هکسالهاست  انگار .کشم یمو نفس  ستمیا یم. کنارش اند رفته

د هم نفس ی.خورشام دهینکشق ینفس عم

نگاه  ام هیسانورخورشید غروب به  ریز .کشد یم

ده است. یرا ند ام هیساچگاه یه پدر .کنم یم

وتاهم که یاز قد بلند و سا دید یمد اگر یشا

 وتاه بود.کخودش هم  هیسا .شد یمدچار وهم 

 ییو همه آدمها یحاج هیسا ه مادر.یسا مثل

اهی همه آدمها کوتاه هستند؟ نگاهم به سی چرا .دمید یمه ک

آن سوی دیوار چند متری  خواهد یمارتفاع نردبام است که انگار 

وار یامتداد د در روی کف زمین می افتد. یا هیسا را سرک بکشد.

باز  میچشمها .رود یمو تا باالی دیوار باال  دیآ یم کش .شکند یم

آن را نداشته که وقت مردن مهلت بستن  یا مرده مثل .ماند یم

قطع  صدا گردم. یبرنم برگردم. خواهم یم دیآ یماست. صدایی 

و به کف زمین  شود یمروی دیوارکوتاه  یاهی. سشود ینم

لوخه را به کو  کپر از خا یگار یک. اسب؛ گردم یم بر .رسد یم

 یرو یاله لبه دارکه ک یمرد .برد یمو جلو  کشد یمزحمت 

؛ دهانه افسار را یگار یستاده رویوه به پا دارد؛ ایسرش است و گ

 یگاه .برد یم یگرید ییلوخه را به جاکو  کو خا کشد یم

. شناسم یمزند. او را  یوان میمر حکو به  کند یمشالقش را بلند 

 .شوم یمبچگی تو این محل بزرگ  از آشنای محله امان است.

ساده  آنقدر .شود یمنارم رد کو از  ندیب یمروی گاری من را  مرد

 جلوتر بروم. خواهم یم شاید من را ندیده باشد. کنم یمه فکر ک

 یبیسته در سراشکش یا پله یر رویپ یدختر .نمیب یمو  روم یم

 .کند یمنگاه  یزخم یمانیوار سیوچه نشسته است. به دکداالن 

 .ستمیا یم کنارش .کند یمسر جا به جا  یرا رو اش کهنه چادر

 شهیهم .نمیب یمش را یآشنا چهره .چرخاند یمرا به طرفم  شیرو

 اما ده است.یپوش یگلدار صورت ییدمپا .دیآ یموقت غروب اینجا 

 یانگشتها جوراب به پا ندارد. دختر لنگه آن گل ندارد. یک

 هم گرما و آتش. رنگ شده. کخش یخرما رنگ ست.یش حنایپا

هارویتختیکیازتونلکف
فنریدرازکشیدهوچرتمی

منزند. ونیمخیزندیبیمرا
 .شودیم
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. شنود ینم "سالم "سالم بدهم:  خواهم یم .کند یمچنان نگاهم 

 یمانیوار سیبه سمت د چرخاند یمش را ی. روندیب ینممن را 

 داالن .اند دهیکشه انگار با زغال ک ییها خطبا  یوارید زخمی.

بام  یچفته رو یمو با انگورها یها شاخه وچه بن بست است.ک

نار ک؛ گربه مادربزرگم شهناز م پهن شده است.یخانه عمو کوچک

 یها گنجشکشه دنبال یهم مثل رده است.کن یمک ها شاخه

 خواهم ینم. پلکند یمانگورهای چفته  یه ال به الک گردد یم

 کنم. مادربزرگم اشیه نفت بکدست و پا زدنش را در بش

آب انبار انداختند  یها کوتولهدخترم را  ": گفت یمو  ختیر یم

ه ی. سانمیب یمار پشت سرم را یاخت یو ب شوم یمبلند  "تو نفت.

ر ی. دختر پشود یم یا خانهد و وار کشد یمنار کبلند؛ خودش را 

وار یمحله امان هنوز نگاهش به سمت د

 یزبر .چسبانم یمرا به آنجا  خودم زخمیست.

را زیر  اش دهیخراشآجرهای شکسته و سیمان 

 فریاد بزنم. خواهم یم .کنم یمپوستم حس 

بیرون  ام حنجرههیچ صدایی از  اما .زنم یم

ن بن دانم خانه امان ته این داال یم .دیآ ینم

خانه  درب .روم یم جلو بست کز کرده است.

پله بزرگ؛ ایوان را به حیاط متصل  چند باز است. ام یکودک

سه  دیشا .پلکد یمالریمان هنوز توی باغچه  خروس .کند یم

سال دیگر که بزرگتر شدم این خروس هم مثل یک سگ هار 

 .جلوتر بروم خواهم ینم دنبالم کند و من فرار کنم و جیغ بکشم.

و گوگال. آب انبار و  کحیاط؛ عنکبوت دارد؛ پر از سوس مستراح

 .دیآ یماز زیر زمین بیرون  مادر زیر زمین پر از خنز پنزر است.

و قلبم  کنم یم نگاهش سه ساله در آغوشش است. یا بچه

 .دیآ یماز زیر زمین بیرون  پدر در آغوشش هستم. من .تپد یم

هنوز غروب نکرده  دیخورش مثل قد بلندش نیست. اش هیسا

. همان باال در افق کند ینمچند روز است که غروب  اصالً است.

خش خش شاخه  یصدا .ردیگ یموزیدن  باد آسمان نشسته.

 ":دیگو یم پدر .خورد یمبرگهای درخت گردوی باغچه به گوشم 

اون المپی را که آقام داد کجا گذاشتی؟ زیر زمین تاریکه؛ چشم 

و خودم را  کنم یموی بغل مادرم گریه من ت "چشمو نمی بینه.

 مادر .دیآ یم خروسمان یصدا .چسبانم یم شیها شانهبه 

بعد سرش را "همیشه وقت غروب صداش در می آد. ":دیگو یم

با هم به زیر  "توی صندوق. ":دیگو یمسمت پدرم و  چرخاند یم

 بعد .رود یمپدر  اول .روم یم اما بروم. خواهم ینم .روند یمزمین 

 یاهیس یکدنبال آنها؛ و  یا هیسادر با من؛ و دوباره من چون ما

و به  ستمیا یم. روم یمپله زیر زمین پایین  از بلند دنبال من.

 .دیآ یمنفس  یصدا .نمیب یمرا هنوز  اطیح .کنم یمپشتم نگاه 

و درب زنگ زده آنجا  کند یمبلند خود را داخل مستراح  یاهیس

و با سر و صدای همیشگیش  خورد یم. درب تاب بندد یمرا 

و من  "خروس را با چوب زدند. ":دیگو یم مادر .شود یمبسته 

وتوله با که ینم سایتا نب روم یمبی اختیار از پله زیر زمین پایین 

ببینم که وقتی  خواهم ینم زند. یباغچه را م یچوب؛ خروس الر

؛ حیوان گیج می زند؛ شود یمچوب روی سرش کوبیده 

 .شود یمهار  بعداًور درد اشک می زند و شاید از ز شیها چشم

و از ترس خودم  کنم یمگریه  من .کند یمدر صندوق را باز  پدر

آبکش چوبی  سبد .کند یمعرق  پدر .چسبانم یمنه مادرم یرا س

و روی طاقچه  دارد یمسنگین مسی را بر  هاون .گذارد یمرا کنار 

را بر  فانوس نم دار آجری کنار سنگ پا و روشور می گذارد.

لرزان؛ فتیله را  شعله .کشد یم تیکبر .گذارد یمو زمین  دارد یم

 .شود یمزمین کمی روشن  ریز .ردیگ یمدر بر 

ما را  یها هیساو با خودش  لرزد یمفتیله  شعله

سقف بلند زیر زمین چند چنگک  از .لرزاند یم

دانم که همین االن پدر  یم آویزان شده است.

نیست؛  "؛دیگو یما عصبانیت و ب شود یمالفه ک

قه زمین بذار؛ یه دقیالمپ نیست؛ اون بچه رو 

می دانم مادر همین االن  "بیا خودت پیدا کن.

و من را روی آن؛ روبروی دریچه  کند یمنمد را کف زمین پهن 

 ":دیگو یمو  شود یمعصبانی  پدر .گذارد یمن یر زمیبسته ته ز

جیغ  "ا خودت پیدا کنقه زمین بذار و بییه دقیاون بچه رو 

را زمین  من .ردیگ یمچادرش را با دندان  مادر .کشم یم

 "شبا اینجا صدای پچ پچ می آد. ":دیگو یم مادر .گذارد یم

دانم کسی آن پشت است که دارد  یم .شود یمدریچه کم کم باز 

روی نمد روی چهار دست پایم راه  من .کند یمبه من نگاه 

. درب دریچه هنوز دارد باز رمیگ یمه . نگاهم را از دریچروم یم

 شیموها آنجا نشسته است. یا کوتوله .کند یم جرجر .شود یم

 .شود یمبلند  . روی دو پانمیب ینمرا  شیها چشم بلند است.

 چهار داخل دیوار است. یکبه اندازه طاقی کوتاه حفره تار قدش

؛ المپ را از مادر پدر .زنم یمدست پا به چادر مادرم چنگ 

؛ چیسرپ .رود یمنردبام کوتاه زیر زمین باال  یها پله از .ردیگ یم

به دست باال  المپ باالی طاقی طاقچه نم دار آجری است.

را  من هنوز زیر نور فانوس به من زل زده است. کوتوله .رود یم

با  المپ تا انتهای دیوار آمده است. اش هیسا .اندازد یمبه گریه 

کلید سیاه رنگ  مادر .شود یمه صدای جرجر روی سرپیچ پیچید

گریه  هنوز .کند یمالمپ خود را آنجا پهن  نور را باال می زند.

 ":دیگو یمو  شود یمراضی  پدر .کند یممن را بغل  مادر .کنم یم

؛ صد سال عمر گفت یمعجب المپیه الکردار... پدر خدا بیامرزم 

 یغ خروس الریج یهمان موقع صدا "داره؛ تحفه خارجیاس...

رون ین بیر زمیپدر و بعد مادر از ز بالفاصله .شود یمبلند 

اززوردرداشکشیهاچشم
 شاید و زند هاربعداًمی

درصندوقرابازپدر.شودیم
وازکنمیمگریهمن.کندیم

ما سینه را خودم درمترس
 .چسبانمیم
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از  من .شود یمن آرام آرام بسته یر زمیز چهیدر .روند یم

هنوز کنار  نردبام .روم یموچه نفس نفس زنان باال ک یبیسراش

رو به دیوار دستهایش را تکیه  دیشا دیوار بلند ایستاده است.

 قب برگرداند.قامت بلندش را به ع خواهد ینمداده و 

 محلهغریب

وتاه آن ک. از نردبام دیآ یمن ییم پای؛ مستقیکیدرولیباالبر ه

تعویش  ارگاه راک. آخرین المپ سوخته میآ یمپایین 

شب را  1کارگاه نزدیک  ساعت .زنم یم.هنوز نفس نفس ام کرده

. سمینو یمانجام شده شیفتم را تو دفتر  یکارها .دهد یمنشان 

 ییاشتها تا به سرویس برسم. روم یمرخت کن با عجله به سمت 

شب  یها اتوبوس .ستمیا یمبه شام ندارم. کنارانتظامات شرکت 

ازکارگران شیفت به کانکس ساعت زنی  یتعداد .رسند یم

آن باال نگاه  ماه .زنند یمو ساعت  روند یم

صد پدربزرگم خیلی  یمیالمپ قد مثل .کند یم

 ور کم رنگش راآن باال ن از .داند یمچیزها را 

را  یا لحظهو انتظار  تاباند یمسمت زمین 

شب را خوب  خواهم یمو  ام خسته .کشد یم

 یده بود راضیه تازه خرک یا خانهاز  پدر بخوابم.

ن خانه تا االن برام شگون یا ": گفت یمبود. 

د خرابش ی؛ خب باشه؛ چرا باهیمیقد داشته.

نجا یا ": گفت یم و گرفت یمو مادر دنبال حرف پدر را  "نم؟ک

ناگهان قلبم شروع به تپیدن  "ردمکبهش عادت  من خوبه.

 خودش .دیآ یماد خودش ی اما اورم.یاد بیبه  خواهم ینم .کند یم

و وارد  کند یم دایپ ند.کدا یه درونم را پکتا بل کوبد یمرا به سرم 

م ین هنوز .ردیگ یمدرد  سرم .کند یمو وزوز  چرخد یم .شود یم

ارانم گفته کاز هم یکی به س مانده است.یت سروکرساعت به ح

 خام یم " "چرا؟ "گفته بود: "ر نور راه برویبلند شو ز "بودم:

رفت و من فقط به  راه .کرد یمهاج و واج نگاه  "نم.یسایتو بب

اندازه  اش هیسا "؟ یچ کیخب  "بود گفته ردم.کنگاه  اش هیسا

هم  ادی .کنم یموت کس "؟یا وانهید ":کند یمبود. کج نگاهم 

و به خانه  کند یم...من را همراه چرخد یمچنان در حصار مغزم 

 .کنم یماد ین را زکآب گرم  درجه ست.یدر خانه ن یکس .برد یم

ف مال کسرم  یرو صابون .روم یمدوش  ریز .شوم یمحمام  وارد

و  خورد یمصابون با آب سر  کف .کنم یمآب را باز  ریش .شود یم

 بعد .شود یمم آب داغ ولرم ک کم .رود یمن ییآهسته آهسته پا

آب گرم را دوباره باز  ریش .میشو یمع یرا سر خودم .شود یمسرد 

سم یبدن خ یرو عرق هنوز سرد است. آب .کنم یمو بسته 

ن کعجله به طرف آب گرم  با .میآ یمرون یحمام ب از .ندینش یم

ده است یه به سمت سرد چرخکو درجه را  روم یم

س مقصد خانه ید سوار سرویو من با شود یم...ساعت ده نمیب یم

ست و امروز مصالح آوردند تا  یپدرم خال خانه م بشوم.یعمو

سر  پشت شد. یار راضکن یر شود. با اصرار من بالخره به ایتعم

تر روانشناس به من ک. دروم یمچند نفر آرام آرام سمت اتوبوس 

 "ن.کا از ترس فرار ننداره. ام یزا منشا علمین چیا "گفته بود:

ر ییتر تغکد ین صدایطن "ره یضربان قلبم باال م "گفته بودم:

 .بلندترو  شود یمم بلند ک کم .شنوم ینم. شود یمپچ  پچ .کند یم

پشت سرم نگاه  "ست. یخانه خال " دیگو یمبه من  یکس

ر نور مهتاب و یس زیاران در صف سروکهم یها هیسا .کنم یم

ارانم در ک. همکنم یم. نگاه شود یموتاه کد ر؛ بلند و بعیچراغ ت

ن آهنگ یست را با طنیجا رفتند؟ خانه خالکس یصف سرو

. خواند یمبرایم  یکس .دیگو یم یسکن جمله را ی. انگار اشنوم یم

 یک. چرخد یمو  خورد یمدر ذهنم تاب  کلمات .کند یمزمزمه 

 یگر به اتوبوس مقصد خانه عموم باقیقدم د

اران پشت سر آهسته کاز هم یکی مانده است.

؟ یردکرت را عوض یمس ":دیگو یمر گوشم یز

 .شوم ینم سوار بشوم. خواهم یم "باشه. کمبار

س مقصد خانه یو سوار همان سرو گردم یم بر

 جاده .چدیپ یماتوبوس  یتو باد .شوم یمپدرم 

 یکیت در تارکشر یکارگرها است. یکتار

 ج شده است.ک یشان به سمتیداخل؛ سرها

راننده او را به زور با  ایگو .کشد یمزوزه  اتوبوس

را پشت  خودم .دیآ یم. ماه دارد دنبالم کشد یمو  برد یمخود 

گفته  یاز دوستان به شوخ یکی .کنم یمجلو پنهان  یصندل

 یمیقد یها خانهخونتون هستن تو  ها کوتولهاگه  "بود:

هم نن و عاشق ک یه خودشونو میزندگ اونا هستن. تونمیهمسا

 قبالًمن  اما مانده. یگر تا خانه پدرم راه باقیربع د یک "هستن. 

و ماسه  کاز خا ی.تلام دهیرسخانه  یوچه خلوت جلوک یتو

را داخل قفل  دیکل شده است. کوچکوه ک یکدر مثل  یجلو

بت خانه به یه ینیسنگ .ستمیا یماط یح یو تو چرخانم یم

پنجره  اما است. یکراط تایح یها پنجره. آورد یمفشار  ام نهیس

ار به یاخت یب نگاهم ه سمت راستمان روشن است.یخانه همسا

 آنجا .شود یمده یشکه سمت چپمان یهمسا یسمت خانه حاج

 ان خانهکنم. پله ک فرار بر گردم. خواهم یم هم روشن است.

. شوم یم وسوسه .چدیپ یمدر هوا  باد روبرو به من زل زده است.

 یه خودشونو میاونا زندگ "ه گفته:کرده باشد کن ید شوخیشا

 ی؟ عاشق آدمهابوسند یمگر را یهمد "نن و عاشق هم هستنک

دوست دارند  یمیقد یها خانه؟ تو شوند یممثل ما هم  یبلند قد

د یه جدک ییها خانهتو  "به من گفت: یکینند؟ ک یعشق باز

پله  "رن. یاونجا م از نن.ک یتونن زندگ یشه؛ نم یساخته م

پله تا پشت بام  پانزده ام هنوز به من زل زده است.ان پشت بک

بااصرارمنبالخرهبهاینکار
سرچندنفرپشتراضیشد.

اتوبوس سمت آرام آرام
بهرومیم روانشناس دکتر .

بود: گفته چیزا"من این
منشاعلمینداره.اماازترس

 "فرارنکن.
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 ییصدا .شنوم یم یی.صداام رفتهاز آن باال  بارها ست.یشتر راه نیب

 زند. ینفر نفس نفس م یکدر گوش  یسکه کنیا مثل مثل نجوا.

چنان  هم .دیگو یم یزیو آهسته چ بوسد یمرا آهسته آهسته  او

دا یا نجوا آهنگ پی. صدا ما ستادهیاان کاط رو به پله ینار در حک

با  یمیقد ییها خانهدن ید بعد پله تا پشت بام. پانزده .کند یم

 امل پنجره را نپوشانده.کد یه شاک ییها پرده با روشن. یچراغها

وتوله ک یک؛... مثل میآ یمه کخود  به .آورم یمرا در  میها کفش

. ومر یمصدا راه  یه بیبام خانه همسا یدر دل شب؛ پا برهنه رو

. با هول و شنوم یمه را یباز شدن درب بام همسا یناگهان صدا

. ماه نورش را کشم یمدنبال خود  یکیهراس؛ شبحم را در دل تار

را با  ام هیسا ند.یمن را بب مان هیهمسا یتا حاج تابد یمبه طرفم 

. کشم یملبه بام دراز  یخر پشته رو یو روبرو کشم یمخود 

 ی؛.. صدامیآ یمه ک...به خود ندیب یمانگار شبح من را  یحاج

 یعل یه نفر آن باال بود. به والی":شود یموچه بلند ک یتو یحاج

وچه کتو  ها گرفتهمثل برق  ها هیهمساچند نفر از  "دم.یخودم د

 از .خورد یمچ و تاب یوچه پک یگر از اهالید یکی ی. صداندیآ یم

مثل  و گذرد یم اش ختهیرفرو  یاط و سنگهایوار حید یبلند

 یم کین وقت شب یا یحاج ":کوبد یمصاعقه خودش را به من 

؛ میآ یمه کباشه؟...به خود  یلنگکن خانه یتونه اون باال تو ا

نم کدانم اگر برق را روشن  ید برق است. میلک ی...دستم رو

د برق یلک یرو دستم .رود یمبلند. بعد  یلی. خشود یمه بلند یسا

 نجات داد. یکین تاریخانه را از ا شود یمدانم هنوز  یم .لغزد یم

 و فرسوده است. ریپ .کند یمصد سقف هال خانه نگاهم  المپ

 یچ سقف چوبیش و از سر پین خانه پدریر زمیآن را از ز پدرم

 ن المپ صد؛یا "رده:کپدر در گوشم النه  یصدا رد...کآنجا باز 

 

 ی؛... ممیآ یمه کشه... به خود  یگه صد ساله میچند ساله د 

را پدرم  نیا ن المپ باشد.یا ید جشن صد سالگینم امشب بادا

وچه پچ ک یتو یحاج یصدا و به من گفته بود. دانست یمهم 

عاشق  یها کوتولهن بار یآخر یبرا خواهم یم من پچ شده است.

گر را در یو همد اند دهیکشدراز  یکیتار یاالن تو دیشا نم.یرا بب

ن هول یا بتوانند من را از اآنه دیشا .بوسند یمو  اند گرفتهآغوش 

 .آورد یمد برق فشار یلکبه  یمک دستم و هراس نجات دهند.

 یصدا .فشارم یم ناگهان .کنم یمشتر یرا آهسته آهسته ب فشار

 کنم یمامتحان  دوباره .شود ینمروشن  المپ .شنوم یمتق را 

مان و یس یها سهیک کنار .شود یمسست  میپاها .شود ینمروشن 

سه کی یرا رو سرم بخوابم. خواهم یمو  ام خسته .منینش یمگچ 

م دنبالم یه االن پدر و مادر و عموکنم کر کف توانم ینم .گذارم یم

توی گوشم وزوز  ها هیهمساا نه. صدای حاجی و ی گردند یم

پا  یصدا .کند یم یکشتر خودش را به من نزدیب خواب .کنند یم

ست یفیو ظر کوچک یپاها یصدا انگار .شنوم یمان کرا از پله 

 اما ببندم. خواهم یمرا  میچشمها .پرد یم ها پله یه از روکاست 

 دارد. ییبایبلند و بلوند ز یموها کوتوله .نمیب یم یکیاو را در تار

بدون  یپا یگل دار صورت ییدمپا ده.یرنگارنگ پوش یلباس

 یخوش رنگ زده. باد کیش را الیپا یها ناخن رده.کجورابش 

 . کند یمش را افشان یوها. مدیآ یم کخن

 .دهد یمد برق را فشار یلکآنجا  از .پرد یمسه گچ کی یباال

با چشمهای آبیش به من نگاه  وتولهک دختر .شود یمروشن  المپ

ا یزند و  یه به من لبخند مکص دهم یتشخ دانم ینم کند یم

را آرام آرام از زور خواب  میچشمها .کند یمبهت زده نگاه 

 ■ .بندم یم
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 «شناسند یمدخترک را همه » کوتاه داستان 
«مینا احمدی کهجوق»نویسنده  

 

دائمی کلیسای مسروپ، منتهی به  ی خانهخیابان نیسانیان 

سقف کلیسا بودم.  یها قوس ی فتهیشبود.  وسیع سه راهییک 

اینکه در عمرم جز مسروپ مقدس را ندیده بودم، یکی از دالیل 

. پالن مستطیل شکل کلیسا آمد یماصلی این شیفتگی به شمار 

. چلیپای کرده بوددرون آن را صدچندان  ی محوطهآرامش 

میزبان  ،ساختمان دل فریببزرگ درون حیاط از دیگر نمادهای 

مسافران و مجاوران به محش ورود  .آمد یمبه حساب  آناصیل 

کشیش الویس که به زحمت سی سالش  .رفتند یمسراغ او 

برت از دنیا رفت، مراسم ششم ژانویه را ، پس از آنکه روشد یم

برگزار کرد و پا در این سرنوشت گذاشت. در کنار اینکه دعای 

، دودوک را هم خواند یمربانی را با صدایی شبیه صدای ویلیامز 

وقتی در جایی تنها باشی از  گفت یم. نواخت یماستادانه 

برد.  مرا تا محراب .ییآ یمیکی بودن به وجد  یها نشانهکمترین 

. فراموش کرد آمین را در پایان دعا "سیرومم کز"بلند گفتم 

 من خندید. ی شکستهبگوید و به ارمنی دست و پا 

 باز که خرابش کردی.-

سه راهی را پشت سر گذاشتیم.  سوگندیار، آمین را بلند گفت.

خاکی در آن سوی مرکز شهر، راهش را به سمت لیلیان  ی جاده

ربه فلک کشیده و مغرورِ زردآلو با تکان باز کرده بود. درختان س

. الویس دودوک را دوباره برای دادند یمبادهای بی حوصله سالم 

بلند  ها شاخهمسیر نواخت و صدای تشکر  ی بازماندهشاهزادگان 

در منتظر الویس  ی آستانهشد. دست و دلم لرزید. زن در 

وارها از ایستاده بود. بیگانگی در نگاه نخست او، مرا ترساند. دی

قامت من فراتر نرفته بودند. دخترک به سمت الویس دوید و دو 

 بار به او گفت:

 بارو یعنی همون سالم، بارو یعنی همون سالم.-

یاد دخترک سر سه راهی افتادم. گل فروختن در اراک بی 

را با  شیها گلشباهت به فروختن زیره در کرمان نبود. 

از او خریدم در شب  عجیبی می فروخت. گل را که یها عشوه

ششم ژانویه به کلسیا رفتم. آنجا بود که الویس را دیدم. دخترک 

همان گل فروش سابق سر سه راهی بود. زن کنار استکان چایی 

الویس یک صلیب رنگ و رو رفته گذاشت. وقتی به سمت اتاق 

من فوت  یها شانهبرگشت زیر لب صلوات فرستاد و بر سر و 

، آمد یمفرش بیرون  یها حجرهزمانی که از  کرد. چندین بار او را

زیادی  ی فاصلهتا سه راهی  یگذشت یمدیده بودم. از زیرگذر که 

نبود. الویس پاکت را کنار صلیب گذاشت. چایی را با لذت نوشید 

و دست مرا فشرد. نگاهم را دزدیدم. به خودم گفتم: البد دخترک 

 ب کوچیکه.. این شهر عجیدهیخر یم ها حجرهعشوه هاشو از 

، باقی بدهیمو به شهکلیسا که تموم  ی مدرسهخانوم مرمت -

 .کنم یمصاف 

 ■ .زد یمتاریک شده بود. الویس دوباره ساز 
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 «متهم ردیف اول» کوتاه داستان
«مرتضی فضلی»نویسنده  

 

وقتی راوی دست از داستان کشید، نویسنده متهم ردیف اول 

داشت گوش به صدایی مبهم  بود. در دهلیزهای تو در تو کسی

؟ نویسنده گوشهایش را تیز یشنو یم. پیرمرد پرسید: داد یم

کرد، مدتی ساکت ماند، صدایی به گوشش نرسید. پیرمرد از 

فرعی گم شد.  یها داالندهلیز هفتم گذشت و دریکی از 

راوی لب بگشاید، قبل از آنکه پیرمرد سر از  خواست یمنویسنده 

یا کالمی بر زبان براند. نویسنده به جدول  دهلیزی دیگر در آورد

چهاردهم،  یها شمارهباالی سرش خیره ماند. ردیف هفتم از 

کالسه شده چهارده ممیز صفر هفتصدوهفتادوهفت.  ی پرونده

 ی شمارهدهلیز  دانست ینمپیرمرد از یکی از دهلیزها که حاال او 

کرد ؟ او فکر یشنو یمچند است، سرش را بیرون آورد و گفت: 

 .دیگو یمپیرمرد هذیان 

صفر هفتصد و..، همچنان ذهنش را مشغول  ی شمارهزونکن 

کرده بود. فکر کرد شاید منظور پیرمرد همین صدای ذهن است. 

. دستش را دراز کرد شد یمدر این صورت باید به پرونده نزدیک 

و زونکن را از قفسه جدا ساخت. بدنش لخت شده بود. موجی از 

و او  دیلرز یمبه تالطم انداخت. دستش  سرما پیکرش را

این لرزش سرما است و یا فشار عصبی؟ پیرمرد آن  دانست ینم

، با انگشت اشاره کرد ینمبه پشت سرش هم نگاه  جلوتر بود.

زونکن را نشانه رفت. وقتی نویسنده خوب نگاه کرد، دست 

، ولی کند یمخودش بود که داشت زونکن را از قفسه 

یص دهد آن دستی که زونکن را دوباره تشخ توانست ینم

سرجایش می نشاند از آن کیست. تصمیم گرفت برگردد، قبل از 

راوی لب بسته بود. پیرمرد  گرفتار آید. یا شهیاندآنکه در توهم 

چقدر سرد است، بهتر  "نویسنده را گرفت و گفت: یها دست

آنجا کنار بخاری برایت مناسبتر است. او را  "است باز گردیم.

والوری برد که تنها منبع گرمایی بود، روی فرش دو در  طرف به

 که روی آن پوست تختی انداخته بود، نشاند. یا سه

ثبت  اش یحقوقمفقود شده را در جایی که ردیف  یها پرونده

 یا ادارهکه استخدام  تا معلوم نشود کنند یمنشده باشد، بایگانی 

متخاصم بود و  کل در تصرف نیروهای ی ادارههست یا نیست. 

، داد یملیست حقوقی اشخاص نسبت به مدارکی که هر فرد ارائه 

. وقتی دیدند او هیچ مدرکی ندارد، ارجاع داده شد یمتنظیم 

 بودندش به بایگانی مرکز اسناد.

شنیده بودم. می دانی، من و  قبالًپیرمرد گفت: نامت آشناست، 

در  افراد خاص . اسامیمیکن یمسالهاست باهم سر  ها پروندهاین 

  ها پرونده. اسمت را جایی در البالی همین شود یمذهنم حک 

 

، شاید گذرد ینمزمان زیادی  به نظرمکسی صدا زده بود. 

، گفتی اسمت کنم یمهمین چند وقت پیش بود. خوب که فکر 

رضا سالمات بود. نویسنده کمی عقب نشست به پیرمرد خیره 

ته است. پیرمرد گفت: اسمش را به پیرمرد نگف دانست یمشد، 

، شنوم یمزبانی گویا دارند. من سالهاست صدایشان را  ها پرونده

صدا دار باشد.  یها پروندهیکی از همان  به نظرمتو  ی پرونده

؟ با خودش فکر ییآ یمکره پا، بخش ویسیان  ی منطقهگفتی از 

کرد شاید در همان لحظه که موجی از سرما در تنش به تکاپو 

 که ییها شمارهشاید! در همان لحظه، در واپسین  افتاده بود،

نبش ازثبت می افتد، عددی بین سه و چهار، از هوش رفته 

 باشد.

اتصال بین او و زینال بود. وقتی که  ی حلقهبابا نازدار آخرین 

، انگار حادثه از همان لحظه "خواهم ینمزینال را  "نازدار گفت:

بود و همان روز عصر گذشته  شروع شده بود. نازدار از کنارش

بابام گفته  "بود که او را به میهمانی پدرش فراخواند. گفته بود:

 "به آقای مدیر بگویید تشریف بیاورند. امشب میهمانی داریم.

بزرگ ریخته  یها مجمعدر  گوشت چپیش روی برنج دم کرده

، چالند یمرا  ها لقمهکه  ییها دستشده بود. دست مدیر از 

پرده مراقبش بود. ولی او  ی گوشهنازدار از سفیدتر بود. چشم 

سرش را باال نیاورد. زینال لباس نویی برتن کرده بود و سفیدی 

را بیشتر نمایان  اش سوختهپیراهنش پوست تیره و آفتاب 

 .کرد یم

شوهر  خواهد ینمنازدار  "وقتی مدیر به بابا نازدار گفته بود:

بابا  ،"یش زود استدرس بخواند، او بچه است برا خواهد یمکند، 

صالح کارمان را خودمان  "نازدار غیش کرده به مدیر گفته بود:

بومی و سنت ما  یها بحثوارد  ها بهیغر معموالً می دانیم،

، همانطور که گفتید او بچه است صالح کارش را شوند ینم

ما کار خودمان را خوب بلدیم. بعدها همین نازدار به  داند ینم

گرم و مشغول  شیها بچهوقتی سرش به  ،کند یمجانمان دعا 

اگرهم  فهمد یم. آنوقت است که کند یمزندگی شد، فراموش 

، حاال چهار تا کالس دیرس یمباید به همین جا  خواند یمدرس 

 ".کند ینمکم و زیاد، توفیری 

پرده  ی گوشهقول و قرارها که گذاشته شد، چشمی دیگر از 

 .دییپا ینممدیر را 

روزهای دلگیر ده بود که بابا نازدار شتابان  عصر یکی از همان

به به مدرسه آمد تا سراغ نازدار را بگیرد. نازدار رفته بود. همه جا 

زد  اش شانهپیرمرد روی  گشته و اثری از او نیافته بودند. دنبالش
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را  ها پروندهبرق این زیر زمین اعتباری ندارد، خیلی از "و گفت: 

 ییها فانوسنویسنده سرگردان در نور  ".ام کردهبا نور فانوس پیدا 

. باید از سراشیبی دیچرخ یمشد که آن شب در دستان اهالی 

سر داده بودند که  یا زوزهو صداها سوار بر باد  گذشتند یمدره 

هول و هراس را در دل می نشاند و همه یک صدا فریاد 

نازدار دخترک روستایی زیرکی بود که  "نازدار، نازدار ":زدند یم

مدیر سپرده بود تا او را به  یها دستهوش سرشارش را به 

. او نیز مثل کند یمببرد که راز درون را آشکار  ییها نیسرزم

، عشق او به گشت یمگمگشته اش  به دنبالهرکس دیگری 

فراگیری، او را ممتاز کرده بود. بارها به مدیر گفته بود از زینال 

 و ترسی شود یمن ، هراساندیب یمبیزار است. وقتی او را 

. گفته بود وقتی ترس براو ندینش یماختیار در وجودش  بی 

فرار کند، بگریزد و آنقدر بدود تا از  خواهد یم، دلش کند یمغلبه 

 طرف بهپیرمرد فریاد زد مواظب باش و هراسان  نفس بیفتد.

فانوس رفت. در نور کمرنگ فانوس دستش را به سوی زونکنی 

  کف دره پاک بود. برد.

. ته دره رفت یمرود کم آبی در عمق آن تلو خوران به پیش 

. خورشیدی در دندیدرخش یمشبتاب  یها کرمچون  ها فانوس

زده شد و  یا جرقهباالی دره، شب را به مخاطره انداخته بود. 

تیری چون شهاب در آسمان به حرکت در آمد و نور از آن باال 

نفت فانوس  یاه شعلهبود که در  نازدار بر کف دره نشست.

 ■ .سوخت یم
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 دوران عاشقی؛ علیرضا رئیسیان؛ مریم نوری زادبررسی فیلم: 

 کاوه قادری گرسنگی؛ استیو مک کوئین؛: یادداشتی بر فیلم

 سیرتحوالت سینمای الجزایردرهزاره سوم میالدی؛ سیدمحسن سجادیمقاله: 

 ت لونرگان؛ ابوالحسن علی قارداشیکن؛ «Manchester by the Sea» :بررسی فیلم

 زهرا دستاویزداغشو دوست دارند؛ بیلی وایلدر؛  ها یبعضیی که باید دیده شوند: ها لمیف
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 «پنجمقسمت »هایی که باید دیده شوند! فیلم 
 «زهرا دستاویز»، «بیلی وایلدر»کارگردان  ؛«داغشو دوست دارند ها یبعض»فیلم  

 

 م:لیف ی شناسنامه

 (Some Like It Hot)داغشو دوست دارند  ها یبعضنام: 

 (Billy Wilderلدر )یوا یلیارگردان: بک

 Marilyn Monroe, Jack Lemmoneگران:یباز

Tony Curtis 
 21۱1محصول سال: ، قهیدق 212مدت: ، یسیزبان: انگل

جهان: با  یمدک ینمایس ی خچهیتاربه  یاجمال ینگاه (2

 یعمر یمدک ینمایه سکرد کادعا  توان یماغماض  یمک

جهان دارد.  ینمایخ سیبه قدمت تار

درخشان و اصوات  ین تأللوهایاول

ش هنر و ید زایه نوکنما یس ی ناشناخته

ر را به چشم و گوش ینو و عالم گ یصنعت

 یتیهنردوستان و هنرپروران سراسر گ

 یو خنده آور یمدک یها لمیف تاباند یم

ن و شادشا کظاهر مضح یه وراکبود 

جهان  یها یپلشتو  ها یزشت، ها رنجاز  یاریبس یها حرف

ه تا به آن روز کق جهان و آن چه یبه همراه داشت. حقا

 ی لهیوسحاال به  نمود یم یدنیو ناشن یدنی، نادیناگفتن

گر ید یارکمتفاوت و اف یلیه تخک یمردان بزرگ و جسور

ن عرضه ینو یل گرفته بود در قامتکدر ذهن و روحشان ش

 .شد یم

نما ابعاد گونه گون یس ی هیاوله مستند سازان کبعد از آن 

 یا نقره ی پرده یمردم را رو یو زندگ یات انسانیعوالم و روح

 ی وهیشتازه با ساختار و  یان خواهان نگاهینشاندند جهان

نششان را یه بتواند هم سطح دانش و بکمتفاوت بودند  یتیروا

را با  یو تألمات زندگ ها یینارسا، ها یخستگارتقاء بخشد و هم 

نه ین گزیبهتر یمدکبردارد. ژانر  شانیها سرشانهاز  یلبخند

 بود.

 کس لندر، مکچون ما یجهان ییها چهرهن زمان یدر هم

لنگدون و هارولد  یتون، هرکی به استرن، یچاپل یسنت، چارل

سر بر افراشتند و هنر  یمدک ینماید در قامت خداوندان سیلو

اله شعبده که ناگهان از ک یگوشیخرگوش بازد را همچون یجد

ر سازد به هنردوستان عالم یرون بجهد و همه را غافلگیباز به ب

 ردند.ک یمعرف

 ک)ج یم بر آن: جرکحا یمدکلم و نوع یف ی ( خالصه1

 ی  ار )نوازندهیکب ی نوازنده( دو سیورتک یلمون( و جو )تون

 

ه ک اگو هستندیکفون( از شیسکنترباس و ساک یسازها

و  یرین )روز عشاق( شاهد درگیدر روز ولنتا یتصادف کامالً

 یبه سردستگ یو قاچاقچ یگانگستر یشتار گروهکشت و ک

ه هم کن دو از آن جا ی. اباشند یمگر یدیکلمبو با کاسپاتس 

شان یدایه گانگسترها باالخره پک ترسند یمندارند و هم  یشغل

 ی همهه کز گروه جا یکده و در ینند لباس زنانه پوشک

ن کین مونرو با نام شوگرینوازندگانش زن هستند و مرل

آن است، عضو شده و  ی خوانندهو  یل یو لکو یساز  ی نوازنده

 ین و دفنه( راهیمستعار )جوزف یها نامبا 

لم سراسر خنده ی. فشوند یمدا( ی)فلور یامیم

ه با کلم یدر آغاز ف یاست و حت یو شوخ

 یلکمشروبات ال ت استفاده ازیموضوع ممنوع

 یا )سالهایکخ امریاز تار یا برههه در ک

ز ین شود یمم بوده شروع ک( حایس ی دهه

 یو قهقهه آور یکمک یها حرفو  ها تیموقع

 ی. اسم رمز ورود به مجلس پنهانگردد یمن افراد رد و بدل یب

و بعد از آن  شود یمعنوان  "مجلس ختم مادربزرگ"شبانه 

ه ک ییو پولها شانیها یبدهمورد  و جو در ین جریب یگفتگو

و  رندیگ یمقرض  ها رقاصهافه و کشخدمت یپ یاز دخترها

 ی مسابقهسگ  یبر رو ین بحث راجع به شرط بندیهمچن

مملو از  یزپاست، همگیت ی صاعقهه اسمش ک یسگ دوان

 و طنز آلود است. یکمک یها الوگید

در  یمدک ی گونهاست؟  یلم از چه نوعیاما طنز مسلط در ف

، فارس، یکروبال، اسلپ استکاس ی دستهبه پنج  معموالًنما یس

داغشو دوست  ها یبعض". شود یمم یاه تقسیس یمدکهجو و 

روبال کاس یها لمیف یهم در دسته بند توان یمرا  "دارند

(Screwball و هم در )یها لمیف ی دسته ( فارسFarce )

 داد. یجا

 ی دهه یسالهاه در ک یا یکمدروبال به آن دسته از کاس

و  یاوضاع نامساعد مال ی دهیزائداشته و  یشتریرواج ب 21۱۱

ن دسته از ی. اشود یما بود اطالق یکامر یبحران اقتصاد

ه در کبودند  یشاد و شنگول یتهایشخص یهم دارا ها یکمد

از ثروت و نعمت و  ییایدر دن یخبر یو ب یالیخ یاز ب یعالم

به  یز و برّنده ایانتقاد تو هم  خوردند یمجاه و جالل غوطه 

انشان. یپا یب یها یخوشبر مردم ثروتمند و  آمدند یمحساب 

دن و به ی. خندخواستند یمن را یا همیکدر آن دوران مردم امر

چه فیلماز مسلطدر طنز اما
 یکمدیدرگونهنوعیاست؟

سی پنجمعموالًنما یدستهبه
استیک، اسلپ اسکروبال،
سیاه کمدی و هجو فارس،

 .شودیمتقسیم
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غرق  ید به نوعیا شایمردم مرفه و  یسخره گرفتن زندگان

 یزندگان ی وهیشوتاه و گذرا از کهر چند  یا تجربهشدن و 

جه یو نت یروبال به لحاظ مضمونکاس یمدک یاز جهات آنان.

دوران  یها یفارس لمیشباهت به ف یحاصل از آن ب یریگ

ا ناصر ین یفرد یبا باز ییها لمیفست. یش از انقالب ما نیپ

عاشق دختر  یریه در آنها مرد جوان فقک یعیمط کمل

ت با پوزخند زدن و یو آن دو در نها شد یم یثروتمند یبارویز

ساده  یا، عشق و زندگانیت و مال و منال دنردن به ثروکپشت 

و به هم  دادند یمح یترج یگریز دیو خالصانه را به هر چ

ن ین )مرلکیه شوگر ک شود یملم معلوم ی! در آخر فدندیرس یم

س( مرد مرفه یورتک یجو )تون برد یم یه پکنیمونرو( با ا

 یه گفته دروغکست و هر چه ین یت بزرگ نفتکصاحب شر

 .بندد یمو به او دل  ماند یمهمچنان عاشق او ش نبوده یب

ز در آن اغراق یه همه چکاست  یمدکل از کفارس اما آن ش

شان و حوادث همه یش رویپ یها چالش، پرسوناژهاشده است. 

 یها تیموقعن ینند و همچنیشده و خنده آفر ییبزرگنما

تماشاگر را  و کنند یمرا به همراه خود خلق  یاریبس یکدرامات

ت در یموقع یمدکن یا یدارند. عامل اصل ینش وامکابه و

لم به وضوح یف یجا یه در جاک ینهفته است. تضاد "تضاد"

ه با جا کداستان  یریل گکش ی هیاول ی نطفهمشهود است. از 

دن لباس زنانه توسط دو مرد رقم یو پوش یتیجنس ییبه جا

گرفته تا اسم رمز ورود به مجلس بزم )مجلس ختم  خورد یم

تولد و جا زدن خود  کیکن در یدربزرگ( و پنهان شدن قاتلما

 یشل توسط تون یت بزرگ نفتکرعامل شریبه عنوان مد

رمرد ینگ سوم، پیلدیآزگود ف یفتگین شیس و همچنیورتک

ه خود را ک ینسبت به جر برد یمه در هتل به سر ک یمرفه

ت یه موقعکهستند  ییدفنه جا زده است، همه و همه تضادها

 .کنند یملم را خلق یطلوب فم یکمک

 یالمک یها یشوخبامزه و  یها الوگیدلم: یقوت ف ( نقاط۱

مفهوم و معنا از نقاط قوت  ین حال دارایز و در عیقهقهه برانگ

جالب  یاز گفتگوها یکیبه  توان یمنمونه  یلم است. برایف

ه به هتل وارد ک یلمون زمان کس و جیورتک ین تونیب

 رد:کاشاره  شوند یم

 !یر سگیلمون(: عجب پ ک)ج یرج

 شده؟ یس(: چیورتک یجو )تون

 شگونم گرفت!ی: تو آسانسور نیجر

 یمردم چه جور ی گهیدرت شد نصف یجو: خب حاال دستگ

 نن؟ک یم یزندگ

 ست!ین! خوشگلم نک: نگاه یجر

ون که دامن پات باشه. مثل تیافکدن، فقط یت نمیجو: اهم

 قرمز جلو گاوه! ی پارچهدادن 

خوام یقرمز بودن خسته شدم، م ی پارچهره؟ من از : آیجر

 دوباره گاو باشم!

 نیتر یماندناد ین و به یاز بهتر یکیز یلم نیف یانیالوگ پاید

ق یدر قا یه همگک یینما است. جایخ سیتار یها الوگید

رمرد ثروتمند )اوزگود( یخطاب به پ یو جر اند نشسته یموتور

 زند: یاد میفر

و  دارد یمسش را بر یاله گکست! }یت نی: تو انگار حالیجر

 مردانه{ من مَردم! یبا صدا

 ست!یامل نکس کچ یتوجه{ خب ه یاوزگود: }ب

ار یوسواسانه و بس یارگردانکگر، یقوت مهم د ی نقطهو 

ژوئن  11 ی زادهلدر یوا یلیلدر است. بیوا یلیب ی نانهیزبیر

ه یس، تهیلمنامه نوی، فیارگردانکاست. او عالوه بر  21۱۹

 اش یهنرننده و روزنامه نگار هم بوده و در تمام عمر ک

لم یشاخص ف یها چهرهار شود. او از کبار برنده اس ۹توانسته 

و تا قبل از  دیآ یموود به حساب یهال ییعصر طال یساز

مطرح و  یها لمیف "داغشو دوست دارند یها یبعض"ساخت 

و  تر بزرگآتش،  ی گلولهن، کچون طلوع را متوقف  یمهم

الت از دست رفته، سانست یو غرامت مضاعف، تعط تر کوچک

نما یس ی پردهت به یخال در حفره را با موفق کبلوار و ت

ارگردان با ستارگان بزرگ و کن یب درخشان اکیتر رسانده بود.

س یورتک یلمون و تون کن مونرو، جیچون مرل ییهمتا یب

 یمدک ینمایس که همواره بر تارکگشت  یمنجر به خلق اثر

نما به حساب یعالم س یها یشگفتد و از یجهان خواهد درخش

از  یاریه بر خالف بسکبانه یناب و نج یا یکمدخواهد آمد. 

از هر نوع ابتذال و  یروزگار ما خال یکمکآثار به اصطالح 

ن مونرو یار با مرلکاست. هر چند  یتیجنس کیکر یها یشوخ

با آن دست و  هک یا دهیعد یو روان یالت روحکبه خاطر مش

ار یق بسیته سنج و دقکلدرِ نیوا یلیب یبرا کرد یمپنجه نرم 

را  شیها الوگیدن مونرو همواره یه مرلکدشوار بود، چرا 

با  تاًینهاردنشان نبود، اما کو قادر به حفظ  کرد یمفراموش 

جه یلدر زحماتشان نتیوا یلیم پرقدرت بیت یصبر و بردبار

صرف را رقم زد. با وجود  یمدک یکفراتر از  ید و اثریبخش

لباس  ین طراحیبهتر ی زهیجاار تنها که در مراسم اسکنیا

ر موارد فقط یرد و در ساکد را از آن خود یاه و سفیس یها لمیف

رسالت خود  اش سازندهلم با همت بلند عوامل ینامزد شد، اما ف

ه همواره در ذهن و کست ین کیرد و شکرا در جهان هنر ادا 

 ■ خواهد بود. یو سار ینمادوستان جاریهنر و س یزبان اهال
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 «گرسنگی»یادداشتی بر فیلم   
 «کاوه قادری»؛ «استیو مک کوئین»کارگردان  

 

 اشتهای سیری ناپذیر

 الرا کننده هیته، نیکوئ مک ویاست ،کارگردان: شناسنامه فیلم

 ویاست، والش اندا سندهینو ،گاچ نیراب تیاسم-نگزیستیه

 نگهامیکان امیل، فاسبندر کلیما گرانیازب، نیکوئ مک

 ،به عنوان نخستین فیلم بلند استیو مک کوئین "گرسنگی"

وامدار سینمایی قصه گو نیست و بیش از آنکه دارای پیرنگی 

سینمایی  ،مشخص و یا حتی خط سیری معین باشد

. آری! اثری که با آن کند یمنمادپردازانه را نمایندگی 

 یها تیموقعقصه گو و سرشار از نه یک درام  ،مواجهیم

که فقط و فقط  بلکه یک درام موقعیت است ،مختلف داستانی

و تمام ابزارهای خود را نیز در  پردازد یمبه یک موقعیت معین 

موقعیت بکار تک ساخت و پرداخت و تشریح همین  هتج

که منحصر در اعتصاب غذای زندانیان در اعتراض به  ردیگ یم

و شکل دهی و  استت سیاسی برای آنان نادیده گرفتن وضعی

فضاسازی و دراماتیک کردن آن با بهره گیری از نگاهی متغیر 

عالئم و  ،روایت غیرخطی ،عنصر شباهت و تکرار ،و چند جانبه

 .ردیگ یمنمادهای گاه دراماتیک و گاه استعاری و... صورت 

بلکه متغیر و  ،نه یکسویه و واحد ،نگاه فیلم ،"گرسنگی"در 

جانبه است و مک کوئین به جای برگزیدن یک شخصیت  چند

درام خود را چند ضلعی  ،مرکزی که بستر و محور درام باشد

متفاوتی  یها نگاهکرده و جهان تیره و تار فیلم را از طریق 

که در عین یکطرفه به قاضی نرفتن محتوایی و  کند یمرصد 

اثری منسجم  ی عرضهتا حدی نیز از  ،نوآوری ساختاری

ابتدا  ،. روایت اعتراض و اعتصاب و سرکوبکنند یملوگیری ج

از نگاه افسر شکنجه گر زندان و سپس از نگاه دو زندانی و در 

به درون تک  ،و فیلمساز شود یمپایان از نگاه بابی سندز رصد 

تک آدمهای مذکور ورود کرده و هیچکدام را به حال خود رها 

ندان به عنوان دو ضلع بابی و افسر ز ،. در این میانکند ینم

و مابقی  شوند یمبه مثابه شخصیت پرداخت  ،مقابل یکدیگر

متعلق به افسر زندان  ،تیپ هستند. یک سوم ابتدایی فیلم

متعلق به بابی و هر آنچه میان  ،است و یک سوم انتهایی فیلم

بهره گیری از فضاسازی و عنصر  ،گذرد یماین دو مقطع 

 نایی با این دو و نظایرشان وبرای آش ؛شباهت و تکرار است

 ،و اگرچه بنا بر قاعده ؛شان یرامونیپهمچنین پرداخت محیط 

 گشته و بخش اعظمی از تر پررنگقهرمان از ضدقهرمان 

 

 

 اما به افسر ابدی یمفیلمنامه و میزانسن به بابی اختصاص  

دراماتیک پرداخته  به دمنشکنجه گر نیز به مثابه یک 

باشد و چه  شیها یشوخچه  ،او و اعمال بیرونی شود یم

همواره در پالن بعدی به درون تنها و بی  ،شیها شکنجه

او درون دستشویی و  ی چهرهچه در قالب کلوزآپی از  ،یاورش

دستهای خونین او زیر آب باشد و چه در قالب مدیوم شاتی از 

ریز برف روی  یها دانهتنهایی او زیر برف و کلوزآپی از نشستن 

. از یاد نبرید مسیر زندگی او شوند یممتصل  ،او دستان خونین

چه هنگام دیدار  ،و مادر ناتوانش )مادری که عکس العمل اش

 ،با فرزندش و چه هنگام کشته شدن او در مقابل چشمانش

 جاده فقط و فقط نگاه است و سکوت( را که چه به سمت چپ

)اشاره به دوراهی که در مسیر  آن باشد و چه به سمت راست

( یک مقصد شود یمکت افسر در ابتدای فیلم نمایش داده حر

عجیب نیست اگر با آن  مطمئناًبیش ندارد: مقصدی شوم. 

با عنایت  ناًیقیافسر شکنجه گر همذات پنداری پیدا نکنیم اما 

بلکه  ،او را نه در قامت ضدقهرمانی تیپیکال ،فیلم یها دادهبه 

ر سیر روزگار دراماتیک و نگون بخت د یبه دمندر جایگاه 

 .میده یممورد قضاوت قرار 

دومی  ی مهیناولی هزار و یک شبی و  ی مهین "گرسنگی"

آن هم  ،متمرکز دارد. ممکن است وجود چنین ویژگی نسبتاً

نقصانی بزرگ به حساب آید اما از یاد نبریم  ،در همان نگاه اول

روایتگر  ،که با فیلمی مواجهیم که مصمم است از یک سو

 1۱ ی دههو اعتصابات و سرکوب بخشی از زندانیان  اعتراضات

با به تصویر کشیدن برشی از  ،بریتانیا باشد و از سویی دیگر

 ،ضمن ورود به ساحت فرد ،روزهای پایانی زندگی بابی سندز

آنچه را که بر هشت قربانی دیگر اعتصاب غذای زندانیان 

نش گذشته یادآور شود و حال که متولیان فیلم به جای آفری

خلوت و کم  یا قصهبه روایت  ،پرمالت یا قصهدرام از طریق 

آن هم به صورت غیرخطی و همراه با نمادهای  ،موقعیت

متراکم گاها قصه گو و گاها فضاساز و گاها استعاری روی 

در  تواند یمبهره گیری از عنصر شباهت و تکرار  ،اند آورده

سا یکی از و چه ب دهد یماولویت قرار گیرد و همین نیز رخ 

فیلم نیز همین باشد. مک کوئین به  ی هیچندسودالیل نگاه 

که برای بهره گیری از عنصر شباهت و تکرار  داند یمخوبی 

 نیازمند فضاسازی دقیق )چه فضا سازی بصری و چه
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فضاسازی محیطی و چه فضاسازی دراماتیک( است.  

نمود باید در فرم  ،فیلمنامه یها حفرهکه با عنایت به فضاسازی 

 داشته باشد تا فیلم را دارای توازن کند. یتر پررنگ

غذا  یها درپوشزدن  ی کپارچهیبا صدای  "گرسنگی" ،از این رو

و  کند یمبر روی زمین در محیطی پرجوش و خروش آغاز 

با محیطی آرام که محل زندگی افسر  ،بالفاصله در پالن بعدی

تقابل محیطی  ،تا در همان ابتدا دهد یمادامه  ،شکنجه گر است

را به تصویر بکشد.  استکه زمینه ساز یکی از مضامین اصلی اثر 

تا هرآنچه که بر سر  کند یمبا یک زندانی تازه وارد به زندان ورود 

را جلوی چشمانمان قرار دهد. تصویر برهنه  دیآ یمیک زندانی 

تا تحقیر شدن  ردیگ یمشدن زندانی را در یک میزانسن سه نفره 

او را بیش از پیش برای مخاطب نمایان کند اما در  ی مظلومانه

که زندانی را در متن  کند ینماین را نیز فراموش  ،عین حال

تصویر قرار دهد و زندانبانان را در پیش زمینه و پس زمینه. 

همزمان با گذر از راهروهای زندان نیز تصویری از فرق سر 

صدای پس  و سپس دوربین همزمان با ردیگ یمخونین زندانی 

به دور دیوارهای متعفن  ،زندانی ی دهیبربریده  یها نفس یا نهیزم

و با توقف روی  کند یمسلولی کم نور و بی روح و سرد طواف 

 یها زدنهمزمان با پایان نفس  ،دیگر زندانی حاضر در سلول

تا بدین وسیله از  دهد یمبه طواف خود پایان  ،زندانی تازه وارد

زندان را با موفقیت به انجام رسانده  ی هیاولفضاسازی  ،یک سو

اوضاع و احوال دو زندانی را حداقل از  ،باشد و از سوی دیگر

طریق فرم به یکدیگر مرتبط کرده باشد. از اوقات و عالیق و 

و اولین سکانس سرکوب را نیز از  دیگو یمدرونیات دو زندانی 

تا بدین  هدد یماما با نگاه بابی پایان  کند یمنگاه آنها آغاز 

 آنچه بر این دو زندانی گذشته را به بابی نیز تعمیم دهد. ،ترتیب

بیشترین  ،ماهیتی اعتراضی دارد "گرسنگی"اما از آنجایی که 

انرژی در فرم را در سکانسهای شکنجه و شورش و سرکوب به 

ماموران و باز شدن  یها قدم. سکانس شکنجه با دهد یمخرج 

 ،. میزانسن های شکنجهشود یمغاز زمینه سازی و آ ،درب سلول

با دوربینی روی دست و تصاویری متحرک و گاها با  غالباً

 شوند یمدوربینی روی سه پایه و تصاویری ایستا اما متعدد خلق 

در فضاسازی نقشی اساسی  یا نهیزمو صداهای محیطی و پس 

آرام زندانیان  یها دنیکوبدارند. سکانس شورش نیز با صدای پا 

و از آنجایی که  شود یمزمینه سازی و آغاز  ،زمین بر روی

برای خلق  ،زندانیان در درون سلولی کوچک محبوس هستند

میزانسن از دوربینی ایستا همراه با تصاویری متعدد بهره گرفته 

یکی از  ی چهرهشده است. سکانس سرکوب اما با کلوزآپی از 

 ی نحوهچه . اگرشود یمنیروهای جوان و تازه کار ضدشورش آغاز 

 یها سکانسخلق میزانسن در این سکانس نیز کم و بیش مشابه 

شکنجه و شورش است اما تصویر آن نیروی تازه کار ضدشورش و 

بابی با  ی مظلومانهدر حال گریستن را به همراه تصویر سرکوب 

گویی که میان بابی  ؛یک دیوار فاصله اما همزمان در خود دارد

حسی  ،خاص ی لحظهبگر در آن سرکوب شده و آن جوان سرکو

مشترک در جریان است. اما نمود ماهیت اعتراضی فیلم در فرم 

و فصل حضور بابی در بیمارستان را  شود ینمبه همینجا ختم 

فصلی که بیش از  ؛کند یمفصل اثر مبدل  نیتر شاعرانهبه  عمالً

از  استبه سینمای قاب نزدیک است و مملو  ،سایر فصول فیلم

نمادین دارند و از  یا جنبه غالباًکه  ییها پستالکارت تصاویر و 

روی بدن گرفته تا مدفوع خونین و استفراغ و... تلخ  یها زخم

هستند و جانگداز و صریح هستند و اعتراضی و روایتگر ایثار 

 ،قهرمان اثر برای دستیابی به حق و آزادی و در این میان

واز دسته جمعی با پر بابیپنهان  یها نالههمپوشانی تصویر 

گواهی است بر رهایی روح آزادی خواه او از قید و بند  ،پرندگان

دنیایی مادی و زندان گونه. البته از یاد نبریم که آنچه از بابی در 

منحصر در ستایش  صرفاً ،میزانسن فیلمساز به نمایش درمی آید

 پردازد یماو نیست و مک کوئین به نقاط تاریک زندگی بابی نیز 

از مقطعی به  رسد یمکه به نظر  کند یمدرون قهرمانی ورود و به 

 خود را میان آرمان و واقعیت پیرامونی گم کرده است. ،بعد

نگاه مک کوئین دارای قطری است که  ی رهیدا "گرسنگی"در 

یک شعاع آن را رئالیسم و شعاع دیگر را رادیکالیسمی تشکیل 

چرا که  ؛نه دانستآن را جسورا توان یمکه تا حد زیادی  دهد یم

و  باشد یمدر خدمت اعتراضی به حق است که از قضا سینمایی 

در فرم نمود دارد. تصاویر صریح و  ،پیش از آنکه محتوایی باشد

کمک شایانی  ،فیلم نیز به بیان سرراست این اعتراض ی پردهبی 

 ،نموده و پخش صدای مارگارت تاچر پس از هر شکنجه و سرکوب

پیش و بیش از آنکه  ،است که ضدقهرمانان فیلمبیانگر این نکته 

در راس هرم قدرت سیاسی قرار  ،منحصر در افسران زندان باشند

با مصداق مارگارت تاچر )به عنوان نخست  "گرسنگی"دارند که در 

خطاب  ناًیقیو اعتراض فیلم نیز  گردند یموزیر وقت بریتانیا( مطرح 

در بیان و  ،م مک کوئینموهبت فیل نیتر یاصل مسلماًبه آنهاست. 

کمبود نیز  نیتر یاصلتصویرسازی سینمایی همین اعتراض نهفته است و 

منسجم و سیری دراماتیک برای بیان اعتراض مذکور  یا قصهبه فقدان 

 ی نمادپردازانهتصویری و  غالباًکه روایت  یا گونهبه  ؛می گرددباز

و از بیانی  گردد یمگزارشی و مستندگونه  ،در اوقاتی از اثر ،"گرسنگی"

 .ردیگ یمسینمایی و دراماتیک فاصله 
نمایانگر اشتهای سیری ناپذیر خالقش  "گرسنگی"با این همه اما 

است. اشتهایی که هم در فرم و هم در روایت و هم در اجراهای 

به وضوح قابل مشاهده بوده و به تبع مستقل  ،فیلم ی نوآورانه

ند و ماندگار. آنقدر ماندگار غیرقابل مصادره است و ارزشم ،بودنش

اگر تاریخ سینما نیز بر این ماندگاری  ،رغم تمام کمبودهایشبه که 

اسکار نگرفتنش دیگر اهمیت چندانی نخواهد  ،مهر تایید بزند

 ■ داشت.
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 سیرتحوالت سینمای الجزایردرهزاره سوم میالدی   
 «سید محسن سجادی» 

 

رهزاره سوم میالدی مطالعه سیرتحوالت سینمای الجزایرد

موضوع  نیا ،نیبنابرا موضوعی دست نخورده است.

 یزیوچ سزاوارمطالعه چندباره ومکرر واز زوایای مختلف است.

رسیدن به  یبرا که سخن پایانی درمورد سینمای الجزایر،

 رغمیوعل نسبی است. یامر ،سازد یمنتیجه علمی را فراهم 

وانب مشکالت انجام شده برای احاطه برهمه ج یها تالش

شک بازهم این موضوع نیازبه توضیحات  بدون موجود،

رسیدن به  یبرا حال، نیباا وروشنگری های بیشتری دارد.

 .کنم یمنتایج عینی برخی ازبرداشت های خودازموضوع رابیان 

که زیریوغ استعماربودتاجایی  ینمارادرحالیهنرس الجزایر،_

دئولوژی که سینما دردوره مستعمراتی که سخنگوی ای

 گرفت. شکل استعمارمسلط برکشوربود،

 دیباتول سینما درالجزایر دربحبوحه جنگ استقالل،_

 ،دیکش یمکه مجاهدین را درکوه ها به تصویر  ییها لمیف

 وبابه هایش برای جداشدن ازسینمای مستعمراتی، وباتالش

 یا نهیآتغییرات،  به خاطرخدمت گرفتن وسایلی برای مبارزه 

شروع آن با امضاوتأیید  کنیل اصول انقالب شد. برای انعکاس

 بود."رنه فوتیه"فرانسویان حامی انقالب امثال

هایی درستایش انقالب  لمیدفیشاهدتول پس ازاستقالل،_

های دیگری که بنابه مقتضیات  لمیوف وقهرمانی های مردم،

 .میبود سوسیالیسم همگامی داشت، یبامش سیاسی آن زمان،

ناظراصلی برای  عنوان بهی دولتی که سینما به سخنگو پس

شد تاگزینه  لیتبد تولیدآن درنظرگرفته شده بود، تأمین مالی

وفرهنگی موردنظر وی  یاقتصاد ،یاجتماع های سیاسی،

 رابیان نماید.

برای درمان  ها لمیفموضوع  ها سالوباگذشت  جیتدر به_

ازنظرکیفیت تولید  که مسائل سیاسی واجتماعی متنوع شد،

 متفاوت بود. باهم مختلف، یها کارگردانه ونگا

همچنانکه سستی ونقص درتولیدرا دراواخردهه هشتاد _

بحران سیاسیی که  به سبب دهه نود، یها سالودرهمه 

ازبحران تروریسم واوضاع امنیتی  به وداعمگریبانگیرکشورشده 

سینما  بارهاشدن قرون وسطایی( شاهدبودیم،) یارتجاع

 بحران، نی( براثرابودجه) یمالین ازسوی دولت ازنظرتأم

سینما دگرگون  وضع دولت ازنظام سوسیالیستی، ودورشدن

مستقیم برشکل کارهای تولیدی  صورت بهشد. واین وضع 

 آنوبرحجم 

 

برای فرار از  ها کارگردانبرهجرت بیشتر  عالوه تأثیرگذاشت،

 تعقیب افراطیون.

داد ظهور افزایش تع شود یمچیزدیگری نیزکه مشاهده _

امربطورطبیعی  نیا الجزایری دردهه های اخیراست. یها لمیف

امنیت  بازگشت زیادی را باخودداردکه ازجمله آنها: یها لیتحل

مسئولین فرهنگی به طرف سینما  عالقه وآرامش به کشور،

 نیتر مهموبهبودی محیط فرهنگی الجزایرباجشنواره هایی که 

 الجزایر،"،"درفرانسهتظاهرات سال الجزایر" عبارتنداز: ها آن

 ،"جشنواره وهران فیلم عربی"و"فرهنگ عربی تختیپا

همزمانی دهه اخیرباپنجاهمین سال استقالل  نیهمچن

الجزایرکه ازجمله مواردی است که منجربه عالقمندی به تولید 

که انقالب وشهدای آن را دراذهان جاودانگی  ییها لمیف

 ها یخارجایت . اماطغیان وجوالن کارهای موردحمبخشد یم

شدتا تولیدات ناب الجزایری محدودبه  باعث برصحنه الجزایر،

 تولیدات مناسبتی شود.

 یها جنگانقالبی که  یها لمیفهزاره سوم با تولید _

وفیلم هایی که تاریخ  کند یمآزادیبخش را روایت 

الجزایردرپیش ازانقالب ومیانه دوران استعمارفرانسوی را 

 انقالب جدید، یها لمیف نیوا .شود یم شناخته ،کند یمروایت 

را پس ازگذشتن نزدیک به نیم قرن ازاستقالل بانگاهی جامع 

این است که  نشانه نیوا .کند یموبابیشترین دقت معرفی 

 یا به گونهواجتماعی کشورتغییریافته  یاقتصاد اوضاع سیاسی،

که سینماگرکنونی وسایل اجراییی را که برای سینماگران 

 اکنون ،شد ینمصت وهفتاد بطورفراوان یافت ش یها دهه

 دراختیاردارند.

الجزایر وارد دوره مهمی  ینمایس بافرارسیدن هزاره سوم،_

دراین دوران صنعت فیلم سازی فقط به  نیبنابرا شد.

بزرگداشت وتجلیل ازانقالب ومداوای مسائل اجتماعی اکتفا 

سی میهنی وشرایط سیا یها یژگیونمی کندوهمانا برمبنای 

که همه موضوعاتی که  ییها لمیفواجتماعی به تولید 

 .پردازد یم موردعالقه فرد واجتماع الجزایررادربرمی گیرد،

برخی ازفیلم های الجزیری بادریافت جوائزی  همچنانکه

افتخارجهانی نایل  یها قلهازجشنواره های بین المللی به اوخ 

 شده است.

سیاسی را  قیحقا الجزایری درهزاره سوم، یها لمیف_

مشاهده می شودکه برخی  کنیل سینمایی کرده است،
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ازکارگردان ها کارهایشان راباتکنیک های فنی به رمز وکنایه 

 چون را ازسانسورحفظ کنند. شانیها دگاهیدپوشانده اندتا 

کارگردان می داندکه اگرکارهایش باجسارت همراه باشد 

ده است وموانعی راکه توسط تصمیم گیرندگان قرارداده ش

 .شود یمکارهایشان جلوگیری  یازاجرا رادرنوردند،

منفی  یها دهیپد آن هزاره سوم، یها لمیفهمچنانکه _

را درمان کرد وبوضوح  برد یماجتماعی که جامعه ازآن هارنج 

 به اتمام برما آشکراست که فیلم اجتماعی آینه زمانه خود،

ه سینما پدید نیبنابرا خوشایندهاوناخوشی هایش است،

برسینماواجب  همچنانکه هاراازنظرهنری به تصویرمی کشد.

نیست که بطورمثال انتقال دهنده خبریا پخش کننده 

پیام خود درفیلم راازطریق ترکیبی  نمایاماس سخنرانی باشد،

ازارزش های کاربردی وزیبایی شناختی وباافاضه کردن عالقه 

 .کند یم نیتدو خاص خود برکار،

سینمای الجرایرهمه موضوعات همچنانکه روشن است _

وحتی موضوعاتی که درجامعه الجزایر ازتابوها شورده می 

شودرابررسی می کندکه ازنمونه های آن موضوع ترورشخصیت 

منجربه این می شودکه تعدادی ازکارگردان های  نیوا است.

الجزایری درآوارگی فعالترندجایی که دربیان نظراتشان آزادی 

 وراز سانسوروباحمایت خارجی.مطلق احساس می کنندبد

که بااین کار با طرزفکرفرانسوی واریکایی همسویی  یدرحال

دارند ودستیابی کارگردانان اجنبی بربودجه بیگانه برای 

تولیدکارهایشان تأثیرمستقیم برمطالبی که آن کارها مطرح 

این فیلم هابا بهره گیری ازتکنیک ها  همانا .دارد ،کند یم

ی به احیاء سینمای الجزایردردوران وفنون جدیدسینمای

خودراگم کردودرمقاصددیگری غرق  تیاماهو جدیدکمک کرد،

 شد.

هزاره  یها لمیفُهمچنین مالحظه می شودکه آبشخور _

سوم ادبیات داستانی ومتون نقلی است لیکن ماهیت نقل قول 

با آثارادبی  ها کارگردانبعضی  نجایدرا ازداستان گوناگون است.

 ،کند یمدرحالی که کوشش ونظرات مؤلف را حفظ بااحتیاط و

می کنندوبرخی دیگرنظرشان این است که داستان  برخورد

چیزی نیست بجزماده خامی که کارگردان برحسب تمایالت 

راشکل می دهدوبصورت  آن فنی ودیدگاه های فکری خود،

 فیلم درمی آورد.

 میناآرا یا و داخلی های جنگ با الجزایر اخیر ی دهه دو در

 نیز الجزایر سینمای تا شد باعث مهم همین. بود روبرو سیاسی

 گر نظاره فاحشی سقوط با را 1۱ دهه طی خود رشد به رو روند

 کشور فضای شدن آرام با اما اینسو به 1۱۱۹ سال از. باشد

 .است رسیده رشد به کم کم نیز الجزایر سینمای

 21 فقط حاضر حال در 1۱۱1 سال در یونسکو آمار طبق

 حتی و بار تاسف رقم که است موجود الجزایر در سینما سالن

 ی عمده داخلی های جنگ طی در. است برانگیزی شک

 یا و شدند نابود یا فرهنگی دیگر فضاهای و سینما های سالن

 .ماندند متروکه اینکه

 اما نشده اعالم رسماً نیز الجزایر در فیلم سالیانه تولیدات

 دیگر با مشترک صورت به که اریآث و ها زنی گمانه براساس

 توان یم شده ساخته هلند و بلژیک و فرانسه ویژه به کشورها

 میزان. شود می تولید فیلم ۹ سالیانه کشور این در زد تخمین

 .است سال در نفر هزار 1۱۱ حدود نیز سینماروها

 "پالوما دلیس" کشور این اخیر سالهای مهم های ساخته از

 1 شاخص بودجه که 1۱۱1 حصولم مونیش نادر ی ساخته

 چگونه شما عشق " همچنین و داشت نیز یورویی میلیون

 محصول "زاموم زهره فاطیما" ی ساخته "گیرد می شکل

 که 1۱21 محصول خلیفه سعید ی ساخته "زابانا" و 1۱22

 .اند اشاره قابل بود، سال همین اسکار در کشور این نماینده

 فیلم ی جشنواره ششمین الجزایر، استقالل از پس قرن نیم

 بخش این در. کرد برگزار آن برای را یا ژهیو بخش ابوظبی

 "زد"ها آن نیتر مهم که آمد در نمایش به سینمایی فیلم شش

 وفرانسه، الجزایر کنندگی تهیه به "گوستاوگاوراس"ی ساخته

 تهیه به "کوروو پونته جیلو "ی ساخته "الجزایر نبرد"و

 بودند. روالجزای ایتالیا کنندگی

عکسشرح دفاع؛بیمردموهاتانکنبرد:

یساخته"الجزایرنبرد"فیلمسکانسنیترمعروف

 ■0411محصولکوروپونتهجیلو
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 «دوران عاشقی»بررسی فیلم 
 «مریم نوری زاد» ؛«علیرضا رئیسیان»کارگردان  

 

 محقق، مهسا محب علی ایرو نویسنده:

 2۱1۱محصول سال:

نامتعارف با کلیت فضا و  کامالًز عنوان فیلم که ا صرف نظر

از نقطه نظر نوع  توان یمعاشقی را  دوران موضوع فیلم است،

واکاوی قرار داد. انتخاب لیال  مورد نگرش فیلم به جنس زن،

بجا  یانتخاب حاتمی برای ایفای نقش قهرمان زن داستان فیلم،

شمار و درست است و یکی از معدود نقاط مثبت فیلم به 

 بودن این انتخاب. یا شهیکلولو به شرط تکراری و  رود یم

 ی هجمه با برای نقش زنی همچون بیتا تمدن، راکهیز

زیربار تمام اشان  ستیبا یمبیرحمانه ای از جنس مرد، که او 

دوام آورده و له نشود، برگزیدن لیال حاتمی با آن فاکتورهای 

بهترین گزینه  تواند یم ظاهری، ی شکنندهفیزیکی نحیف و 

 برای ایفای این نقش باشد.

 شخصیتی و رفتاری، ی هیروبا بیتا تمدن به همراه همین 

که  یزن پیش در لیالی مهرجویی آشنا شده بودیم. ها سال

خشونتهای خاموش و ظلمهای آشکار نسبت به خود را 

 رباریز مظلومانه میپزیرد، حتی اگر با آن اندام نحیف اش،

حضور پرشکوه و  کهیزمان پیش، ها سالشود. ب له اشان، ی همه

باوقار بانو بر پرده سینما برقامت بیتا فرهی با آن بازی 

 با احترام به شعور مخاطب، توانست ،نشست تاثیرگذارش،

و دلخوری  قهر مریم بانوی فیلم بانوی مهرجویی، درقالب

حفظ  با جنس زن را نسبت به خیانت جنس مرد به خود،

آورده و نه تنها نشکند بلکه  تاب ثال زدنی،صالبت و عظمتی م

به  غالباًغلبه برعجزی که  دیگری را برای یرهایمسبتواند 

، انتخاب کرده و بدون بخشیدن زنند یمجنس زن مثال 

بدون مرد خیانت  یا جادهبه سوی  رو خطای مرد اش،

بگذارد نه اینکه خطا را  قدم ، با اعتماد به جنس خود،اش شهیپ

ا پیامی در قالب فیلم دوران عاشقی به مخاطب ب و ببیند،

مقابل بدترین و خشونت آمیزترین  ستیبا یمبقبوالند که 

 نگونهیا و خونسردی اختیار کرد.! سکوت رفتارهای مرد،

رفتارها از سوی جنس زن درواقع نادیده گرفتن شعور زن و 

از سوی خود زن است که در  اش یانسانپامال کردن حقوق 

 لیتحم خورد مخاطبان فیلم، به بیتا تمدن،قالب شخصیت 

تاکیدهای پیاپی ایی که در طول فیلم دوران عاشقی  .شود یم

  جنسیت مرد( نسبت بهجنس )درنشان دادن خشونتی از 

 

 

دلیل  چاشنی با یخشم ،کند یمنمایی  برجسته جنس زن،

گرفته است و  سنگر مرد خاطی پشت تمامشان، که و توجیه،

متعفن خیانتی که در حق همسرش داشته  تمام قد، از موضع

شگفت آور و آزاردهنده است که  آنقدر ،کند یم دفاع است،

ذهن اش را درارتباط با  ی شدهپازلهایی گم  تواند ینممخاطب 

 ی لمنامهیفحال آنکه نویسندگان  ابدیب دالیل اینهمه پافشاری،

 زن هستند! هردو فیلم،

سکانس  توان یم شگفت انگیز از این دست را یها سکانس

مهمانی دادن بیتا تمدن به دوستان و همکاران همسر 

 ی واسطهمردی که به  یزند ،ها آندر راس  که خیانتکارش،

خیانت کند به  تواند یم پول و قدرت کاذب حاصل از آن،

همسرش وحتی همسرش اورا با همان وضع، به قیمت حفظ 

تری که از و دهانش با پول بسته شود و حتی دخ ردیبپذ آبرو،

دختر زندی شده  دوست فقیرنشین و خالفکار تهران، ی محله

 است نیز شخصیتش درحد چند اسکناس پول و آپارتمان،

 یابد و زیر یوق مرد خیانتکار و کثیفی همچون زندی، تنزل

آنوقت بیتا تمدن که حتی نام  و خوشبختی کند، احساس

ز رفتار سنخیتی با طر چیه نام فیلم، ( همچونتمدن) لشیفام

دنیای متمدن  با خیانت مرد، ی مسلهو برخوردهایش با 

امروزی و خود به ظاهر متمدنش که به عبارتی یک خانم 

و تنها، میزبان اینهمه مرد  کهی ،ندارد وکیل تمام عیار است،

بهتر بود درسکانسی که او  که ،شده بیخیال و بیفکر و مردنما.

کارگر افغانی را درتدارک مهمانی است حضور بی تاثیر آن 

 نیتر تلختا زیر یوق رفتن و له شدن بیتا تمدن به  میدید ینم

 در او مانند زنان عهد قدیم، کهیزمان کند. جلوه شکل ممکن،

پستوی خانه با آن اندام نحیف اش یکه و تنها درحال آماده 

 این سکانس، ی نهیزمپس  یصداگذار کردن میز شام است،

 قتاًیحق روی اندام ظریف او، بر زمخت مردها، یها خنده یصدا

 یدرقالب چه اصراری بر نشان دادن ظلم وارده به جنسیت زن،

 اینگونه عریان و آبکی است؟

بخت  ی خانه زمانیکه لیالی فیلم داریوش مهرجویی،

همسرش گل آرایی  ی تازهخودش را برای ورود عروس 

کرد مخاطب را قانع  شد یمبا مشکل نازایی لیال  الاقل ،کرد یم

 برای باورپذیری مظلومیت و معصومیت دوست داشتنی لیال،

 چه و کمال بودن او، تمام آنکه در مواجهه با بیتا تمدن، حال
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در قالب یک زن مستقل اجتماعی چه در جایگاه مادر بودن 

 انتیخ تمام عیار، ییکدبانو ،تر سادهو همسر بودن و به عبارت 

 اریبس تمدن،پیشگی همسرش و سکوت و خونسردی بیتا 

 تصنعی و دوراز تصور است.

 با زنی با اینهمه کماالت انسانی و شخصیتی، شود یمچگونه 

توهین آمیز رفتار کرد و منطبق با معیارهای عصر  نگونهیا

زمانی توسط هر مردی در  ی درهربرههاو  از جاهلیت،

گذشت و ببخش و چشم پوشی اجباری  توقع ،اش یزندگ

 یم ناسازگار است!با عقل سل قطعاًداشت؟ 

پیر اندرزگو و کوه تجربه و تکیه گاه  درقالب پدر بیتا تمدن،

با هر رخدادی که دخترش را همچون زنی  درمواجهه امن،

در سکانس  چه ،اند گذاشتههالو فرض کرده و سرش کاله 

دزدی اتومبیل اش توسط موکل اش و برادر خالفکار او و چه 

سط او؛ هربار بیتا را توسط همسرش و خیانت تلخ وارده تو

که بیتا  یا گونه به .کند یم یا احمقانهتشویق به گذشت 

به زیر افکنده و تسلیم  سر همچون زنی الکن و بیسواد،

چه فرق دارد که درقالب پدرش  حاال ،شود یمخشونت مرد 

پسرش  یحت .... ( ورییس همسرش )زندی باشد یا همسرش یا

 درحال بازی  اش یکالسکه در سکانسی که به همراه هم 

تلفنی  یها مکالمه تمام کامپیوتری در منزل هستند،

و درمجموع بهتر بود  ردیگ یممادرش با موکل اش را به سخره 

تا نقش بیتا تمدن را  شد یمچند بند از یک عروسک آویزان 

 ی ساالرانهدنیای مرد  میتسل ایفا کند و الکن و عروسک وار،

 فضای فیلم شود.

 که ه با وقاحت وارد زندگی او شده است،درنهایت زنی ک

دختر  دوست صد البته او نیز ازجنس زنانی همچون زن زندی،

اینگونه زنان که البته یکی از آنها نیز موکل  امثال زندی و ....

از قدیسه  یا هاله با بیتا بود که مورد شماتت بیتا قرار گرفت؛

تمام طول فیلم  در گی و گذشت و سیمایی خوش چهره،

 کرامتش در خروج از زندگی حمید، تاًینهانشان داده شده و 

ورودش  ی اجازه هوسرانی مرد، جز بهایی که هیچ کس  یزندگ

معرض نمایش گذاشته و عنوان عمل  به را به وی نداده بود،

 .ردیگ یمقبیح خیانت اش را عشق گذارده و تصمیم به رفتن 

ز ابراز فیلم با سکانسی از پیام تلفنی حمید که حاکی ا

پشیمانیست نسبت به بیتا و درنهایت با کلوزآپی از چشمهای 

بیتا که تصمیم گرفته است از خطای حمید چشم پوشی کرده 

طرز شگفت آوری  به و چشمهایش را روی همه چیز ببند،

 ■ .رسد یمپایان  هی آبکی و دور از حقیقت،
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 «Manchester by the Sea»بررسی فیلم  
 «ابوالحسن علی قارداشی» ؛«لونرگانکنت »کارگردان  

 

کارگردان: کنت لونرگان، فیلمنامه: کنت لونرگان، سازنده 

موسیقی: لسلی باربر، تهیه کنندگان: مت دیمون کیمبرلی 

بازیگران: کیسی افلک، بن ابراین، جو چندلر، استیفن  استیوارد

 هندرسون، میشل ویلیامز

رامی روانی د «د سی یبه امنچستر »آیا گفتن اینکه  

است، آغاز خوبی برای « لی چندلر»بنام درباره کاراکتری 

شدن چنین »حرکت و تحلیل فیلم است؟ آیا باید به دالیل 

تشریح  صرفاًبسنده کرد؟ یا آنهارا یافت؟ آیا « شخصیتی

ناشی از  اش یبخشکه « لی»خصوصیات ذهنی و روحی 

؟ آیا در کند یمفیلم را باز  یها گرهو  ها 2 است رمز اش گذشته

صِرف چنین تحلیلی وجود دارد؟ آیا  به راالزم  یها نشانهفیلم 

 یها یکیتارنوری بر هه « لی چندلر»رفتار  یها زهیانگتحلیل 

 بازمی تاباند؟ فیلم

فیلم،  کاگردان« کنت لونرگان» یا حرفهسابقه خانوادگی و 

کم  یوهایسنارو نیز نوشتن  رشد در محیطی روانشناسیک

موید این  در مقام سناریست اش گذشتهیم های نفص در فل

که: کارکتر های اثر خوب پرداخت و خوب معرفی  اند نگاه

سوابق، تیپ  این نکته کمتر تردید وجود دارد. در .اند شده

و تربیت هر یک از اعضای خانواده  ها زهیانگروانی،  1شناسی 

کامل و بدون نقص است. روابط به هم بسته و « چندلر»

. کند یمگ این خانواده این نگاه روانکاویک را پر رنگ تنگاتن

آما آیا فضا سازی، میزانسن، ریتم، روایت و تدوین و سایر 

عناصر سینمایی فقط در خدمت معرفی و گره گشایی از 

احواالت اشخاص است؟ به گمان بنده خیر. هرچند ضمن 

 بسط روایت همه اینها در آن یافتنی است.

از  فراتر« د سی یبه امنچستر »له به گمان نگارنده مسئ

پرداخت روانی و قصه اشخاص درون فیلم است. شاید پرسش، 

 پرسشی وجودی/ اخالقی است. مواجهه با وضعیتی اخالقی. 

فیلم طرح همین رویارویی با این موقعیت  روایت سینمایی

فرم فیلم، نوع روایت، و  توان یماست و از پرتو همین نگاه 

سعی این نوشته تحلیل این مواجهه  ت و بافت.را یاف دیگر اجزا

لی  "در (بخوانیدخطایی شخصی)است.چرا احساس خطا 

فراموش کند خطایی  تواند ینم؟ چرا شود ینمدرمان  "چندلر 

که در گذشته مرتکب شده؟ ماهیت این خطا چیست که  را

 صرفاًوی قادر به هضم و جذب اش نیست؟ آیا این خطا 

 است؟ آیا این امر در مقوالتی خطایی شخصی و تصادفی 

 

؟ یا نه جنس این خطا اینگونه ردیگ یمخطای شخصی جای 

نیست؟ جنس آن از نوع خطایی اخالقی یا به عبارتی بی 

 با توجه به مسئولیتی اخالقی است؟ آیا گناهی مذهبی است؟

مجموعه نشانه داخل فیلم هم فرمی هم داستانی به نظر 

در زیست و  خالقی باشد کهاین مواجهه از نوع ا رسد یم

تاثیر بنیادینی گذاشته است. سعی در  "لی  "زندگی عادی 

است  فیلم "آکسیون"فراموشی و یادآوری مواجهه با رخداد 

به تعبیر دیگر  شکل گرفته است. اساسانکه ساختار بر 

اخالقی و سعی در فرار از آن، روند،  ی مواجههگفت  توان یم

 را شکل داده است.ریتم، فرم روایی و تدوین 

*** 

سکانس آغازین نشان از روابط گرم، شوخ و نزدیک 

دارد: لی چندلر، پاتریک چندلر و جو  "چندلر"بنام  یا خانواده

دوربین به آرامی به این خانواده نزدیک شده و در  چندلر.

قطع  (پایان سکانس). بعد از سه دقیقه کند یمدرون آنها نفوذ 

از برف روبی، لوله  نماهایی ار:در حال ک "لی"به  شود یم

و در ادامه رفتارهای  کشی، نظافت و سرایداری معرف شغل

وغیر  : شخصیتی عصبی، تودار، عصبی، ساکتمینیب یمرا  وی

 داخل فیلم. یکاراکترهاسمپات برای تماشاگر و 

به  شود یمپس سکانس شادی و تحرک و شوخی قطع 

س دوم نیز در سکانسی سراسر سردی و ادبار. در خود سکان

و همزمان تالش لی  شود یمانتها نوعی پرخاشگری از لی دیده 

کنترل این رفتار. باقی فیلم شرح وبسط این دو سکانس  برای

زنگی به موبایل لی نقبی به  که اشاره شد. یا سوژهاست با 

شروع  گذشته وی و برادرش می زند و سفری اودیسه وار

سفر به گذشته  ما نیز . ضمن حرکت لی به بیمارستانشود یم

نزدیک با برادر، روابط نه چندان  یا رابطه. میآغاز یموی را 

آرام پاتریک با همسر، تحمل کم خانواده و ... همه اینها در 

میزانسنی شلوغ و تنگ که اشخاص مدام در بین گفتگوهای 

نمای اتاق  . فضاسازی عصبی و غیر قابل تحمل.پرند یمهم 

ستان و جمع خانواده، ترکیب بندی و پاتریک روی تخت بیمار

 میزانسن صحنه نشان از روابط محکم و در عین حال شکننده

 خانواده دارد. این شکنندگی در لی نیز وجود دارد.

از سنخ  برد یمامری که لی ازش رنج  رسد یمبه نظر 

افسردگی یا نا هنجاری روانی نیست. چراکه که هر کدام از این 

عه به روانکاو و کمی تحمل برطرف امور با درمان و مراج
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از کم رنگ شدن و  یا نشانهیا الاقل رقیق. اما هیچ  شود یم

 . چرا؟شود ینمرقیق شدن در طول روایت دیده 

 برگردیم به دفتر وکیل.

 "جو" مسئولیت سرپرستی دیگو یموکیل برادرش به وی 

 کرد یمازش فرار  ها سالامری که  به وی سپرده شده است.

تالش  بانش را گرفته است، مسئولیت. تا اینجا تمامحاال گری

وی صرف فرار از داشتن همین امر بوده است. نوع شغلی که 

وی دارد کمترین مسئولیت رو دارد، چند نمایی که در 

 .دهد یماین گریز را نشان  قاًیدقسکانس دوم اشاره شد 

باال ما به ازایی در فرم فیلم  یها گزارهدقت کنیم هریک از 

که  شود یمرد. طرفه آنکه سرپرستی کسی به وی سپرده دا

رابطه را با وی داشته است. سکانس آغازین این  نیتر یمیصم

. از طرفی بیحوصلگی در انجام وظایف دهد یمرابطه رو نشان 

موید این فرار  از او در انجام وظایق شغلی و نیز فاصله دوربین

 است.

 «آکسیون»ج کریمی اما نقطه برجسته و به تعبیر مرحوم ایر

فیلم این است: تالش مجدانه در عدم پذیرش مسئولیت 

این استنکاف تا اینجا  یها زهیانگسرپرستی پاتریک. دالیل و 

رماننده است:  یا اندازهبرای مخاطب معلوم نیست و حتا تا 

 برخورد سرد، پرخاش خفیف، سکوت همراه خشم، بی اعتنایی.

که تا با  سازد یمرا آماده کنجکاوی انگیزه این رفتارها ما 

روبرو شویم. درست از این لحظه  "لی"بزرگترین رخداد زنگی 

است که لی دیگر آن شخصیت نچسب نیست. دستکم 

 به سادگی وی را محکوم کند. تواند ینممخاطب 

بنیادی الزم است کمی با وی « رخداد»از رخ دادن  قبالًاما 

که  مینیب یمما آشنا شویم آنهم به شکلی سینمایی. چند ن

در حال نیمه مست وارد خانه  اش زاده، برادر و برادر «لی»

زاویه دوربین  : نور زرد و خفه، میزانسنی بی نظمشوند یمبرادر 

از یک سوم پایینی کادر و وضعیت نا بهنجار همسر پاتریک، 

نیز  کند یمسرخوشی همراه با بی مسئولیتی را به ذهن متبادر 

 ا.اهمیتی به همسر ر بی

تا پاسی از شب همراه دوستانش  "لی "در نمایی دیگر 

مشغول میگساری است، ترکیب بندی تصویر، میزانسن و 

جایگاه دوربین مانند نمای ورد به اتاق برادر است. نوعی 

 همانند سازی.

این  )قبالًکه مبتال به حساسیتی تنفسی است  "لی"همسر 

ها و میهمانان بار به آن ( چندبیماری به ما معرفی شده است

خود را  انتهای این سکانس است که لی در .کند یمپرخاش 

حل و هضم کند  اخالقاً تواند ینمکه  داند یم یا فاجعهمسئول 

و البته روایت فیلم از ابتدا تا پایان شرح این کابوس و اثرات 

در فیلم خیلی  ها بچهآن است. دقت کنیم شرخ سوختن 

هیچ  تصادفی بوده و بدونچرا که ماهیت آن  برجسته نیست

 انیگره قبلی. اما مواجهه با آن بر کل فیلم سایه انداخته است.

از اینجا به بعد همانطور که اشاره شد نگاه ببینده تغییر 

وی یکبار دست به خود کشی  ندیب یموقتی  خصوصاً کند یم

و آنهمه بی خیالی، بی اعتنایی و شاد خواری یکباره  می زند

 اعتراض و رودرویی با خود. به شود یممبدل 

در گذار از از این گذشته است که دوباره مسئولیتی به وی 

. این بار نه مسئولیت فرزند خود بلکه مسئولیت شود یمواگذار 

« جو» با« لی»رابطه  قبالًپذیرشِ فرزندیِ برادرزاده. هر چند 

خیلی خوب و صمیمی بوده است ولی با زندگی کنونی وی 

. اما آن گرانسنگ کند ینمقت و سنخیتی هیچ احساس مراف

و  اندازد یممسئولیت اخالقی است که وی را ناچار در مخاطره 

این  کند یمالبته اینبار با توجه به تجربه تلخ گذشته سعی 

فاجعه دوباره تکرار نشود اگرچه مسئولیت سرپرستی را آنگونه 

 .ردیپذ ینمخواسته است را « پاتریک برادر»که 

جو  کند یمسعی  :شود یمامید دیده و دمیده  کورسویی از

را بفهمد و حداقل او را از خود نَرَماند و مانع جوانی و 

 سرخوشیی که خود از آن گریزان است نشود.

 

 یا سابقهبا  یا خانوادهپارادوکس غمناک اینجاست که 

مذهبی و نه چندان پردرآمد در شهر کوچک منچستر به 

خور برگزار کنند و نفس باید مراسمی در  "لی"زعامت 

 برگزاری این مراسم مصیبتی است عظما برای وی.

سوناتا برای پیانو  "هندل و نیز  "مسیح " همراهی موسیقی

هندل که هر دو تمی سخت  ی ساختهآنهم  "و ابوا

است از  یا استعارهمذهبی و مسیح گونه دارند شاید 

 دچار آن شده است. "لی"وضعیتی که 

راسم داخلی و نیز گورستان با میزاسنی این موسیقی در م

 . وضعیتیکند یممذهبی این استعاره را تشدید  –آیینی 
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درش گرفتار است و خود با « لی»وجودی و اخالقی که  

دیگری  "مسئولیت اینهمه سختی و احساس گناه باید صلیب

 را نیز به دوش بکشد. "

*** 

را تالش برای اینکه موثر باشد و کمی از مسئولیت اش  

راهکاری  شود یمانجام دهد سبب  اش برادرزادهدرقبال 

و  "جو"که یادگار پدر است برای )اقتصادی برای تعمیر قایق 

 پیدا شود و اندک شادابی و امیدی در وی پدیدار. ("لی"

کمی "سکانس تعمیر موتور قایق و راه اندازی مجدد آن 

و تنها جایی است  آورد یمپدید  "احساس رضایت درونی 

و کمی از  مینیب یمکه لی را خندان  (منهای سکانس افتتاحیه)

که البته تقارنی دارد با  میشو یمدور  اش خودساختهجهنم 

: اولی در حال "لی"سکانس آغازین با آن شادی و شنگولی 

حرکت با نشاط و دومی در حال حرکت با رضایت نسبی هم 

فیلم هم پایان  و پایان این سکانس "جو"هم برای  "لی"برای 

لی با توجه به توان اخالقی و روانی خود سرپرستی را  هست.

و راهی به  سپرد یمبه دست دوست قدیمی او و برادرش 

که هرگاه خواست سری به وی  گذارد یمرهایی جو نیز باز 

با  و در نهایت برای اولین بار بازی کنان (در بوستون)بزند 

 رمیدارند.چندان مبهم گام ب نه ی ندهیآجوزف به سوی 

به بازی کیسی افلک در نقش لی اشاره  توان ینمدر پایان 

نکرد. بازی خیره کننده و زیر پوستی و در عین حال دشوار و 

خوددار که موتور محرک فیلم است و نگاه خیره و خشمگین و 

از شخصیت واقعی  سازد یماستیلیزه وی واقعیتی باور پذیر 

 «.لی چندلر»

از دراز گویی بخصوص از نگاه  دوربه سناریو بدون نقص و 

توانسته « لونرگان»دیالوگ نویسی، نیز سخت واقع گراست. 

ماندگار خلق کند و هم داستانی که  یها یتیشخصاست هم 

 .شود یمدیر فراموش 

با این سناریو درکنار سایر عناصر  ناگفته پیداست لو نرگان

 ■سینما، فیلمی در خورخلق کرده است. 

 پاورقی:
در اینجا به معنی راز و مفهوم پنهان شده در هر اثر رمز  - 2

 هنری است.

روانی در علم روانشناسی  یها پیتتیپ شناسی منظور انواع  - 1

 است مانند: برونگرا، درونگرا
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 زادنوری ؛ مریمب.ر.هوستدر؛ مو داستان ترجمه:

 ارنابا سها؛ پریسا ساالرفرانتخاب؛ داستان ترجمه: 

 اورهان کمال؛ پونه شاهی؛ کروش 05ه: داستان ترجم

 کاترین منسفیلد؛ غالم مرادی؛ حمام ترکی: داستان ترجمه

 سید ابوالحسن هاشمی نژاد؛ لویجی پیراندلو؛ مجوز داستان ترجمه:

 دوریس لسینگ؛ لیلی مسلمی؛ معجزه فروشی نیست داستان ترجمه:

 پورکاظم لیعاسما ؛وانیا آزودو؛ ن دوستمیزتریاِدن، عز :داستان ترجمه
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 «معجزه فروشی نیست» داستان  

 «لیلی مسلمی»؛ مترجم «دوریس لسینگ» سندهینو 
 

تا  شدند ینمچند سالی بود که خانواده فارکوآر بچه دار 

که باالخره تدی کوچولو به دنیا آمد و آنها هم از شادی  این

 ی بهانهانی که به شان بی بهره نماندند. خدمتکار خدمتکاران

ده دور هم جمع شده بودند هر کدام یشادی بابت قدم نو رس

هدایایی نظیر مرغ و تخم مرغ و گل به 

با دیدن موهای  ها آنملک رعیتی آوردند. 

نرم طالیی رنگ و چشمان آبی نوزاد فریاد 

و به خانم فارکوآر  دادند یمشادی سر 

انگار که کار شاقی کرده  گفتند یمتبریک 

شد و صد البته که کار شاقی کرده بود. به با

همین خاطر در برابر عکس العمل مردد و ستایشگر بومیان 

 .بست یمنقش  اش چهرهلبخندی گرم و دلنشین روی 

برای اولین  -خدمتکار آشپز -بعد زمانی که گیدون  ها مدت

از آن موی نرم طالیی  یا طرهبار موهای تدی را کوتاه کرد، 

برداشت و محترمانه آن را در دست گرفت، به  رنگ را از زمین

و همین لقب  "جوجه طال"پسر کوچولو لبخندی زد و گفت: 

به عنوان نام بومی اوانتخاب شد. گیدون و تدی از همان ابتدا 

دوستان خوبی برای هم بودند. زمانی که گیدون کارش تمام 

و او را  کرد یمدرختی بزرگ تدی را بغل  ی هیسازیر  شد یم

و همان جا با هم مشغول بازی  گذاشت یم شیها شانهی سر رو

 یها علف. دوتایی با هم از شاخ و برگ درختان و شدند یم

و  ساختند یماطراف آنجا عروسکهای کوچولوی عجیب غریبی 

. زمانی که تدی به تاتی دادند یمبا گِل نرم حیواناتی شکل 

ه تاتی واو را ب شد یمتاتی افتاد اغلب گیدون جلوی او خم 

 خورد یم، دست آخر وقتی زمین کرد یمتاتی تشویقش 

و  گرفت یمو  کرد یمو او را به هوا پرت  گرفت یمدستش را 

تا هردو از خوشحالی از نفس  کرد یمآنقدر اینکار را تکرار 

. خانم فار کوآر به خاطر عالقه شدید گیدون به افتادند یم

دومی در کار  فرزندش عاشق این خدمتکارش بود. دیگر فرزند

آه خانم، خانم، خداوند لطف  "یک روز گیدون گفت:   نبود.

داشته که همین یه دونه جوجه طالیی را به عنوان بزرگترین 

« ما»همین عبارت  "نعمت این خانه به ما اعطا کرده است.

باعث شد تا خانم فارکوآر صمیمیتی تکان دهنده در برابر این 

اخر ماه دستمزدش را  خدمتکارش حس کند به همین دلیل

 کرد یمبود که گیدون در آن خانه خدمت  ها سالافزایش داد. 

 و یکی از معدود بومیانی بود که همسر و فرزندانش در محوطه

 

 

برود که  اش کلبهبومی بودند اما او هیچ تمایلی نداشت به 

تنها صد مایل آنطرف تر از مزرعه قرار داشت. گاهی وقتها یک 

نزدیک  یها بوتهولو همسن و سال تدی کنار کاکا سیاه کوچ

به پسرک  زد یمو وحشت زده زل  شد یمحصار ظاهر 

سفیدپوست که موهای بلوند معجزه آسا و 

چشمهای آبی رنگ مردمان ناحیه شمال را 

هر دو متحیر و مشتاق به  ها بچهداشت. 

؛ حتی تدی یکبار شدند یمیکدیگر خیره 

ازروی کنجکاوی دستش را به طرف 

سرک سیاهپوست دراز کرد تا به موها و پ

دست بکشد. گیدون که داشت از نزدیک این  شیها گونه

آه  "با تعجب سری تکان داد و گفت:  کرد یمصحنه را تماشا 

تا روزی  شود یماما یکی بزرگ  اند بچهاینها هر دو  فعالًخانم، 

خانم فارکوار لبخندی زد و با  "ارباب شود و آن یکی خدمتکار.

آره گیدون، من هم داشتم به همین فکر "احتی گفت: نار

 سپس آه حسرت کشید. ". کردم یم

این "گیدون که خودش روزگاری یک میسیونر بود گفت: 

 "تقدیر الهی است.

خانواده فارکوآر افرادی به شدت مذهبی بودند، همین وجه 

روابط ارباب و  شد یممشترک دراعتقادات مذهبی باعث 

 یکدیگر نزدیک شود. خدمتکار بیشتر به

وقتی تدی شش ساله شد به او یک موتور اسکوترهدیه دادند، 

تدی از اینکه صاحب موتوری با سرعت شده حسابی کیف 

ویراژ  ها گل. تمام روز اطراف مزرعه، البالی بستر کرد یم

و سگها  کرد یمرا قدقدکنان به اطراف پراکنده  ها مرغو  داد یم

گیج کننده از در آشپزخانه به  و با چرخشی کرد یمرا هار 

گیدون ببین  ": گفت یمو با صدای بلند  دیچیپ یمداخل خانه 

 "آفرین جوجه طال. ": گفت یمو  دیخند یمگیدون هم  "منو!

 مخصوصاًپسر کوچک گیدون که حاال دیگر چوپان شده بود، 

تا موتوراسکوتر تدی را ببیند.  آمد یمبه داخل محوطه 

نزدیک شود، اما تدی جلوی او شروع به موتور  دیترس یم

آهای کاکاسیاه از سر  ": زد یمبه خودنمایی و بلند داد  کرد یم

 دیچرخ یمو با سرعت دور پسرک سیاهپوشت  "راهم برو کنار!

 ها بوتهتا بچه سیاهپوست از ترسش به داخل  داد یمو ویراژ 

چرا او را  "گیدون به حالت سرزنش بار پرسید:  فرار کند.

 "ندی؟ ترسا

 

حتیتدییکبارازرویکنجکاوی
پسرک طرف به را دستش
سیاهپوستدرازکردتابهموهاو

 دستبکشد.شیهاگونه
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 و  "او تنها یک سیاه پوسته "تدی جسورانه جواب داد: 

خندید. اما وقتی دید گیدون بدون هیچ حرفی از او روی 

برگرداند، سرش را پایین انداخت. بدو بدو رفت به خانه و یک 

این برای "پرتقال پیدا کرد و آن را برای گیدون آورد و گفت: 

ت اما از سوی دیگر بگوید متاسف اس دیکش یمخجالت  "توئه.

نداشت. گیدون با بی میلی  تحمل بی توجهی گیدون را هم

جوجه طال، به زودی  "پرتقال را گرفت و آهی کشید و گفت: 

بعد بزرگ خواهی  "متعجب ادامه داد:  "یرو یمزود مدرسه 

زندگی اینطوری پیش "و آرام سرش را تکان داد:  "شد.

دی حد فاصلی انگارسعی داشت بین خودش و ت ".رود یم

ایجاد کند البته نه به خاطر رنجشی که پیش آمده بود بلکه به 

نوعی که فرد مجبور باشد امری بدیهی را بپذیرد. تدی آرام در 

و لبخندزنان به  داد یمآغوش گیدون لم 

انگار همین چند  کرد یماو نگاه  ی چهره

ساعت پیش نبود که از سرو کولش باال 

. گیدون در این کرد یمو با او بازی  رفت یم

حالت و درست در همین لحظه اجازه 

 ی بچهپوست بدنش با پوست پسر  داد ینم

سفیدپوشت کوچکترین تماسی داشته باشد. 

با اینکه تدی بچه بود اما گیدون در لحن 

، تدی هم به کرد یمصحبش نوعی حالت رسمی را رعایت 

البته همین خاطر لب و لوچه اش آویزان شد و با او قهر کرد. 

و به او  کرد یمدر مواردی با گیدون بسیار آقا منشانه رفتار 

و حالت تشریفاتی خود را در برابر او حفظ  گذاشت یماحترام 

 خواست یمو از او چیزی  رفت یم؛ وقتی به آشپزخانه کرد یم

و  کرد یممانند یک سفیدپوست در برابر یک سیاهپوست رفتار 

 انتظار داشت اوامرش اطاعت شود.

یک روز تدی تلوتلو خوران در حالیکه مشت دستش را روی 

وارد آشپزخانه  دیکش یمچشمهایش گرفته بود و از درد جیغ 

شد. گیدون ظرف سوپی را که در دست داشت روی زمین 

دوید سمت بچه و انگشتانش را به زور از  انداخت و با عجله

. تدی "مار "جلوی چشمش دور کرد و حیرت زده فریاد زد: 

بزرگ  ی باغچهار موتور اسکوترش بود و برای استراحت به سو

پر گل و گیاهی در همان حوالی رفت. ماری که از ناحیه دُم از 

یک شاخه درخت آویزان بود تمام زهرش را به سمت چشم 

تدی پرت کرد. وقتی خانم فارکوآر متوجه هیاهوی داخل 

آشپزخانه شد به سرعت آمد. در حالیکه تدی را محکم در 

کور میشه... گیدون او  "آغوش گرفته بود هق هق کنان گفت: 

تا نیم ساعت دیگر  احتماالًکه  شیها چشم "کور میشه! 

مشت دست آدم ورم  ی اندازهبه  داد یمرا از دست  اش یینایب

بنفش رنگ بزرگی که از صورت سفید و  ی قلنبهکرده بود و 

ریخته  را در هم اش چهرهکوچک تدی بیرون زده بود تمام 

خانم چند لحظه صبر کنید تا بروم  "بود. گیدون گفت: 

و به سرعت سمت بوته زاردوید. خانم  "دارویش را بیاورم

فارکوآر تدی را به خانه برد و چشمهایش را با پرمنگنات 

شستشو داد. حرفهای گیدون را نصفه نیمه شنیده بود و وقتی 

را به خاطر  بی تاثیر است، بومیانی کامالًدید داروی خودش 

آورد که بر اثر پرتاب زهرنیش مار بینایی خود را از دست داده 

بودند، ترجیح داد منتظر بازگشت آشپزش باشد و در ضمن 

یاد چیزهایی افتاد که در مورد تاثیرات گیاهان بومی شنیده 

است. بنابراین رفت کنار پنجره ایستاد و پسر کوچولوی 

گرفت و بی اراده به  وحشت زده و گریان خود را در آغوش

بوته زار چشم دوخت. چند دقیقه بعد دید 

که گیدون در حالی که گیاهی در دست 

 .آمد یمداشت با شتاب به سمت خانه 

ن ینترسید. ا اصالًخانم  "گیدون گفت: 

وچولو را ک ییجوجه طال یاه چشمهایگ

اه را جدا یگ ی. با عجله برگهاکند یمدرمان 

و  کوچک یشتالوه به قسمت گوکنیرد تا اک

 ی شهیر هکنید. بدون ایاه رسیشه گید ریسف

د. ید آن را درسته در دهان گذاشت وتند تند جویاه را بشویگ

د و بزاقش را یوآر قاپکسپس به زور بچه را از چنگ خانم فار

ش نگه یان هر دو پایرا م یدر دهان نگه داشت. سپس تد

م تخم چشم ور یم روکداشت و انگشت شست دستش را مح

ه بچه شروع کم فشار داد کفشار داد. آنقدر مح یتد ی کرده

 "اد زد: یوآر به اعتراض فرکغ زدن و خانم فاریرد به جک

 یرد و روکن یتوجه نیتر کوچکدون یاما گ "دون! یدون! گیگ

چشم  کزانو زد و پل دیچیپ یمه داشت از درد به خود ک یتد

 یدیسف افِکه شکنیرد تا اکباز  یرا به حد اش کردهپف 

م و چند بار پشت سر هم در کچشمش ظاهر شد. سپس مح

رد. دست آخر کتف  یگر تدیچشم و سپس در چشم د یکدر 

رد و آرام او را به آغوش مادرش سپرد و گفت: کرا بلند  یتد

ه یوار وحشت زده داشت گرک. خانم فار"شه.یحالش بهتر م

ه کود باورش محال ب ،ر از او را نداشتکتش ییو توانا کرد یم

را از دست نخواهد داد. ظرف دو ساعت ورم  اش یینایب یتد

ش ملتهب و حساس شده یه چشمهاکد. با آنیخواب یچشم تد

وآر کفار یند. خانم و آقایبب توانست یم یبود اما تد

ر کن باره از او تشیدون و دوباره و چندیش گیرفتندآشپزخانه پ

از دستشان  یاپیر پکجز تش یارک یقدردان یبرا ها آنردند. ک

م همسر و یتقد ییایاز او هدا یقدردان یآمد. برا یبرنم

اینکه رایشهیربدون گیاه
درستهدردهان بشویدآنرا

وت جوید.گذاشت تند ند
چنگ از را بچه سپسبهزور
خانمفارکوآرقاپیدوبزاقشرا

 دردهاننگهداشت.
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ش یشتر از قبل افزایار بیردند و دستمزدش را بسکفرزندانش 

بهبود  کامالً یارها در برابرچشمهاکن یدادند اما باز هم ا

وآر ک. خانم فارآمد یمبه حساب  یزیناچ یقدردان یتد ی افتهی

 یالطاف اله ی واسطهعنوان  دون خدا تو را بهیگ ": گفت یم

البته خانم.  ": داد یمدون هم جواب یو گ "د.یما برگز یبرا

 "لطف دارد. یلیخداوند خ

فتد و همه خبردار یدر مزرعه ب ین اتفاقیهمچ یکمحاله 

خود  یها هیهمسا یان را برایوآرجرکفار ینشوند. خانم و آقا

 یا هیحاش ه بهیدر آن ناح یا هیحاشردند و داستان از کف یتعر

. بوته زار گرفت یمو مورد بحث قرار  شد یمگر منتقل ید

ن کسا یسکمختلف است. محاله  یسرشار از رمز و رازها

 یلیباشد و خ یدر آن حوال یین روستاکم ساکا دست یقا یافر

د یو فصول و شا کخا ،اهیگ ی نهیریده منطق کرد یاد نگیزود 

راث یه مکاشد ب یذهن آدم یکتار یها بخشاز همه  تر مهم

مردم در باال و پایین  م است.کاهپوست بر آن حایمردمان س

که یادآور  کردند یمآن ناحیه حکایاتی از این دست زیاد نقل 

وقایعی بود که خودشان با آن مستقیم مواجه شده بودند و 

اما من با چشم خودم دیدم. جای نیشش  ": کردند یمتعریف 

و دست  کرد یمبیشتر و بیشتر پف 

پسرک سیاهپوست مثل یک بادکنک 

تا آرنج ورم کرد و خدمتکار  بزرگ و سیاه

ظرف نیم دقیقه مست شد. داشت 

. اما ناگهان یک سیاهپوست دیگه مرد یم

در حالیکه چند گیاه سبز در دست 

بیرون آمد و روی  ها بوتهداشت از میان 

گزیدگی چیزی مالید. روز  ی نقطهآن 

و نقطه فرورفتگی کوچک بعد، پسرم سر کارش برگشت و د

 "تنها اثری بود که روی پوستش باقی مانده بود.

مثل همیشه همراه با اندکی چاشنی اوقات تلخی، حکایاتی از 

در بوته  دانستند یم. با آنکه همگی شد یماین دست زیاد نقل 

با ظاهر  ییها برگدرختان،  ی تنه ی پوستهزارهای آفریقا میان 

گیاهان داروهای ارزشمندی در  یها شهیرساده و میان  کامالً

انتظار درمان هستند که حتی خود بومیان منطقه هم از 

این ماجرا  ی آوازهباالخره  خواص درمانی آنها بی خبر بودند.

یا محفلی از  یعصرگاه در یک مهمانی احتماالًدر شهر پیچید. 

این دست بود که دکتری بر حسب اتفاق در آن مجلس حضور 

 "له را در جمع مورد بحث قرار داد و گفت: داشت این مسئ

مزخرفه محش است. هنگام نقل قول در این مسائل اغراق 

 میکن یمها را از نزدیک بررسی  . ما همیشه این داستانشود یم

 ".میکش یمو هر بار یک خط بطالن روی آن 

یک روز صبح، ماشین ناآشنایی به آن حوالی آمد و یکی از 

شگاهی در شهر مشغول کار بود در کارمندان که در آزمای

پر از لوله آزمایش و مواد شیمیایی با خود  یا جعبهحالیکه 

 همراه داشت پا به آ نجا گذاشت.

باز  ییوآر دستپاچه شدند و خوشحال با روکفار یخانم و آقا

ن یصدم یردند و تمام ماجرا را براکرا ناهار دعوت  کآن پزش

وچولو هم آنجا حضور داشت ک یردند. تدکف یبار از دوباره تعر

رنگش  یدر چشمان آب یبرق سالمت ،و در اثبات صحت ماجرا

. پزشک توضیح داد فروش و شناخت این داروی زد یمموج 

جدید چقدر برای بشر سودمند خواهد بود و با این توضیحات 

آدمهای ساده و  ها آنفارکوآر بیشتر به خود بالیدند.  ی خانواده

ش یه از بابت موارد پکن بود یا تشانینها مهربانی بودند و تن

بحث پول و رشوه را  کپزش یآمده به خودشان ببالند. اما وقت

در هم رفت. احساس آنها در  شان چهرهد ناگهان یشکوسط 

آن  (ن بودیه چنین قضین معجزه )برداشت آنها از ایبرابر ا

ر پول هم حال آنها را کف یه حتکبود  یق و مذهبیچنان عم

آنها را  ی ختهیردرهم  ی چهره یوقت ک. پزشختیر یم هم به

شرفت بشر یپ ی دربارهاول و باب سخن  ی خونهد رفت سر ید

با  دیه شاکبود  یرا از سر گرفت. او فرد

چه قرار یاعتقادات را باز یمباالت یب

امد  یه مکن بارش نبود ی: چون اولداد یم

 .کرد یمن یمزارع توه یا افسانهو به اسرار 

 ،بساط شام جمع شد  یره وقتباالخ

دون را به اتاق یوآر گکفار ی خانواده

ن یه اکح دادند یمن آوردند و توضینش

ان بزرگ شهر کاز پزش یکیمرد بزرگ 

دون از یند. گیموده است تا او را ببین راه را پیاست و تمام ا

وآر با کند. خانم فاریگو ید و متوجه نشد چه مین حرف ترسیا

ه کاست  یارکفقط به خاطر  اش همهه کح داد یعجله توض

انجام داده و بس و آن مرد بزرگ  یچشم تد ی معالجه یبرا

دون نگاهش را از خانم ینجا آمده است. گیل این دلیبه هم

ن یه در اکوچولو کوآر و سپس پسر کفار یآقا یوآر به سوکفار

د: یپرس یلیم یت با بیچرخاند. در نها ،ز توجه بودکط مریشرا

استفاده  ییبداند من از چه دارو خواهد یمبزرگ  آن مرد "

باور  ،کرد یمعدم اعتماد به آنها نگاه  یاز رو "؟ ام کرده

نند. کانت یبتوانند در حقش خ اش یمیقددوستان  کرد ینم

ن یا ی شهیراز  یریه چطور بهره گکح داد یوآر توضکفار یآقا

وش د باشد و بعد به فریمف تواند یمساخت دارو  یاه برایگ

د پوست یاهپوست و سفیبرسد و چطور هزاران هزار انسان س

 یدگیدر صورت مارگز توانند یمقا ینقاط قاره آفر یدر اقص

 شهرآوازهباالخره در ماجرا این ی
 مهمانیاحتماالًپیچید. یک در

عصرگاهییامحفلیازایندستبود
آن در اتفاق حسب بر دکتری که
را مسئله این داشت مجلسحضور

 رداد.درجمعموردبحثقرا
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ن دارو جان سالم به در ببرند. یه چشم با استفاده از ایناح

 اش یشانیپن دوخت و یدون گوش سپرد و نگاهش را به زمیگ

 یقاآ یها صحبته ک یخورد. وقت کچرو اش یناراحتاز 

 یه تمام مدت روک کنداد. پزش یوآر تمام شد او جوابکفار

 دینوش یمرا جرعه جرعه  اش قهوهلم داده بود و  یبزرگ یصندل

ش برخواست یاز جا زد یملبخند  یبه شوخ کیوکو به طرز مش

شرفت علم را به یراجع به ساخت دارو و پ یحات قبلیو توض

افت یشنهاد دریدون پیمتفاوت از سر گرفت. او هم به گ یلکش

 پاداش را داد.

م شد سپس کوت حاکحات اضافه، سین توضیا یپس از تمام

دام ک ی شهیر دیآ ینمادش ی گفت که یتفاوت یدون با بیگ

ه از دوستان کوآر کفار ی خانوادهبه  یوقت یاه بود. حتیگ

در هم رفته  اش چهره کرد یمنگاه  شدند یماو محسوب  یمیقد

ن یده خاطر شدند و همیم رنجکم ک ها آنر دوستانه بود. یو غ

دون یز گیحس باعث شد حس گناه در برابر رفتار اتهام برانگ

م کم کن برود. یشه دوانده بود از بیآنها ر یه در زندگک

ار یدون بسیه گک کردند یمداشتند حس 

ن حال ی. اما در عکند یمرفتار  یرمنطقیغ

ه محاله گیدون کمتوجه شدند  یهمگ

د. داروی سحر آمیز همانطور چیزی را لو بده

تا  ماند یمناشناخته و بی مصرف باقی 

که دانش استفاده از آن را  ییها ییقایآفر

کوچیک و در مواردی  یها زخمدارند برروی 

پاره و وصله دار برای  یها شلوارکمندرس و  یها لباسکه با 

، آن را استفاده سوزند یمو از درد  کنند یمشهردار چاه حفر 

 ،اند شدهگران زاده یدرمان د یه براک یسانکمان کنند؛ ه

 یها زادههمان فرزندان و فرزند  ،همان وارثان درمانگر

استخوان و  یها تکهزشت و  یها نقابه ک یریجادوگران پ

از  ییها نشانهشان همه یاسباب و لوازم زشت جادوگر یتمام

 بودند. یقیحق یو آگاه قدرت

گاوداری تا مزرعه ذرت، شاید در مسیر خانه تا باغچه، از 

فارکوآرها روزی پنجاه بار از روی این گیاه رد شده بودند اما 

 توجه نکرده بودند. اما آنها با بحث، به زور و غضب اصالً

 گفت یمخواستند او را متقاعد کنند؛ و گیدون فقط در جواب 

گیاهی وجود ندارد، یا  ی شهیرهمچین  اصالًیادش نیست یا 

مناسبی برای پیدا کردن این گیاه نیست، یا االن فصل  مثالً

دهانش  زاغ بهاینکه خود گیاه به تنهایی اثر بخش نیست و آن 

تمام این چیزها را  او ه چشمهای تدی رو خوب کرد.کبود 

 ی همهتوجهی نداشت که  اصالًو  گفت یمیکی پس از دیگری 

ادب را کنار  با هم متناقش هستند. با سماجت شیها گفته

بود. فارکوآرها دیگر این خدمتکار قدیمی و دوست  گذاشته

یک سیاهپوست نادان و یک  ،ن قالب جدید یداشتنی را با ا

که متواضع جلوی آنها ایستاده و مرتب  شناختند ینمدنده 

و پشت سر  کند یمرا با دستانش صاف  اش یآشپزپیش بند 

. شود ینم رسد یمکه به ذهنش  یا احمقانههم مانع افکار 

ان تسلیم شد. سرش را بلند کرد و به جمع سفیدپوستان ناگه

او را احاطه کرده و واق واق  ها سگاز  یا دستهکه مثل 

 "، نگاهی تهی و سرشار از خشم تحویل داد و گفت: کردند یم

 ".دهم یمآن گیاه را بهتان نشان 

در مسیر مزارع  همگی به سمت خارج از محوطه مزرعه

روز بعد از ظهر یک روز آفتابی  سیاهپوستان راهی شدند. آن

در ماه دسامبر بود و آسمان آکنده از ابرهای آبستن به بارانی 

گرم. همه چیز گرم بود: خورشید مانند یک سینی برنز باالی 

، بوی دیتاب یم؛ حُرم گرما بر فراز مزراع دیچرخ یمسر آدم 

خاک از زیر پای آدم به هوا برمی خواست، و باد غبارآلود با 

. آنقدر روز دیوز یمرهایی ضخیم و مالیم به صورتشان شیا

که  خورد یمبود که فقط به درد این  مزخرفی

طاق باز روی ایوان بخوابی و یک نوشیدنی 

در آن  خنک کناردستت باشد، کاری که اغلب

. هر از گاهی یکی دادند یمساعت روز انجام 

و آن ده  آورد یمروز نیش زدن مار را به خاطر 

آن گیاه  ی شهیرکه صرف شد تا  یا قهیدق

خیلی دوره  ": دیپرس یمو  آورده شود

و با حالتی محترمانه  انداخت یمو گیدون شانه باال  "گیدون؟؟ 

 ی شهیرقربان دارم دنبال ": داد یمآمیخته با عصبانیت جواب 

و  شد یمو فی الواقع مرتب به اطراف خم  ". گردم یمآن گیاه 

در میان  کرد یما بی مباالتی وانمود با حالتی توهین آمیز و ب

. در آن گرمای مهلک که گردد یمبه دنبال آن گیاه  ها علف

عرق از سر و روی همه جاری بود و سر درد گرفته بودند، 

طوالنی  ی ناشناختهرا در میان راههای  ها آندوساعت 

چرخاند. همه ساکت بودند: فارکوآرها از شدت عصبانیت و 

چنین  شد یمه بهش داشت ثابت از این جهت ک کپزش

 به موقع. کامالًگیاهی وجود ندارد؛ سکوتی 

سرانجام شش مایل که از خانه دور شدند، گیدون تصمیم 

گرفت بایستد یا شاید آن لحظه عصبانیتش فروکش کرد. 

نگاه کردن به چیزی، یک بغل  سپس خم شد و اتفاقی بدون

در طول  که ییها گلچید؛  ها سبزهگل آبی رنگ از میان 

. به حالت اخم بدون خورد یممسیری که طی کردند به چشم 

را به دستش داد و  ها گلاینکه به دانشمند نگاهی بیاندازد 

راهش را گرفت و رفت سمت خانه تا آنها خودشان انتخاب 

از که مایل شش سرانجام
گیدون شدند، دور خانه
یا بایستد گرفت تصمیم
عصبانیتش لحظه آن شاید

 فروکشکرد.
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کنند. وقتی همگی به خانه بازگشتند، دانشمند به آشپزخانه 

ی از تحیر در رفت تا از گیدون تشکر کند. با اینکه برق

اما بسیار مودب بود. گیدون آنجا نبود.  زد یمچشمانش موج 

د و به یشکرا به پشت ماشینش انداخت و راهش را  ها گل

اخمو به آشپزخانه  یا چهرهدون با یشگاه بازگشت. گیآزما

زه با یانگ یار بکخدمت یکند. همانند کبرگشت تا شام حاضر 

د تا یشکروز طول ن یو چند کرد یموآر صحبت کفار یاقا

وآر کت سابق بازگردد. خانواده فاریمیدوباره آن احساس صم

ردند و کاران پرس و جو کگر خدمتیاه از دیشه آن گیراجع به ر

 ،شدند یممواجه  یره و بدگمانیبا نگاه خ یدر جواب گاه

هرگز راجع به  ،میندار یما اطالع": گفتند یمان یهم بوم یگاه

ه مدت کگاوچران  کتنها پسر "م.یدینشن یزیاه چین گیا

به آنها اعتماد داشت  یو تا حد کرد یمار کشان یبرا یادیز

تر کگر دیه در آشپزخانه است بپرس. حاال دک یاز اون "گفت: 

ن ین همکه ساکمعروف است  یدواچ یکشما اوست. او پسر 

ه او از درمانش عاجز کست ین یچ درد و مرضیه بود. هیناح

 کالبته به اندازه پزش "دامه داد: سپس مودبانه ا "باشد.

و همان هم  میشناس یمما او را  ،ستیدپوستان خبره نیسف

 "ر دارد.کش یجا

وآر و کفار ی خانوادهان یدورت مکه کوتاه ک یپس از مدت

دون یباالخره گ ": دندیپرس یم یبه شوخ ،ن رفت یدون از بیگ

و او هم  "؟ یاه را به ما نشان بدهیقراراست آن گ کی

ند یناخوشا یو با حالت داد یمان کو سرش را ت دیخند یم

ست؟ یادتان نیمگر  ،قربان من به شما نشان دادم ": گفت یم

: گفت یمو  آمد یمبا لباس مدرسه به آشپزخانه  یبعدها تد "

و  یادته اون موقع ما رو گول زدی!! کلکدون یگ یا "

چ چ و پویعلفزار دنبال ه یل توین مایچند یردکمجبورمون 

دون دوال یو گ "رده بود.کم؟ اون موقع بابام منو بغل یبگرد

ر خنده کرک یلک. بعد از دندیخند یمو هرهر با هم  شد یم

و با  کرد یم کچشمانش را پا کاش ،ستادیا یمناگهان راست 

آشپزخانه به او  یانه از آن سویه موذک ین به تدیغمگ یحالت

 یه جوجه طالآ ": گفت یمو  کرد یمنگاه  ،زد یمپوزخند 

نمونده ارباب  یزیگه چی!! دیوچولو تو چقدر بزرگ شدک

 ■"...یمزارع خودت بش
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 «ن دوستمیزتریاِدن، عز» داستان  

 «اسماعیل پورکاظم»؛ مترجم «وانیا آزودو» سندهینو 
 
 یخانواده ثروتمند ین حوالیبس دور و در هم یبار در زمانیک

ار بزرگ و یبس یدر عمارت ها آن. کردند یم یزندگ "تیاسم"بنام 

ن ی. اگذراندند یم، روزگار نمود یمقصر  یکه همانند ک یاشراف

را  یگل رُز معطر و رنگارنگ یها بوتهه کبود  ییبایباغ ز یعمارت دارا

 "تیاسم" یرُز را به خاطر همسر آقا یها گلاشته بودند. کدر آنجا 

آقا و  یعنیند. آندو به آنجا آورده و غرس نموده بود "اِما"خانم  یعنی

 ها آنز بودند. ین "رُزا"بنام  ییوچولوکدختر  یدارا "تیاسم"خانم 

را فراهم  شیها خواستهه همه کرا دوست داشتند  "رُزا"آنچنان 

 .ساختند یم

ه کم گرفت یتصم "تیاسم" یروز آقا یک

ز و به یامالً تمکعمارت را  یروانیر شیز کاتاق

 یمیاء قدیاش یامد و تمینما یانکاصطالح خانه ت

 کمکاندازد لذا با  دور بهو مستعمل داخلش را 

ه ک ییزهایان چیار شدند. از مکهمسرش دست ب

غبارآلود و بدون  کیدر آنجا قرار داشت، عروس

 "تیاسم" یبود. آقا "خرسه یتد"چشم بنام 

 کن عروسیبه ا یا مالحظهه توجه و کنیبدون ا

رد و کرون پرتاب یو به ب هنه داشته باشد، به سرعت آنرا برداشتک

 ها ساعت یبرا "تیاسم"نگونه از دستش خالص شد. آقا و خانم یبد

ه کم گرفتند یتصم امالً خسته شدند وکه کنیردند تا اکار کدر آنجا 

ار یبس کوچک "یرُزا"ان ین میدر ا بزنند. یند و چُرتیاسایب کیاند

 یو فقط با برخه همواره در خانه بماند کنیبود. او از ا یآشفته و عصب

 یها یباززار بود. اسباب یداً بیمشغول باشد، شد شیها یبازاسباب 

ن او خود را یکبا و آموزنده بودند ولیمدرن، ز یلیاگرچه خ "رُزا"

 .دید یم تر جالبو  فردتر بهمنحصر  یها یژگیوبا  ییزهایازمند چین

م گرفت تا از یه به شدت دل آزرده شده بود، تصمکبار یک "رُزا"

 یق مدت زمانین طریبپردازد و بد یبه باز یخانه خارج شود و پنهان

د مشغول یجد یزهایچ یبه جستجو "بروتوس"را به همراه سگش 

ردن سرشار از لذت و سرور ک یباز یوچولو در اثناکدختر  گردد.

تا  کرد یم یو شادمان دیدو یم یگرید یجا به جایکشده بود. او از 

 یزهایر چیو سا "تدی خرسه" کوسه ناگهان توجهش به عرکنیا

نگونه یخته بودند تا بدیر ینش در آن حوالیه والدکافتاد  یمستعمل

به شدت  "رُزا"از دست آنها خالص شوند.

متأسف شد و دلش به  "خرسه یتد" یبرا

بدبخت را  کحال او سوخت. او عروس

به  کمکازمند یتنها و مصدوم و ن یموجود

 یاو را برا هکم گرفت ینظر آورد لذا تصم

بت بار کت نین وضعیخودش بردارد و از ا

 نجاتش بدهد.

 

 

بلند گفت: مادر،  یبه داخل خانه برگشت و با صدا "رُزا"ن یبنابرا

 .ام کردهدا یپ یزین چه چیبب

زم، آن را یهنه پاسخ داد: عزک کدن عروسیبا د "تیاسم"خانم 

انداخته هنه را دور ک ک؟ من و پدرت آن عروسیا کردهدا یجا پکاز 

 م.یبود

ن را خارج از خانه و یرد و سپس گفت: من اکر کف کیاند "رُزا"

 .ام افتهیدر گوشه باغ 

نقدر یزم ایت در پاسخش گفت: دختر عزیمادر با عصبان

 "خرسه یتد" یکفقط  کمالحظه و نادان نباش. آن عروس یب

ن اآلن آن یف و به درد نخور است. همیثکزشت و 

 نداز.یب دور بهرا 

ه کرد کاز خانه خارج شد و وانمود  "رُزا"

انداخته است امّا  دور بهرا  "خرسه یتد" کعروس

د یامالً بشوکه آن را ابتدا کرد ک یدر عوض سع

 "خرسه یتد" ید. او برایر و مرمّت نمایسپس تعم

 یقشنگ یها چشمدوخت،  یدیجد یها لباس

صورتش  یمتبسّم بر رو ییها لبش گذاشت و یبرا

 رد.ک ینقاش

 کنیده و ناهنجار نبود. او ایگر ژولید "خرسه یتد"نگونه یبد

 یا گونه بهو  نمود یم یجذاب و دوست داشتن "خرسه یتد" یک

 "اِدن"ه او را کم گرفته بود یتصم "رُزا"د هم داشت. یاسم جد یک

 بهرا  یافته بود. او داستانیباغ  ی گوشهش را در کرا عروسیبنامد ز

با و یار زیبس یها باغل مادرش درباره قب ها مدته کآورد  خاطر

 رده بود.کف یش تعریبرا "عدن" یا افسانه

و  گرفت یمم در آغوش کرا مح "اِدن"ش کهمواره عروس "رُزا"

چگاه اجازه یگر هیه دکبه او قول داد  "رُزا". داد یم یبه او دلدار

 انداخته شود. دور بهمصرف  یو ب یز اضافیچ یک عنوان بهندهد تا 

. او به شدت کرد یم یقتاً احساس خوشحالیحق "رُزا"مان ن زیا

 یدیدوست جد کنیا "رُزا". نمود یم یروزیت و پیاحساس موفق

مشغول گردد  یه بخواهد با او به بازکهر زمان  توانست یمداشت و 

سرانجام به او اجازه دادند تا  "رُزا"ن یوالدند.کمانه گفتگو یو صم

 "ادن"داشتند تا به  یز سعین ها آند. اوریرا به داخل خانه ب "ادن"

نون به که تاک ییها یبازن اسباب یباترین و زیاز گرانتر یکیهمانند 

 ند.یه داده بودند، توجّه نمایدخترشان هد

ه واقعاً کبود  یزین چیمهمتر کعروس یک یشیآال یو ب یسادگ

و  "رُزا"ن یبنابرا کرد یممهم جلوه  "رُزا"مثل  ییوچولوکدختر  یبرا

 یخانواده واقع یک یاعضا عنوان بهز یپس از آن ن یها سالتا  "ادن"

 ■بود. "خرسه یتد"همان  "ادن"ه یکنار هم بسر بردند درحالکدر 

 

دیگر"تدیخرسه"گونهبدین

ژولیدهوناهنجارنبود.اواینک

 خرسه"یک و"تدی جذاب

 داشتنی نمودیمدوست بهو

همیاگونه جدید اسم یک

 داشت.
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 بود، اش ذهن ی پرداخته و ساخته که ی آنگونه جیلیان

 به ینگاه .دارد را کردنش ترک قصداو که کرد یم گمان

 اما بزند لبخند کرد سعی و انداخت آینه در خود صورت

 پیدا قصد به برده کیفش ته را دستش .شد ینم باز دهانش

 یها توپک ها آن بجای اما چرخاند پودر، کرم و لب رژ کردن

 .آمد رشیگ دستمال، و پارچه پاره تکه یها کهنه و نفتالین

 بامنه؟ ات گوش_

 گی؟ می چی :گفت ردم

 و داده لم درآن که مجاوری اتاق از صدایش

 بود کرده درست برایش زن که ولرمی ی قهوه

 .آمد یم ،دینوش یم

 ؟یشنو ینم میرم، دارم: گفت زن

 میری؟ کجا شنیدم،_

 !کنم راه به رو موهامو میرم_

 دوباره؟_

 ...جدیده ندفعهیا نه، دوباره_

 !خوبی که االنم_

 !میام اغوند نظر به, نه_

 ...نیس اینجوری چمیه نه،_

 به را سرش و شد خم جلو به و گفت را این) ،هستم نه،_

 و صورت جلوی از را اش یپرکالغ موهای و چرخاند ,طرفی

 (کرد اشان جمع و برده بناگوشش طرف به شیها چشم

 نیست؟ نطوریا بخوابی، کمی باید شاید: گفت مرد

 .نیست خواب از نه_

 ..ها میشیم پیر داریم ماها ساله، و سن، از شایدم_

 !ایه دیگه چیز مشکل نیست، هم وسال سن ,از نه_

 نیست؟ کار از باشه؟ زیادی کار از شایدم_

 ؟یشنو یم_

 !شنوم یم_

 !گفتم؟ چی بگو میگی، راس اگه_

 !موهات کار ی واسه میری داری_

 آینه جلوی از!)گفتم که چیزیه همون درست نیا !قاًیدق_

 یخ ی قهوه جرعه جرعه درآن مرد که اتاقی به و برخاسته

 (رفت ،دینوش یم را اش زده

 اصالً ارو مسله این شدن بزرگ دلیل من: گفت مرد

 !فهمم ینم

 

 

 من موهای از که شده تابحال ...!ادموند همینه قاًیدق مسله_

 کنی؟ تعریف

 اینه؟ تو مشکل کنم؟ تعریف موهات از من داری دوس تو_

 موهات بنظرمن خب ...میخوای؟ تو که چیزیه همون نیا

 !دارم دوسشون من نداره، حرف

 !خواد می تحول و تغییر یه دلم !..ادموند ام خسته من_

 افسردگی؟ خاطر به تغییر_

 ادموند؟ میگم چی یکن یم گوش_

 تو موهای بنظرمن.ام گوش سراپا من_

 !راهه روبه کامالً

 !منه ذهن ی ساخته اینا_

 ،نمیب ینم مشکلی من ،فهمم یم کامالً_

 !نکن ترش کوتاه خب، یول

 جرعه جرعه درحال که را ادموند جیلیان

 .کرد ترک, بود اش زده یخ ی قهوه نوشیدن

 ؟یدار ,دوس مدلی چه: پرسید آرایشگر

 !بزنید ازته_

 ازته؟_

, شم به نو دوباره خوام یم .بزنید ته از: کرد تکرار جیلیان

 ی قفسه به را اش وچانه زده لبخندی انیلیج ..شم به تازه

 این :گفت باخودش و شد خیره آینه به و چسبانده اش نهیس

 .میکنه خلق که منه ذهن

 البد که فهمید جیلیان و داد تکانی را سرش آرایشگر

 ■ .است کرده زمزمه چه زیرلب که است اوشنیده

 

بهردهبکیفشتهرادستش
کرمولبرژکردنپیداقصد
هاآنبجایاماچرخاندپودر،
ونفتالینیهاتوپک
وپارچهپارهتکهیهاکهنه

 .آمدرشیگدستمال،
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از من خواسته بودند تا روی نیمکتی در راهرو منتظر بمانم.  

تا کسی دنبالم  ماندم یماتاقی در انتهای راهرو بود. باید منتظر 

ترسیده بودم. پدرم به من  یکم بیاید و مرا به آن اتاق ببرد.

گفته بود آرام باشم. مادرم گفته بود چیزی برای نگرانی وجود 

بعد از اینکه به چند سوال جواب  گفتند یمندارد. هر دو 

از  دانستم ینم قاًیدق. شود یمدرستی بدهم همه چیز مثل اول 

 دانستم ینم اصالًبپرسند. چیزی را که  خواستند یممن چه 

از من  خواستند یمبه سوالی بود که جواب درست این بود: 

 بپرسند.

بعد از زمان طوالنی، خانمی پیش من آمد 

بروم. چیزی در  و ازمن خواست همراهش

بود یا دلسوزی؟  یهمدرد چشمانش بود.

. به در که نزدیک شدیم صداهایی را دانم ینم

یکی صدای مادرم بود و دیگری  دمیشن یم

ناشناس دیگر  صدای پدرم، البته چند صدای

آن خانم در را باز کرد، همه ساکت شدند. آن  تا .آمد یمهم 

اق شوم و من وارد شدم. خانم با اشاره به من فهماند که وارد ات

به من  ها آنو مادرم را دیدم.  احساس آرامش کردم وقتی پدر

یک طرف میز  ها آننگاه کردند و... همچنان ساکت ماندند. 

نشسته بودند و پشت سر هر کدامشان یک مرد ایستاده بود، 

آن مرد  مرد سومی هم بود که در طرف دیگر میز نشسته بود.

او بروم و بنشینم. من هم همان  سوم از من خواست نزدیک

او با خوشرویی شروع به حرف زدن کرد.  کار را انجام دادم. بعد

من  "سالم پسرم، میدونی برای چی اینجا امدی؟ "گفت: 

 یخواه یمبه من بگو با کی  "سرم را تکان دادم و او گفت: 

ساکت ماندم. دوباره ازم پرسید.  "باشی: با مامانت یا با بابات؟

ز ساکت ماندم. پرسید: پسرم چرا چیزی نمیگی؟ تو باید من با

یک نفر را انتخاب کنی. کدام را بیشتر دوست داری؟ دوست 

من ساکت بودم. با  "داری تا اخر عمر پیش چه کسی باشی؟

بگو به چی فکر  هم بهچیزی بگو،  "کمی ناراحتی گفت: 

 "؟یکن یم

آقا "آخرش چیزی ازم پرسید که براش جواب داشتم. 

دیگر چه بگویم.  دانستم ینم. "شدم  جیگ من...من یه کم....

قبل از اینکه فکرم را جمع کنم آب دهنم را قورت دادم. معلم 

 مهدم این را به من یاد داد...پارسال وقتی در جشن ساالنه

 

 شعرم را یادم رفت اینکارکمکم کرد. نفس عمیقی کشیدم 

 کردم یمر من داشتم فک"حرفهایم را آماده کردم و گفتم: 

. پارسال روز تولدم مامان "جواب درست به این سوال چیه...اقا

 زیادی آنجا بودند. یها وانیحو بابا من را به باغ وحش بردند. 

تمام خاطرات شش ماه گذشته برایم زنده  "فیل، زرافه و ببر.

 صحبت کنم و خوشحال بودم. توانستم یمشدند. دیگر بهتر 

 اش شانهنجا بودند. بابا من را باالی زیادی هم آ یها قفسو "

نمایش حیوانها را ببینم. مامان در حالیکه از  برد که بتوانم

دستم را گرفته  میرفت یمقفسی به قفس دیگر 

 "بود.

من حواسم نبودم که آن مرد کت مشکی از 

آن مرد با  زیاد حرف زدن من ناراحت است.

پسرم، من نمی خوام از "عبوس گفت: یا چهره

بگویی، فقط  ات گذشتهات تولد سال خاطر

یادآوری خاطراتم به من  ."جواب سوالم را بده

 بهاجازه بدید  لطفاًاعتماد به نفس داده بود. به او گفتم: آقا...

 عیسر کمی آرام شد. اش چهره "...برای من مهم است.گم

 "ادامه بده پسرم."گفت: 

هم بودیم. با  تمام روز را "من با انرژی بیشتری ادامه دادم. 

مامان ساندویچی را که از خانه اماده کرده بود و اورده بود را 

. من میخور یمبهمون داد. بابا هم گفت بعد ازغذا بستنی 

 "آقا. ام یبستنعاشق 

این بار آن مرد  "ما همه عاشق بستنی هستیم پسرم."

 شده بود. تر مهربان

بین بستنی وانیلی و  شوم یماما من همیشه دودل  "

به  ها آنتی. از مامان و بابا پرسیدم کدام را انتخاب کنم. شکال

من کمک کردند در انتخاب نوع بستنی قیفی و شکالت و 

آن آقا دوباره  "...تا باالخره من یکی را انتخاب کردم.ها فنجان

 "بی حوصله شد و گفت: صاف برو سر اصل مطلب، پسرم.

هر بار که  آقا"من دوباره آب گلویم را قورت دادم و گفتم: 

، ام یبستن، یا نوع میها یبازمن مجبور بودم بین یکی ازاسباب 

مامان  بین لباسهایم و حتی بین دوستانم یکی را انتخاب کنم

 ".کردند یمیا بابا یکیشون به من کمک 

اما...اما  "کردم و گفتم:  یمکث یک لحظه صدایم گرفت،

مشان را باید از آنها به من نگفتند کدا چکدامیه امروز آقا....

 ■ "انتخاب کنم...
  

خانمی طوالنی، زمان از بعد
پیشمنآمدوازمنخواست
در چیزی بروم. همراهش

بودهمدردچشمانشبود. ی
 یادلسوزی؟
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نویسندهآشناییکوتاهبا

نوگرایاهلنیوزیلندیسندهینو«کاترینمنسفیلد»

ویلینگتون0111ماکتبرسالهدرسالدرچهارد در

چشمازجهان0491لودرنهمژانویهسابهدنیاآمد

فروبست.

 بیشاز نکرد19وی عمر این،سال طول در ولی

کوتاه رایهاداستان،زندگی تحسینی درخور کوتاه

بهدوراروپا0411تا0411خلقکردهاست.ویدرسال

سفرکردوبیشتردربلژیکوآلمانبهسربردوتحت

دارترینجاقرارگرفت.ازپرطرفآنثیرفضایادبیأت

یهاداستان توانیماو نگارد)به

اشارهکرد.(پارتی

عمرشدستنامهربانناخوشی بهار

 خون به آاشهیرسرطان لوده وشد

د.بنکنراازبیخواشیزندگبوته

*** 

 من به را رنگی صورتی بلیط دار صندوق

 .«چپ سمت-سوم طبقه: »گفت و داد

 .«ادی به سانسورآ زدم زنگ لطفاً، کن صبر دقیقه یک»

 ،رفت یم راه رنگ قرمز و طالیی سالن آن در که هنگامی

 یها نخل میان در. کرد یم غیژغیز او رنگ سیاه ساتینی دامن

 روی بود ریخته او براق نارنجی موهای ایستاد، مصنوعی

 مثل درست صورتش-سفیدش گردن و کرده بزک صورت

. باشد زده بیرون درختی ضخیم و سیاه تنه از که بود قارچی

 واهلل. ببخشید خیلی خیلی خانم. »زد زنگ هم سر پشت

 که حالی در.« میره اینجا از هفته آخر تا. وارده تازه. زشته

 او تا کرد یم نگاه را قفس داخل داشت بود، زنگ روی دستش

 ناگهان. زمین روی بود افتاده مرده پرنده یک مثل ببیند، را

 یها دستکش و دار لبه هکال با نقش ریز و قد کوتاه نفر یک

 :گفت پرخاش با زن. شد ظاهر کثیف کتانی

 پاسخ، در مرد «؟یکرد یم کار چه بودی؟ کجا! بفرمایید»

 بود سفید کتانی دستکش از پوشیده که را شیها دست از یکی

 آوره، شرم اَه،. »کرد عطسه بار دو و گرفت صورتش جلوی

 کشید، عقب را خود کوتوله مرد.« سوم طبقه ببر را خانم

 رفتیم، باال. بست را درها و شد وارد من از بعد و کرد تعظیم

 

 

 مثل او فین و کرد یم هم فین عطسه حین. آهسته خیلی

 دماغی تو «خوردی؟ سرما: »پرسیدم او از. کرد یم صدا سوت

 هوای نشده روزم یه. خانم اینجاست، هوای مال: »داد جواب

 .«خانم سوم، طبقه»: گفت و کرد عطسه.« باشه خشک اینجا

 و ها آگهی به مزین شده کاری کاشی راهرو یک در

 قدم بند سینه و زنانه زیر لباس مورد در تبلیغاتی پوسترهای

 به رنگ آبی یا سهیک لباس یک و کوچک کابین یک. زدم یم

 در و کنم عوض را میها لباس تا خواستند من از و دادند من

 از و دیوارها سوی آن زا. کنم پیدا را گرم اتاق وقت اسرع

 صحبت گرم که یا عده فریاد و داد و خنده صدای راهرو داخل

 یه بیرون؟ میای داری ؟یا آماده. »دیرس یم گوش به بودند،

 دقیقه یه حمامچی، حمامچی،! کن صبر دقیقه

 !«صبرکن دقیقه یه! کن صبر

 احساس و درآوردم را لباسهایم سریع من

 را خود که اشتمد را یا مدرسه یها بچه دختر

 .کنند یم رها استخر توی

 با دیوارهایی. نبود بزرگ خیلی گرم اتاق

 سقفی و زنگاری آبی رنگ به ییها هیحاش و آجری رنگ

 واقعی غیر و رنگ کم آسمان آن طریق از که داشت یا شهیش

 میز تا چند جا آن. شد یم دیده عکاسی سالن زمینه پس مثل

 مد مجالت پوره پاره یها رگهب از پوشیده که داشت وجود گرد

 از مملو که داشت قرار مرمری حوضچه یک اتاق وسط در. بود

 به پیچیده و بلند یها یصندل روی و بود زرد سوسن گل

 پشت به من... بودند کشیده دراز حال بی خانم چند حوله،

 بوی و هوا و انداختم صورتم روی را یا پارچه و خوابیدم

 یک با ازدواج بله،... برد فرو فکر در مرا مرداب و جنگل

 را چیزی که زمانی تا جنگل، در او با کردن زندگی و جهانگرد

 بازی از. باشد جالب خیلی باید نیندازد، دام به یا و نکند شکار

 در ها یسرگرم این. ... دارم نفرت وحشی حیوانات با کردن

 اسبها نگهداری محل در که چادری... شوند یم یافت هم خانه

 حرکت تا روند یم باال پرچینها از بچه وقتی است، شده زده

 یها چرخ به را ها شهیش که دلقکی و کنند نگاه را واگنها

 زنبورعسل و الدوله امین پیچ که بخار موتور و کوبد یم ها واگن

 دارم خبر... کند یم تکرار را آن سرهم پشت و سریع خیلی را

 مربی گریز و تعقیب. دانداز یم چیزهایی چه یاد به مرا هوا این

 .شوند خشک تا میزن یم طناب روی که هاییلباس میان در من

 از بیش عمر19وی سال
این،نکرد طول در ولی

کوتاه یهاداستان،زندگی
را تحسینی درخور کوتاه

 خلقکردهاست.
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 و سفید یها لباس و بور موهای با بلند قد زن دو. شد باز در

 من مقابل یها یصندل روی و شدند وارد چهارخانه قرمز

 یا نقره کاغذ به که نارنگی جعبه یک آنها از یکی. نشستند

 سری یک دیگر دست در و داشت دست در بود، پیچیده

 و خندان چهره و بودند تنومند خیلی دو هر. بود مانیکور

 .داشتند بلند و پرپشت موهای و شاداب

 سرتا انداختند، اتاق اطراف به نگاهی بنشینند، اینکه از قبل

 و ادا یکدیگر به رو کردند، نگاه بودند انجا که را ییها زن پا

 جعبه آنها از یکی د،زدن حرف گوشی در و درآوردند اصول

 زدند دو هر.« نارنگی بفرمایید: »کرد تعارف و گرفت را نارنگی

 نگاه یکدیگر به گاهی گاه و کشیدند دراز پشت به. خنده زیر

 را چشمش یها گوشه زیادی خیلی دقت با آنها از یکی. کردند

 .«بود خوب خیلی یکی اون آه،: »گفت و مالید

 مصمم امالًک جا، این اومدیم که تو و من»

 که؟ دونی می بوده، هم درستی کار و اومدیم

 حاصل این انداخت و اتاق اطراف به نگاهی بعد

 خیلی نه. بخور است نارنگی دقیق بازرسی یه

 برای ،ارمی به ادی به اونو باید من. است مسخره

 برخودار زیادی اهمیت از موسیقی کنسرت یه

 «؟یخور یم نارنگی. است

 توی میان که زنهایی چرا دونم مین اما: »گفت دیگری

 که ای نرمه گوشت مانند یمزشتند  آنقدر ترکی های حمام

 به بادکنکه؟ یا زنه یا سهیک یها راهنیپ توی باشند انداخته

 ریزه و می عرق و خونه می کتاب داره که اونی کن، نگاه اون

 شدن دار بچه درباره و اند نشسته گوشه اون دیگه تای دو اون

 کن نگاه را یکی اون خداجون... و زنند یم حرف اییدنز بچه و

 خودت همشو ،خورم ینم نارنگی دیگه من. تو میاد داره که

 .«بخور

 و سفید پاهای بود، چاق و قد کوتاه شد، وارد تازه که زنی

 اتاق داخل. داشت سر به حمام مخصوص کاله و داشت تخت

 به تحقیر با ،داد یم تکان را شیها دست ،رفت یم و آمد یم

 زنگ آنها به هشدار برای و کرد نگاه دندیخند یم که ییها زن

 و بود لخت نیمه که حمامچی بالفاصله. آورد یم در صدا به را

 خانم، چیه. »داد را پاسخش بود، صابون کف از پوشیده بدنش

 یه: »گفت آلمانی زبان به سر به کاله زن.« ندارم وقت من

 فهمم ینم خانم، ببخشید» :گفت حمامچی.« بده من به حوله

 سر به کاله زن «؟یزن یم حرف داری فرانسوی. گی می چی

 بع،: »خندید قهقه بور مو یها زن از یکی .«نخیر: »گفت

 زن.« رمیم یم خنده از دارم دیو، مون وای، ای. بخور نارنگی

 را خود دست با کرد سعی بود خیس کامالً که سر به کاله

 .کند خشک

 خنده با که خود گرد یها چشم با که یحال در حمامچی 

 زن .«مادام نون، مایس. سی ورستهان: »گفت ،زد یم نیش

 دوری زد، چشمک بور مو زنهای به کرد، ترک را سر به کاله

 آنها به هستند، نطنز طحفه زن دو آن کرد احساس و زد

 زن. شد ناپدید دوباره و.« درسته کارتون خیلی شماها: »گفت

 به را مد مجله یک نشست، صندلی یک لبه روی سر به کاله

 وانمود و زد یم ورق صدا و سر با را آن یها برگ گرفت، دست

 بودند داده تکیه بور مو یها زن و خواند یم را آن دارد که کرد

 ها گلدان داخل را آن پوست و خوردند یم نارنگی و

 زنهای به. بود کرده پر را هوا تازه ی میوه عطر. انداختند یم

 بودند، زشت همه بله. انداختم نگاهی طرافا

 با مرطوب، و قرمز بودند، خوابیده پشت به

 اندک و لخت، موهای و حال بی یها چشم

 بور مو زن دو تماشای صرف را خود انرژی

 به کاله زن شدم متوجه ناگهان. کردند می

 داشت دست در که مدی مجله روی از سر

 بلند که کرد نگاه آنقدر ،کند یم نگاه من به

 سبز من جلوی دوباره! بدبختانه اما. رفتم گرم اتاق به و شدم

 .شد

 االن همین بلدی، آلمانی شما دونم می: »گفت اطمینان با

 از را حوله یه کشند ینم خجالت اینا خونم، می شما چهره از

 در اینجا مدیریت با را موضوع این من ؟کنند یم دریغ من

 بهشون نامه یک امشب مینه گمیم شوهرم به میذارم، میون

 در «نه؟. انیرم به عهدش از بهتر مردها رو کارا این. سهینو به

 جایی هرگز: »داد ادامه دیمال یم را رنگش زرد پاهای که حالی

 قرون یه! بدم هم نیم و فرانک چهار-ندیدم بدی این به

 نمی آدم به حوله یه واهلل، دی؟ می. نده پول هم تو. دم ینم

 همش که نفر دو اون ،کنم یم شکایت هم زن دو ناو از... دن

 را سرش «اند؟ کی اونا دونی می. خندن می و خورن می دارن

. فهمید شه می نگاه یک نیستند با درستی زنای. »داد تکان

 هیچی. فهمه می اینو کرده ازدواج که زنی مطمئنم، اینو من

 تحقیر حد این به هرگز زندگیم تو. ولگرد زن دو جز نیستند

 درنیومد، عرقم درست! گاومیش ،دنیخند یم من به. نشدم

 بجای عرقم شدم، ناراحت آنقدر. نفر دو همین خاطر به فقط

 بجای حاال. شد گرفته حالم اصالً. تو رفت ادی به بیرون اینکه

 .«کنم لرز و تب ترسم یم شه خوب ام یخوردگ سرما اینکه

  اندوه و مغ با هم سر به کاله زن و زدم یم قدم اتاق دور

استمسخرهخیلینه من.
برای،ارمیبهادیبهاونوباید
ازموسیقیکنسرتیه

.استبرخودارزیادیاهمیت
 «ی؟خوریمنارنگی
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 و شدند وارد هم بور مو زن دو اینکه تا بود افتاده من دنبالم

 سر به کاله زن. خندیدن به کردند شروع دوباره او دیدن با

 معنی لبخند و آمد طرفم به ناراحتم خیلی من دید وقتی

 اهمیت من: »گفت اش یآلمان زشت لهجه آن با. زد داری

 ارزش خیابانی زن دو این با زدن سروکله با خوام نمی. دم ینم

. گذره نمی ازشون بفهمه شوهرم اگه. پایین ارمی به رو خودم

 اهل. کردیم ازدواج هم با ساله شش. حساسه شدت به

 واقع در و داریم بچه تا چهار. خوبیه شهر. هستیم سالزبرگ

. اومدم جا این به بود پنجمی مرگ شوک از رهایی برای

 نفس وقت هیچ اما بود سالمی بچه شد، متولد هم پنچمی

 انتظار ماه نه از بعد آدم بچه رفتن دست از دونی می! نکشید

: پرسید من از. رفتم بخار سونا طرف هب .«سخته چقدر

. رفتم ینم اونجا بودم تو بجای اگه من اونجا؟ بری میخوای»

 خوای می کنند یم فکر اونا بری، اگه. اونجا رفتند نفر دو یارو

 همین در.« یشناس ینم رو زنا جور این تو. یکن اختالط اونا با

 بلند یها حوله به را خود که حالی در زن دو آن هنگام

 زن کنار از آمیزی تحقیر رفتار با و آمدند بیرون بودند، پیچیده

 میخوای: »پرسید من از سر به کاله زن. گذشتند سر به کاله

 هر ،نکش خجالت من از ؟یاری به در سونا اتاق تو را پیراهنت

 ندارم عادت. کنم ینم نگاه بهت خوای می اگه. هستیم زن دو

 اون ببندم، شرط حاضرم: »داد ادامه عصبانیت با.« کنم نگاه

 زنهایی چه اَه،. کردند نگاه رو همدیگه حسابی جنده، زن تا دو

 هستند، زشتم چه. نیست هم خیالیشون عین. شن می پیدا

 من. داره طال از پر کورمانی جعبه یه یکیشون. موهاشون اون با

 به درسته باشه اگرم تازه نباشه، واقعی طالی کنم یم فکر

 اما ،کنه به کاری هر ممکنه خودش خلوت تو آدم. اینجا ارشی

  زنایی همچی یه تو مردا دونم نمی من. کنه می فرق جمع در

 

 

 

 ازش که ای خونه نه یا بچه نه شوهری نه. کردن پیداچه 

 این. داره نیاز اون به زن یه که زیهچی این کنن، نگهداری

 این از یکی به جالبه. داره اعتقاد اون به من شوهر که چیزیه

 تا تو! بخر گوشت یا کن پاک زمینی سیب بگی جلف زنای

 کردی؟ رو کارا این حاال

 صابون را خودم ،گشتم یم حمامچی دنبال داشتم من

 چهره متوانست ینم و شستم یم را بدنم سرد آب با و زدم یم

 شوهری و بچه تا چهار خودش قول به که آلمانی زن آن زشت

 زمینی سیب هرگز که زیبا زن دو آن از مدام و داشت خوب

 از گفت، می بد ،اند دهینخر گوشت حال به تا و اند نکنده پوست

 این. دیدم را آنها دیگر بار یک دیگر اتاق در. کنم در به ذهنم

 گل دسته یک آنها از یکی. بودند پوشیده آبی یها لباس بار

 دستکش یها دکمه داشت دیگری و کرد یم سنجاق را بنفشه

 زیبا پردار یها کاله که حالی در. بست یم را خود جیر شیری

 حال در ایستاده تن، به نواز چشم خزهای و داشتند سر به

 که شد شنیده من گوش بیخ از صدایی. بودند صحبت

 من کنار از سر به کاله زن.« دارن تشریف اونجا بله،: »گفت می

 یک داشت، تن به آبی و سفید خانه چهار بلوز یک گذشت،

 کوتاه کمر آلمانی زنهای اکثر مثل بود، زده دوز قالب کراوات

 که داشت سر به زشت کالغ النه یک داشت، گنده باسن و

 مسافرتی کاله یعنی هوت ریسه آن به ها یسالزبورگ قطعاً

 چطور زشت و کوتوله موجودات این نمدو نمی من. »گفتند یم

 دختر یه از کافیه. بپوشند ییها لباس همچی میشه روشون

 بیرون اتاق از زن دو آن وقتی. کند فکر بار دو بخوان جوان

 که او زرد چهره افتاد، راه آنها دنبال سر به کاله زن رفتند،

 یا گربه بچه چهره شبیه درست بود، دهان و چشم اش همه

 ■ .نرسد گوشت به تشدس که بود
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 «مجوز»ترجمه  نمایشنامه 
 «نژاد سید ابوالحسن هاشمی» ؛ مترجم«لویجی پیراندلو»نویسنده  

 

 نمایشنامه: یها تیشخص

 روزاریو کیار کیارو

 دخترش روزینال،

 قاضی دادگاه داندرآ

 سه قاضی دیگر

 شخدمتیپ مارانکا،

یوارانتهائی اطاق را قفسه اطاق قاضی دادگاه داندرآ. سرتاسرد

است، که  پوشانده سبز رنگ بایگانی، یها پروندهاز  پر بزرگ،

سمت راست، میز کار با  در بنظرانباشته از مدارک است.

کنار آن قفسه  در ،ها پروندهانبوهی از 

 کوچک دیگری روی دیوارسمت راست،

چرمی بزرگ برای قاضی پشت میز  یصندل

، رنگ و اطاق ر.قدیمی دیگ یها یصندلکارو 

سمت چپ آن پنجره پهن  در رو رفته است.

کوچک قدیمی،  یها شهیشبلندی است با 

پنجره، چهار پایه بلندی است که قفس  درمقابل ارسی مانند.

درسمت  یا دوطرفهمخفی  ی چهیدر بزرگی روی آن قرار دارد.

 چپ اطاق تعبیه شده است.

کمی  س کوچکیحالی که قف در قاضی داندرا با کاله وپالتو،

. به شود یمبزرگتر از یک مشت در دست دارد وارد دفتر کار 

را  درش که روی چهار پایه است. رود یممقابل قفس بزرگی 

و  کند یمو بعد در کوچک قفس کوچک را باز  کند یمباز 

 .کند یمو وارد قفس بزرگ  آورد یمرا از آن بیرون  یا سهره

ال طبق حا .اوه! باالخره – یاال تنبل -داندرآ. زودباش بیا تو!

عدالت را در مورد این انسانهای  بگذار معمول ساکت باش،

 حقیر بیچاره وحشی اجرا کنم.

و با کالهش به رخت آویز  آورد یمپالتو را از تنش بیرون 

را که باید  یا پرونده، ندینش یممیز کار  پشت .کند یمآویزان 

 یآه ،دهد یمهوا تکان ، بیصبرانه در دارد یمبررسی کند بر 

 : مرد بیچاره!کشد یم

و  آورد یم، زنگ را به صدا در رود یماندکی به فکر فرو 

 !شود یمدر دفترکار حاضر  -پیشخدمت -مارانکا

 مارانکا. امر بفرمائید، قربان!

خانه کیارکیارو، کوچه فورنو، همین  به داندرآ. خوب، مارانکا:

 نزدیکی بروید.

 محش ،قربان یان با یک قدم به عقب(.مارانکا. )نا سزا گو

 رضای خدا اسمش را نیاورید!

( تورا به کوبد یمروی میز  یمشت داندرآ. )با خشم فراوان،

که در حضور من اینطور رفتار  دهم ینم اجازه است! یکاف خدا،

شما به این مرد  اشتباه باری است که می گویم، نیآخر کنید،

 بیچاره آسیب می زند.

 خاطر خودتان گفتم! به خشید قربان،مارانکا. بب

 ؟دیریگ یمپی حرف را  چقدر داندرآ. آه،

بروم به  دیخواه یم .زنم ینممارانکا. باشد دیگر حرف 

 ......مرد محترم چه کارکنم؟نیا خانه.....

 و داندرآ. بگوئید که قاضی دادگاه با شما حرف هائی دارد،

 .دشیاوریبنزد من  فوراً

 اوامر قربان، فوراً ،خوب اریبس مارانکا.

 دیگری ندارید؟

 داندرآ. دیگرحرفی ندارم. بروید.

مارانکا در حال بیرون رفتن از دفتر کاردررا 

تا سه قاضی همکاربا لباس و  دارد یمنگه 

 با داندرآ سالم و علیک ها آن کاله رسمی قضاوت داخل شوند.

 .روند یمو بعد هر سه به تماشای سهره در قفس  کنند یم

 ؟ها آقا سهره چه میگه، نیا اول. قاضی

دانیم که این سهره چشم ترا بد جوری  یم قاضی دوم.

 با خودت ببریدش؟ دیآ ینمگرفته و بدت 

 .شناسند یمشهر تورا به اسم قاضی سهره  تمام قاضی سوم.

 قفسی که ترا بیندازم توش، کجاست ،کجاست قاضی اول.

 ببرم؟

میزتحریری که  در حالی که قفس را از روی) قاضی دوم.

 دوستان ببینید: ها اینجاست! نایا (.دارد یمدرکنارش است بر 

 مرد جدی...... کی !ها یبازبچه  چه

پس شما  این قفس؟ خاطر به ،ها یباز بچه ،من داندرآ. آه،

 چطور؟ دیا دهیپوشکه این لباس رسمی را 

 کسوت قضا احترام بگذاریم! به ،یآها قاضی سوم. آها ی،

کسی  گریحاالد نداریم ها! بیائید اینجا، یشوخ دآندرآ.

« دادگاه»که بودم با رفقایم  بچه .شنود ینمرا  مانیها حرف

 هیبق رئیس دادگاه؛ یکی ،شد یممتهم  یکی .میکرد یم یباز

باشید که  مطمئن .دیا کردههم بازی  شما هم قاضی و وکیل.....

 بودیم! تر یجدآن وقتها 

 قاضی اول. خوب، بعدش!

 !شد یمم. همیشه هم با کتک کاری تمام قاضی دو

مارانکادرحالبیرونرفتناز
 نگه کاردررا تاداردیمدفتر

یهمکاربالباسوکالهسهقاض
 رسمیقضاوتداخلشوند.
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را روی  یا کهنهکه جای زخم  در حالی) قاضی سوم.

زخم سنگی است که  یجا ها: نایا (.دهد یمپیشانیش نشان 

به  کردم یمیک وکیل مدافع وقتی که نقش دادستان را بازی 

 طرفم پرتاب کرد.

دآندرآ. قشنگی بازی در لباس مخصوص قضاوت بود که 

بودوما توی آن لباس  یبزرگ لباس قضاوت، در .میدیپوش یم

، بزرگیم وکسوت قضاوت ما بر عکس است: حاال بچه بودیم.

 شجاعت یلیخ لباس بازی دوران کودکی امان است.

 این قضیه را جدی بگیریم!  خواهد یم

محاکمه کیارکیارو را از  وپرونده دوستان، موضوع این است.

 .دارد یمروی میز کار بر 

از  تر عادالنهغیر  یا محاکمه محاکمه را بررسی کنم. باید این

حاوی بیرحمانه ترین  چون عادالنه است، ریغ این نیست.

نا امیدانه از  خواهد یمبر علیه مرد بیچاره ایست که  ها قضاوت

یک  نجایا هیچ گونه احتمال نجاتی. بدون آن رهائی یابد،

در  او ندارد!توان در افتادن با کسی را  اصالًقربانی هست که 

با اولین دو نفری که دستش بهشان  خواسته یماین محاکمه 

 عدالت نباید به او حق بدهد، بله دوستان و برسد در بیفتد،

عصبانیت دوباره تکرار  با هیچ بخششی، بدون ،حق ،حق

 مرد بیچاره قربانی این بی عدالتی است. نیا ،کند یم

 قاضی اول. کدام محاکمه؟

که روزاریو کیار کیارو اقامه دعوا کرده  یا حاکمهمدآندرا. 

 است.

قدم به  کی مارانکا، مانند ،فوراًسه قاضی باشنیدن این نام 

از  یوحرکات ،کنند یمحالیکه التماس  در عقب برمی دارند.

 :زنند یم ادیفر ،دهند یمروی ترس انجام 

-بزنیم به چوب!-هر سه قاضی. ترا به مریم مقدس سوگند!

 ساکت بمانی؟ یخواه یم

؟ این خود شمائید که بایدعدالت دینیب یم ،دیبفرمائ داندرا.

 را در حق این مرد بیچاره اجرا کنید!

 قاضی اول. چه عدالتی! او دیوانه است!

 داندرآ. بیچاره است!

هم  وانهید ببخشید، اما قاضی دوم. شاید بیچاره باشد!

 کرده است، هست! برعلیه پسر شهرداربه جرم افترا اقامه دعوا

 دیگر کی؟ و ،نیهم

 فاتسیوی دادیارهم. -داندرا. 

 قاضی سوم. به جرم افترا؟

کارآنها  از ،دیگو یم؟ چون یفهم یمبله،  –قاضی اول. 

ترس تضرع  از حیران شده است، چون به محش عبورش،

 .اند کرده یم

افترا!، دو سالی است که شهرت او به  کدام قاضی دوم.

 پیچیده است. شورچشمی در تمام شهر

داندرآ. و شاهدان بیشماری هم شاید به دادگاه بیایند و 

تضاهرات خشن راه بیندازند و سوگند بخورند که او در خیلی 

نشانه هائی بروز داده است که حاکی از شهرت شور  جاها

 چشمی اواست.

؟ خودت هم داری همین را می ینیب یم قاض اول. ها،

 گوئی!

شهرداروفاتسیوی دادیاررا  سرچطورپ قاضی دوم. وجدانآ،

به اتهام مفتری  اند دادهبخاطرحرکتی که بادیدن اوانجام 

که همه مردم آشکارا به انجام  هاست مدت! دیکن یممحاکمه 

 ؟اند کردهاین حرکت او عادت 

 داندرا. و اول از همه شما؟

خدا -وحشتناک است می دانید؟ -هر سه قاضی. البته

 نجاتش دهد!

که من این سهره  دیکن یمتان من، تعجب داندرآ. پس دوس

می دانید  – برم یم......یا اینکه آنرا با خودم آورم یمرا به اینجا 

.این سهره متعلق به مادرم ام ماندهچرا یکسالی است تنها  -

از آن جدا شوم.  توانم ینم یادگاری زنده است، برای من و بود؛

 زنم یمرف و با هاش ح کنم یمچه چه اش را با سوت تقلید 

وقتی جواب  اما چه بهش می گویم؛ دانم ینم .دهد یموجوا ب 

آن است که بعضی معانی را از سوت هائی که  نشانه ،دهد یم

 یهنگام . درست مثل ما، دوستان،کند یمبرداشت  کشم یم

باستاره های  ای ،شیها گلطبیعت با شعر  میکن یمکه باور 

ه شاید حتی نداند حا لی ک در ،کند یمما صحبت  با آسمان،

 که ما وجود داریم.

 دیخواه ،ها فلسفهاین  با عزیز، دوست ،بگو قاضی اول. بگو،

 !دیرس یمدید که به رضایت 

سرش  مارانکا کمی بعد، و ،شود یمدفتر کارکمی شاد  فضای

 .کند یمرا خم 

 هست؟ اجازه مارانکا.

 .مارانکا داندرآ. بفرمائید،

برای یکی از دخترانش  یغامیپ .مارانکا. قربان، او خانه نبود

هر  به اینکه آمد اورا به اینجا بفرستد. محش به گذاشتم که،

 یاگرجنابعال با من آمده است. نالیروز حال دختر کوچکش:

 اورا بپذیرید....... دیخواه یم

 داندرآ. نه بگومیخواهم با خودش صحبت کنم!

 ارد.خواهشی از شما د دیگو یم ،دانم ینم، قربان مارانکا.

 وحشت زده است. یلیخ

 !داندرآ حافظ، خدا قاضی اول. ما رفتیم.
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 .روند یمسه قاضی بیرون  و :کنند یمبا هم خدا حافظی 

 داندرآ. بگوئید بیاید تو.

 .قربان ،چشم مارانکا.

 با که با الی شانزده سال دارد، نالیروز .رود یموبیرون  

به دفتر محش ورود  به با متانتی خاص، اما لباسی مندرس،

وچهره اش را از درون شال سیاه رنگ  کند یمسرش راخم 

 .دهد یمنخی نشان 

 هست؟ اجازه روزینال.

 .دیبفرمائ ،دیبفرمائ داندرآ.

 ،آه روزینال. در خدمت جنابعالی هستم.

قاضی شما پدر مرا احضار  یآقا من، یخدا

ترس  از ؟چرا قاضی؟ یآقا کردید؟ چه شده،

  !میریم یمداریم 

 ؟دیترس یمباشید از چه  آرام .داندرآ

 ما هیچوقت با دادگاه سروکارنداشته ایم! جنابیعال روزینال.

 ؟ترساند یمداندرآ. دادگاه شما را خیلی 

 ما !میریم یمترس داریم  از که: گمیمروزینال. بله قربان، 

حاال دادگاه بر علیه ما  واگر چهارنفرفقیر سیاه روزی هستیم.

 باشد......

. کی به شما گفته؟ خیالتان راحت باشد. دادگاه بر داندرآ. نه

 علیه شما نیست.

 ؟دیا کردهروزینال. پس چرا جناب عالی پدرم را احضار 

داندرآ. برای اینکه پدر شما خودش را در مقابل دادگاه 

 قرارداده است.

 ؟دیگو یمچه  مگر روزینال. پدر من؟

 ا چطور؟چه لبخندی......ام دینیب یمنکنید.  وحشت داندرآ.

پدر شما بر علیه پسر شهردارودادیارفاتسیو  دیدان ینم مگر

 اقامه دعوا کرده است؟

! پدر من میدان ینمروزینال. پدرمن؟ نه قربان! ما هیچی 

 شکایت کرده است؟

 داندرا. بفرمائید این هم مدارکش!

من! آقای قاضی، گوش به حرفش  یخدا روزینال. خدای من!

یک ماه است! یک سال  شترازیب ندهید! پدرم به سرش زده:

؟ برای اینکه اورا اخراج دیفهم یم ،کند ینماست که دیگر کار 

 همه شالق خورده، از انداختند وسط خیابان؛ اورا ،اند کرده

یک طاعون زده از تمام شهرفراری شده! آه، شکایت  مثل

کرده؟ از پسر شهر دار شکایت کرده؟ دیوانه است! دیوانه! بی 

با این سوء شهرتی که  ،جنگند یمکه همه با او شرمانه است 

! مغزش از کار افتاده! آقای قاضی، محش رضای اند دادهبه او 

شکایتش را پس بگیرد! وادارش کنید آنرا  بخواهید ازش خدا:

 پس بگیرد!

داندرآ. بله، دختر زیبای من! من هم درست همین را 

وفق بشوم. م دوارمیام . اورا برای همین احضارکردم.خواهم یم

 کردن خیلی ساده تراست تا خوبی کردن. یبد می دانید:

 ؟قربان روزینال. چطور، عالی جناب! برای شما چه،

داندرا. برای من هم همین طور. چون دختر 

به همه بدی کرد و از همه  توان یم قشنگم،

خوبی  توان یمبدی دید؛ اما فقظ به کسانی 

 کرد که نیاز دارند.

پدر من نیازبه  دیکن یمر روزینال. شما فک

 خوبی دارد؟

 اما .کنم یم فکر ،کنم یمداندرآ. بله فکر 

نیاز به کار خوب کردن است که اغلب دشمن روح  نیا دخترم،

است  نیا خوبی کنند.، خواهند یمکه  شود یموروان کسانی 

 ؟یفهم یم. شود یمکه خوبی کردن بسیار مشکل 

کاری که از  هر ب،. عالیجنافهمم ینمروزینال. نه قربان 

 مینیب یمبکنید! در این شهر، ما دیگر نه خوبی  دیآ یمدستتان 

 و نه آرامش.

 از این شهر بیرون بروید؟ دیتوان ینم داندرآ.

شما که از حال و روز ما خبر  جنابیعال ؟کجا روزینال. آه،

 .میبر یمدارید! هر جا که برویم با خودمان طاعون و شهرت 

 یا ،آه .شود ینمچ صورتی از ما جدا سوء شهرت به هی نیا

، بد جوری نا امید شده دیدید یمکاش حال وروز پدرم را 

ریش دراز ازدنیا بریده  کی راگذاشته بلند شود. ششیر است.

که  .... عالی جناب لباس مخصوصی را خودش بریده و دوخته

را فراری  ها سگ یحت ،ترساند یمرا  مردم ،پوشد یموقتی 

 .دهد یم

 ا. چرا؟داندر

 به شده است. ها وانهید! مثل داند یمخودش  فقط روزینال.

کنید  وادارش شما می گویم! محش رضای خدا! وادارش کنید،

 شکایتش را پس بگیرد.

 .شود یمدوباره صدای بگو مگو در دفتر کار شنیده 

 داندرا. کی است؟ بفرمائید.

 کنم؟هاش قربان! چه کار  نایا( لرزد یممارانکا. )سر تا پا 

 روزینال. پدرم؟

 .پرد یمواز جا 

 خدا! نگذارید مرا اینجا ببیند. خاطر بهخدا! خدا! عالیجناب، 

 چی شده؟ اگر شما را اینجا پیدا کند مگر داندرآ. چرا؟

 

در بازی قشنگی دآندرآ.
بود قضاوت مخصوص لباس

 لباسدر.میدیپوشیمکه
تویبزرگقضاوت، بودوما ی

 .آنلباسبچهبودیم
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 ؟خوردتان یم 

خوش ندارد ما از خانه خارج بشویم.  اما ، قربان.نه روزینال.

 کجا خودم را قایم کنم؟

 .دینترس .نجایا داندرآ.

 .کند یمدریچه مخفی دیوارسمت راست را باز 

 در بچرخید به سمت راهرو، بعد از اینجا بروید بیرون؛

 .دیکن یمخروجی را پیدا 

! کنم یمسفارش  جنابیعال روزینال. بله قربان، متشکرم.

 خدمتگدار شما هستم.

 داندرا .رود یمدر خروجی سمت راست  طرف بهلنگ لنگان 

 .بندد یمدوباره دررا 

 داندرآ. داخل شوید.

تا  دارد یمدر دفترکاررا باز نگه  تواند یمتا آنجا که ) مارانکا.

 ....دیبفرمائ ،دیبفرمائ بتواند صحبت کند(.

 داخل شوید.

عصبانیتش  شود یمکیا کیارو وقتی داخل 

کیا کیارو  ویروزار .ندینش یمکم کم فرو 

قیافه شورچشمی به خود گرفته که دیدنش 

زبربوته  شیر .کند یمشگفتی  انسان را دچار

را بلند  اش فرورفتهزرد  یها گونهمانند روی 

بزرگ گردی روی  نکییع کرده است؛

لباس  ینوع بینیش گذاشته که او را شبیه به جغد کرده است.:

آن پف دارد،  یها قسمتبراق خاکستری به تن کرده که تمام 

 با ازجنس شاخ به دست دارد. یا دستهویک نی بامبو با 

کوتاه ومنظم در حا لی که نی را در هر گام به زمین  یها گام

 .ستدیا یمجلو قاضی  و .شود یم وارد .کوبد یم

داندرآ. )با حرکت عصبی شدیدی، مدارک محاکمه را دور 

چیست! شرم  ها داستان نیا به من بکنید! یلطف (.زدیر یم

 کنید!

ی کیار کیارو. )بدون اینکه در مقابل عصبانیت شدید قاض

زردش را به هم می فشرد وزیر لب  یها دندان خود را ببازد،

 (: پس شما حرف ما را باور ندارید؟دیگو یم

کسی  مابا شما گفتم که به من لطفی بکنید! به داندرآ.

 بنشینید، -شوخی نداریم، کیا کیاروی عزیز! زود باشید،

دستش را  خواهد یمو  شود یماینجا! به او نزدیک  دینیبنش

 نه او بگذارد.روی شا

. (هراسان ،کشد یمدر حالی که خودش را عقب ) کیار کیارو.

دید  دیخواه یمبه من نزدیک نشوید! خوب مواظب باشید! 

  تان را از دست بدهید؟ ها چشم

 (: بگوئید،دیگو یم، و کند یمبا خونسردی به او نگاه ) داندرآ.

گفتم که خاطر خودتان  به هر وقت که راحتید.... تا .....دیبگوئ

 یک صندلی هست: بنشینید. آنجا بیائید.

وقاضی را نگاه  ندینش یم .دارد یمصندلی را بر ) کیارکیارو.

نی بامبورا مانند وردنه روی  شیها دستبا  بعد ،کند یم

نهایت زیر لب  در .دهد یمومدام سر تکان  غلتاند یم شیپاها

 خاطر خودم.. به (:دیگو یم

شما جرئتش را دارید که  ...به خاطرخودم، شما می گوئید

بگوئید به خاطر من! آقای قاضی، این طور که می گوئید به 

این است که شور چشمی را قبول  اش یمعنخاطر من، 

 ندارید؟

به شما  دیخواه یم (.ندینش یمدر حالی که او هم ) داندرا.

 بگویم قبول دارم؟ بله قبول دارم! خوب شد؟

کسی که شوخی ندارد(. نه  لحن با با قاطعیت،) کیارکیارو.

 آ!-د-قربان! جدآ قبول دارید، ج

اما نه فقط قبول خالی، با بررسی پرونده باید 

 اعتقادتان را نشان دهید.

مشکل  کمی کار را نیا ، ببینید:إ داندرآ.

 .کند یم

و خود  شود یمدر حالی که بلند ) کیاکیارو.

 .روم یم(. پس من کند یمرا آماده رفتن 

 بنشینید! گفتم که داستان درست نکنید!، إ داندرآ.

 و داستان؟ آقا من را امتحان نکنید؛ وگر نه من کیار کیارو.

 درک کنید، درک کنید! -.....دینیب یمبد 

 .آورم ینممن که سر در  اما داندرآ.

کنید بفهمید، بهتان گفته باشم! من  یسع کیارکیارو.

 وحشتناکم، می دانید؟

کیارکیارو! دیگر آذارم ندهید. جدی( کافی است، ) داندرآ.

بنشینید تا تفاهم کنیم. شما را احضار کردم تا نشان دهم 

راهی نیست که شما را به مقصد  دیا گرفتهراهی که در پیش 

 درست برساند.

راه پس  نه ته بن بست هستم، من قاضی، یآقا کیاکیارو.

 دارم نه راه پیش. کدام مقصد! کدام راه!

و  دیا گذاشتهشما در آن قدم  نمیب یم راهی که همان داندرآ.

یکی پس از  درست .دیا کردهکه اقامه  زنم یماز دعوائی حرف 

 .ام کردهبین این همه پرونده گیر  ها، دیبخش یمدیگری، 

 دهد یمنوک انگشتان سبابه دو دستش را مقا بل هم قرار 

 به این معنی که این دو راه با هم در تضاد هستند.

 یآقا ،شماستقربان. این عقیده شخص  کیار کیارو. نه،

 

بهخاطرمن!آقایقاضی،این
خاطر به گوئید می که طور

 کهاشیمعنمن، است این
 شورچشمیراقبولندارید؟
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 قاضی. 

نفر را به اسم مفتری  دو در آن محاکمه، مگر؟ چطور داندرا.

معتقدند شما شور چشم هستید؛ و حاال  چون ،دیکن یممتهم 

اینجا خودتان را با این شکل و شمایل با لباس شور چشم 

که من به شور چشمی  دیکن یم، و حتی وانمود دیده یمنشان 

 بی اعتقادم. شما

 .کامالًکیارکیارو. بله، قربان. 

 گویا دیگر تناقش در بین نیست؟ نظر به و داندرآ.

گویم  یم چیز دیگری می گویم. من قاضی، یآقا کیارکیارو.

 شما از اصل قضیه بی خبرید!

حقیقت  دیشا !دیبگوئ ،دیبگوئ داندرآ. کیاروکیاروی عزیز،

لطف کنید توضیح  اما به من بفهمانید. دیخواه یممقدسی را 

 دهید چرا از اصل قضیه بی خبرم.

فقط به شما نشان  نه کیارکیارو. االن خدمتتان می گویم.

که شما  فهمانم یمبا دست  بلکه ؛دیفهم ینمکه هیچ  دهم یم

 دشمن من هستید.

 ؟من داندرآ.

شما.  شخص ،شما ،قربان کیارکیارو. بله،

بگوئید ببینم: شمامی دانید پسر 

لورکیووکیل  رخواست کرده است کهشهردارد

 .دیدان ینمبگیرد یا  عهده بهدفاع او را 

 دانم. یم داندرآ.

خودم  –کیارکیارو  ویروزار من، –می دانید من  کیارکیارو.

نزد لورکیووکیل رفتم تا تمام مدارک حوادث را پنهانی به او 

، از یک سال است که همه با دیدن من ژست شاخ یعنی بدهم:

مدارک  اما ؛رندیگ یم ضرع های کم و بیش خالصانهشیطان وت

استثنا ئی، می  یها شهادت هم آقای قاضی، مدارک مستند،

 طور بهدانید؟ استثنائی، مدارک تمام وقایع وحشتناکی که 

تزلزل ناپذیری، تزلزل نا پذیر، شهرت شور چشمی من بر پایه 

 آنها بنا شده است.

را به وکیل دشمن ؟ رفتید که مدارک چطور ؟شما داندرآ.

 بدهید؟

 لورکیو. به ، قربان،بله کیارکیارو.

که کمتر از قبل  کنم یم اعتراف ازقبل(. تر جیگ) داندرآ.

 .فهمم یم

 !دیفهم ینمکیارکیارو. کمتر؟ شما هیچ 

مدارک علیه خودتان را به وکیل  دیرفت ....دیبخش یم داندرا.

ش این ؟ برای اطمینان بیشتر از بخشآخرچرا دشمن بدهید؛

 دونفر؟ پس چرا شکایت کردید؟

قاضی در این تقاضا مدرکی هست که شما  یآقا کیاکیارو.

 خواستم یم ! من شکایت کردم چوندیدان ینمچیزی از آن 

 ؟دیکن ینمتوجه  هنوزهم توانائیم به رسمیت شناخته شود.

شتاخته  تیرسم بهکه این توانائی وحشتناک من  خواهم یم

 تنها سر مایه من است! نیا قاضی، یآقا شود، حا ال دیگر،

به هیجان  ردیگ یمدر حا لی که او را درآغوش ) داندرآ.

کیارو بیچاره من، حا ال  اریک کیار کیاروی بیچاره، آه (.دیآ یم

! چه سرمایه خوبی، کیار کباروی بیچاره! حاال با آن فهمم یم

 ؟یکن یمچه کار 

؟ شما کنم یم؟ یعنی چه چه کار کنم یمکار  چه کیارکیارو.

که شما آنرا اینطور بد  –انجام حرفه قضاوت  یبرا آقای عزیز،

 ؟دیگرفت یمبه من بگوئید، نباید مدرک  – دیده یمهم انجام 

 ....مدرک داندرا. خوب بله،

. جواز شور خواهم یمبر این، من هم مجوز  بنا کیارکیارو.

 رسمی. شور چشم با مجوز یتمبرهازیاد.  یتمبرهاچشمی. با 

 از دادگاه محلی.

 ؟دیکن یمداندرآ. بعد چه کار 

 واقعاًکیار کیارو. چه کارمی کنم؟ پس شما 

در کارت  احمق هستید؟ آنرا عنوان خودم

! إ به نظر شما چیز کمی است؟ کنم یم ویزیتم

جواز! حرفه من خواهد بود! آقای قاضی مرا 

پدر بیچاره خانواده را. با صداقت  نیا کشتند!

مر ا بیرون کردند و انداختند وسط خیا بان، به  .کردم یمکار 

سه سال است که  جرم شورچشمی! وسط خیابان، با زن افلیج،

را ببینید  ها آنروی تخت افتاده! با دو دختر، اگر اقای قاضی، 

هیچ کس حاضر  اما : هر دو زیبا هستند؛دیآ یمبه درد  دلتان

ستند، نیست در باره آنها چیزی بداند، چون دختران من ه

؟ از میکن یمچهار نفری چطور زندگی  می دانید ؟دیفهم یم

، او هم خانواده و سه ردیگ یمنانی که پسرم از دهان خودش 

پسر بیچاره من این از خود گذشتگی  دیکن یمفکر  فرزند دارد!

در حق پدرش انجام دهد؟ آقای قاضی چاره  تواند یمرا تا کی 

ه شغل شور چشمی رو جز اینکه ب ماند ینمدیگری برای من 

 بیاورم!

 ؟دیبر یمداندرآ. چه سودی از این کار 

. دهم یم؟ حاال برایتان توضیح برم یمکیاکیارو. چه سودی 

: به این لباس درآمدم. مردم را دینیب یما  مر قبل از هر چیز،

اینکه شما  محش به عینک.... نیا ! این ریش.....ترسانم یم

! شما می گوئید، شوم یمان مید وارد مجوز را به من بدهید،

 چون شما دشمن – کنم یمتکرار  –چطوری؟ ازمن بپرسید 

 

پدربیچارهخانوادهرا.بانیا
 کار اکردمیمصداقت مر .

انداختند و کردند بیرون
جرم به بان، خیا وسط

 شورچشمی!
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 من هستید! 

 ؟دیکن یم؟ شما اینطور فکر من داندرآ.

کیارکیارو. بله قربان، شما! برای اینکه اصرار دارید که 

توانائی مرا باور نکنید! اما می دانید؟ خوشبختانه دیگران باور 

این ازاقبال من است! دراین شهر دارند. همه باور دارند! 

زیادی برای ورق بازی وجود دارد! کافی است که من  یها خانه

خود را آفتابی کنم. الزم نیست چیزی بگویم. صاحب خانه، 

تا درنزدیکشان نمانم  دهند یمورق بازها، پنهانی به من پول 

 ها کارخانه! مثل مگس در اطراف تمام کنند یموبیرونم 

یک  آنجا ل این مغازه و کمی مقابل آن مغازه.؛ مقابگردم یم

مقابل ویترین آن جواهر فروشی  -جواهر فروشی است؟ 

 .شود یمکار انجام  ،کنم یم، همین طور مردم را نگاه ستمیا یم

به آن  ای هر کس که بخواهد وارد مغازه شود و جواهر بخرد،

، سه لیر یا پنج دیآ یمویترین نکاه کند صاحب مغازه بیرون 

را  اش مغازه تا مرا دور کند تا زاغ سیاه گذارد یمیره در دستم ل

؟ نوعی مالیات خواهد بود که از این به دیفهم یمچوب نزنم. 

 بعد تقاضا خواهم کرد!

 دآندرآ. مالیات حماقت!

کیار کیارو. حماقت؟ نه آقای عزیز! مالیات سالمت! برای 

ین علیه تمام ا اینکه در وجودم خشم و نفرت زیادی را

 کنم یم، آقای قاضی، فکر ام کردهانبار  تل انسانیت نفرت انگیز،

کل شهر را  تواند یمکه  قدرتی دارم ها چشمکه اینجا توی این 

 ؟دینیب ینم به خاطر خدا بفهمید! –با خاک یکسان کند! 

 !دیا ماندهطورمثل مجسمه نمک همانجا  نیهم

ماقت دآندرا، تحت فشار ترحمی عمیق، در تحسین او ح

 سرا پایش را گرفته است.

بر خیزید، زود باشید! این محاکمه را که یک عمر طول 

بررسی کنید. طوری که دو متهم بخاطرابرام در جرم  کشد یم

برای من به این معنی است که حرفه شور  نیا بخشیده شوند؛

 .شود یمشناخته  تیرسم به ام یچشم

 ؟مجوز (.شود یمدر حالی که بلند ) داندرا.

غیر معمول تکان  یطرز بهکه خود را  درحا لی) یارکیارو.ک

 قربان مجوز! بله (.کوبد یمو نی را به زمین  دهد یمتکان 

پنجره بزرگ کم کم باز  هنوز حرفش را تمام نکرده است که

را با  ها آنو  کوبد یمکوران باد به چهار پایه و قفس  شود یم

 سرو صدامی آندازد.

، خدا! سهره! آه فریاد می زند(. دود یمدر حا لی که ) داندرآ.

 ...مرد ..مرده است...تنها یادگاری مادرم. آه، خدا! مرده است

 مرد...

فریاد، سه قاضی و مارانکا در دفتر کا ررا چها ر تاق  با این

با دیدن کیار کیارو  فوراًکه  شوند یمو با دو وارد  کنند یمباز 

 زند. خشکشان می

 ود؟بود؟ کی ب یک همه باهم.

 ...سهره ...شهیش .دآندرآ. باد..

! من یا پنجره چه پیروزی(. چه بادی! با فر یاد) کیار کیارو.

حقانیت مرا باور کند به او مدرک نشان  خواست ینمبودم! 

 خاطر مرد، نیهم به! من! سهره هم من دادم!

خود را ازاو دورمی  که ، حرکات توام با وحشت اطرافیان،فوراً

 کنند.

 ما هم همین طور خواهید مرد!تک ش تک 

 و دهند یم فحش ،کنند یملی که اعتراض درحا) همه.

رضای خدا! دیگر بس است! خدایا  محش (.کنند یمالتماس 

 کن! کمکمان

 من پدر یک خانواده هستم!

(. کند یمحا لی که یک دستش را دراز  در مغرور،) کیاکیارو.

 همگی! –مالیات بدهید!  – فوراًپس، 

به دنبال پول  در جیبشان در حا لی که) یقاضسه 

 ال دیگر به خاطر خدا بروید! حا ، بفرمائید!فوراً(. بله، گردند یم

خیلی شاد، در حا لی که رو به قاضی داندرآ ) کیارکیارو.

، بازهم با دست اعتراض( دیدید؟ هنوز مجوز ندارم! کند یم

 ■دهپر        !ثروتمند محاکمه را بررسی کنید! ثروتمند شدم!
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 «کروش 05»داستان ترجمه  
 «پونه شاهی» ؛ مترجم«اورهان کمال»نویسنده  

 
 خاطر بهخواه  ،خواه دانه دانه برف خواه شر شر باران ببارد

 قندیل بسته شده باشد. یخبندان و برف

در  همراه با صداهای مخوف دقیقه صبح ۱:2۱راس ساعت 

 :زد یمصدا  و .آمد یمبه خیابان  تاریکی

 خبر! ،روزنامه -

برای نوشتن  سراغ ماشین تایپم صبح ۹ساعت  معموالًچون 

 هر صبح قندیل و این این باران این برف این صدا رفتم یم

 .گرفت یمدرذهنم جان 

 پای ماشین تایپ مرا درست ،صدای صاف و شفاف این

 زمیمروزنامه را چون از شب روی  یها پول. کرد یمپیدایم 

از  میها روزنامهدم در خانه  دمیدو یمبی معطلی  شتمگذا یم

پول  دراز کرده و سمتم به را ها روزنامهشده بود.  قبل آماده

 اینکه خود را ملزم به شمردن کند و بدون گرفت یمرا  روزنامه

 .رفت یمو  گذاشت یمدر جیبش 

 زد یم؛ بخار بیرون اش ینیب در حالیکه عین دیگ بخار از

دوباره به خیابان  اش زندها صدای رسا و سر , و بشد یمدور 

 .دیبخش یمشور و نشاط 

 .خبر، روزنامه -

صبح خیلی زود بلند شده و خود را به دکه روزنامه فروشی 

 .رساند یم

زیادی مثل خود او بودند برای  یا مدرسهکودکان شاگرد 

را با منت و ناز زیاد در اختیارش  ها روزنامهدکه دار  همین

 .گذاشت یم

دادن پول به فروشنده  ها روزنامهبدتر از موقع گرفتن 

 همان دکه دار بود. ,ها روزنامه

 ،موقعی که برف بارید چند روزی نیامد. نگران شده بودم

ولی چون موقع امتحانات بود با خودم گفتم شاید برای 

 .شود یمامتحانات آماده 

خوش و رسای  با صدای آمد درست حدس زده بودم.

ببخش  گفت: کرد یمر حالی که سرفه هم د اش یشگیهم

جان. درس می خوندم می دونید که با وجود درس  داداش

 شب سخت میشه صبح زود بیدار شد. یها مهینخوندن تا 

. دلبر خانم برای سرفه هام کردم یم دو روز بود که سرفه

 چه جوری از کجا؟ دارو نوشت ولی آخه

 کروش تهیه کنم؟ ۱۱۱ چطور

 

 

فکری به ذهنم زده چطوره من این پول رو به تو  گفتم: به او

 بدم؟

استخوانی برجسته و  یها گونهگود افتاده و  یها چشمبا 

صورت من انداخته  به با دلخوری نگاه معنی داری رنگی پریده

 و گفت:

 برای چی؟_

 .برای اینکه داروی سرفه رو بخری_

من هستید؟ در مقابلش چی  ی کارهفهمیدم اما شما چه  -

 ؟دیخواه یممن  از

بدی داشته باشم  ی خواستهکودک روزنامه فروش از اینکه 

 ترسیده بود.

برای فروش بخرم,  از دکه روزنامه خواستم یموقتی  گفت:

دوست پدرم به من پول داد. بعد از فروش روزنامه موقعی که 

پولشو بردم پس بدم قبول نکرد و لپم رو کشید و با لحن 

 خاصی گفت:

. من هم پوال روتو صورتش زدم و گفتم مونه بهپیش خودت 

من پولی نمی خوام  اگه نیت بدی از قرض دادن به من دارید

اینجوری نمیشه. دوست بابام بعد گفت: نه نیت من اونجوری 

 هستم. دوست بابات من نبود. که تو فکر کردی

ولی من دیگه حتی یک دفعه هم از جلو خونه اش که در 

 نشدم.رد  بود اسکی بی ی محله

عجب آدمای بدی پیدا میشه تو این  :گفت یمدوست بابام 

دنیا ... من حامی تو هستم, پناه بر خدا مواظب خودت باش 

 ؟ام بچه؟ مگه من گه بهعزیز دلم. چه لزومی داشت اینو 

به  کروش بهت میدم. ۱۱۱من به یه شرط  به او گفتم:

 که برای من می آری رو خودت کم ییها روزنامهشرطی که 

 قبوله؟ از این محل پرداخت کنی. کم پولش و

کمی بعد در حالیکه حالت صورتش ازعصبانیت فروکش 

 گفت: گرفته بود و آرامتر شده و حالت کودکانه کرده

 حاال شد پس شما ...

هدفم  گفتم: من نه دوست پدرتم نه فروشنده روزنامه.

دیدم برای درس خوندن حریصی,  چون کمک کردن هست.

و کسی شدن رو داری و از این مسئله خوشم حرص خوندن 

 اومد موضوع فقط همینه.

 نگاهش را به صورتم دوخت پول رادادم و گرفت و مثل برق
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 :دیرس یمدور شد. صدایش از پایین خیابان بگوش  

 خبر! ،روزنامه

هر روز صبح, مثل ساعت دقیق  گذشت یمروزها از پی هم 

 :گفت یمو  کرد یمحساب  ها روزنامهو بعد از دادن  آمد یم

 داداش سه لیره از بدهیم مونده -

به  بدهی او به دو لیره رسید بعد به یک لیره و بعد "بعداً

 کروش. ۱۱

تمام  اش یبده داد یمدو روزنامه  و آمد یمروز آخر که 

 تعجب کردم. چرا نیامده بود؟ نیامد. اما .شد یم

 کروش را ۱۱که بخواهد  کرد ینمحتی به ذهنم هم خطور 

در  و بی تاب بودم که نکند پرداخت نکند. دلشوره داشتم

شده باشد یا نکند مرده  تصادفی چیزی یا حادثهترافیک دچار 

 باشد.

نکند زیر یک تاکسی که با سرعت زیاد در حال  مردم ی بچه

حرکت بوده یا ماشین سواری مانده باشد خونین و مالین و هر 

تجسم را در ذهنم  شکسته باشد. جسدش جای بدنش

به  ها هفتهو  ها هفتهروز به روزها و روزها به  آن .کردم یم

کم فراموش کرده بودم و کودک دیگری  کم پیوست. ها ماه

این یکی از آن یکی چابکتر و  .آورد یمروزنامه هارا برایم 

 ی قصه. این هم دیپر یمکه  یا پرندهمثل  تیزتربود درست

 

 

بازوهایش  را روی ها روزنامهدیگری داشت کودکی که  

 .کرد یمحمل 

 برفی زمستان کنار ماشین تایپم برای نوشتن صبح یک روز

نشسته بودم که صدای تیز کودکی را که تاکنون نشنیده بودم 

 خبر! ،روزنامه شنیدم:

. صدایش خیلی تیزتر شود ینمآیا این همان پسر است؟ نه 

 :زد یمایستاده بود و با سماجت داد  ام پنجرهبود. زیر 

 خبر! ،نامهروز -

هر روزی, روزنامه  ی فروشندهقبل از او پایین رفته بودم و از 

را خریده بودم. با این حال در را باز کردم کودکی ریزه با 

خیس شده  شیها روزنامهزیر بارش برف  شلواری کوتاه بود.

 .دیلرز یم و داشت بود

 دشیببخش گم بهبهتون  ازم خواست گفت: داداشم

 گفتم: یعنی چی؟

 .به شما مونده کروش از بدهیش ۱۱ _

 خودش کجاست؟_

مثل  کودک بدون اینکه گریه کند و اشکی بریزد, درست

 .دفن کردیم دیروز تو خاک ادیرنه ُمرد یک تکه سنگ گفت:

راهش را  بعد از دادن پول دراز کرد و سمتم بهکروش  ۱۱

 ■ خبر! ،روزنامه :زد یم که داد کشید و رفت در حالی
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 هنرمندان، دوستان و همراهان عزیز

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

 تریبون همه هنرمندان است.« چوک»

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

