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 داستان ایرانی

 داستان ترجمه

 «پروانه شدم» نقد رمان

 «انگل»یادداشتی بر فیلم 

 «نخ خیال» نگاهی به فیلم

 «اسرار باب» انرم بر یادداشتی

 «آلکساندر شیروانزاده»یادی از  

 «هایی از آتشقایق»معرفی کتاب 

 «زخم شیر» معرفی مجموعه داستان

 «فورد در برابر فراری» درباره فیلم

 «کردشناسی در روسیه و شوروی»مقاله 

 «هانهیآسرزمینی در پشت » بررسی رمان

 «یلیام یبرا یسرخ گل» نگاهی به داستان

 «خانم آهو شوهر» داستان در زن گاهیاج»  مقاله

 «کرونوس با زئوس کاریپ و زادن» اسطوره خالصه

 «اروزه نیهم از یکی»  کوتاه داستان ساخت یاستراتژ

 «ملکوت نهیآ در مرگ تجربه و سر به تاج روسیو» مقاله

 «کوهستان جز به یدوست چیه» ؛«آبله رو»نگاهی به کتاب

 «چیوهینکشی وسیپ الکساندر آدام کیهنر» نوبلمعرفی برنده جایزه 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

لی زاده، عهلیا وثیقصمد طاهری، بهشت، زهرا فرازاندام، دشت آرادلآنی هوسپیان، آلکساندر شیروانزاده، ره همراه با: این شما

روناک  ،سمانه کبیری، صالح بوعذار، علیرضا مطور، بهروز بوچانی، محمدعلی افغانی، بهرام صادقی، ونوول یغالم الیلپاینده، 

، محمدیکوثر یار، فرشاد اسکندری، مریم رستمی المشکن، رئوف شاهسواری، مرتضی فضلی ،زهره فرهادی، محمود خلیلی، سیفی

، ون هوبونگ ج، بونگ جون هو راد،، مریم نفیسیسیدفاخر علوی، مدکتر عبدالرحمان حاجی مارف، محمدعلی وکیلیصالح بوعذار، 

خائیل نعیمه، میمشی استراوسفلد، ویلیام فاکنر، امید، احمد ، جیمز منگولد، پل توماس اندرسون، جیمز منگولد، پل توماس اندرسون

  ، گابریل گارسیا مارکزچیوهینکشی وسیپ الکساندر آدام کیهنر

 

 



 

خن سردبیرس 
 

 .شودیم ززیان ماهنامه ادبیات داستانی چوک تقدیم شما ع  شازندهمینوصدبا افتخار 
فضل خداوند  اپزندهمین سال فعالیت کانون فرهنگی چوک و یازدهمین سال هب

 فعالیت ماهنامه ادبیات داستانی را شروع می کنیم.
ربیم که بیماری کنیم که همه از فقیر و غنی رد سختی هب سر میزندگی می رد روزگاری

ن اهی کانون فرهنگی چوک همچناکروان عامل اصلی آن است اما فعالیت
رصه ع این دوران رد اپربجاست و این هم از لطف خداست که بتوانیم رد 

 از چیزی واهمه نداشته باشیم.  و ربویم پیشهب قدم قدم ،فرهنگ
 سکه ربای همه مردم جهان باشد. وارم سال جدید، سال سالمتی و امید

 
 

 

 

 

 چوکداستانی ادبیات  ماهنامه

از  کهای است شبیه جغد نام پرنده «چوک»

 .کشدیم درپی فریادشود و پیدرخت آویزان می

 سردبیر: مهدی رضایی

 یتبرکمشاور: حسین 

 

 هیئت تحریریه

 تحریریه بخش داستان

دبیر بخش نقد، مقاله، گفتگو( ) بهاره ارشدریاحی

گیتا  دبیر بخش داستانک(زاده )یولفرزانه 

ریتا محمدی، غزال  بختیاری )دبیر بخش داستان(

محمود خلیلی، مصطفی  ،اکملعرشمرادی، شهناز 

مرتضی غیاثی، سیدعلی موسوی ، بیان، سعید زمانی

مرتضی فضلی، زهرا  آنی هوسپیان،، ویری

 فرازاندام

 تحریریه بخش ترجمه

 اسماعیل پورکاظمپونه شاهی )دبیر بخش ترجمه(، 

ی، نازیبن، امیر سمیرا گیالنی، مهسا طاهری

راد، حانیه غالمرضا آذرهوشنگ، مریم نفیسی

 دادرس

 تحریریه بخش سینما و تئاتر

یانی پرنمیالد زهرا آذر )دبیر بخش سینما و تئاتر(، 

 فرنوش رضایی درجی، مرتضی فالحی
www.chouk.ir 

www.khanehdastan.ir 
info@chouk.ir 

chookstory@gmail.com 

telegram.me/chookasosiation 
.com/kanonefarhangiechookinstagram 

 

 09352156692: یآگه

و  وکچهای پیشین ماهنامه ادبیات داستانی تمامی شماره

 چوکفرهنگی  کانونفصلنامه شعر چوک، در سایت 

دسترسی است. نشر این ماهنامه از سوی شما، قابل

ی و... کاغذنتیپردی، ایمیل، سیهرطریقی اعم از به

یشه شود. همتلقی می کانوننیت شما نسبت به این حسن

های شما بزرگواران منتظر آثار، نقد، نظرات و راهنمایی

 هستیم.

 

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


 

                                

 

 

 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شعر و ادبیات داراندوست و مندانعالقه کلیه اطالع به
 فرهنگی کانون محصوالت لکام مجموعه: رساندمی پارسی

 قالب در کانون این منتشرشده آثار تمامی شامل چوک
 ۱۲) هانامهفصل ،(ره شما پانزده و یکصد از بیش) هاماهنامه

 بانک و( اجرا پنجاه از بیش) صوتی هایداستان ،(ره شما
 .است شده منتشر( عنوان هزار از بیش) برگزیده مقاالت

 یاتادب و شعر زمینه در نظیربی و تخصصی آرشیو این اکنون
 یک قالب در کامل و منظم رت بصو جهان و ایران داستانی

 در استثنایی قیمتی و درصد ۲۰ تخفیف با العادهفوق بسته
 .شماست اختیار

 خرید در فروشگاه اینترنتی اینووب
www.innoweb.ir 

 

www.innoweb.ir


 

 پایگاه فرهیختگان «خانه داستان چوک»
 

 

. در بخش مقاله، نقد و گفتگوی شودیم روزبهی متنوع هنری )شعر، داستان و...( هابخشسایت چوک، هر روز در : فعالیت روزانه

 www.chouk.ir توانید یک یا چند مطلب جدید بخوانید.این سایت، هرروز می

 

. .شود. جلسات با نقد و بررسی کتاب، سخنرانی، مباحثه ادبی و.جلسات آزاد کارگاهی داستان برگزار می هرهفته: فعالیت هفتگی

 همراه است.

 

کند. این ماهنامه به اف به جامعه ادبی ایران تقدیم میدیصورت پیی بهاماهنامهکانون فرهنگی چوک هر ماه، فعالیت ماهیانه: 

های قبلی را از سایت دانلود کنید. در ضمن این کانون در توانید ماهنامهشود. میهزار نفر در سراسر دنیا ارسال می 100بیش از 

مندان، شرکت در این شود و برای همه عالقهرسانی میکند و از طریق سایت اطالعصورت تفریحی برگزار میسال جلساتی بهطول 

 تفریحی برگزار کرده است. -جلسه ادبی نودحال بیش از جلسات آزاد است. این کانون تابه

 

ی، شناساسطورهنویسی، ویراستاری، نقد ادبی، انخانه داستان چوک هر سال، چهار دوره آموزشی تخصصی داستفعالیت فصلی: 

 هارهدوکند. جهت آشنایی با این برگزار می« آنالین() یرحضوریغحضوری و »و... به دو روش  یسینولمنامهیف، یسینوشنامهینما

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

 

. در شهریور ماه هرساله همایشی با نام کندیمی سالیانه به صورت منظم برگزار هاشیهماخانه داستان چوک فعالیت سالیانه: 

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

 را در سایت مالحظه بفرمایید. هامراسمی این هاگزارشها و توانید عکسرجمه را در ایران برگزار کرده که میروز جهانی ت 97و 

 

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

 kanonefarhangiechook تاگرامشبکه اینس t.me/chookasosiation کانال تلگرام

 www.khanehdastan.ir سایت آموزشی www.chouk.ir سایت اصلی

 86072301 تلفن موسسه info@chouk.ir ایمیل

 مهدی رضایی 09352156692شماره تماس مدیر مسئول  mehdirezayi@ مسئول در تلگرام ارتباط با مدیر

 ، طبقه دوم23میدان هفت تیر، ابتدای بزرگراه مدرس، پالک  :آدرس موسسه فرهنگی خانه داستان چوک 

http://www.chouk.ir/
http://www.khanehdastan.ir/
https://t.me/chookasosiation
http://www.chouk.ir/
http://www.khanehdastan.ir/
mailto:info@chouk.ir
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 «آنی هوسپیان»؛ «آلکساندر شیروانزاده»دی از: یا

 «یزمان دیسع» ؛«احمد امید» ؛««اسرار باب» رمان بر یادداشتی

 «زهرا فرازاندام»؛ «بهشتدشت آرادل» ؛«پروانه شدم» نقد رمان:

 «پونه شاهی»؛ «صمد طاهری»؛ «زخم شیر» معرفی مجموعه داستان:

 «زادههلیا وثیق»؛ «ستراوسفلدمشی ا»؛ «هایی از آتشقایق» معرفی کتاب:

 «مرتضی غیاثی»؛ «کرونوس با زئوس کاریپ و زادن» اسطوره: خالصه

 «ونوول یغالم الیل»؛ «علی پاینده»؛ «هانهیآسرزمینی در پشت » بررسی رمان:

 «ریتا محمدی«»ویلیام فاکنر»؛ «یلیام یبرا یسرخ گل»نگاهی به داستان: 

 «علیرضا مطور» ؛«صالح بوعذار»؛ «ئیل نعیمهمیخا»؛ «آبله رو»نگاهی به کتاب: 

 «مصطفی بیان» ؛«بهروز بوچانی»؛ ««کوهستان جز به یدوست چیه»: نگاهی به کتاب

 «مرتضی فضلی»؛ «یافغان علیمحمد» ؛«خانم آهو شوهر» داستان در زن گاهیجا»: مقاله

 «شهناز عرش اکمل»؛ «بهرام صادقی»، «ملکوت نهیآ در مرگ تجربه و سر به تاج روسیو» مقاله

 «گیتا بختیاری»؛ «چیوهینکیش وسیپ الکساندر آدام کیهنر» :نوبلمعرفی برنده جایزه 

 یموسو یعلدیس» ؛«گابریل گارسیا مارکز» ؛«اروزه نیهم از یکی» :کوتاه داستان ساخت یاستراتژ

 «یریو
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 «چیوهینکیش سویپ الکساندر آدام کیهنر» آشنایی با برندگان جایزه نوبل ادبیات 
 «گیتا بختیاری» 

 

« ویچینکیهش پیوس الکساندر آدام هنریک»

(Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz) 5 ۀزاد 

 نویسرمان و نگارروزنامه، ۱۹۱۶ نوامبر ۱۶ درگذشته ،۱۸۴۶ مه

 شایستگی و خدمت» برای نوبل ادبی ۀزیجا ۀبرند لهستانیِ

 انرم خاطر به که، «حماسی نویسنده یک عنوان به وی ۀبرجست

)در ایران با  «دِسیکووا»رمان  برای ویژه به خود، تاریخی یا

 سال یرویمبه کجا  و ،۱37۶-۱333نام هوسهای امپراطورسال 

المللی در ترین رمان بینکه پرفروششده است(  منتشر ۱3۸۹

 .شهرت جهانی یافت ،بود ۱۸۹۶سال 

مقاله و دست  انتشار به شروع ۱۸۶0 دهه اواخر

 ۱۸70 دهه اواخر در. و مجالت کرد هاروزنامه ادبی در هاینوشته

سفرنامه خود را در روزنامه لهستانی  و ردک سفر متحده ایاالت به

به چاپ رساند که بین خوانندگان لهستانی محبوبیت فراوان 

 هاییبه نوشتن و نشر رمان شروع ۱۸۸0 دهه در بدست آورد.

 از یکی خیلی زود به شد، و محبوبیتش افزایش باعث که کرد

 بدل بیستم و نوزدهم قرن در لهستانی نویسندگان نیترمحبوب

 المللیبین شهرت به را او شماری از آثارشبی هایترجمه و شد

 اوج بهاین شهرت  ۱۹05 در سال نوبل جایزه با دریافت که رساند

 .رسید خود

 

اما بیشتر . است چاپ دست در همچنان وا هایرمان از بسیاری

 و آتش» -تاریخی هایرمان( Trilogy) "گانهسه"برای 

معروف است که  «مایکل سر» و )سیالب( «طوفان» ،«شمشیر

 رنق لیتوانیایی-لهستانی المنافع داستانش در جمهوری مشترک

یواکو»رمان برای  بیشتر المللیبین سطح در. گذردیم هفدهم

 روم دوران نرون قرار در که است معروف (Quo Vadis) «دِس

 بار چندین «دِسیکووا»و رمان  سه گانه رمانش .دارد

 شناخت بیشترین هالیوود ۱۹5۱ نسخه و است شده فیلمبرداری

 .است کرده خود آن از را المللیبین

ووال اکرزایسکا )متعلق به  روستای در« ویچینکیهشهنریک »

 قیشر منطقه مرکزی بخش بود( در مادربزرگ مادری سینکه ویچ

 ایدر خانواده روسیه امپراتوری از بخشی ،Lubelskie لهستان

 و ازشجره ا شد؛ متولد و اصیل اشرافی خلع شده لهستانی نجیب

منطقه وسیع دوکهای لیتوانی میاز  تاتارهاییبه  پدرش طرف

دارای لباسی با نشان افتخار  ویچهینکیش پدرش ژوزف) .رسد

 استفاده حق وی خانوادهکه به بود  Oszyk coat of arms اشرافی

 شجره او از سمت مادری به (دادمی را Oszyk لهستانی سالح از

 .رسدمی تبار مرفه یک نسل قدیمی دولتمرد پودالکی

 یامق طی در) کاظیمیرز بزرگتر، برادر ؛داشت برادر و خواهر پنج

 .ماریا و زوفیا ا،هلن آنیال، خواهر، چهار و( درگذشت ۱ هیژانو

 ار خود کودکی هنریک کردند، مکان نقل بار چندین اشخانواده

. دگذران بورزک و ویچزین گورن، گروبوسه در خانوادگی امالک در

 جایی کرد، شروع ورشو در را خود تحصیالت ۱۸5۸ سپتامبر در

بجز زبان و  شدند. ساکن ۱۸۶۱ سال در سرانجام خانواده که

 بقیه دروس شاگرد ضعیفی بود.تاریخ لهستانی در 

سالگی به دلیل شرایط سخت مالی به عنوان معلم  ۱۹در 

. مشغول به کار شد (Weyher)خصوصی در خانواده اشرافی وایر 

 «قربانی»عنوان  با را خود رمان اولین که بود دوره این در احتماالً

(Ofiara )منتشر رمان نوشتهدست او که شودمی تصور نوشت؛ 

 به نام رمانش اولین روی بر همچنین. است کرده نابود را نشده

در همین . کرد کار (Na marne- In Vain)« در عبث بودن»

 به را متوسطه دوره هایدوران به صورت غیر حضوری کالس

. کرد دریافت را دبیرستان دیپلم ۱۸۶۶ سال در و رساند پایان

 یالرامپ دانشکده پزشکی دانشکده به والدینش وصیت مطابق

 رشته در تحصیل به شروع و کرد رها را پزشکی اما ،رفت ورشو

ر که د .رفت تاریخ و فلسفه دانشکده به سرانجام و کرد حقوق
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 .وردآ بدست قدیمی لهستانی زبان و ادبیات از کاملی دانش آنجا

 از غیر وجود دارد، کمی اطالعات او زندگی از دوره این مورد در

 پرداخت تدریس به وقتپاره طور و بهجدا شد  والدینش او که این

 خانواده معلم که هنگامی ۱۸۶۸ سال کرد تا زندگی فقر در و

اوضاع مالیش که  )لهستانی و لیتوانی( شد ورونیکی شاهزاده

 بهبود یافت.

زمان عالی »به نام  یک نثر آهنگین و شعرگونه ۱۸۶7 در

 نوشت Sielanka Młodości" ("Idyll of Youth")" ،«جوانی

 تا Tygodnik Ilustrowany (۱۹3۹نامه مصور هفته توسط که

 هنری ادبی، موضوعات به متمرکز نامه)این هفته( رد شد ۱۸5۹

 روزنامه عنوان به ۱۸۶۹ سال در (فرهنگی و ادبی بود. اجتماعی و

مشغول به کار شد و  Przegląd Tygodniowy در روزنامه نگار

 آن از پس کوتاهی مدت ،ارائه داد تئاترهنر بررسی از و نقد 

 دوران لهستانی شاعر ۀدربار از او ایمقاله Illustratedنامه هفته

 (Mikołaj Sęp Szarzyński) 2 یسکیسوپارز میکوالژ رنسانس

 .کرد چاپ

 اما رساند، پایان به ۱۸7۱ سال در را خود دانشگاهی تحصیالت

 ونآزم در قبولی عدم دلیل به دانشگاهی مدرک دریافت به موفق

با  «Gazeta polska» در نشریات مختلف از جمله. نشد یونانی

 ۱۸73 و از هایی کردشروع به انتشار مقاله «Litwos» نام مستعار

ا را در روزنامه گازتا پولسک «بدون عنوان»عنوان  بادائمی  ستونی

 «موضوعات جاری»ن عنوا با ستونی ۱۸7۴ در. برعهده داشت

 Sprawy bieżące)( درو  منتشر کرد؛ 3«نیوا»وزنامه ررا برای 

آخرین رمان  همچنین .4«لحظه حاضر»ستون  ۱۸75 سال

به  ۱۸7۴را به زبان لهستانی در سال  5«نود و سه»ویکتور هوگو 

 سال در) شد مجله نیوا مالک سال، همان ژوئن چاپ رساند؛ در

 (.فروخت مجله این در را خود سهم او ،۱۸7۸

 در که “ Na Na marne” (In Vain) کوتاه رمان با ،۱۸72در 

 نویسداستان نویسنده عنوان به بود، شده چاپ Wieniecمجله 

 هایپرونده از طنز هایطرح»پس از آن  ؛مطرح شد

 »Woroszyłła داستان ، 6«قدیمی دمتکارخ»۱۸75درHania، 

 سه. منتشر کرد ۱۸77را در  Selim Mirza و ۱۸7۶در سال 

 آثار این. شوندمی شناخته "کوچک گانهسه" عنوان با آخر مورد

 ورشو ادبیات و نگاریروزنامه دنیای در برجسته ایچهره به را او

 .کرد تبدیل

 رسف پاریس و بروکسل به و نامزد کلر ماریا با ۱۸7۴ سال در

 ولغ را نامزد والدینش این بازگشت، از پس کرد، اما بالفاصله

 درژیسکا و همسرشمو هلنا با ،۱۸7۶ سال دوسال بعد در .ردندک

 بازیگری مودجسکا با نام هلنا متحده ایاالت که بعدها در)

 یزانگغم و های شکسپیرنمایشنامه هاینقش در که مشهوری شد

 رفت. متحده ایاالت به.( داشت تخصص

 مدتی و ردک سفر سانفرانسیسکو به سپس و نیویورک به لندن از

اش نوشتن سفرنامهمخارج سفرهایش در ازای  .ماند کالیفرنیا در

 .شدیم نیتأم Gazeta Polska و انتشار در روزنامه لهستانی

 در یک جلد کتاب مجموعه خاطرات سفر چاپ شده او، مجدداً 

از هرجایی که  شد. او در این سفرنامه منتشر ۱۸۸0 در سال

 ارهاز جمله درب؛ نوشت ،برای مدتی کوتاه ساکن شد بازدید کرد و

 های لهستانی(،مریکایی )امریکاییآ مردم پولونیا وضعیت

 آنا، سانتا ، کوههای7 میآناهآمریکا، شهر  بومیان هایاردوگاه

 موجاوه، کویر از و( برناردینو سان و جاکینتو سان مادره، سیرا

 20 ... در نوادا سیتی، ویرجینیا در نقره معادن و یوسمیتیت دره

 رتئات در امودجسک تئاتر نمایش اولین شاهد او ،۱۸77 سال اوت

 لهستانی مجله برای که بود، فرانسیسکوسان در کالیفرنیا

 ایمقاله سپتامبر، ۸ در کرد، و را نقد و بررسی آن گازتاپوالسکا

 که «لهستان و روسیه»کرد به نام  منتشر عصر دیلی مجله در

 ،ودشده ب ترجمه انگلیسی زبان به او برای هلنا مودجسکا توسط

 به بالکان در که روسی مقامات طرفه دو سیاست به آن در که

 در که حالی در کرد، حمله کردند،می عمل اسالو مدافع عنوان

 .شدیم ستم و ظلم هالهستانی به لهستان پادشاهی

 ۱۸77 سال در داد، ادامه داستان نوشتن به نیز آمریکا در

Szkice węglem لهستانی  روزنامه دررا ( سنگذغال های)طرح

را  Na przebój)) «خیلی زود»نام  به نامهمایشن .منتشر کرد

کرد؛  بازخوانی را (Na jedną kartę) «با کارت مجرد»نوشت و 

برای  هدف با نوشت، اکمودجس برای را اینمایشنامه همچنین

 Z walki) «مبارزات پارتیزان»با نام  اکآمری مردم عموم

tutejszych partii) می نظر هب و نشد، منتشر یا اجرا هرگز اما

 .است شده گم خطی نسخه هک رسد

 ابتدا. ردک کتر به مقصد اروپا را اکآمری ،۱۸7۸ مارس 2۴ در

 طول در ؛پاریس در سال کی مدت به سپس ماند، لندن در

 -ییگراعتیطب -ادبیات در جدیدی جریان با فرانسه در شاقامت

 ،ییگراعتیطب رمان، برای": داشت اظهارای مقاله در و شد روبرو

 سال دو اما ".بود جلو به قدم تنها شاید و ضروری ،یعال اصل در

 اتطبیعی درباره انتقادی لحنی با و داد تغییر را خود نظر بعد،

 .کرد نظر اظهار

 ضورح احتمال به مربوط شایعات دلیل به را لهستان به ازگشتب

 بینیپیش جدید جنگ کی آستانه در روسیه امپراتوری ارتش در

 Lviv در انداخت. تعویق به ۱۸7۹یه تا آوریل ترک با شده

از »با عنوان  سخنرانی اوکراین غرب فرهنگی در شهر نیتربزرگ
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 ،حضور موفقی در آن نداشت به که کرد «نیوریوک تا کالیفرنیا

های بعدی که یکسال بعددر ژوئیه و اوت در ورشو اما در سخنرانی

 نسخه اولین ،۱۸7۹ سال در .و پوزناج بود بسیار موفق ظاهر شد

 .کرد منتشر جلد چهار دررا  آثارش از شده آوریجمع

 در عمده طور به ژورنالیستی، قطعات نوشتن به همچنین

 سال تابستان اواخر داد. در ادامه نیوا و لهستانی هایروزنامه

. بازگشت ورشو به ۱۸7۹ نوامبر 7 در رفت، رم و ونیز به ۱۸7۹

 ازدواج ۱۸۸۱ اوت ۱۸ در او با هک سازتویویچ، ماریا با آنجا در

اگرچه این ازدواج چندان دوام نداشت زیرا در . کرد مالقات کرد،

ماریا بر اثر سل در گذشت اما حاصل این ازدواج  ۱۸۸5اوت  ۱۸

 ماریا جادویگا و( ۱۸۸2-۱۹5۹) ژزف هنریک فرزند به نام دو

 .بود (۱۹۸3-۱۸۸3)

 آوری جمع نسخه اولین از مطلوب بررسی یک او ۱۸۸۱ سال در

 و ادبیات تاریخ برجسته در شخصیت Bolesław Prus آثار شده

 کرد. منتشر لهستان فلسفه

نام  به تاریخی رمان ۱۸۸0 سال در

 اواخر در. نوشت را 8«اسارت تارتارسکا»

 ورشو جدید روزنامه سردبیر ۱۸۸۱ سال

 قابل طورکه به. شد (s.owo) ،«کلمه»

 بخشید، اما بهبود را او مالی امور توجهی

 در که شد، روزنامه اداره درگیر شدت به

 کوتاه داستان و ستون تعدادی آن

 را خود این درگیری بیش از حد باعث شد عالقه. کردمنتشرمی

 به شتربی تا بگیرد تصمیم وبدهد  دست از نگاریروزنامه جنبه به

 استعفا ۱۸۸7 سال در کند و در نهایت توجه خودش ادبی کارهای

 باقی ۱۸۹2 سال تا مقاله ادبیات بخش سردبیر همچنان ماا ،داد

 .است مانده

 کوتاه قطعات از را خود تمرکز ایفزاینده طور به ۱۸۸3 سال از

 تاریخی رمان روی را خود کار وی. داد تغییر تاریخی هایرمان به

 «گالنه گر» عنوان در ابتدا با کرد که آغاز «شمشیر و آتش با»

the wolf’s lair) )هایسریال در The Word تا ۱۸۸3 مه از 

از رمان سه  دوم جلد نوشتن به ۱۸۸۴منتشر شد.  ۱۸۸۴ مارس

کرد و آن را در  (Deluge) «سیل»( به نام Trilogyگانه )

 کرد. منتشر ۱۸۸۶

 و داد ادامه اروپا مسافرت به ماریا، همسرش مرگ از پس

 هب بازگشت از گذاشت. پس همسرش والدین پیش را فرزندانش

 Pan) «مایکل سر»به نام  Trilogy سوم جلد ،۱۸۸7 در ورشو

Wołodyjowski)  نای .آن را منتشر کرد ۱۸۸۸را نوشت و در 

ترین نویسنده معاصر او را به عنوان محبوب ،رمان سه جلدی

 کی از ،شدستاوردهای خاطر لهستان به شهرت رساند. به

یک  با آن کهردک دریافت روبل ۱5،000 ناشناس کنندهتحسین

در معرض  هنرمندان به کمک برای و همسرش نام به صندوق

 .اندازی کردراهسل و کمک توان مالی 

 در. به اسپانیا ۱۸۸۸ رفت و در استانبول به ۱۸۸۶ سال در

 هایینامه»که حاصل این سفر  رفت آفریقا به ۱۸۹0 سال اواخر

ایت جمع آوری و در نه ۹2تا  ۱۸۹۱بود که از سال  «از آفریقا

 منتشر شد. دهه ۱۸۹3 سال در( the word) "کلمه" در کتاب

 او رمان ۱۸۹۱ سال در. برای او بسیار فشرده بود ۱۸۹0 و ۱۸۸0

 ۹0-۱۸۸۹ سال در قبالً  که ،(Bez Dogmatu) «تعصب بدون»

 شرمنت کتاب شکل به داستانهای سریالی منتشر شده بود، در

 نام به دیگری رمان برای یاتوافقنامه ۱۸۹2 سال در کرد.

 روزنامه در ۱۸۹3 سال از که کرد امضا 9«های خاکبچه»

 منتشر کتاب صورت به ۱۸۹۴ سال در و سریالی منتشر لهستانی

 .شد

 تا اینکه داشت، زندگی عاشقانه چندین

 وویچ،کوودود-اکرومانوفس ماریا ۱۸۹2 در

 ۱۸۹3 نوامبر ۱۱ در و شد زندگیش وارد

 هفته دو تنها اما، ردک ازدواجبا او  وکراک در

 ویچ درینکیهش .کرد ترک را او عروس بعد،

 را پاپ رضایت ۱۸۹5 سال دسامبر ۱3

 در آورد تا دست به ازدواج انحالل برای

 کند. ازدواج بابسکا ماریا به نام یکی از اقوامش با ۱۹0۴ سال

. نوشت را «دِسیکووا»رمان  یهافصل اولین ۱۸۹5 فوریه

 لهستانی روزنامه در ۱۸۹5 مارس از یسریال صورت به رمان این

 Dziennik و Czasکراکوف روزنامه  ،گازتاپولسکا ورشو

Poznański نسخه. رسید پایان به ۱۸۹۶ منتشر شد و در مارس 

 اپید جهانی شهرت زود خیلی و منتشر سال همان در بعداً تابک

و به زوال با ظهور داستانی از درگیری بین یک امپراطوری ر. ردک

 از پس اشییفرمانروا یهاماه نیآخر در نرون ب مسیحیت.انقال

 هزاران یاکنندهقانع لیدل چیه بدون و یسنگدل و شقاوت با نکهیا

 یبرا رساند،یم قتل به را کودک و مرد و زن از گناهیب یحیمس

 یمتیق هر به ردیگیم میتصم حیمس مذهب کردن کن شهیر

 مصلوب را پطرس رانگید از قبل و ریدستگ را یحیمس رهبران

 شهر شودیم شنهادیپ او به و رسدیم یحوار به خبر نیا. کند

 ...کند ترک را رم مخوف

 اسپرانتو همچنین و ژاپنیو  عربی جمله از زبان 57 بهرمان 

 ؛است شده منتشر جهان کشور 70 از بیش در و است شده ترجمه

 ییااپر حتی است، رفته صحنهبه  و اقتباس سینماها در بارها

 تمرکز ایفزاینده طور هب ۱۸۸3 سال از

 هایرمان به کوتاه قطعات از را خود

 روی را خود کار وی. داد تغییر تاریخی

 آغاز «شمشیر و آتش با» تاریخی رمان

 .کرد
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 بار اولین برای ۱۹۱3 سال در و طراحی شد رمان نقوش براساس

 جدیدی رمان نوشتن به شروع ،۱۸۹7 فوریه رد .شد فیلمبرداری

این . کرد 10«صلیبی یهاهیشوالتوتنی یا  یهاهیشوال» نام با

در  کتاب نسخه و رسید پایان به ۱۹00 سال در رمان سریالی

 همان سال منتشر شد.

 عنوان به ۱۹05 در سال ردهای او در ادبیاتبه دلیل دستاو

پذیرش  سخنرانی در. شد نوبل جایزه برنده حماسه، نویسنده

 زا لهستان از پسری برای افتخار این هک گفت: جایزه نوبل،

 .است برخوردار یاژهیو اهمیت

 ارافک بر تأثیرگذاری برای خود المللیبین روزافزون او از شهرت

 ،۱۸ قرن اواخر کرد که از استفاده ستانله آرمان نفع به جهانی

 شد. جدا آلمان پروس و بعداً و اتریش روسیه، خود، همسایگان از

 اقلیت شدن آلمانی مورد در آلمان هایسیاست از غالباً  وی

 آموزاندانش از ،۱۹0۱ کرد. درمی انتقاد آلمان در لهستانی

 ند،دبو لهستانی زبان ممنوعیت به معترض که Września مدرسه

 هک خواست روسیه دولت از بیشتری احتیاط حمایت کرد و با

 در .دهد انجام روسیه نترلک تحت لهستان نگرهک در را اصالحات

 ترگسترده استقالل از او لهستان پادشاهی در انقالب طول

 .کرد دفاع روسیه وریامپراط در لهستان

 گرایراست سیاستمداران با را خود روابط

 از و کردمی حفظ ستانله ملی دموکراسی

 طور به اما کرد،می انتقاد هاسوسیالیست

 به نشد تبدیل از و بود معتدل فرد یک کلی

 برای همین ؛داشت امتناع مدارسیاست یک

 دولت برای نامزدی پیشنهاد ،۱۹0۶ سال در

 رئیس اما ،کرد رد را روسیه امپراتوری دوما

 طتوس که شد "مرکزی" انتخاباتی کمیته

 حزب و واقعی سیاست حزب ملی، دموکراسی حزب گاننمایند

 یبنا ساخت در فرهنگی حوزه در ه بود.شد تشکیل له مترقی

یک شاعر رمانت نیتربزرگ «کراکوف میکویویچ آدام»برای  یادبود

 ترینمعروف از کراکوف )یکیلهستانی قرن نوزدهم در شهر 

 دست داشت. ورشودر  و لهستان( در برنزی بناهای

 برای خود جدید ثروت از اغلب کتابهایش، فروش لطف به

 بودجه آوریجمع به. ردکمی استفاده مبارز نویسندگان از حمایت

 نساخت و کمک به گرسنگان مانند اجتماعی رفاه یهاپروژه برای

 امور در ادبیات همانند او. کرد کمک زاکوپان در سل آسایشگاه

 .بود برجسته بشردوستانه

 ارزش آثار کاهش به منجر اشسیاسی و یاجتماع یهاتیفعال

 ”Na polu chwały“ بنام جدیدی تاریخی رمان. شد اشادبی

 ادانتق مورد اما ،بود جدید گانه سه یک آغاز معنای به که نوشت

 ”Wiry Whirlpool“رمان  .نکرد پیدا ادامه هرگز و گرفت قرار

 کی یانتقاد از برخی از مخالفان سیاس با که نوشت، ۱۹۱0را در 

اما رمانی که برای جوانان  ؛کرد دریافتهم  را سیاسیکامالً  پاسخ

 Kurier”و ”In Desert and Wilderness“ به نام

Warszawski” استقبال با رساند پایان به ۱۹۱۱ سال در که 

 مواجه شد. بزرگساالن و کودکان بین در خوبی بسیار

 توسط شده ارسال نظرسنجی به پاسخ در ،۱۹05 سال در

 را وطن": نوشت ،"Le Courrier Européen" پاریس روزنامه

 تسعاد درباره چیز هر از قبل و باشید داشته دوست همه از باالتر

 پرستوطن یک وظیفه اولین حال عین در اما. کنید فکر آن

 خوشبختی خالف بر تنها نه خود میهن ایده که است این واقعی

 در تنها. شود تبدیل نآ هایپایه از یکی به بلکه نباشد بشریت

 دش خواهد تبدیل موضوعی به وطن پیشرفت و وجود شرایط، این

 مهه شعار دیگر، عبارت به. دارد بستگی آن به بشریت تمام که

 برای :نه بشریت، تا میهن طریق از: باشد این باید پرستانمیهن

 " بشری. علیه وطن

 یاونهیلژ نظام سواره گانی از اول، یجهان جنگ شروع با

-اواینیو بولسالو نظارت تحت یلهستان

 دکر دیبازد اوبگورک در یدوگووسوزفسک

 یگناسیا همراه به و رفت سیسوئ به و

 یسازمان ۱2 لتزیپ اِراَزمو  ۱۱ یپادرسک

 در جنگ انیقربان امداد و نجات یبرا

 که کرد یاندازراه سیسوئ در لهستان

 اب تهیکم نیا. بود یو عمل ابتکار نیآخر

 به موفق سرخ بیصل کار از تیحما

 دارو، غذا، یتوجه قابل ریمقاد یجمعآور

 .شد پول و لباس

 ،ووی در Grand Grand du Lac هتل در ۱۹۱۶ نوامبر ۱5 در

در سوئیس  نوامبر 22 قلبی درگذشت و دربر اثر آنوریسم سوئیس 

 نمایندگان توسط وی جنازه تشییع مراسم به خاک سپرده شد،

 زا )متشکل بودنده اتحاد چهارگانه معروف که ب مرکزی قدرتهای

 و بلغارستان( و عثمانی امپراتوری مجارستان،-اتریش آلمان،

)نمایندگان قدرت روسیه و فرانسه  ۱۴آنتنته  نمایندگان اتحاد

 بندیکت پاپ و معروف است( برگزار Ententeکه به اتحاد 

 از پس ،۱۹2۴ سال هم دعای مراسم او را خواند. در شانزدهم

ر( )خاکست آثار آورد، بدست دوباره را خود استقالل لهستان هکآن

 در و شد برگردانده لهستان ورشو، به ویچیهکینش باقیمانده

 انتقال هنگام در. به خاک سپرده شد جانسنت جامع کلیسای

. دش برگزار شهرها از تعدادی در بزرگی یادبودهای مراسم تابوت،

 دوما دولت برای نامزدی پیشنهاد

 رئیس اما ،کرد رد را روسیه امپراتوری

 سطتو که شد "مرکزی" انتخاباتی کمیته

 حزب ملی، دموکراسی حزب نمایندگان

 تشکیل له مترقی حزب و واقعی سیاست

 ه بود.شد
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 رئیس و رساندند، ورشو در دفن محل به را تابوت نفر هزاران

در مراسم خاکسپاری  ووجیچوفسکی استانیسالو لهستان جمهور

 او سخنرانی کرد.

 

 ویچینکیهشادبی  سیری در جهان

ها، نمایشنامه، پرکار در رمان، سفرنامه یاسندهینواو  

کوتاه و... اما شاید بیشتر به عنوان نویسنده  یهاداستان

اثر از خود بجا  70ده است. بیش از داستانهای تاریخی شناخته ش

 حساسیت بازتاب شکوتاه هایداستان کلی، طور بهگذاشت. 

. او دارند تاریخی هایرماننسبت به  تریمتفاوت کامالً  هنری

 نشان عظیم دراماتیک و متمرکز هایدرگیری با وی هایداستان

انداز طنین انسانی روح از عمیقی احساس با که شوندمی داده

 لهستان در سیاسی و اجتماعی آشفتگی هاقرن طول در که است

 تمشکال بر را شکوتاه داستانهای موارد بیشتر در. است پایدار

 رنق روستایی لهستان در دهقانان جامعه انسانی و اجتماعی فوری

 هنری جمله یک و کرد متمرکز نوزدهم

 خاص جزئیات به را جهانی اهمیت که ساخت

. کرد جلب غیره و رنج ساده،در  مشاهده

 نانناتوا هایگرفتاری وی، انگیزه ترینمتداول

 مدرسه، آموزان دانش فقیر، دهقانان: بود

 .مهاجران

 Humoreski z مانند) اواولیه  کارهای

teki Woroszyłły ایقوی اجتماعی هایپیام (۱۸72 سال در 

 بین عمیق هایدرگیری در متمرکز مطالب از برگرفته که داشت

 وعموض سه راین آثار بیش از همه ب بود، سرکوبگر جامعه و افراد

ذغال ایهطرحمانند:  دهقانان فقر و ظلم: است شده متمرکز

 Zمانند کننده تقسیم هایقدرت از انتقاد ؛۱۸77 سنگ،

pamiętnika korepetytora" ،"Janko Muzykant"، ۱۸7۹و ؛ 

 .متحده ایاالت به وی نامهسفر

 تانیلهس پوزیتیویسم قدرتمند حامی یک نعنوا به را اوآثارش 

 و اقتصادی نوسازی از لهستان "۱3 سمیویتیپوز". دهدمی نشان

 داد.می کاهش را مسلحانه مبارزات و کردمی حمایت اجتماعی

 داد،آن زمان پاسخی نمی انقالبی هایگرایش به از آنجا که)

 اما (کنندمی بندیطبقه گرامثبت یک عنوان به را او منتقدین

 انی،لهست پوزیتیویست نویسندگان از دیگر بسیاری برخالف

 زا عملگرا و منطقی آشتی دنبال به که کسی .بود کارمحافظه

داستان هایشخصیت. شورش نهبود  اقتصادی پیشرفت طریق

 اما ،هستند گراییواقع بر مبتنی کامالً گرچه ،شکوتاه های

 احیای برای ایهپای عنوان به امید از قوی جریان یک حاوی

 نکارا فرهنگی و سیاسی سرکوب توسط که است انسانی روح 

داستان در رمانتیک امید مداوم شعله که رسدمی نظر به اند.شده

جلوهانگیر هستند، اما غم غالباًاگرچه  و ،سوزدیماو  کوتاه های

 .ندآورد بار به قدرتمند ای

؛ Hania ،1876؛ Stary Sługa ،1875) او کوچک گانهسه 

Selim Mirza ،1877) شادبی بلوغ و لهستان تاریخ به او را عالقه 

 .درام و طنزبه  خوب تسلط جمله از دهد،می را نشان

 جلد دو همانند( ۱۸۸3 - ۸۴) «شمشیر و آتش با» رمان

 هگرچ شد، "آنی کالسیک" به تبدیلکه  گانه،این سه بعدی

 سبک منتقدین و د؛بو ۱7 قرن لهستان آرامی از انتقادی پذیرش

 برخی که کردندیمهم  خاطرنشان اما کردند،می تحسین را آن

است. از  شده تحریف یا غلطدر این رمان  تاریخی هایواقعیت

گانه ویچ در این رمان سهینکیهشویژگیهای خاص سبک 

(Trilogy) با یکدیگر است تاریخی رمان و حماسه عناصر ادغام 

چنانکه یک  کرد نگران را نسورسا تریلوژی پرستیاین میهن

 به ورشو- روسی سناتور

 اجازه هک داد هشدار یچویهکینش

 ختاری با رابطه در دیگری آثار انتشار

 .داد نخواهد را لهستان

 Bez) «بدون تعصب»رمان 

dogmatu )برجسته آزمایش یک 

 تحلیلی خود رمان یک بود، هنری

 ثارآ. است هشد نوشته ساختگی خاطرات دفتر یک عنوان به که

 و هنری جنبش یک که بود tDecaden 14 انتقادی به فلسفه او

 رد. است گرایانهطبیعت هایفلسفه و نوزدهم قرن اواخر در ادبی

 انسجام و تقویت را زندگی باید هارمان هک نوشت او ،۱۸۹3 سال

 ۱۹00 دهه اوایل در بعدها نند.ک تضعیف را آن هکاین نه بخشند،

 لمتقاب خصومت به لهستان ادبیات در ستانله جوان جنبش با

 .افتاد

 این رمان به. منتقل شد «سدوایکو»رمان  به هادیدگاه این

 .مشهور شد بسیار مسیحی غرب در مسیحیت، بر تمرکز دلیل

 بر نقدی ماتریالیستی، روم بر معنوی مسیحیت پیروزی

 حرو استحکام برای تمثیلی همچنین و انحطاط و ماتریالیسم

 پاریس نژاد اسبهای به دسکووای قهرمانان نام) .بود تانیلهس

 او هایرمان اساس بر فیلم و نمایشنامه باله، پانتومین، (.شد داده

 با روسی لهستانی ضد کتابهای از برخی تهیه و نمایش داده شد

 به غالباً ...شد چاپ فرانسه در "Quo Vadis Polonia" عنوان

 رمان برای را نوبل جایزه ویچهینکیش هک شودمی ادعا اشتباه

 او رمانیسدیکووا که حالی در. است ردهک دریافت «دسیکووا»

 قبل هم لهستان، که کند ادعا س،یوید نورمن مورخ

 کی از شیب یزیچ" ،Sienkiewicz عمر طول در هم و

 ". ندهیآ به دیام[ و] گذشته، از یاخاطره. ... ستین دهیا

 یمعنا به یماد تیواقع یجا به لهستان ،هانسل یبرا

 .ماند یباق روح و ذهن
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 او نام اعالم هنگام نوبل آکادمی رساند، المللیبین شهرت به را

 دنکر اعالم برنده خاصی رمان هیچ برای را او جایزه دریافت برای

 دهننویس یک عنوان به او برجسته هایشایستگی" برای بلکه

 .دانست جایزه این سزاوار را او "حماسه

 خود هایرمان برای را توجهی قابل تاریخی تحقیقات اغلب او 

 وانعن به ها؛یافته این از بود گزینشی رمانهایش اما داد،می انجام

 رارق اولویت در هاشکست بر را لهستان نظامی هایپیروزی مثال،

 .بازگشت لهستان تاریخ به «توتنی هایشوالیه»با اثر  .دادمی

-لهستانی پیروزی ،(۱۴۱0) گروونوالد نبرد توصیف با کتاب این

 ،توونیکیت-لیتوانیایی-لهستانی جنگ در هاآلمانی بر لیتوانیایی

 در معاصر توجهقابل سیاسی زمینه یک دارایتر کرد که را پررنگ

 هب کتاب این .بود آلمان ِلهستان در سازیآلمانی مداوم هایتالش

 و دش لهستان ویچ درینکیهش هایپرفروش از دیگر یکی سرعت

 که در وصف سه آنچه این اثر از منتقدین، تحسین بیشتری از

 جنبش این. کرد دریافت بودند، گفته قبالً او (Trilogy)گانه 

 دض آلمانی ضد گرایانه،راست سیاسی جنبش توسط همچنین

 آنکه از پس و ت،گرف قرار تحسین مورد لهستان ملی دموکراتیک

 از بخشی آورد، بدست دوباره استقالل ۱۹۱۸ سال در لهستان

 شد. لهستان مدارس درسی برنامه

 و و،ا کوتاه داستانشاید بهترین 

 انتقاد مورد بیشتر که موردی

 فانوس" گیرد،می قرار منتقدان

 رهپرت است، "آسپینوال دریایی

 پناهنده یک از ایالعاده خارق

 نام به لهستانی سیاسی

 نزمی سرگردان که اسکاوینسکی

 و آرام موجود یک دنبال به و است

 در اییدری فانوس نگهبان عنوان به سرانجام اینکه تا است سازنده

 هب سکاوینسکیا حقیقت، در. شودیممشغول به کار  پاناما ساحل

 .است لهستان مردمان هایگرفتاری از نمادی مهاجر، یک عنوان

 حاوی که کندمی دریافت را کتابهایی ستهب روز یک که هنگامی

 تمامر د است، میکویویچ آدام از تادئوز پان لهستانی عاشقانه شعر

می باعث خود غفلت واسطه به و شودیم خواندنمشغول به  شب

 از و اسکاوینسکی ها غرق شود،با برخورد با صخره کشتی شود

 به محکوم و عزل دریایی فانوس نگهبان عنوان به خود پست

 جزییات با ماهرانه هادرگیری این شود. ابد در شدن سرگردان

 گردهم ابویچ ینکیهش. است شده کشیده تصویر به عمیق و دقیق

 اهکارش یک ایجاد به موفق واقعیت، و امید بین تند تقابل آوردن

 انتقاد، روی از هم و نقد در هم که داستانی ،شودمی کوتاه داستان

 نیهمچن و رمانتیسم هایرویزیاده افشایر وهم د پردهبی و باز

 دادن دست از شدید تضاد نیا است. گرایی مثبت هایمحدودیت

 قلمرو به را ویچهینکیش کوتاه داستان که است میل و رنج عشق،

 اهمیت یک با که بردمی باال قدرتمند و آمیزتحریک ادبی هنر یک

 .رودمی اترفر مکان و زمان مرزهای از و کندمی صحبت جهانی

 نویسنده ترینمحبوب ویچینکیهش بیستم، قرن حدود در

 ،بود بانز انگلیسی جهان و روسیه فرانسه،ایتالیا،  آلمان، ،لهستان

 «اپیدمی» عنوان به آن از که بود شدید چنان موفقیت این

Sienkiewicziana"  "هاینمایش برای او آثار .شودیم دیا 

 دهش اقتباس فیلم نوظهور صنعت یبرا و موسیقی و اپرا تئاتر،

 زا یا اندداده اختصاص او به را آثاری شاعران و ویسندگانن. است

 از الهام با نقاشان. کردند استفاده الهام عنوان به آثارش یا او

ا ب هایینمایشگاه و هاآلبوم درکه  ؛کردند خلق آثاری شهایرمان

 به او هایشخصیت نام. شده آوریجمع «ویچینکیهش» مضمون

 .شد داده متنوعی محصوالت

 آکادمی جمله از المللیبین جوامع و سازمانها از بسیاری در

 هنرهای و علوم آکادمی روسیه، علوم آکادمی لهستان، یادگیری

 ادیاآرک ایتالیا آکادمی و چک سلطنتی علوم انجمن صربستان،

لژیون  نشان ۱۹0۴. شد پذیرفته

 را هفرانس 15(d'honneur)ر افتخا

از  افتخاری دکترایو  دریافت

کی از ی Jagiellonian دانشگاه

را  ترین دانشگاههای جهانقدیمی

 گرفت...

 و هاخیابان ،او نام بهدر لهستان 

 زیادی میادین، مدارس و پارکهای

 او نام به خیابان اولین) دارد وجود

 هایی از او درتندیس(.[. بود شهر لووو در ۱۹07 سال در را

 در Łazienki پارک جمله از لهستان، شهرهای ازمیادین تعدادی

 حاضر حال نصب شد که در ،Zbaraż در مجسمه اولین) ورشو

 به پستی تمبرهای از تعدادی تصویر او در( است در اوکراین

 .است شده گذاشته نمایش

 هنریک موزه اولین. است شده داده اختصاص او به سه موزه

 ۱۹5۸ سال در ،(وی زندگی محل) اوبولورک در ویچینکیهش

 ووال در زادگاهش در تأسیس، ۱۹۶۶ سال در دومین،. شد افتتاح

 .شد افتتاح پوزناچ در ۱۹7۸ سال در سومین اکرزایسکا و

او پس از پایان جنگ  سقوط محبوبیت لهستان، از خارج در

 چندین لطف به که ،دسکووای اما رمان ،جهانی اول شروع شد

 ۱۹5۱ در آمریکایی فیلم قابل توجه یک جمله از فیلم، اقتباس
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او  نسبی توانست شهرت ،«"نرون امپراتور سقوط و ظهور»به نام 

 .کند حفظ را

 او. شودمی خوانده گسترده طور به هم هنوز او آثار لهستان در

 اوقات اغلب و شود،می دیده کالسیک نویسنده یک عنوان به

 برای چنینو هم شودیمتدریس و بررسی آثارش در مدارس 

 .شوندیم اقتباس لهستانی تلویزیونی هایسریال و هافیلم

 منتشر وی حیات زمان در او آثار از انتقادی هایتحلیل اولین

 طول در آثارش بوده؛ هانامهزندگی از تعدادی موضوع وی. شد

 ؛اندکرده دریافت را انتقاداتی سادگی به زمان همان از و زندگی

 تمبیس قرن نویسدرام و نویسرمان توسط ویژه به که دیدگاهی

 عنوان به را ویچینکیهش و شد بیان گومبروویچ ویتولد لهستان

 روزانوف واسیلی. کرد توصیف "درجه دو-نویسنده درجه یک"

 لیدتو یک عکس رنگی" هکبل "هنری اثر کی نه" را «سدیاووک»

 آنتون هک حالی در توصیف کرد، "خام ارخانهک توسط شده

 دست و مبهم به طرز غیر عادی" را ویچینکیهش نوشتن چخوف

 کهنری ادبیات لهستانی مورخ وجود، با این. خواند "چلفتی پا و

 Polish)لهستانی  بیوگرافی لغت فرهنگ نگارش با ویچ،کمار

Biographical Dictionary) استاد عنوان به را او ،۱۹۹7 در 

 هایاستاند ستانیله نویسنده تریناصلی عنوان به لهستانی، نثر

 وصیفت لهستان المللینویسنده بین بهترین عنوان به و تاریخی،

 .ندکمی

 
 زیرنویس

 دنبازگردان هدف با لهستان روسیه پادشاهی در عمدتاً که بود قیام ژانویه قیامی-۱

 سال و در شد آغاز ۱۸۶3 ژانویه 22 در. شد انجام لیتوانیایی-لهستانی المنافع مشترک

 سرکوب شد. روسی نیروهای توسط ۱۸۶۴

 که( ۱5۸۱. پ - ۱550 حدود) بود رنسانس دوره اواخر لهستانی تأثیرگذار شاعر -2

 نبشج نماینده بزرگترین و باروک پیشگام او. نوشت التین و لهستانی زبان دو به

 طبقه گرایی متدین عنوان به غالباً او عاشقانه اشعار. بود لهستان در عصر متافیزیکی

 دهنامی "تجرید از پر عرفانی شاعر"را  سوپارزیسکی بوشسکی، یان. شوندمی بندی

 میدهنا "وچانوفسکیک انیدوران شاعر ترینبرجسته" را او وینتراوب تورکوی و است،

 .است

3- niwa 

۴- Chwila obecna 

 از صیتلخی رمان نام. است فرانسه کبیر انقالب از حماسی و کنندهخیره تابلویی -5

 سال باشد؛می فرانسه انقالب سال چهارمین که است سه و نود و هفتصد و هزار سال

 و (ژانویه در) شانزدهم لویی اعدام آنها ترینبرجسته که سیاسی تالطمات از سرشار

 گرنمایان رمان این اصلی قهرمان سه است سال همان اکتبر در انتوانت ماری ملکه اعدام

 هستند. خویش طبقات اخالقی هایارزش با منشهایی

۶-stary Sługa، 
 ناهیمآ. است آنجلس لس کالنشهر از بخشی کالیفرنیا، کانتی، اورنج در شهری -7

 در شهر دومین عنوان به و شد تأسیس ۱۸57 سال در آلمانی خانواده پنجاه توسط

 .شد گنجانیده ۱۸7۶ مارس ۱۸ در آنجلس لس

۸-(Niewola tatarska) 

۹-(Rodzina Połanieckich-n of the SoilChildre) 

۱0-(Krzyżacy -The Teutonic Knights, or The Knights of the 

Cross)) 

۱۱- Ignacy Paderewski سخنگوی که بود لهستانی آهنگساز و پیانیست 

 ملت جدید خارجه امور وزیر و وزیر نخست او ،۱۹۱۹ سال در. شد لهستان استقالل

 .داد خاتمه اول جهانی جنگ به هک کرد امضا را ورسای پیمان آن طی در که بود

۱2- Erazm Piltz، آوردن دست به از پس. لهستانی سیاستمدار نگار، روزنامه 

 در مجلس نماینده عنوان به لهستان دوم جمهوری دیپلماتیک خدمت در استقالل

 چکوسلواکی در و هایاسلوون و هاکروات ،هاصرب پادشاهی

 الدنب به که بود اجتماعی - هنگیفر جنبش یک لهستان پوزیتیویسم در -۱3

 و ادبیات در مترقی اندیشه روسیه، امپریال ارتش علیه ۱۸۶3 سال ژانویه قیام سرکوب

 از بسیاری ،۱۸۶3 قیام وقوع پی در. کرد تعریف را شده جدا لهستان اجتماعی علوم

 قاللاست آوردن بدست برای بیشتر هایتالش هک ردندک عقیده ابراز به شروع هالهستانی

 نارک باید اسلحه زور با مجارستان،-اتریش و پروس پادشاهی روسیه امپراتوری از

 .شود گذاشته

 تردید و شک جهان، در بیماری انزجار، خود با جنبش این Decadentجنبش -۱۴

 سانان خالقیت برتری به اعتقاد و خام طنز کارگیری به و انحراف از خوشحالی عمومی،

 شد مشخص طبیعی جهان و منطق بر

 یهایستگیاش برای فرانسه شایستگی مرتبه نشان لژیون افتخار فرانسه باالترین-۱5

 توسط و شد تأسیس بناپارت ناپلئون توسط ۱۸02 سال در که است مدنی و نظامی

 ■ .شد حفظ هامیرژ و فرانسه بعدی یهادولت همه

 

 منابع:
https://en.wikipedia.org/wiki/Henryk_Sienkiewicz 

https://www.encyclopedia.com/arts/encyclopedias-almanacs-

transcripts-and-maps/sienkiewicz-henryk-adam-aleksander-

pius 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Henryk_Sienkiewicz
https://www.encyclopedia.com/arts/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/sienkiewicz-henryk-adam-aleksander-pius
https://www.encyclopedia.com/arts/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/sienkiewicz-henryk-adam-aleksander-pius
https://www.encyclopedia.com/arts/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/sienkiewicz-henryk-adam-aleksander-pius
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 «شوهر آهو خانم» رمان جایگاه زن در مقاله 
 «مرتضی فضلی» ؛«افغانی علیمحمد»نویسنده  

 
اثر  ۱3۴0انجمن کتاب در سال  ۀدیبرگزکتاب  "شوهر آهو خانم"

توانای کشورمان محمد افغانی است که بعد از پنج دهه از  ۀسندینو

این نظر نیز جالب توجه واقع شده است و قصد داریم شخصیت زن 

در این رمان معروف که بارها تجدید چاپ شده است، به نقد  را

 کنیم. ترمحکماین بحث را  یهاهیپانشسته، 

شکاف عمیقی در رمان  "شیهاچشم "و  "بوف کور"بعد از داستان 

نویسی ایران رخ داد. همگان در انتظار بودند که یکی از بزرگان 

ود را ه، راه مسدادبیات داستانی، دست به قلم برده، طلسم را شکست

بوجود آمده به نحوی پر شود ولی در مقابل انبوه  ۀدرباز کند تا 

منتظر و خسته، مردی پا به میدان گذاشت که سه ماه  یهاچشم

قبل از انتشار رمانش کسی نامش را نشنیده بود. سه ماه از انتشار 

رمان شوهر آهو خانم نگذشته بود که نقد بزرگانی چون 

 ،۱3۴0راهنمای کتاب شماره دهم  ۀمجل، در دکترسیروس پرهام

، ۱3۴0آذر  ۸5 ۀشمارسخن  ۀمجلدریا بندری  نجف

دکترمحمدعلی اسالمی ندوشن و...اسم محمد افغانی را بر سر 

انداخت و هنوز به سال نرسیده بود که کتاب تجدید چاپ  هازبان

سفارت انگلیس  ۴0۱ ۀشمارشد. کار بدانجا رسید که بولتن هفتگی 

ز کالج کینگ"دانشیار زبان و ادبیات فارسی در  "پیترایوری"داد خبر 

رخ داده  یاتازهگفت: در ادبیات داستانی ایران تحول  "کمبریج

 است، رمان محمد افغانی را ستود و نبوغ ایرانی را تحسین کرد.

 "شوهرآهو خانم"
شمسی در  ۱3۱3داستان از بعد از ظهر یکی از روزهای زمستان 

و راوی را هفت سال به دنبال  شودیمه شروع شهر کرمانشا

. اگر چه داستان در شهر خاصی کشاندیمداستان  یهاتیشخص

اتفاق می افتد ولی پیام داستان بیان درد مشترکی است که سراسر 

کشور را احاطه کرده بود. نویسنده در یک داستان جذاب با روایت 

، زن ایرانی را دیآیماتفاقاتی که از برخورد سنت و مدرنیته بوجود 

 .کشدیمبه تصویر 

، اهل نماز و روزه مؤمن، خبازی است "سید میران"شوهر آهوخانم 

روزی خود را  کندیمکه در زد و بندهای رایج عصر خود تالش 

کند که خالف مصالح شرع نباشد. وقتی زنی زیبا و  نیتأم جوری

هنش را ، هوس ذکندیمجوان و بیوه به دکان نانوایی او مراجعه 

هواهای نفسانی به خدا پناه  و او برای رهایی از شر کندیماحاطه 

 .شودیمو مرتب با خودش در جدال و شماتت  بردیم

 

 "آهو خانم"

، زنی شودیمکه از فصل دوم وارد داستان  "آهو خانم"همسرش  

کامل از یک زن سنتی  یانمونهاست زحمتکش، صبور و بردبار، 

حقی قائل نیست و شوهر را خداوندگار خانه  ایرانی که برای خودش

 و دربست در خدمت اوست و تنها هم و غمش رضایت شوهر  داندیم

 

داستان حول محور او  شودیمباعث  شیهاخصلتاست و همین 

شکل بگیرد. آرامش، صبر و بردباری او خصلتی است که همدلی و 

است  فرهنگ سنتی ۀشیرو همین  کندیماعتماد دیگران را جلب 

بطوریکه از پیش حق را به او  کندیمکه مخاطب را با او همراه 

 بدهد.

 "هما خانم"
 "سید میران" ۀمعشوقشخصیت دوم زن داستان،  "هما خانم"

زنی است که برای رهایی از فرهنگ سنتی، راه  "آهو خانم"شوهر 

تجدد و مدرنیته را انتخاب کرده ولی در مسیرش با نامالیماتی روبرو 

که منجر به انحراف از مسیر شده به دامن ابتذال سقوط  دشویم

. با مطربان همراه گشته و سرانجام رقاصی بی شودیمو تباه  کندیم

 .شودیممقدار 

 "سید میران"

پرکشش و باورپذیر داستان و  یهاقوسدر کش و  "سید میران"

یمهما  ۀدلباختشیفته و  کشمکش معمول تالقی احساس و عقل،

نشات  "سید میران"ذهنی  یهایریگتان عشقی که از در . داسشود

 "سید". در پس ذهن انجامدیمهوس و سپس دلباختگی  گرفته، به

ثابت و استوار همچنان باقی است:  ۀنقطمانند مخاطب داستان یک 

یمتصمیم خود را  "سید". در رویارویی سنت با مدرنیته "سنت "

با هما  ردیگیمو تصمیم  ردیپذیمو سرانجام همای تجدد را  ردیگ

همراه شده به شهری بروند که کسی آنها را نشناسد و با هم زندگی 

 کنند.

 "رویارویی سنت و مدرنیته"

با هما  "سید میران"در لحظات آخر زمانی که  "آهو خانم"سرانجام 

قرار و مدارهای خود را گذاشته تا در گاراژ شهر به هم ملحق شوند 

و در جدالی  رسدیمهر خارج شوند، سر و برای همیشه از آن ش

 ۀمتوجرا پیچانده، او را  "سید میران"سخت با تجدد، گوش 

 .گرداندیمو به زندگی باز  کندیمخطایش 

قربانی این داستان نه تجدد است و نه سنت، آنچه از محتوای این 

برخورد دو مقوله، دیدگاه و برخورد  ۀمسئلداستان برمی آید، جدا از 

. قربانی کندیماست که نویسنده در آن زندگی  یاجامعهفرهنگی 

اصلی در این داستان زن است. از مشکالت و موانعی که سر راه زن 

که  شودیمو راهی که پیش پایش گذاشته  دیآیممتجدد پیش 

مطابق میل او نیست، تا مسائل و مصائبی که زن سنتی با آن دست 

ن است که تنها راه باقی آ ۀدهند، همه نشان کندیمو پنجه نرم 

 ، این است که زنکنندیمزندگی  برای زنانی که دراین گونه جوامع

صادق هدایت  "علویه خانم" ۀشیاندداستان باید هم سنگ و هم 

امن و تکیه گاه،  ۀنقطباشد که تنها برای نجات خود و ایجاد یک 

بدنبال موجودی بنام شوهر باشد که با او به زیر یک سقف بخزد و 

 ■ همچنان تن به پایمال شدن حقوقش بدهد.
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 «آسان نشر»معرفی آژانس ادبی  

 المللیبرای انتشار آثار شما در سطح بین 

 

المللی با نشر اثر داخل ایران بسیار متفاوت است. شما برای انتشار اثر دوستان گرامی عرصه نشر بین

سازی و به ید که اثر شما را بررسی، آمادهبه هر زبانی در خارج از کشور به یک آژانس ادبی نیاز دار

 المللی معرفی کند. ناشران بین

ر تبعنوان کارگزار و رابط نشر جهانی این کار را برای ما نویسندگان داخل ایران راحت« آسان نشر» 

توانیم آثارمان را با حفظ کلیه حقوق مادی و معنوی و کرده و با وجود همه محدودیت های موجود می

به زبان فارسی توسط این آژانس به صورت چاپی یا الکترونیکی منتشر کرده و در سطح جهانی حتی 

. بدون نیاز به هزینه های .های معتبر آمازون، بارنز اند نوبل و.هایی همچون سایتاز طریق فروشگاهی

 .. به فروش برسانیم. .معمول شارژسالیانه و

لیت برای انتشار اثر شما توسط ناشران آمریکایی، همه با دریافت حقِ فعا« آژانس ادبی آسان نشر»

گیرد و با توجه اقدامات انتشار را انجام می دهد و تبادالت مالی از طریق صراف داخل ایران صورت می

سازی، چاپ و نشر و پخش از طریق این کارگزار آید. آمادههای موجود، مشکلی پیش نمیبه تحریم

برای معرفی کتاب به مخاطبان تالش نمایید چرا که مخاطبان شما از هر انجام شده و شما تنها باید 

توانند نسخه کاغذی یا الکترونیکی کتاب منتشر شده شما توسط ناشران کجای جهان که باشند می

 المللی خریداری و دریافت نمایند.های محلی و یا بینآمریکایی را از فروشگاه

آغاز به فعالیت نموده به وبسایت آسان  1390مجموعه که از سال برای آشنایی با فعالیت و سوابق این 

 نشر به آدرس زیر مراجعه کنید:

 www.asanashr.com 

جناب آقای دکتر فرهادی با این ایمیل در « آژانس ادبی آسان نشر»و برای ارتباط مستقیم با مسئول 

 ارتباط باشید:

Dr.Farhadi@asanashr.com

http://www.asanashr.com/
mailto:Dr.Farhadi@asanashr.com
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 «پروانه شدم» نقد رمان 
 «زهرا فرازاندام»؛ «سوسن قابی» سندهینو 

 
 اآررمان پروانه شدم نوشته خانم سوسن قابی )نام مجازی دل

بهشت( از نشر علی منتشر شده است. خانم قابی بخش دشت

 2۱ اند و تاکنونشتن رمان کردهعمده وقتشان را صرف نو

ساله هستند و  2۹ در پرونده کاری خود دارند. متأهل و رمان

 اند.کرده نوشتن به شروع نودوهشتیا سایت در ۸۹ سال از

 شتپ -شقایق  نشر/ جسد چاپی ایشان شامل: نفرین هایرمان

 کار/ اممانده دردها همه شقایق و پای نشر/ سیاه ابرهای

 معاصر. صدای نشر/ رمضانی مهسا با مشترک

شکسته  هایچاپ شامل: سپیدار و پل دست در هایرمان

 هستند.

مجازی که از ایشان به صورت فایل در  هایهمچنین رمان

من/  جنسمندان قرار دارد، شامل: نازنین/ همدسترس عالقه

 قانسانم/ عش یک بابابزرگ/ من بهروز/ ارث شقایق/ سرنوشت

/ مات مقصود/ حس صالحی(/ گوهر خالد با مشترک )کار پیری

حسینی(/  نرگس با مشترک )کار پیری هایسال سوگلی

 دندکشان جنونم رمضانی(/ به مهسا با مشترک )کار ابد حبس

 رمضانی(/ طلوع مهسا با مشترک )کار

 مهسا با مشترک است )کار نزدیک

 داستان)دیوار/ مانیا  رمضانی(/ قلب

  کوتاه(.

 کار) بازنقش نگارش: حال در رمان

 رمضانی(. مهسا با مشترک
 

 خالصه

چرخد و ماجرا داستان حول محور زندگی زنی به نام دلسا می

رسد، دلسا در ظاهر شود. در ابتدا به نظر میاز زبان او نقل می

زنی مستقل است که بعد از مرگ همسرش تصمیم گرفته 

 تواند به تنهایی ازروی پای خود بایستد، اما عمالً نمی

اش رهایی یابد و نیاز به کمک ای زندگیمشکالت حاشیه

اش الهه اطرافیان دارد. از طرفی شاهد ماجرای زندگی جاری

دار است و در دید اطرافیان زندگی هستیم که زنی خانه

ه شویم کگذرانند. به تدریج متوجه میعاشقانه و آرامی را می

مواجه این تنها ظاهر قضیه است و پشت پرده با مسائلی 

دهد او خواهان آزادی و استقالل است شویم که نشان میمی

تواند در زندگی خود با عارف برادرشوهر دلسا به آن و نمی

د چینای میدست یابد. پس با سیاست و حساب شده برنامه

تا همسرش و دلسا را در مسیر مشترکی قرار دهد. در این 

تصمیم شود، میان وقتی متوجه کشش عارف به دلسا می

اش یعنی آزادی، جامه عمل بپوشاند. گیرد به رؤیای قدیمیمی

 به این منظور با کمک دوستی مجازی به نام پرهام هاکان که

کند، سعی دارد به از نام مستعار در فضای مجازی استفاده می

 خواسته دیرین خود برسد، اما...

های این نویسنده برگرفته از موضوعاتی اجتماعی عمده رمان

است و شرح مسائل مربوط به اعتقادات اقلیت و قومیِ موجود 

آورد. تفکرات غلطی در شهرهای کوچک را به نگارش در می

تی گیری معضالای خاص بوده و باعث شکلکه گریبانگیر عده

شود. از جمله آن که با زن مطلقه یا بیوه در این راستا می

ز آزار و اذیت شود و ابرخورد شایسته و در خور شأن آنان نمی

مردان اطرافشان در امان نیستند. زنی که خواهان استقالل 

ای ارج و خواهد روی پای خود بایستد، در نگاه عدهاست و می

ن ای از ایگیرد. دلسا نمونهقربی ندارد و مورد احترام قرار نمی

زنان است که به قدری در زندگی با همسر متوفایش از عشق 

تمایل ندارد خاطرات او را از یاد ببرد و محبت اشباع شده که 

و زندگی بعد از او را با کس دیگری 

شریک شود. تنها کمبودی که حس 

گر کند، نبود آغوش گرم و حمایتمی

همسرش است که برای قوی و سرپا 

ماندن به آن نیاز دارد. دلسایی که 

شود برای داشتن این مجبور می

حمایت به خانواده همسر متوفایش 

ببرد؛ چرا که تمامی مردان آن پناه 

گاه محکمی برای زنان گونه غیرتمند و تکیهخانواده همان

شان هستند. وقتی تحت شرایطی خاص مجبور به خانواده

واند تشود، سردرگم است و نمیتر میپذیرش ارتباطی نزدیک

به درستی تصمیم بگیرد کدام راه به نفع آینده اوست؛ از آن 

بیند. البته به ه زندگی زن و شوهری میکه خود را میان جهت

شان در آستانه فروپاشی است و یابد آشیانهتدریج در می

حضور او در بروز این اختالفات نقشی نداشته. با این حال گاه 

کند پا پس بکشد و گاه میل و عطش عذاب وجدان وادارش می

دهد. آغوشی که آغوشی صمیمانه او را میان دوراهی قرار می

باهت به شوهر متوفایش نیست و این موضوع پای رفتنش شبی

 کند.را سست می

ماجراهای نقل شده در داستان به حدی کشش و جاذبه دارد 

که خواننده ناخواسته غرق آن شده و تا کتاب را به پایان 

دلسا در ظاهر زنی مستقل است که بعد 

از مرگ همسرش تصمیم گرفته روی پای 

 تواند به تنهاییخود بایستد، اما عمالً نمی

اش رهایی ای زندگیاز مشکالت حاشیه

 .یابد
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نرساند توان کنار گذاشتنش را ندارد. ماجراهایی به ظاهر ساده 

باشیم، اما شیوه روایت ها شاید شاهدش که در اغلب زندگی

کند؛ زیرا ای دلپذیر خواننده را محو خود میآن به گونه

کند. گونه بیان میواقعیاتی عینی را به شکی زیبا و داستان

محور اصلی داستان بر این راستا استوار است که از حرف مردم 

های گریزی نیست و همیشه شایعاتی که تنها براساس دیدگاه

اد برای قضاوت همکاران یا آشنایان شخصی و ظاهری افر

ته تواند به دنبال داششود، چه تبعات سنگینی میاستفاده می

باشد. تا جایی که دلسای داستان هم از این قائده مستثنی 

پسندانه او های عوامنیست و همین حرف

سازد گزینه همسر دوم را مجبور می

شدن را برخالف میلش بپذیرد. تنها به 

ه از کمی آرامش در زندگی این خاطر ک

 خود برخوردار باشد.

دلسا که فرزند بزرگ خانواده و مورد 

هاست با وجود داشتن شغل و اعتماد آن

تواند به تنهایی از ای مستقل، نمیخانه

پس حل معضالت پیش رویش برآید. نه 

بدان سبب که توانش را ندارد، بلکه از آن 

 نجهت که خانواده و اطرافیان نیز بر ای

باورند که زندگی یک زن به تنهایی به دور از عرف بوده و آنها 

نیز به نوعی او را به سمت تشکیل زندگی مجدد سوق 

سازد تنها برای ها دلسا را مجبور میدهند. این نگراشمی

رضایت خانواده بالفاصله بعد از اولین سالگرد فوت همسرش، 

شی در آن تن به ازدواجی ناخواسته دهد که هیچ میل و کش

 کند.احساس نمی

بعد از عقد با آرش همسر دومش آنچه بیش از همه او را 

آزارد، مقایسه دائمی دلسا ما بین همسر متوفی و مردان می

باشد. دلسایی که اطرافش منجمله آرش همسر جدیدش می

تمام ذهنش پر شده از عادل، همسری که دو سال عاشقانه با 

ین مقاسیه را تاب نیاورده و در او زندگی کرد. طبیعتًا آرش ا

 آیدای اجباری برمیصدد اثبات خود از طریق برقراری رابطه

شود. سرانجام تنها و دلسا برای رهایی متوسل به خشونت می

ت اش ثببعد از گذشت دو ماه از عقدشان، طالقی در شناسنامه

 کند که از دید جامعه او راشده و او را تبدیل به فردی می

های خود لقه نامیده و حضورش را خطری برای زندگیمطبیوه

 رانددانند. به همین جهت هر کس به شکلی او را از خود میمی

چرا که باور عموم بر آن است که او مار خوش خط خالی برای 

آنچه این رمان را حائز  فریب و به دام انداختن مردانشان است.

نکات مثبت و کند، نثر ساده و روان و اشاره به اهمیت می

تواند بخشی از ای است که توجه به هر کدام از آنها میسازنده

ها را نمایان سازد. بسیاری ها و مشکالت موجود در خانوادهگره

یم اما ارو بودهاز ما در زندگی کم و بیش با چنین مسائلی روبه

تر شود واقعیتی عینیگونه بیان میوقتی به شکلی داستان

توان آن را تحلیل کرد. از دیگر نقاط قوت ییافته و بهتر م

داستان حضور دلسای وکیل است که در واقع در ذهن دلسا 

هایش به او خط گیریحضور پررنگی دارد و برای تصمیم

توان گفت نمادی از وجدان دلسا است دهد. به عبارتی میمی

 خوانیم.هایش را به روشنی در داستان میکه حرف

ی نوک پیکان اتهام این داستان از جهت

گیرد و ای میرا به سمت جامعه بسته

های دهد تبعات قضاوتنشان می

نابجایشان چه به روز روح و روان افراد 

آورد، تا جایی که افراد را مجبور می

سازد برخالف میل باطنی دست به می

کارهایی بزنند که شایسته 

شان نیست و در باور شخصیت

دلسا از گنجد. از جمله فرار نمی

محیطی که خواب خوش را از او 

اند. جامعه مردساالری که ربوده

معتقدند یک زن به تنهایی قادر به اداره امور زندگی خویش 

کنند تا خود را زیر نیست و با فشارهایشان، زنان را مجبور می

سایه مردی قرار دهند که خط سیر زندگی را برایشان مشخص 

ها، داستان آزادی و استقالل زن کنند. داستان بایدها و نباید

امروز در برابر زن وابسته و منفعل دیروز را به خوبی در این 

 هارمان شاهدیم. مقابله نسل جدید با زنی که خواهان آزادیی

در سایه حمایت خانواده است و زنی که نیازمند مهر و عطوفت 

 ها بیهوده و آزاردهنده است.به جای امر و نهی

ی داریم که با وجود همه تعصبات قومی و در کنار او مرد

کند، سعی دارد تعادلی ای که در آن زندگی میجامعه بسته

اش ایجاد کند و همسرانش را به نحوی شایسته در زندگی

دهد هر بار راضی نگه دارد. اما با همه تالشی که نشان می

اش گیرد که مردانگی و توان بالقوهسنگی سر راهش قرار می

دارد. اما در آخر بهینه امور، او را به آزمون و خطا وامی در اداره

شاهد آن هستیم که عشق مسیر خود را یافته و راهی میان 

کند. همین قدرت عشق، شان باز میهای سرد و خستهدل

کند تا راه را آورد که کمک مینیرویی در آنان به وجود می

ان بوده، شبرای خود هموار کنند و به آن چه آروزی دیرینه

جامه عمل بپوشانند. نکته بارز و مثبت نشان داده شده در 

وجود عارف نوع نگرش او به زنان است که بسیار پسندیده 

این داستان از جهتی نوک پیکان اتهام 

گیرد و ای میرا به سمت جامعه بسته

ای هدهد تبعات قضاوتنشان می

نابجایشان چه به روز روح و روان افراد 

آورد، تا جایی که افراد را مجبور می

سازد برخالف میل باطنی دست به می

شان کارهایی بزنند که شایسته شخصیت

 گنجد.نیست و در باور نمی
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است همه مردان سرزمینمان آن را سرلوحه زندگی خویش 

قرار دهند. مردی که جایگاه به حقی برای زنان قائل است و 

 هد.خواآنان را صرفاً به لحاظ جسمی و مادی نمی

عارف خواهان زنی است که محکم باشد و مشکالتش را با 

زدن رفع کند. در جایی از متن به نقل قول از عارف حرف

کنم، این که به کسی رفتار تو رو تحسین می»خوانیم: می

دی روی تصمیمات سایه بندازه؛ اما برای من این اجازه نمی

ارف با ع« طوری نباش... چون من برای تو این طوری نیستم.

دهد جایگاه واقعی یک زن را هایش نشان میرفتار و دیدگاه

هایی که در سایه حمایت به درستی شناخته و در عین آزادی

دهد، خواهان روراستی و خود در اختیار همسرش قرار می

صداقت از طرف اوست و هدفش از داشتن همسر تنها 

ی خود ای براپایهبستری نیست؛ بلکه دنبال همراه و همهم

 هایگردد تا در کنار یکدیگر به آرامش برسند. خواستهمی

آالیشی که همسر اولش توان برآورده کردن آنها را ساده و بی

کند. ندارد، به دلیل کمبودهایی که در زندگی حس می

گردد به نوع کمبودهایی که الهه همسر اول عارف دارد، برمی

سایه آن بزرگ  ای که درتربیت و همان نگرش مردساالرانه

 هایی در او شده است.ساز ایجاد عقدهشده و سبب

الهه بعد از مصائبی که در زندگی هجده ساله خود در خانه 

دهد پدری پشت سر گذاشته، تن به ازدواجی ناخواسته می

تنها به این دلیل که شاید بتواند رؤیاهایی که همیشه در سر 

ابد. اما پرورانده در زندگی جدیدش به آن دست یمی

خوانی ندارند و معضل های او با تعصبات عارف همبلندپروازی

دار شدن ندارند، به شکل اصلی بعد از فهمیدن آن که توان بچه

کند. در مقابل دلسا تری در زندگیشان نمود پیدا میپررنگ

برعکس الهه زنی است که توانسته با حمایت خانواده جایگاه 

فهمد پس از مرگ همسرش در میاجتماعی خود را دریابد اما 

دانسته؛ چرا که استقالل تنها به ظاهر خود را زنی مستقل می

به لحاظ مادی و داشتن شغل یا مدرک دانشگاهی نیست و 

این متکی به خود بودن باید در ذات فرد باشد. دلسا به دلیل 

آن که در زندگی با عادل از عشق سیراب شده و هیچ گاه 

دگی خود حس نکرده، هیچ گاه به خود کمبودی عاطفی در زن

اجازه نداد که حتی فکر فرد دیگری از ذهنش عبور کند. برای 

کند، گاهی به او حق همین وقتی خود را با الهه مقایسه می

 اشدهد که مردی مجازی را ولو با آیدی تقلبی به زندگیمی

 کند کهکند. درک میراه داده و مشکالتش را به او واگویه می

زنی نیازمند مردی است که شنوای دردهایش باشد و او را هر 

 بفهمد.

 ریزی ساختار یکرسیم پایهاین جاست که به این نتیجه می

زندگی تنها بر روی ظواهر نیست و عمق فطرت افراد دخیل 

ر ای را در کنااست در آن که دو نفر بتوانند زندگی شایسته

زنند، یک می یکدیگر بسازند. تفاهمی که همگان از آن دم

شکلی نوع پوشش یا سالیق یکسان نیست. بلکه نوع دیدگاه 

 های آن زندگیآدمیان به زندگی است که تفاهم را ایجاد و پایه

. هر کدام از سه شخصیت اصلی داستان سازدیمرا مستحکم 

را که در جایگاه خود مورد واکاوی قرار دهیم، به این مهم 

ر نوع تفکری محترمند و ها با هیابیم که انساندست می

رفت های فردیشان پذیبا تمامی ویژگیبایستی شخصیتشان را 

تواند به درستی و مورد قضاوت قرار نداد. آن چه دو فرد را می

در کنار هم قرار دهد، برداشتشان از زندگی و نوع پذیرش و 

دیدگاه آنان به زندگی مشترک است که باعث دوام و 

 شود.ها میخوشبختی زوج

در آخر از دید این حقیر شاید تنها نقطه ضعف داستان، 

انتخاب نامش باشد که سنخیتی با موضوع ندارد. پروانه شدن 

تا  کنندرود که مسیر تکامل را طی میبرای افرادی به کار می

به جایگاهی واالتر برسند؛ اما در این داستان این سیر تکاملی 

ار ات محسوسی در رفترا شاهد نیستیم. تا انتهای داستان تغیر

شود، مگر زمانی که احساساتی نرم و به ها دیده نمیشخصیت

رای کند بگیرید و آنان را وادر میتدریج در میانشان شکل می

رسیدن به آرامش، مسیر جدیدی را برگزینند. درواقع تنها 

گیری نوعی تغییر سیاست و انتخاب دیدگاه را به لحاظ شکل

های اصلی داستان در شخصیتاحساسات رقیق و عاطفی 

 شاهدیم.

در پایان برای این نویسنده عزیز پیشرفت روزافزون خواهانم 

های بیشتر در عرصه نویسندگی برای ایشان و آرزوی موفقیت

 ■ خواستارم.
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 «ملکوت»بررسی رمان  
 «شهناز عرش اکمل» ؛«بهرام صادقی»اثر  

 

 وتکمل نهیآ در مرگ تجربه وسر  به تاج روسیو

 یعنی خود ضد ملکم و جهانشمول و نیادیبن یادهیپد مرگ

 ستندین نکمم گریدیک بدون یزندگ و مرگ. است یزندگ و تولد

 فاقد هم یب یدوگان یهاتقابل گرید سان به واژه دو نیا و

 .تندیموجود

 اساس بر هک است ییهاداستان جمله از یصادق بهرام وتکمل

 یگزند و مرگ یکتکالید شگرینما و دریگیم لکش مرگ دهیا

 .ستین مرگ مفهوم با ارتباط یب زین ما امروز تیوضع. است

 روزها نیا در قمانیتعل حالت و اضطراب و ما گفت توانیم

 تیوضع از یقیدق فهم یصادق. است وتکمل یفضا گریتداع

 به را قیتعل حالت نیا و دارد مرگ دهیپد با مواجهه در انسان

 یهاتیشخص مشابه یطیشرا در ما. شدکیم ریوتص به یخوب

 هکیت یتخت بر هکآنیب) سر به تاج یروسیو. میدار قرار وتکمل

 اردفشیم انسان یگلو بر پنجه( باشد زده

. آمده گرفتار اضطراب و ترس به جهان و

 یسم یهاآمپول ادآوری روسیو نیا ایآ

 یک ظرف است قرار هک ستین دکترحاتم

 دید از هک ییهاپولآم ند؟ک عمل هفته

 خود هک یدرحال بخشنداتیح شهر مردم

 زا وتکمل انسان درواقع. مرگند دست ابزار

 .باشد یخبر را او هکآنیب برد؛یم پناه مرگ به مرگ اضطراب

 مرگ اضطراب رده،ک عیشا سر به تاج موجود نیا هک یاضطراب

 گانهسه الکاش از شیلیت پل یبندمیتقس در هک یاضطراب است؛

 هک مرگ و گناه ،یپوچ یهااضطراب: رودیم شمار به اضطراب

 تیتمام أسی و یدیناام تیوضع در آنها یوجود نیادیبن وحدت

 نیا هک یراست به (7۸-7۹: ۱375ش، یلی: تک)ر. ابدییم

 .است یافتنیدر زین ما امروز اضطراب در نیادیبن وحدت

 حاً اصطال یایدر دن انسان هک است مرگ و سرنوشت اضطراب

 ریدرگ را یمجاز اصطالحاً یایدن در وتکمل انسان و یقیحق

 یقیحق اهایدن نیا از یک دامک میستین آگاه ما هکآن حال. ردهک

 وتکمل یایدن در یهمگ ما هکنیا گو. یمجاز یک دامک و است

 دست مرگ انداختن قیتعو به یبرا و مینکیم ستیز یصادق

 و یمجاز یایدن .میشویم حاتم ترکد یهاآمپول دامان به

 زیتما گاه هک ختهیآم هم به چنان آن امروز یهاانسان ما یقیحق

 .است دشوار هم از آنها

 

 لیگابر هک می« احتضار حال در انسان» لمهک یواقع مفهوم به ما

 ردایپد با اشیوجود ارتباط یدارا و دیگویم سخن آن از مارسل

 یفناور و تهی( مدرن5: ۱3۹0م، یهی: دک)ر. ندیبیم خدا مرگ

 را عتیطب هک ردهک ینیماش به بدل و گانهیب خود از را انسان

 یگانگیازخودب نیا و 2«تراشدیم و خوردیم» «خوره مثل»

 یزندگ از خدا. است ردهک سلب انسان از را یاخالق منش و نشک

 یانسان یهاتجربه نیتریهیبد در او و بربسته رخت انسان

 امروز هک ستین ییتنها نیا سبب به ایآ. مانده تنها مرگ ازجمله

 یاپاره تخته هر به ناشناخته و دهیناد روسیو یک با مواجهه در

 زیگر یبرا یراه یپ در وتکمل انسان مانند به و میزنیم چنگ

 بیفر را خودش انسان یگاه» ترحاتمکد قول به م؟یمرگ از

. است واقف عمر شیافزا یهاآمپول یهودگیب به قطعاً  و «دهدیم

 هک... )و لکال ،یضدعفون ژل ،کماس مانند ییهاابژه هم ما یبرا

 .باشدن شیب یبیفر دیشا( اندافتهی زین یاستعار مفهوم نونکا

 هک یمرگ هراس است معتقد دگریها

 تواندیم است، یآگاه ترس ینوع موجد

 یسو به تکحر و یگشودگ به را ما

. یپوچ طرف به ای دهد سوق قتیحق

: ۱3۹7، یزدییاز عسگر دگر، به نقلی)ها

 را دو نیا از یکی میتوانیم ( ما3۴

 زین وتکمل در شهیاند نیا. مینیبرگز

 از و ردهکن قیتزر آمپول مودت یآقا. است یجار و یسار

 هب شهر لیتبد و مردم مرگ درباره ترحاتمکد سخنان دنیشن

 و گزدینم هم شکک معروف قول به یدسته جمع گور یک

 اما دیجویم را یزندگ او. است ماندن و نمردن از کشعفنا

 مرد. دهیگز النه اشمعده در یخرچنگ سانبه مرگ هک داندینم

 راهش در مرگِ خبر دنیشن با یکرونیآ تیوضع یک در هم چاق

 یپوچ به رو یهراسمرگ همان نیا و ردیمیم مرگ ترس از

 صورت در را مرگ و بوده طلبمرگ همواره هک زین. ل.م. است

 عییتش زین و لکال در آنها نگاهداشت و شیهااندام قطع نینماد

 ،دهیطلبیم شیخو دست به شده مثله فرزندِ جنازه یشگهم

 شیپ مرگ از خبر یب و ردهک یرو بودن زنده و عشق به حال

 دهدیم اجازه و شتابدیم یزندگ یسو به کطربنا و سرمست رو

 .ببرد لذت دوباره یزندگ از عضوش نیآخر

 به اشیآگاه مرگ هک است جوان یمنش تنها انیم نیا در

 جمله از یصادق بهرام وتکمل

 مرگ دهیا اساس بر هک است ییهاداستان

 مرگ یکتکالید شگرینما و ردیگیم لکش

 .است یزندگ و
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 شتاب در او یسو به مرگ هک یوجود با دوباره یتولد و استحاله و مرگ از دنینهراس یاگونه: انجامدیم یزندگ به نگرشش اصالح 

 یاشهیاند همان نیا. است انانس با همواره مرگ هک دهیرس کدر نیبد و ندکیم یخودمالمت ردهک غفلت مرگ از نونکتا هکنیا از او. است

 از یصورت مرگ هکنیا: زدهیم چرخ... و موالنا ،یغزال دگر،یها ارت،کد نوزا،یاسپ و افالطون چون یرانکمتف ذهن در ربازید از هک است

 .ندیاو با همواره انسان تولد لحظه از یزندگ و مرگ و است یزندگ

 تسخ یدوگانگ» استعاره در را یزندگ و مرگ یکتکالید نیا و است تکحر در یزندگ دوشادوش همواره مرگ هک آموزدیم ما به وتکمل

یم نمود آن در یزندگ و مرگ به حاتم ترکد بدن دعوت هک یدوگانگ افت؛یدر توانیم زین -بردیار مکترحاتم آن را به که دک-« جان

 فراز ما بر سر به تاج روسیو جانب از یمرگ اگر یحت .ددا سوق حیصح یسمت به را یهراس مرگ دیبا و بود غافل مرگ از دینبا پس. ابدی

 ما بر هیسا «یگرید» مرگ درباره ضینق و ضد گاه و کهراسنا اخبار دنیشن با هک یمرگ م؛ینکیم تجربه را نینماد یمرگ ما د،ینا

 نیا نیادیبن مسأله اما. ستدیایم ماندیام نارک در( :Bloch, 1996: 3 seeبلوخ؛  ارنست ریتعب به) یتابوت سان به یدیناام و اندازدیم

 :موالنا حضرت قول به. میشویم ساخته هک است رنج نیا در و مینکیم تجربه را رنج ما هک است

 دیآفر آن یپ حق را غم و رنج

 دیپد دیآ یخوشدل ضد، نیبد تا

 خواهد یگشودگ و یخوشدل آن تِینها و میآن هتجرب در وستهیپ ما هک است نینماد یمرگ مفهوم به نیا و دهدیم رشد را ما هک است رنج

 :ردیگیم بهره موالنا حضرت تیب نیا از هوشمندانه اریبس وتکمل در یصادق هکنیا المک انجام و( یأتیه و صورت به سک هر یبرا) بود

 ریمن یزندگان نبودت گر

 ■ریبم مردانه ست مانده دم دو یک

 

 نوشتیپ

 .است شده گرفته( تاج) Crown از اشیهرظا شباهت لیدل به روسیو نیا نام .۱

 ورک بوف از شده گرفته وام .2

 منابع:

 .یو فرهنگیترجمه مراد فرهادپور، تهران، انتشارات علم شجاعت بودن.(. ۱375ش، پل )یلیت

 ه تهران.ارشد فلسفه، دانشگا یارشناسکنامه انیپا ل مارسل.یشه گابرید در اندیگانه امابعاد سه(. ۱3۹0حه )یم، ملیهید

 تهران، زمان وت.کمل(. ۱353، بهرام )یصادق

، صص ۱، ش ۱5، دوره نیفلسفه د. «دگریدر ها یزندگ یو معنا یشیاندمرگ»(. ۱3۹7، مسعود )ییرزایو م ی، علیزدی یعسگر

۴۹-25. 
ul . Translated by Neville Plaice, Stephen Plaice and PaThe Principle of HopeBloch, E. (1969). 

The MIT Press. Cambridge, Massachusetts.  Knight, vol 1, Third printing, 

 
 

 



 

 1399 روردین ماه ف |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوشازندهمشماره    26

 «هانهیآ سرزمینی در پشتِ» رمانبررسی  

 «ونوول یغالم الیل»؛ «علی پاینده»نویسنده  
 

 / نویسنده علی پاینده هانهیآرمان سرزمینی در پشت 

و  نودپاییز هزار و سیصد و  /ویراستاری نسرین قلندری

انتشار توسط نشر هفت / طرح جلد تیم هفت هنر هشت

 چهارصد و بیست و سه صفحه -هنر 

 

 هانهیآاساطیر در سرزمینی پشت 

: عرضه ادبیات در گذر تاریخ دیگویماستاد سیروس شمیسا 

دارد نه خطی. یک نوع ادبی زمانی رو به صعود  یارهیداروند 

تا اینکه به شکلی جدید . رودیماست و زمانی دیگر رو به افول 

 آورد.سربرمی

 ۀهموار در نظر بگیریم، اگر گفته استاد را به شکلی قاعده

ادبی از تاریخ گرفته تا اجتماعی و فانتزی از این قاعده  یهاگونه

 مستثنی نخواهند بود.

اتفاقی که امروزه در سطح جهان اُفتاده و 

همچنان در حال جوالن دادن است، 

 یایباد ۀگونانتزی است. ف ۀگوندگردیسیِ 

کودکانه بودن و  ۀبهانکه در کشور ما به 

غیر منطقی بودن از نظر مخاطب بزرگسال 

محجور مانده است بدون آنکه متوجه 

یمباشیم با این ژانر بیش از آنچه در تصور 

وجود دارد.  هایگفتنراه برای گفتنِ نا  رود

 کبوتی یا اربابهمچون هری پاتر یا مرد عن ییهالمیف اشنمونه

با همین  ییهارمانکه غالبًا از روی  هالمیفاین  و ... هاحلقه

بسیاری را  ، مخاطباناندشدهو در ژانر فانتزی ساخته  هانام

. ناگفته نماند کتابی اندکردهمیخکوب  شانیهارندهیگجلوی 

مثل هری پاتر در سطح دنیا چنان طرفدارانی دارد که 

یمش در اولین روزهای چاپ صف خوانندگانش برای خرید

. جدای از این بماند که از نظر اقتصادی تا چه اندازه انددهیکش

سود آور  اندتوانستهتا به چه اندازه  هاکتابو هم  هالمیفهم 

در موردش حرف بزنم و موضوع  خواهمیمرمانی که  باشند.

 ۀشتنو "هانهیآسرزمینی پشت "اصلی را با او پیش ببرم، رمان 

 شیرازی آقای علی پاینده است. ۀسندینو

رمان فارغ از اصول فرم گرایانه و ساختارگرایانه معمول در 

ایرانی است. این رمان که تاکنون فقط جلد اول آن  یهاداستان

 انتشار یافته و نگارنده امیدوار است زودتر جلد دوم آن انتشار 

 

 

 هافسانهاخشی از یابد با بهره گیری از ژانر فانتزی توانسته است ب

وز ر و اساطیر ایرانی و شرقی را بازآفرینی کند. کاری که امروزِ

هم  اشنمونهدنیا در حال گسترش است.  ۀشرفتیپدر کشورهای 

 است که خدمتتان عرض کردم. ییهالمیفهمان 

یماساطیر ایرانی و شرقی دوباره باز  هانهیآدر سرزمینی پشت 

یت شوند. سیاوش شاهزاده ایرانی تا منجیِ بشر ندیآیم. گردند

. او فر ایزدی را از جدش طهمورث دیو بند شودیمدوباره متولد 

دیوها نجات دهد.  ۀحملرا از  هاانسانتا  دیآیمبه ارث برده. 

 هاانانسهمان دیوهایی که با تدبیر طهمورث دنیایشان از دنیای 

 جدا شد و...

ده و همچنان هم بحث منجی از دیرباز بین ادیان مختلف بو

 یهانامادیان این منجی به  ۀهمادامه دارد. در کتب آسمانیِ 

مختلف و گاهًا  یهانشانهمختلف و با 

مشترک، آمده است. ولی آنچه مسلم 

در جهان  هایمنجاست این است که 

و باز  اندرفتهباستانی به کرات آمده و 

بعد به دنبال منجیِ  یهادورهمردم در 

که  ییهازمان. آن هم در دانبودهدیگری 

و دیگر هیچ  اندکردهاز همه جا قطع امید 

. دانندینمرا توانمند کمک  یایعادبشر 

خصایل  شانیهایمنجمردم باستان برای 

مانند قدرت بدنیِ زیاد،  اندبودهخاص قائل 

هوش بسیار، مهربانی همراه با تحکم در برابر ظالمان و یا وسیله 

 ..و ابزاری خاص و یا.

متناسب با مشکل مردمِ آن  هایمنجناگفته نماند که هر بار این 

دوره و با خصوصیاتی حمایتگرانه مربوط به همان دوره ساخته 

 .شدندیمو بشارت داده 

منجی قرار است از نسل طهمورث  هانهیآدر سرزمینی پشت 

دیو بند باشد زیرا باید کسی باشد که بتواند با فر ایزدی که از 

در  هاانسانرا به خدمت  وهایدبه ارث برده دوباره  جد خود

 آنها به دنیای انسانی جلو گیری کند. ۀحملبیاورد و از 

اکومن داره دیوها را بر ضد دنیای آدمها تحریک می کنه. اون  "

 ۀحملقصد حمله به دنیای شما رو داره، خودش میگه 

 گهآپیشگیرانه. فقط شما هستید که می تونید جلوش وایسین. 

جلوی اون گرفته نشه، هر دو دنیا یعنی هم دنیای آدمها و هم 

 "در آتش جنگ خواهند سو خت. وهایددنیای 

: دیگویماستاد سیروس شمیسا 

عرضه ادبیات در گذر تاریخ روند 

ی دارد نه خطی. یک نوع ادبی ارهیدا

زمانی رو به صعود است و زمانی 

. تا اینکه به رودیمدیگر رو به افول 

 آورد.شکلی جدید سربرمی
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منجی در بعضی ادیان زنده است و در بعضی دیگر در آینده 

متولد خواهد شد و در بعضی ادیان هم سر از دامنِ تناسخ بیرون 

و  ندکیمخواهد کشید و انسانی وارسته در جسمی دیگر حلول 

 تا مردمانش را از دست ظالمانِ متجاوز نجات بدهد. دیآیم

سیاوش طهمورثی که نامش نشان از  هانهیآدر سرزمینی پشت 

، آمده است تا دهدیمدو انسان وارسته از اساطیر ایرانی را 

 دیوها نجات بدهد. ۀحملآدمیان را از 

سیاوش مرد نام آشنای ادبیات اساطیریِ ماست. مردی که به 

به مصائب بسیار گرفتار شد و  اشیقلبخاطر پاکدامنی و خوش 

ه ایران زمین کشت ۀنیریدافراسیاب دشمن  ۀسیدسدر نهایت با 

شد. طهمورث هم مرد نام آشنای اساطیریِ ماست. از معدود 

پادشاهان اساطیریِ ایرانی است که به جادو و جادو گری شهرت 

زیرا با این هنر خود  ردیگینمدارد ولی هرگز مورد نکوهش قرار 

را از شر دیوان شرور نجات بدهد و آنها را تحت  هاانسانتوانست 

حاکمیت خود دربیاورد و به طهمورث دیو 

  بند شهرت یابد.

صحبت از دیو شد. به راستی دیوها چه 

 موجوداتی بودند؟

 تواندیمدر عین سادگی  سؤالجواب این 

بسیار پیچیده باشد. دیوها در فرهنگ 

از  .اندآمدهطیریِ ما به معانیِ گوناگون اسا

شیطان یا اهریمن، جن، غول، از خدایان آریاییِ هندوها  "جمله

مثل دیوانا، خدایان شر  شدندیمکه به نوعی رب النوع خوانده 

و گناه، افراد کج اندیش و طمع کار و یا حتی این واژه به بومیان 

. شدیمطالق فالت ایران که خیلی زشت بودند و قوی هیکل ا

ودند ولی ب ترشرفتهیپاین بومیان در صنعت و نوشتن از ایرانیان 

یمبافتنی بلد نبودند به همین خاطر پوستین را با شاخ و دم 

 .دندیپوش

از میان این معانی چند تایشان قابل تأمل است. دیو به معنای 

شیطان یا اهریمن و دیو به معنای جن و مورد آخری بومیانی 

 شد.که گفته 

در سانسکریت همان اهریمن  "دوا"در اوستا یا  "دئو "دیو یا

موجودات شر و تبهکار و دیو دیوان است. هم  ۀنندیآفراست که 

ردیف جادوگران محسوب و در جاهایی هم به مذاهب غیر ایرانی 

. در واقع دیو در مذاهب غیر ایرانی همان شودیماطالق 

 "زئوس "یا  "وسدئ"خداست. دانشمندان زبان شناس کلمه 

 یاهزبانمشتق از آن را در بعضی از  یهازبانیونانی و التین و 

. دوا در دانندیمو دوا دارای یک ریشه  جدید اروپایی با دئو

سانسکریت به معنای روشنایی و در نزد هندوها به معنای خدا 

 .شودیماستفاده 

ان ایزرتشت خد ۀدیعقدر مواردی هم دیوان ایزدانی بودند که به 

 . مثل: ارشکو )دیو حسد( یا زمک )دیو زمستان(.اندبودهدروغین 

که اجنه با دیوان یکی باشند، چون همانند هم  رفتیمگمان 

ید فردوسی دیو سپ ۀشاهنامتغییر حالت بدهند. در  توانستندیم

خود را به صورت گورخری دربیاورد و غیب شود. در  تواندیم

تش آفریده شده و قدرت تغییر که اجنه از آ میخوانیمقرآن 

به شمایل انسانی درآمده یا مخفی  توانندیمحالت را دارند و 

بمانند. با این وجود در دین اسالم این دو از هم جدا محسوب 

چون در وجود واقعی بودن دیو تردید است ولی در قرآن  اندشده

به صراحت به موجود بودن اجنه اذعان شده است. مورد دیگر 

دیو مظهر شرارت و بدی است ولی در دین اسالم در بین اینکه 

به خدا و گروهی متمرد داریم که به اصطالح  مؤمناجنه گروهی 

. ولی با این وجود مترجمان شوندیمجز ماردین محسوب 

 .اندکردهفارسی اجنه را دیو ترجمه 

. کندیمموضوعی که اینجا جلب توجه 

 .وهاستیدصفت انسانی قائل شدن برای 

شهر نشین هستند و متمدن چون  هاآن

. تنها عنصر غیر انسانِی اندبودهنوشتن بلد 

همچون گراز است که به  یهادندانآنها 

بخاطر ترس از این موجودات  رسدیمنظر 

به آنها نسبت داده شده باشد. با این 

. بومیان فالت ایران. میرسیماوصاف است که ما به معنای سوم 

یمدیم به افراد زورمند و دلیر هم اطالق ق یهازماندیو در 

فردوسی  ۀشاهناماست و اگر همین موضوع را با دیوهای  شده

اساطیریِ ماست مقایسه کنیم خواهیم دید این واژه  ۀنیگنجکه 

به افرادی از سرزمین مازندران البته نه مازندران کنونی بلکه به 

ب سرزمینی در شرق نزدیک هندوستان و در جاهایی در غر

ازندران م ۀمنطقنزدیک شام به کار رفته چنانکه بیشتر دیوها در 

یمقرار دارند و وقتی که کاووس شاه برای تصاحب مازندران 

دیوها قدرتمندتر است، او و لشکرش  ۀهمدیو سپید که از  رود

که با تدبیر و قدرت رستم پهلوان اساطیریِ  کشدیمرا به اسارت 

کی از موارد جدا شدن دیوها از . اینجا یشودیمایرانی کشته 

. آن زمان که از مغز و خون دیو سپید دهدیمانسانی رُخ  ۀطیح

. حال شودیمبرای بیناییِ چشم کاووس شاه و لشکرش استفاده 

دارند به  ییهاخصلتچرا فقط تعداد معدودی از دیوها چنین 

فراوان این واژه در موارد گوناگون است که گفته  ۀاستفادخاطر 

دیو  شوندیمآنهایی که با عنوان دیو معرفی  ۀهمچون  شد.

 واقعی و مورد نظر نیستند.

 هانهیآحال به دلیل استفاده کردن از دیو در سرزمینی پشت 

باشند که از جامعه  ییهاانساننماد  توانندیم. دیوها میرسیم

دیوها در فرهنگ اساطیریِ ما به معانِی 

شیطان یا  ". از جملهاندآمدهگوناگون 

اهریمن، جن، غول، از خدایان آریایِی 

یمهندوها که به نوعی رب النوع خوانده 

 .شدند
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یم. افرادی که به نوعی طرد شده هستند و حال اندماندهجدا 

ره به این جامعه برگردند ولی با اصول خودشان و دوبا خواهند

به هر شکل شده دیگران را با خود هم خوان کنند. افرادی که 

جامعه آنها را یا به خاطر جسارت بیشترشان یا به خاطر تخطی 

جدا شده از دیگرانند. دیگر  اندنهادهاز اصولی که حاکمان بنا 

که مجالی  و اکنون کنندینمحس  شانیباورهاخورشیدی در 

به هر قیمتی  خواهندیمتا به این جامعه رخنه کنند  اندافتهی

 خواهدیمفقط  هانهیآشده وارد شوند. اکومنِ سرزمین پشت 

انتقام بگیرد. انتقام سالهایی که در انزوا زندگی کرده و یا شاید 

انتقام خورشیدی که سالها از او و هم نوعانش گرفته شده. 

امید، همان عنصرحیات بخش. او و هم  ۀبارقخورشید، همان 

نوعانش که بعد از یاد دادن صنعت و نوشتن و زبان آموختن به 

شتن برگ ۀاجازجای تشکر و تقدیر، طلسم شده و به انزوا رفته و 

برگردند و انتقام سالها عذاب و گرسنگی  خواهندیمندارند، حال 

  نبوده را بگیرند. شانیهایکینکه جواب 

که از دوستی با آنها  داندیمرا موجوداتی خائن  هاآدماکومن 

 باید حذر کرد.

همانطور که اکه منه به زور جهی را از "

اکومن فریاد زد:  بردیماتاق بیرون 

ز ا ترپستمطمئن باش خیانتکارتر و 

ینمموجودی در تمام جهان پیدا  هاآدم

. این حرف پدرت رو همیشه بیاد یکن

 "داشته باش.

آدم بجای انسان در این جا بسیار  ۀکلماز بجا  ۀاستفاد

هوشمندانه است. آدم موجودی دو پا که فقط شکل انسان را 

 یهاخصلتداراست ولی انسان همان موجودی است که دارای 

بزرگ منشانه است و سزاوار سجده شدن و سجده کردن در 

 مقابل باری تعاالست.

و گیراست. در این رمان بسیار ساده  وهایدمدرن از  ۀاستفاد

استفاده از نام دیوهای اساطیری ایرانیِ به غنای رمان افزوده 

از دیوانی است که در متون پهلوی از  "اکه منه  "است. 

. دیوان از نژاد اکه منه هستند. رودیمآفریدگان اهریمن به شمار 

رفتار بدشان به اکه منه  ۀجینتدیویسنان یا دیوپرستان در 

که  رودیمترسِ آن  هانهیآرزمین پشت . انگار در ساندوستهیپ

دوباره دیو پرستان یا افراد طرد شده دوباره برگردند و شرایط 

 عادی دنیای انسانی را بر هم بزنند.

 تنها به فرهنگ هانهیآارجاعات برون متنیت در سرزمینی پشت 

و گاه پای پیامبران الهی  شودینماساطیریِ ایرانی و شرقی ختم 

. آنجا که اُراکیس اسب بالدار پسر بزرگ کشدیم را هم به میان

پادشاه اسبان از فرمان حضرت سلیمان سر باز می زند و در قعر 

 دیآینمو از آب بیرون  کندیمدریاها خود را مخفی  نیترقیعم

و او در دنیای  شودیمتا اینکه دنیای آدمها از دنیای دیوها جدا 

 .ماندیمدیوها 

قدیمی آمده است، اسب از باد جنوب همان گونه که در کتب 

یمآفریده شده است و تا زمان حضرت سلیمان در آب زندگی 

آن  دیآیم. سپس به فرمان حضرت سلیمان از آب بیرون کرده

این شرط  هاانسانهم به شرط اینکه زن بر او سوار نشود. ولی 

یمپروازشان را از دست  یهاها بالاسبو  کنندیمرا نقض 

 .دهند

اسب چند بار بال زد و دوباره به حالت ثابت درآمد. ادامه داد:  "

به دستور حضرت سلیمان پشت  هااسباما آن زمان که تمام 

 هااسبسر پادشاهشان به خشکی آمدند، پسر بزرگ پادشاه 

فرمان پدر نبرد و خود را در دورترین دریای عالم مخفی کرد و 

هنوز هم تعداد بسیار  بحری پدید آمدند که یهااسباز نسل او 

و بال  کنندیمقلیلی از آنها وجود دارند که در دریاها زندگی 

 "هم دارند.

و با راویِ همه چیز  کندیماینجاست که مخاطب موضوع را باور 

 شودیمرمان همراه  یهاتیشخصدان و با 

همزادپندارانه ماجرای اُراکیس  یاگونهو به 

 .ردیگیمرا پی 

غ به طرق گوناگون در استفاده از سیمر

مدرن و  یهانوشتهکتب اساطیری یا در 

پست مدرن باعث شده این موجود 

شهرت بسیار بیابد و کارکردهای گوناگون در  یاافسانه

 گوناگون ادبی بگیرد. اما به راستی او کیست؟ یهاغالب

بسیار پیچیده است اما موضوعی که مسلم است  سؤالجواب این 

اوست که خود خالق است و مخلوق  ۀونخداگشخصیت مقتدر و 

خود. نقش او را در ادبیات اساطیریِ ما بیشتر از هر جای دیگری 

فردوسی بزرگ جستجو کرد. سیمرغ موجودی  ۀشاهنامباید در 

است خداگونه که تواناییِ شفا بخشی و تدبیر باالیی دارد. دارای 

ف که برخال یاگونهخصلت جادوگری البته از نوع سفیدش، به 

. بسیار مقدس و در ردیگینمجادوگرانِ دیگر مورد نکوهش قرار 

خاص که  یهاانسانعین حال بسیار ترسناک است و فقط با 

 .کندیمخاص هستند مالقات  یهاقدرتدارای 

از سیمرغ همیشه برای نجات دادن جان قهرمانانِ داستان بهره 

دارد. اما  هم همین کارکرد را هانهیآ. در سرزمینی پشت اندبرده

که بر  یایماهبرای رسیدن به او باید از سد ماهی کر گذشت. 

در آب شنا کند. او محافظ درخت  تواندینم هایماهخالف دیگر 

سرزمین  یهادرختهمه تخمه است که با گرده افشانیِ خود 

. درختی نیمه سنگ و نیمه گیاه که باالی کندیمدیوها را بارور 

و با راویِ  کندیممخاطب موضوع را باور 

رمان  یهاتیشخصهمه چیز دان و با 

همزادپندارانه  یاگونهو به  شودیمهمراه 

 .ردیگیمماجرای اُراکیس را پی 
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ل زندگیِ سیمرغ است. کسی که راز این درختِ همه تخمه مح

. ماهی کر که او هم موجودی داندیمغلبه بر دنیای دیوها را 

، سد راه رسیدن شودیماساطیری است و از نوع دیوها محسوب 

به سیمرغ است. براستی چرا او خاصیت نیش زدن دارد؟ شاید 

او هم در این رمان نوعی از نماد است. سیمرغ برای انسانِ 

غایت است و مکان او بلند مرتبه ترین جایگاه. اگر اساطیری 

انسانی بخواهد به این جایگاه برسد و این دیدار را داشته باشد 

باید خود را برای مواجهه با هر حرفی یا هر چیزی آماده کند، 

ینمکه حتی  یایماهحتی اگر به خطر ماکی ماهی کر باشد. 

اما بعدش حتماً به خود در آب زندگی کند.  ۀزیغربر طبق  تواند

 شفا و کامیابی خواهد رسید.

سیاوش و مینا کامالً به نزدیک آب رسیده بودند. آبی که به  "

درخت سخنگو متعلق به دریای فراخکرت یا وروشکه بود.  ۀگفت

خود داشت. دریایی که در آن  ۀاحاطدریایی که کوه هرا را در 

یماه. دیکشیمموجود خطرناکی بنام ماهی کَر انتظارشان را 

مواظبت از درخت همه  اشفهیوظکه  یا

تخمه بود. درختی که دنیای دیوها از 

. درختی که شدیمبذرهای آن بارور 

موجودی بنام سیمرغ را در باالی خود 

داشت. موجودی که قرار بود جواب تمام 

 "سیاوش را بداند. یهاسؤال

سیمرغ قرار  هانهیآدر سرزمینی پشت   

بشریت را نجات بدهد. همان سیمرغی  ۀهمهم  است که این بار

که روزی با زال و رستم هم پیمان بود، حال با سیاوش 

در نزد خدای عهد و پیمان،  هاانسانطهمورثی برای نجات جان 

، آن هم به شرط اینکه سیاوش بنددیممیترای بزرگ پیمان 

 پادشاه عادلی باشد.

که در طول مخاطب با هر قدمی  هانهیآدر سرزمینی پشت 

. کندیمبا یک اسطوره اساطیری برخورد  دیداریمداستان بر 

 شانیهایبعضکه  ییهااسطورهکه هر کدام نقش خود را دارند. 

 یاسانهافآشنایند و متأسفانه بیشترشان محجور مانده از ادبیات 

 ما هستند.

دیگری بزنیم که در داستان نشانه و  ۀاسطوربد نیست سری به 

بانوی زیبایی که سوار بر  "میترا"ده اما نامش نه. وجود او آم

. این سالح حاویِ هزاران تیر بردیمجنگی، دیوان را سر  ۀگردون

براق کشنده است. اما سالح اصلیِ  یهاسالحو خنجر و تبرزین و 

او گرز صد گره و صد تیغه است. میترا خود از دیوان آیین 

 نده از یشت ها به طورزرتشتی بوده که از آثار باقی ما ۀنوخاست

. بردیممحسوسی دگرگون شده است و خود دیوان را از بین 

گرز سالح جنگی معروف ایرانیان بوده که بارها کار کرد آن را 

 .میاخواندهفردوسی  ۀشاهنامدر 

نور  ۀنقطکه آن چیست! یک  دیرسینمدر ابتدا دقیق به نظر "

باالی سر اکومن  درخشان که از آن سوی افق و از یاستارهمثل 

گردید و هر  ترکینزدو اِکامینی ها ظاهر شد و نزدیک گشت و 

! لشکرِ دیگردیم تریآسمانو  ترینوران شدیم ترکینزدچه 

دیوها بار دیگر بر جا متوقف شدند. همه سرها را رو به باال کردند 

نگریستند. در  شدیم تربزرگو به آن نورِ عجیب که بزرگ و 

د و ش ترکینزدمشخص نبود که چیست اما بعد که ابتدا دقیق 

 ۀنگردوگردید. اِنگار یک  ترمشخصهم آمد مشخص و  ترنییپا

طالیی رنگِ نورافشان بود که اسبانی سفید رنگ و نورافشان آن 

بال  هااسبو در آسمان به حرکت درمی آوردند.  دندیکشیمرا 

 تاده بود که. روی گردونه زنی زیبا ایسدندیدرخشیمداشتند و 

. با دست چپ گویی افساِر دیدرخشیمو گردونه  هااسبمثل 

گردونه را گرفته بود و در دسِت راستش گویی  ۀدستو  هااسب

یک گرزِ زرین قرار داشت. روی سرِ زن 

نیم تاج طالیی رنگی قرار داشت با 

جواهرهای نورافشان که گیسوانِ طالیی 

 ۀدنبال. دادیمرنگ زن را سر و شکل 

گیسوانِ زن از زیر نیم تاجِ جواهر نشان 

به پشتِ سرش هدایت و در آسمان به 

 مانند باد به پرواز درمی آمد.

نورِ طالیی رنگ  یهاگردهکه اِنگار از گردونه  دیرسیمبه نظر 

. بر سر لشکرِ دیوهایی که گردونه زدیریمبر زمینِ زیرِ پایش فرو 

منه که کمی دورتر از  . بر سر اکومن و اکهشدیماز روشان رد 

او سوار بر آسین ایستاده بود و دیگر سردارانِ دیو. بر سر 

دروگونی های باقیمانده. بر سر سیاوش و مینا و دروگ. بر روی 

نوری  یهاگردهتاالرِ مرمرینِ اسکادین. بر روی زمین و زمان. 

اما هنوز به طور کامل بر زمین  دندیرسیمکه طال به نظر 

 .شدندیم ننشسته خاموش

گردونه از روی سر همه گذشت و از باالی تاالر نیم چرخ زد و 

کمی آن طرف تر از سیاوش که مینای نیمه مدهوش را در 

 ۀصحنآغوش داشت بر زمین فرود آمد. همه مبهوت به این 

. گردونه که متوقف شد، زن از آن پیاده ستندینگریمعجیب 

حرکت درآمد. زنی قد گردید. آرام و با وقار به سمت سیاوش به 

نور اطراف صورت و  یهاشرارهبلند بود و الغر اندام و کشیده. 

 آمدیمناندامش  ۀاندازبدنش را دربرگرفته بود. با اینکه اصالً به 

اما اِنگار که با هر حرکتش و هر گام که برمی دارد زمین و زمان 

 که شد سیاوش مینا را روی زمین ترکینزد. دیلرزیمزیر پایش 

که آن  دیرسینمنظر  در ابتدا دقیق به

 یاستارهنور مثل  نقطۀچیست! یک 

درخشان که از آن سوی افق و از باالی سر 

اکومن و اِکامینی ها ظاهر شد و نزدیک 

 .گردید ترکینزدگشت و 
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گذاشت و از جا برخاست. یکجورهایی اِنگار که در درون حس  

بسیار با احترام رفتار  ستیبایمکه در حضورِ این زن  کردیم

کند. زنی بسیار زیبا که هیبتی عجیب داشت و زمین زیر پایش 

. نزدیک سیاوش که رسید، سیاوش ناخودآگاه سرش را دیلرزیم

یمم به سیاوش پایین انداخت. گویی نگاه زن که مستقی

چنان پرنفوذ بود که سیاوش قدرت نگاه مستقیم بر  ستینگر

که  شدیمچشمان او را نداشت. آتش و گرمایی از او ساطع 

. زن در یک قدمیِ سیاوش متوقف شد. چند لرزاندیمسیاوش را 

به سیاوش نگاه کرد. سیاوش قدرت چشمان پر نفوذ او  یالحظه

میخکوب و مبهوت به این  . هَمِگانکردیمرا بر خود حس 

. حتی اکومن کردندیمعجیب و باور نکردنی نگاه  یهاصحنه

چنان مسحور شده بود که جرأت دستور دادن را نداشت. زن 

دست راستش را باال آورد و گرز را در مقابل سیاوش گرفت. با 

 کردیمصدایی پر طنین و غیر انسانی که تا عمق وجود نفوذ 

را فره باشی چ ۀستیشاگفت: امیدوارم که 

که اگر از راه راست منحرف شوی فره تو 

 را ترک خواهد کرد.

دستانِ لرزان سیاوش باال آمدند و 

ناخودآگاه گرز را از زن گرفتند. وقتی گرِز 

، یک آن حس کرد که گرفتیمزرین را 

و نیرویی عظیم  لرزدیماِنگار تمام بدنش 

ا باال آورد، دید که . بعد که سیاوش سرش رردیگیماو را در بر 

طالییِ نورافشان در  ۀگردونزن پشت به او کرده و به سمت 

 دیلغزیم هاعلفحرکت است. ردایی پشتِ سرش بود که روی 

. زن سوار گردونه شد و شدیمو از اندامش نور و حرارت ساطع 

 هااسبرا این بار با دست راست گرفت. کمی بعد  هااسبافسار 

یمبال زنان در حالیکه گرد و خاک به پا به حرکت درآمدند و 

گردونه را از زمین بلند کردند. گردونه در آسمان به پرواز  کردند

درآمد، از باالی تاالرِ اسکادین نیم چرخ زد، از باالی سر سیاوش 

و مینای مدهوش و بعد لشکر دیوها و اکومن و اکه منه و دیگر 

که ناگاه  دیوهای زره پوشِ پشت سرشان گذشت و همانطور

ورِ ن ۀذرآمده بود در اُفق تاریک از دیِد انظار ناپدید شد. آخرین 

سحرآمیزش که از دید پنهان شد، و اُفق بار دیگر تاریک گردید، 

گویی سحرِ حاصل از حضورش هم به همراهش رفت. اکومن که 

اِنگار اولین شخصی بود که از سحر آزاد شده است، سرش را 

اه فریاد کشید: این هام فقط جادوئه. گول چند بار تکان داد. ناگ

 "نخورید. حمله کنید.

و  لرزدیموقتی گرز را گرفت. یک آن حس کرد تمام بدنش  "

 "... ردیگیمنیرویی عظیم او را در بر 

اجازه بدهید باز گذری بر بحث منجی بزنیم. انگار این منجی 

. تملل شرقی و غربی بدون سالح امکان پذیر نیس ۀهمبودن در 

فر ایزدی است و  ۀنشانگرز زرین  هانهیآدر سرزمین در پشت 

ایندر کور را از بین برد و با کشتن او  شودیمفقط با این سالح 

 پادشاه دیوان شد.

 هااسطورهکه کاربرد، یادآوری و سطح استفاده از  رسدیمبه نظر 

هر مخاطبی را به خواندن این رمان  هانهیآدر سرزمین در پشت 

 .کندیمترغیب  هااسطورهشناخت این  برای

ینماساطیری خود به تنهایی  یهااسطورهشکل مدرن دادن به 

کار آسانی باشد ولی باید قبول کرد که بسیار جذاب و  تواند

 شیرین است.

بد نیست گذری هم بر دنیای جادوگری در سرزمین پشت 

. جادوگر در این رمان شیداسب است نیتریقوبزنیم.  هانهیآ

شیداسب همان وزیر دانای طهمورث است که در داستان زنی 

و  شودیمبوده که عاشق شاه طهمورث 

و با جادو دنیای  کندیمبخاطر او هر کاری 

و  کندیمجدا  هاانساندیوها را از دنیای 

و  کندیمآنها را از نعمت خورشید بی بهره 

. در شاهنامه بردیمدر سیاهِی مطلق فرو 

او طهمورث به  یهاییراهنما با میخوانیم

پادشاهی عادل تبدیل شد و فر ایزدی به او 

 دادیمداده شد. مقامی خداگونه که او را از بسیاری بالیا نجات 

بقیه حرف او را بدون کوچکترین تخلفی انجام  شدیمو باعث 

یمدهند. و این فر به صورت ارثی به فرزندان ارشد او منتقل 

در دنیای امروز این ارث  هانهیآینی پشت . تا اینکه درسرزمشود

 .رسدیمبه سیاوش طهمورثی 

نقش شیداسب از یک انسان وارسته به انسانی جادوگر تبدیل 

. نقش جادو در فرهنگ شودیمکه باعث ظلم به دیوها  شودیم

جادو در فارسیِ میانه  ۀواژاساطیریِ ما بسیار جالب توجه است. 

 بکار رفته "یادو"ت. که در اوستا از واژه جادوک گرفته شده اس

 است.

جادو یا  "در دایره المعارف فارسی در تعریف جادو آمده است

فسون ا ۀلیوسسحر فن تسخیر قوای طبیعی و فوق طبیعی به 

و اعمال مخصوص دیگر با تشریفات خاص است. جادو از لحاظ 

غایت به غایت علم نزدیک است و مهار کردن قوای طبیعی و 

 "موافق و دلخواه است. هاآنن تغییر داد

جادوگر در فرهنگ اساطیری ما گاه به فرد نیرنگ باز و گاه به 

استفاده  دهدیممعنای فردی که کارهای فوق طبیعی انجام 

و گاه  اندبودهشده است. افراد در اساطیر ما گاه جادوگر 

شیداسب همان وزیر دانای طهمورث 

است که در داستان زنی بوده که عاشق شاه 

یمو بخاطر او هر کاری  شودیمطهمورث 

 .کند
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 ۀشاهنامجادوکُش و برخی دیگر مانند کیخسرو و فریدون در 

 و هم جادوُکش. اندبودهادوگر فردوسی هم ج

اولین کاربرد جادو در شاهنامه مربوط به طهمورث دیو بند فرزند 

هوشنگ بوده است. که به کمک شهرسپ وزیرش که مرد با 

که به فر ایزدی  شودیمپاک  هایبدایمانی بوده است چنان از 

و به همین خاطر به  کشدیم. اهریمن را به بند رسدیم

 .ابدییمشهرت  طهمورث دیوبند

رمان با تاثی از این داستان آن را به عنوان نقطه عطفی  ۀسندینو

 ۀنقط. دیوان و جادوگران را در بردیمدر داستان خود به کار 

تا اینکه این دو  بردیم. داستان را پیش دهدیممقابل هم قرار 

تا فصل جدیدی از رمان را در جلد بعدی رقم  وندندیپیمبه هم 

همورث فر ایزدی را به عنوان ارث خود برای فرزندانش بزنند. ط

. مقامی که فرزندان او را در مقابل موجودات گذاردیمبه جا 

. آنچنان که سیاوش در مقابل سیمرغ کندیمماورالطبیه مقاوم 

  و با او حرف می زند. ستدیایمبا آن همه شکوه و عظمت 

 هاانساناین موجود )سیمرغ( به زبان  "

اما لحن صدایش انسانی  گفتیمسخن 

نبود. سیاوش به تِته پِته اُفتاد و نتوانست 

پاسخی بدهد. سیمرغ برگشت و نگاهی به 

انداخت. وقتی اِنگار خیالش  اشالنهسمت 

راحت شد دوباره رو  شیهاجوجهاز بابت 

یمبه سمت سیاوش کرد. گفت: اینجا چه 

آمدن به اِی فرزند آدم؟! کمتر موجودیست که جرأت  یخواه

اینجا را داشته باشد. نه دیوها، نه پریان، نه جادوگران، و نه حتی 

یک اژدها. هیچ موجودی جرأت آمدن به این مکان را ندارد. تو 

 ؟!یاآمدهچگونه بدین باال 

سیاوش کمی به خودش مسلط شد. در حالی که صدایش هنوز 

م. بیابتا پاسخ سواالتم را از تو  امآمدهگفت:  دیلرزیمبه شدت 

 را می دانی. هاپاسخهمه به من گفتند که تو 

سیمرغ کمی تغییر کرد چیزی شبیه پوزخند یا از خود  ۀچهر

راضی بودنِ بیش از حد. سیاوش ادامه داد: گفتند که پیش از 

و همه جواب  اندآمدهدیگری هم نزد شما  یهازادهمن آدمی 

 .اندگرفتهسواالتشان را از شما 

 اشچهره. چیزی میان پوزخند و لبخند. سیمرغ پوزخند زد

از روی آن ضمیرش را خواند.  شدینمجوری بود که به راحتی 

که  شدیمباعث  دیتابیمنور خورشید که از روبرو بر صورتش 

که در جهت خورشید بودند به شکلِ عجیبی  ییهااندامصورت و 

دیگری هم تاکنون  یهازادهبرق بزنند. گفت: بله، شاید آدمی 

شان جواب سواالتشان را  ۀهمبه نزد من آمده باشند. اما 

 .اندنگرفته

سیمرغ چند گامِ سنگین به سمت سیاوش برداشت. سرش را 

ادامه داد: حتی شاید  تهدیدوار کمی رو به سیاوش پایین آورد و

بعضی هاشان زنده هم برنگشته باشند؛ چه برسد به جواب 

 .سؤاالت

و کالم  دیلرزیمعاع صدایش همه جا تحت ش زدیموقتی حرف 

 .انداختیمسنگینش در هوا طنین 

سیمرغ گام دیگری جلو آمد. سرش را پایین آورد و به سیاوش 

یمنگریست. گویی با نگاهش داشت درون ضمیرِ سیاوش را 

همینطور ژرف به سیاوش نگریست.  یالحظه. چند خواند

ییر کرد. تغ اشچهرهسرانجام سرش را دوباره باال آورد. حالت 

 بپرسی. یتوانیمگفت: بسیار خوب آدمی زاد. 

را مرتب  شیهالباسسیاوش از جا برخاست. سعی کرد کمی 

بر اکومن و دیگر دیوها پیروز  توانمیمکند. گفت: چگونه من 

 را بگیرم؟ هاآدمبه دنیای  هاآن ۀحملشوم و جلوی 

ب رو به تعج اشچهرهساکت شد. حالتِ  یاهیثانسیمرغ چند 

سیاوش او را  سؤالرفت. گویی چیزی در 

به فکر واداشته بود. سرانجام گفت: اگر من 

به تو کمک کنم، راه تو راه پادشاهی 

خواهد بود. آیا تو برای آن آماده هستی؟ 

آیا تو یک پادشاه عادل خواهی بود؟ 

 پادشاهی عادل، شاید هم برای دیوها...

ساکت شد و دوباره ادامه  یالحظهسیمرغ 

 "..هاآدماد: هم برای د

سیاوش به کمک جادوگری به نام مینا که نیمه انسان و نیمه 

جادوگر است پا به دنیای دیوها گذاشته است. انگار دنیا وارد 

شده است که قرار نیست هیچ موجودی در آن  یاچرخه

فراموش شود آن هم به کمک موجودات نیمه انسان و نیمه دیو 

از جادوگرها در قالب مدرن و پست  یا نیمه جادوگر. استفاده

گوناگون همیشه جذاب بوده و هست.  یهاداستانمدرن در 

از  اشییجادو یهاتیشخصگاهی نویسنده برای نشان دادن 

رفتاری یا ظاهری که خیلی هم مورد توجه نیستند  یهانشانه

که  فهمدیمو مثالً مرد عنکبوتی خیلی اتفاقی  کندیماستفاده 

بناکند یا هری پاتر رفتارهای خاص از خودش چس شیهادست

نویسنده خاصیت  هانهیآ. در سرزمین در پشت دهدیمبروز 

. جهی یا دهدیمجادو را در باهوشی و طنازِی افرادش بروز 

 .ترندباهوشسونوکو یا مینا موجوداتی هستند که از بقیه 

 جهی و مینا و شیداسب چشمان سبزِ براق دارند و به راحتی

. همان طور که متوجه کشندیمری را به تسلط خود دیگ 

زن هستند. یونگ در این  هاداستانجادو گرها در غالب  دیاشده

، دلیل این موضوع عنصر مادینه در وجود مردان دیگویممورد 

رمان با تاثی از این داستان آن  سندۀینو

را به عنوان نقطه عطفی در داستان خود به 

 نقطۀ. دیوان و جادوگران را در بردیمکار 

 .دهدیممقابل هم قرار 



 

 1399 روردین ماه ف |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوشازندهمشماره    32

است. که همیشه این عنصر در رؤیای مردان به شکل جادوگر 

گون است. . و این امری مشترک در جوامع گوناکندیمزن جلوه 

که وجود زنِ جادوگر نماد همان  شودیمدر کل این گونه تصور 

 ۀنیشیبموجود در ناخودآگاه مردان است و به  ۀزنانعنصر 

به نگاه منفیِ مردان نسبت  شودیمفرهنگی که در پی آن تصور 

 .شودیمبه زنان در طول تاریخ است مربوط 

ذیریِ مردمِ هر باور پ ۀاندازجادو و جادوگری در جهان بسته به 

وجود داشته و دارد. در اوستا آن را به ارواح پلیدی  یامنطقه

نسبت داده اندکه بر ضد یزدان پاک و نیروهای خیر و شر در 

آن را در ایران باید به مردمان نجد نسبت داد.  ۀشیرنبردند. 

اقوامی بومی که به یزدانی که قدرت تغییر شکل دادن دارند 

 .اندبودهمعتقد 

چه . آناندبودهنظر ایرانیان باستان جادوگران بر دین اهریمن  در

که بازمانده از دوران ساسانیان است  "روایت پهلوی"که از کتاب 

یم. خوانده باشدیمو شامل دستورات دسته جمعی از موبدان 

. شدیم. جادوگری دومین گناه بزرگ بعد از قتل محسوب شود

 رای مقابله با جادوگری آمدهدر کتاب وینداد زرتشت دستوراتی ب

یمخود زرتشت را جادوگر  یادورهاست. ناگفته نماند که در 

که او با شفا دادن اسب پادشاه و راضی کردن او به  دانستند

ایمان آوردن به دین زرتشت از این تهمت و مجازات آن جان 

 سالم به در برد. در باستان گاه درمانگران و طالع بینان

 دهدیم. این نشان دانستندیمرا جز جادوگران  و اخترشناسان 

که گاهی الزم و گاهی  اندبودهجادوگران در دو قطب خیر و شر 

. چنانچه زرتشت به عنوان جادوگری اندشدهیممضر محسوب 

یمخیر آن  یهانمونهدرمانگر مورد ستایش بوده است. از دیگر 

نی )چون به ضد زهر بودن فریدون پادشاه اساطیری ایرا توان

 ( اشاره کرد.شناختیمپادزهرها را  ۀهم

جادو و جادوگری عنصری برای ایجاد کشمکش در سرزمین 

 کشدیم. آنقدر مخاطب را به درون خود شودیم هانهیآپشت 

که تعلیقی نامحسوس را در خود احساس کند و به شکلی افسون 

یمبر راه به ماهی کر  ۀانیمبار ماجرای داستان را پی بگیرد. در 

. رودیمو با پیش فکری از درخت سخنگو به پیشوازش  خورد

تا اینکه سیاوش به  شودیممخاطب در گیر اضطرابی نهانی 

تا با فضایی خاص  کشدیم. تازه نفس راحتی پردیمدرون آب 

که همراه با سیاوش  خواهدیم. شودیمدر اطراف سیمرغ همراه 

هی کر دست و پنجه نرم از سیمرغ دور شود ولی تازه باید با ما

کند و مینای عزیزش را فدا کند تا باز از خود گذشتگی کرده و 

 مینا را با پر سیمرغ نجات دهد و یا ...

ایرانی بیشتر قدر این  ۀستیشاکه نویسندگان  رودیمامید  

غنی از اساطیرمان را بدانند و در آینده بیشتر شاهد  یهانهیگنج

پر مایه و زیبا  یهاداستانونه خواندن و لذت بردن از این گ

 ■ باشیم.

      
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1399 روردین ماه ف |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوشازندهمشماره    33

 «یکی از همین روزها» ساخت داستان کوتاهاستراتژی  
 «سیدعلی موسوی ویری» ؛«گابریل گارسیا مارکز»نویسنده  

 

 نگ داستان:پیر

ر کوچکش متوجه کند و مشغول چیدن وسایل کارش است، از طریق پسصبحی که آئورلیو اسکوبار، مطبش را باز می»

کند از ورود او به مطب، ممانعت کند. اما فرماندار از طریق شود که فرماندار، برای کشیدن دندانش آمده ولی سعی میمی

 کند که اگر دندان او را نکشد، او را با تیر خواهد زد.پسر دکتر، تهدید می

کند به تمام صحبتهای دکتر توجه . اما فرماندار سعی میکنداعتنایی میبا ورود فرماندار به مطب، دکتر همچنان به او بی

حس کرد. فرماندار هر طوری هست توان آن را بیدهد که دهان فرماندار آبسه کرده و نمیکند. سپس دکتر تشخیص می

تر و از دک شودکشد، یکدفعه او با یک سالم نظامی معمولی از مطب خارج میکند. وقتی دکتر دندان فرماندار را میتحمل می

 «خواهد که صورت حساب را برایش بفرستند.می

 
 

 

 

 استراتژی ساخت:

 نمایش مطب دندانپزشکی و آمادگی یک دکتر به نام آئورلیو برای کار در مطب.فضاسازی:  .۱

 آدمهای کر، ۀچهراش، مثل حالت بیان حاالت درونی دکتر که گویا حواسش به کار نیست. )حالت چهرهپردازی: شخصیت .2

کنند )شاید نمودار خواند( + دیدن دو کرکس محزون که روی دیوار همسایه، خودشان را خشک میبا موقعیت می کمتر

 حزن درونی دکتر است که در پایان داستان آشکار خواهد شد.(

 آورد که فرماندار برای کشیدن دندانش آمده.پسر کوچک دکتر، خبر میورود شخصیت فرماندار:  .3

 خواهد که به فرماندار بگوید خانه نیست.از فرزندش مییت دکتر با فرماندار: شروع تقابل شخص .۴

که  دهدفرستد، پیغام میدکتر را نزد او می ۀبچتا سر حد تهدید: فرماندار بار سوم که تالش فرماندار برای ورود به مطب  .5

 اگر دکتر دندانش را نکشد، او را با تیر خواهد زد.

 اعتنایی عمدی دکتر نسبت به فرماندار )راز(ب + بیورود فرماندار به داخل مط .۶

 به دلیل آبسه کردن دندانشمنتفی شدن سِر کردن دهان فرماندار  .7

ه فرماندار خواست: او برای این نمیهای دکتر نسبت به فرمانداراعتناییافشای راز بیکشیدن دندان عقل پایینی فرماندار +  .۸

خودشان را از دست  جان ها / همکاران دکتر،شده بود تعدادی از هم میهن را به مطب راه بدهد چون فرماندار باعث

هایی است که دکتر شود، تاوان مردهبدهند. )؟( از نظر دکتر، دردهایی که فرماندار برای کشیده شدن دندانش متحمل می

 از آنها یاد کرده.

وعی نیازمند و محتاج کمک دکتر است. اما همین تا قبل از کشیده شدن دندان، فرماندار، به نچرخش رفتاری فرماندار:  .۹

خواهد که شود و مغرورانه از دکتر میگری عجیبی بر او چیره میشود، خوی نظامیکه از شر دندان فاسدش راحت می

 صورت حساب را برایش بفرستند.

 ■ .از صحنهخروج شخصیت فرماندار  .10

 

 

   سا    گیری داستان کوتاهشکلروند توضیح 
 اس  ات   سا    اس ا   وتا 
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 «باب اسرار» رمانیادداشتی بر  
 «سعید زمانی»؛ «دامیاحمد » سندهینو 

 
رمان باب اسرار اثر احمد امید ترجمه بر  یاددادشت* ی

 ارسالن فصیحی انتشارات ققنوس:

در چند سال اخیر تب موالنا خوانی در دیار ما شدت گرفته 

است. آثاری که در مورد زندگی موالنا چاپ شده روز به روز 

و شرح احواالت عرفانی موالنا هر روز  شودیمبیشتر 

. رمان باب اسرار اثر احمد کندیمفداران بیشتری پیدا طر

 ییهارمانیکی از این آثار است.  یاهیترکامید نویسنده 

چون ملت عشق اثر الیف شافاک، عارف جان سوخته اثر 

و رمان اخیر رومی جالل  یاترجمهنهال تجدد جزو آثار 

د در این مور یفیتألالدین محمد اثر بهمن شکوهی جزو آثار 

. رمان باب اسرار پس از ملت عشق آخرین اثر باشدیم

اما در کشور ترکیه پیش  باشدیمدر مورد موالنا  یاترجمه

چون  سهواًیا  عمداًاز رمان ملت عشق منتشر شده است. 

رمان باب اسرار و ملت عشق در مورد موالنا و هر دو اثر 

. شوندیمهستند، با یکدیگر مقایسه  یاهیترکنویسندگان 

کته دیگر اینکه هر دوی این رمانها توسط ارسالن فصیحی ن

 مأمور. داستان این رمان حول محور یک اندشدهترجمه 

بیمه به نام کارن کیمیا است. زندگی موالنا در پس زمینه 

از طرف  شودیم مأمور. کارن کیمیا ردیگیماین اثر قرار 

که در آن مشغول به کار است در  یایلندنشرکت بیمه 

رد آتش سوزی یک هتل در قونیه تحقیقاتی انجام دهد. مو

است. در کودکی تا دوازده  یاهیقون اصالتاًکارن کیمیا 

سالگی در قونیه زندگی کرده و سپس به همراه مادرش 

شهروند لندن شده است. پدر کارن کیمیا در خانقاهی در 

ویراز پ یاهیصوفبه نام پویراز بوده است. فرقه  یایصوفقونیه 

. در دانستندیمخود را منصب به شمس تبریزی و موالنا 

ده، بو ترجوانزمانی که کارن کودکی بیش نبوده و پویراز 

تا مسیر  کندیمبه دلیل عشقی عرفانی، پویراز خانواده را رها 

حقیقت را بیابد؛ کارن کیمیا در مسیر تحقیقاتش پیرمرد 

 کندیم که به او انگشتری عجبیب هدیه ندیبیمعجیبی را 

و این سرآغاز آشنایی کارن کیمیا به شمس تبریزی و موالنا 

که شخصی  ندیبیم. خواننده اثر طرح جلد رمان را شودیم

که مترجم  کندیمدر حال سماع است. ترجمه اثر را نگاه 

مطمئن  خواندیمخودش موالنا شناس است. پشت جلد را 

فقط همین که رمان در مورد زندگی موالناست. اما  شودیم

است و بس. رمان فقط به پرداخت شخصیت کارن کیمیا 

. از کندیمو در مورد شمس و موالنا کلی گویی  پردازدیم

که هیچ اطالعاتی  کندینماین منظر رمان باب اسرار تالشی 

در مورد زندگی شخصی موالنا و شمس به خواننده بدهد. 

به زبان  همه تالش رمان این است که عقاید این دو عارف را

حال امروز به نوعی به روز رسانی کند و عقاید صوفیانه از 

رمان زده شود. در قیاس با رمان ملت  یهاتیشخصزبان 

. به ردیگیمقرار  یترنییپاعشق، رمان باب اسرار در سطح 

که  ردیگینمقولی از دیدگاه نویسندگی قالبش خوب 

ت رمان ملخواننده را بتواند صفحه به صفحه با خود بکشد. 

عشق یک فصل در میان روایت زندگی موالنا و روای داستان 

. متاسفانه رمان بابت رودیماست که به موازات هم پیش 

به طوری که  شودیم یاشهیکلاسرار در برخی موارد 

یمبه راحتی  رسدیمخواننده زمانی که به اواسط رمان 

موارد  یپایان رمان را پیش بینی کند. پرگویی در برخ تواند

جزئی و کلی گویی در مورد شمس تبریزی و موالنا در این 

 تواندینمرمان برای کسی عاشق موالنا و شمس است زیاد 

و در  کندیمجذاب باشد. رمان در بعد عرفانی ناموفق عمل 

موفق است. از نظر مکان  نسبتاًبعد معمایی و جنایی 

یف وصداستان، شهر قونیه جدید بسیار زیبا و خواستنی ت

شده است طوریکه برخی خوانندگان پس از اتمام رمان 

خواهان سفر به این شهر خواهد شد تا از اسرار عرفانی این 

 شهر خبردار شوند.

 :شودیمفصل اول رمان اینگونه آغاز 

فقط نیم ساعت مانده بود تا فرود هواپیما، اما حتی این هم 

این  نستمدایمدلشوره ام از بین برود. خوب  شدینمباعث 

دست از سرم برنمی دارد.  میآیمبدبینی آن جا هم که فرود 

. خب، نتیجه عالقه کردمینمای کاش این کار را اصالً قبول 

یمبهترین مدیر دنیاست  کندیمبه کارِ سیمون که گمان 

زبانشان را می  گفتیمو مدام  کردینمهمین. ول  شود

پرونده  گفتیم.. و. یشناسیمرا  هاترکدانی، ترکی بلدی، 

به همه کس سپردش.  شودینمآن قدر مهم است که 

خسارت بیمه سه میلیون پوندی شوخی بردار نیست. ای 

، ای کاش قبالً به این شهر شناختمینمرا اصالً  هاترککاش 

پا نگذاشته بودم. آهی از سر بی حوصلگی کشیدم، اما آه 

ن ه بود: اینداشت. کار از کار گذشت یادهیفاکشیدن دیگر 

کاری بود مثل بقیه کارها. مثالً چه فرقی داشت با  صرفاً هم 
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. اما در این کشور خیلی هم غریبه حساب دانستمینمهیچ چیز  هایلیبرزریودوژانیرو که شش ماه قبلش رفته بودم؟ تازه، در مورد 

ظاهرشده بر صفحه لپ تاپم که روی  یهارقمف عدد و . نگاهم را گرداندم به طرکردمیم. بله، دیگر باید خودم را وقف کار شومینم

انگار بگویند خب دیگر شروع کن! شروع کردم؛ به مبلغ حق بیمه نگاه کردم، سعی کردم  کردندیمزانویم بود. عددها طوری نگاهم 

مین محاسبه ذهنم پولی را که قرار بود به هتل یاقوت بابت خسارت ناشی از آتش سوزی پرداخت شود حساب کنم، اما پس از دو

کار کنم. لپ تاپ را بستم. توی کیفم گذاشتمش. همین که خم  توانستمینم. فکرم به هم ریخته بود. شدینممغشوش شد. نخیر، 

؟ چه فکر رساندمیمشدم تا کیف را زیر صندلی بگذارم، یکدفعه یادم افتاد. یعنی با این طور دوال شدن به بچه توی شکمم آسیب 

بچه حسابش کرد. راستش، قرار بود به محض این که به لندن برگشتم  شدینم.. هنوز دو ماهش هم نشده بود... حتی عجیب و غریبی.

، فوری تنم را صاف کردم تا مبادا آسیبی به ش برسد. ناگهان حس کردم کردمیماز شرش خالص شوم. با این که این طوری فکر 

تا سرِ صحبت را باز  گشتیم یابهانهدوخته شده. از وقتی سوار هواپیما شده بودم پی به من  امیدستنگاه کنجکاو زنِ میانسالِ بغل 

■؟یرویم؟ به کجا ییآیمکند. از کجا 
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 «گل سرخی برای امیلی» بررسی داستان 
 «ریتا محمدی»؛ «نجف دریابندری»ترجمه ؛ «ویلیام فاکنر»نویسنده  
 

 عیتش به ما شهر لاه همه مُرد، رسنیگر یلیام سیم که یوقت

 از ییگو که یزیآم احترام تأثر یرو از مردها. رفتند اشجنازه

 هازن و ،کردندیم حس خود در بود ادی یبنا کی رفتن فرو

 کی جز که او خانه داخل یتماشا یبرا یکنجاو یرو از شتریب

 سال ده از کم دست بود باغبان و آشپز از یمعجون ر،یپ نوکر

 .بود دهیند را آنجا

 با و بود، دیسف یزمان که بود یبزرگ گوش چهار خانه خانه، نیا

 و بود دهیچیپ طومار مثل که ییها بالکون و منارها و هاقیآالچ

 که یابانیخ در و بود شده نییتز هفدهم قرن نیسنگ سبک به

 و گاراژها به اما. داشت قرار بود شهر سرسبد گل وقت کی

 اثریم و بودها ادی یحت بودند کرده یدراز دست پنبه یانبارها

. بودند زدوده صحنه آن از را دار رسم و اسم و مهم یاشخاص

 پا و رگ عشوه یوارفتگ و یفرتوت که بود یلیام سیم خانه فقط

 تهافراش ینفت یهاتلمبه و پنبه یها واگون انیم را خود یبرجا

 .گرید ناجور یهاوصله یقات بود یناجور وصله -بود

 به یصالبت با و مهم مردگان به بود رفته یلیام سیم اکنون و

 یبو مستِ که یگورستان در وندد،یپ

 و سرشناس یگورها انیم است صندل

 که نیمتفق و متحده التیا سربازان گمنام

 افتادند، خاک به جفرسن جنگ در

  .انددهیآرم

 رتصو به شهر یبرا یزندگ در یلیام سیم

 هنقط کی فه،یوظ کی نه،یرید عادت کی

 سال از نیا و .بود آمده در یموروث اجبار نوع کی ای توجه،

 -شهردار سیسارتور کلنل که شدیم شروع یروز از ،۱۸۸۴

 بدون دینبا یاهیس زن چیه بود کرده قدغن که یکس همان

 -دیایب ابانیخ به روپوش

 از شهیهم یبرا بعد به پدرش فوت خیتار از را یلیام سیم

 .بود کرده معاف اتیمال پرداخت

 استاند سیسارتور کلنل بلکه رد،یپذ به صدقه سیم نکهیا نه

 پدر که یمعن نیا به بود، آورده در خودش از یدار برگ و شاخ

 اشصرفه لحاظ از شهر و بوده طلبکار شهر از یپول یلیام سیم

 نیچن البته. پردازد به قیطر نیا به را قرضش که دادیم حیترج

  سیسارتور کلنل کرتف طرز و نسل از یآدم فقط را یداستان

 

 

 

 باور را آن توانستندیم هازن فقط و بسازد خودش از توانستیم

 خود، تازه تفکر طرز با ،یبعد نسل یهاآدم که یوقت .کنند

 یتینارضا مختصر قرار نیا شدند، شهر انجمن عضو و شهردار

 .کرد جادیا

 یبرا پست توسط اتیمال هیابالغ برگ کی شد، که سال اول

 نآ. نشد یخبر جواب از و آمد هیفور ماه .فرستادند یلیام سیم

 که کردند خواهش ازش و نوشتند او به یرسم نامه کی وقت

 خود بعد هفته کی. بزند «فیشر» مقر به یسر فرصت سر

. برود دنشید به که کرد فیتکل و نوشت او به نامه کی «فیشر»

 افتیدر یاداشتی پاسخ در. بفرستد او یبرا را خودرواش نکهیا ای

 فیظر خوش خط به یمیقد کهنه کاغذ برگ کی یرو که کرد

: مضمون نیا به بود، شده نوشته یاباخته رنگ جوهر با روان، و

 هم اتیمال هیابالغ برگ. روندینم رونیب منزل از گرید شانیا

 .بود شده نهیضم ادداشتی به یحیتوض و شرح بدون

 .داد لیتشک یمخصوص جلسه شهر انجمن

. زدند در و رفتند ئتیه یاعضا. شد او مالقات مأمور یئتیه

 هک بود شتریب ای سال نه ای هشت که یدر

 همان از -بود نگذشته آن انیم از یکس

 را ینیچ میتعل یلیام سیم که یزمان

 که یاهیس رمردیپ همان. بود کرده ترک

 به را ئتیه یاعضا بود یلیام سیم نوکر

. کرد ییراهنما یکیتار و دنج سالن داخل

یکیتار انیم به پلکان کی سالن نیا از

. آمدیم پان و خاک و گرد زهم یبو. رفتیم باال شتریب یها

 سالن به را هاآن اهیس رمردیپ بود یمرطوب و سرد سرد یبو

 .کرد ییراهنما ییرایپذ

 آراسته داشتند یچرم روکش که ینیسنگ یهامبل با سالن

 دندید زد کنار را هاپنجره از یکی برده اهیس که یوقت. بود شده

 بارغ نشستند، که یوقت و. است شده ترک ترک هامبل چرم که

 با و شد بلند شانیهاران اطراف از وار تنبل و آهسته یقیرق

یم پنجره از که آفتاب شعاع تنها در خود، تنبل و یبط ذرات

 رد یلیام سیم یمداد ریتصو .خورد تاب و چیپ خود دور دیتاب

 .ودب گذاشته ینقاش هیپا سه یرو ده،یتاس یلیاکل قاب کی

 یلیما سیم. شدند بلند جا از آنها شد وارد یلیام سیم که یوقت

 

 آن. نشد یخبر جواب از و آمد هیفور ماه

 ازش و نوشتند او به یرسم نامه کی وقت

 رمق به یسر فرصت سر که کردند خواهش

 .بزند «فیشر»
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 ریزنج. بود تنش اهیس لباس که بود یچاق اندام کوچک زن 

 دیناپد کمربندش ریز و آمدیم نییپا کمرش تا ینازک ییطال

 تداش یا دهیتاس ییطال سر که آبنوس یعصا کی به ،شدیم

 یگرید در آنچه که بود جهت نیهم به دیشا و بود داده هیتک

یم یلخت و یچاق او در باشد، یابرازنده یفربه فقط بود ممکن

 در مدتها که یبدن مثل ،دیرسیم نظر به کرده ورم بدنش. نمود

 و دیسف طور همان هم رنگش. باشد مانده یراکد تاالب اعماق

 .بود خون یب

. بود شده گم صورتش یگوشتالو یهانیچ انیم شیهاچشم

 شیهاچشم ،کردندیم انیب را خودشان غامیپ یاعضا که یوقت

 بود ذغال دوتکه مثل. کردیم حرکت طرف آن و طرف نیا به

 .باشند کرده فرو ریخم چانه کی در که

 رگاهد در، طور نیهم نندیبنش نکرد تعارف آنها به یلیام سیم

 لکنت به زدیم حرف که یکس آن تا داد گوش آرام و ستادیا

 .آمد بند زبانش و افتاد

 یینامر ساعت کی تکی کیت یصدا بعد

 ییطال ریزنج همان دم به دیشا که

  .دیرس گوشش به بود زانیآو

. بود سرد و خشک یلیام سیم یصدا

 را نیا. معافم اتیمال از جفرسن در من»

 دیشا .است گفته من به سیسارتور کلنل

 .«دیکن قانع را خودتان موجود سوابق به عهمراج با دیبتوان شما

 مقامات ما. میاکرده مراجعه سوابق به ما یلیام سیم یول»

 فیشر یامضا به یاهیابالغ شما مگر. میهست شهر دار تیصالح

 «د؟ینکرد افتیدر شانیا از

 انشیا دیشا. امکرده افتیدر یکاغذ من چرا: »گفت یلیام سیم

 اتیمال از جفرسن در من یول.. .باشند فیشر خودشان الیخ به

 .«معافم

 کلنل.« )دیبپرس سیسارتور کلنل از یلیام سیم یول»

 .(بود مرده بود سال ده باًیتقر سیسارتور

 «.معافم اتیمال از جفرسون در من»

 ییراهنما رونیب به را انیآقا نیا. »شد ظاهر یاهیس رمردیپ

 .«کن

 تشکس را، شانادهیپ و سوار را، آنها یلیام سیم قیطر نیا به و

 تشکس «بو» هیقض سر را پدرشان شیپ سال یس چنانکه داد

 .بود داده

 پس یکوتاه مدت. بود پدرش مرگ از پس دوسال هیقض نیا 

 ازدواج او با میکردیم الیخ ما که یکس -معشوقش نکهیا از

 مرگ از پس یلیام سیم. بود کرده ترک را او -کرد خواهد

 معشوقش نکهیا از پس و. رفتیم ونریب ازخانه کم یلیخ پدرش

 از نفر چند. دیدیم را او یکس کمتر اصالً گرید کرد، ترک را او

 سیم اما رفتند، دنشید به و دادند خرج به جسارت هاخانم

 .رفتیپذ نه را آنها یامل

 جوان زمان آن که -بود اهیس همان او، درخانه یزندگ نشانه تنها

 .کردیم آمد و رفت رونیب به یبازار سبد کی با و -بود

یم -باشد یطور هر حاال -مرد کی مگر: »گفتندیم هاخانم

 یوقت نیبنابرا و «کند؟ ینگهدار یحساب را آشپزخانه کی تواند

 مه نیا باالخره. نکردند تعجب افتاد، بو یلیام سیم خانه که

 .بود رسنیگر قدر یعال خانواده و روزگار یکارها از یانمونه

 ونزیاست به باالخره ه،یهمسا یهازن از ،هاهیاهمس از یکی

 .کرد تیشکا ساله هشتاد شهردار

 «بکنم؟ چکار من دییفرمایم یعنی حاال: »گفت شهردار

 هرش مگر. کند برطرف را بو دییبفرما دستور خوب: »گفت خانم

 «ندارد؟ قانون

. داشت نخواهد یلزوم کار نیا دارم نیقی من: »گفت شهردار

 که باشد یموش ای یمار ددار احتمال

 ستا کشته باغچه تو یلیام سیم اهیس کاکا

 صحبت شانیا با موضوع نیا به راجع

 .«کرد خواهم

 شیکی. دیرس گرید تیدوشکا هم بعد روز

 یبرا دل دو دل کی که بود یمرد طرف از

 به راجع یفکر دیبا حتماً  ما شهردار یآقا. »بود آمده تیشکا

 سیم مزاحم که نداشتم لیم چیه شخصاً. میبکن موضوع نیا

 یفکر کی موضوع نیا به راجع حتماً  دیبا یول بشوند، یلیام

 .داد لیتشک جلسه شهر انجمن شب آن و.« کرد

 هانآ از نفرشان کی و بودند یسن به پا یهاآدم اعضاء از نفر سه

یم پا داشتند هایتازگ که یمتجدد افراد نیهم از -بود ترجوان

 .گرفتند

 ار اشخانه که دیکن اخطار بهش است، ساده اریبس» :گفت او

 ...«نکرد اگر و دیکن نیمع هم االجل ضرب کند، زیتم

 خانم کی شودیم مگر آقا؟ دییفرمایم چه: »گفت شهردار

 «کرد؟ متهم بد یبو عنوان به توروش را محترم

 دهادز مثل مأمور نفر چهار شب، مهین از پس بعد، شب جهینت در

 .شدند خانه وارد و گذشتند یلیام سیم خانه چمن از نیپاورچ

 .دندیکشیم بو نیزم ریز یهاچهیدر و آجرها درز و شالوده یپا

 لگ که یاسهیک از فشاندیب بذر که یآدم مثل آنها از یکی و

 و شکستند هم را نیزم ریز در. دیپاشیم یزیچ بود اششانه

 .دندیپاش آهک را ساختمان رونیب یهاقسمت و آنجا

 آن تا که هاپنجره از یکی گذشتندیم چمن از دوباره که یوقت

 نور. شد ظاهر آن در یلیام سیم و شد، روشن بود کیتار وقت

 نندیبنش نکرد تعارف آنها به یلیام سیم

 گوش آرام و ستادیا درگاه در، طور نیهم

 لکنت به زدیم حرف که یکس آن تا داد

 .آمد بند زبانش و افتاد
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 مثل حرکت یب و راست اشتنه مین. دیتابیم سرش پشت از

 .بود ستادهیا بت کی

 یهاهیسا یقات و گذشتند چمن از نیپاورچ نیپاورچ هاآن

 .شدند گم بودند دهیکش صف ابانیخ طول در که ییهادرخت

 .شد طرف بر بو گرید هفته دو یکی از بعد

 یبرا واقعاً که بودند کرده شروع مردم که بود هاوقت نیهم

 .بخورند غصه یلیام سیم

 سیم بزرگ عمه ات،ی خانم چطور که بود ادشانی ما شهر مردم

 رسنیگر که کردندیم فکر بود، شده وانهید پاک باالخره یلیام

 نکهیا مثالً . گرفتندیم بودند آنچه از باالتر را خودشان یقدر اه

 شهیهم ما. نداشتند را یلیام سیم اقتیل هاجوان از کدام چیه

 کلیه با یلیام سیم که میکردیم تصور خودمان شیپ ییتابلو

 شپدر و بود؛ ستادهیا آن عقب قسمت در پوش دیسف و کیبار

 تدس در یسوار یمیتعل که کیتار پهن کلیه کی شکل به

 بود، یلیام سیم به پشتش و تابلو جلو در داشت

 در قاب مثل را آنها بود شده باز عقب به که یدر چوب چهار

 .بود گرفته انیم

 شد، سالش یس یلیام سیم که یوقت 

 و یراض ما که گفت قاًیدق توانینم

 هترب عبارت به بلکه م،یبود شده خوشحال

 چون بود شده خنک دلمان گفت توانیم

یم م،یداشت سراغ آنها خانواده در که یارث جنون آن وجود با

 د،بو شده آور رو یلیام سیم به یبخت واقعاً اگر که میدانست

 .بزند خودش بخت به پا پشت که نبود یکس یلیام سیم

 یبرا او از که بود یزیچ تنها آنها خانه مُرد، پدرش که یوقت

 .بود مانده یباق یلیام سیم

 کرده دایپ یمحمل باالخره چون. بودند شده وشحالخ مردم

 .کنند یدلسوز یلیام سیم یبرا که بودند

 کم گرید هم او. شدیم افتاده. کردیم هیتنب را او فقر و ییتنها

یم را پول یشاه چند نداشتن و داشتن اسی و جانیه شیب و

 .کند درک توانست

 کردند حاضر را خودشان هاخانم همه پدرش مرگ از پس روز

 همه او یول. بروند دنشید به کمک شنهادیپ و تیتسل یبرا که

 .کرد مالقات در دم را

 دهید اشچهره در یاندوه اثر چیه و بود معمول مطابق لباسش 

 هب که هم رؤسا به است، نمرده پدرش که گفت آنها به. شدینم

 کنند متقاعد را او خواستندیم که دکتر به و رفتندیم دنشید

 فقط و گفتیم را نیهم کند، میتسل آنها به را پدرش هجناز

 میسلت شوند متوسل زور و قانون به بود کینزد گرید که یوقت

 .کردند دفن فوراً را جنازه هاآن. شد

 الیخ ما. است وانهید یلیام سیم که میگفتینم موقع درآن ما

 .بکند را کار نیا دیبا میکردیم

 میداشت ادی به بود رانده او از شپدر که را ییهاجواب تمام ما 

 او که یکس به هم دیبا میگفتیم بود، نمانده یکس گرید چون

یم همه که طور همان بچسبد، یدست دو است کرده غارت را

 .چسبند

 م،یدید را او دوباره که یوقت. بود ضیمر یمدت یلیام سیم

 را آدم بود؛ شده دخترها شکل و بود، کرده کوتاه را شیموها

یم اسیکل نیرنگ یهاپنجره یرو که ییهافرشته ادی به یکم

 .داشت ینیغمگ و آرام افهیق -انداختیم کشند

 دبو داده را روها ادهیپ و هاابانیخ کردن فرش کنترات تازه شهر

 .شد شروع کار ،یلیام سیم پدر مرگ از پس تابستان در و

 کی. آمد شیهانیماش و قاطرها و هااهیس با یساختمان شرکت

 اسم به داستند هم عمله سر

 یصدا که بود یاسبزه بسته کمر گنده "یشمال بارون هومر"

 .بود ترروشن صورتش رنگ از چشمانش رنگ .داشت یانکره

 راه دنبالش دسته دسته کوچک یهابچه

 هااهیس به چطور نندیبب که افتادندیم

 باال آهنگ با چطور هااهیس و دادیم فحش

 هومر. خواندندیم آواز شانیاهلیب نییپا و

. شد آشنا شهر اهل همه با یزود به بارون

 یادیز خنده یصدا که یدیشنیم راه چهار یهایکینزد جا هر

 .است تیجمع انیم بارون هومر که یدیدیم دیآیم

 یاسب یگار کی در یلیام سیم را او کم کم که بود روزها نیهم

یم ،دیکشیم را آن بور اسب جفت کی که ،یاهیکرا رنگ زرد

 .میدید

 دهش بند ییجا کی دلش بالخره یلیام سیم نکهیا زا ما لیاوا

یم هاخانم نکهیا لج از مخصوصاً. بود شده خوش دلمان بود

 کی به هم سگ محل رسنیگر خانواده فرد کی هرگز: »گفتند

 اما.« مزد روز کارگر کی هم آن -گذاشت نخواهند یشمال نفر

 گفتندیم که بودند نها،یا از رتریپ گرهم،ید هعد نها،یا از ریغ

 یواقع خانم کی که شود باعث دینبا هم ادیز غصه و غم یحت

 -یلیام چارهیب: »گفتندیم بزند، را یزادگ بینج و اصالت دیق

 .«ندیایب سراغش به دیبا حتماً  شیهاقوم و شیخو

 هاسال اما. داشت آالباما در قوم و شیخو چندتا یلیام سیم

 هم هب آنها با وانهید رزنیپ ات،ی خانم یسرنگهدار پدرش ش،یپ

 عییتش در هاآن نبود، موجود خانواده دو نیب یروابط گرید و زده

 .بودند نکرده شرکت هم جنازه

 یگوش در یها پچ پچ «،یلیام چارهیب: »گفتند مردم که نیهم

 .شد شروع

 بسته کمر گنده "یشمال بارون هومر"

 رنگ .داشت یانکره یصدا که بود یاسبزه

 .بود ترروشن صورتش رنگ زا چشمانش
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 طور نیا واقعاً که دیکنیم فکر یعنی: »گفتندیم گریهمد به

 پشت از و...« تواندیم چه نیا جز... هست که البته... باشد؟

 و ساتن، و یشمیابر یهالباس خش خش و ،شانیهادست

 سبا جفت آن که یوقت کشنبهی ظهر از بعد آفتاب و ،هاحسادت

یم گوش به آنها سم نازک و سبک یصدا و شدندیم رد بور

  .«یلیام چارهیب: »گفتندیم گریهمد گوش در ،دیرس

 که یوقت یحت. گرفتیم باالباال را سرش شهیهم یلیام سیم

 شهیهم از شیب انگار. بود خورده نیزم پشتش ما نظر به گرید

 فرد نیآخر عنوان به او نجابت و اصالت به که داشت انتظار

 ات بود مانده نشیانگارهم م،یاوریب فرود سر رسنیگر خانواده

 وتثب به شیپ از شیب ار خود بودن نفوذ قابل ریغ و صالبت

 .بخرد موش مرگ رفت که یوقت مثل برساند

 ودندب کرده بنا مردم که بود یزمان از پس کسالی از شیب نیا 

 به شیعمو دختر دوتا که یزمان همان «یلیام چارهیب: »ندیبگو

 .رفتندیم دنشید

 سم یمقدار من: »گفت فروش دوا به یلیام سیم

 .بود سالش یس زا شیب موقع آن در.« دارم الزم

 معمول حد از نکهیا گو بود یمعمول زن کی هنوز

 .بود الغرتر یکم

 یاکننده ریتحق و خودپسند و خرد یهاچشم

 کاسه و هاقهیشق بر و دو صورتش گوشت. داشت

 تو که یکسان کردیم الیخ آدم. بود شده سیک چشمش

 یزندگ ییایدر یهاچراغ یهامناره

 .شندبا یشکل نیا دیبا کنندیم

 .«دارم الزم سم یمقدار من: »گفت فروش دوا به 

 هازیچ نیا و موش یبرا ؟یسم نوع چه. یلیام سیم چشم،! بله»

 ...«من دهیعق به

 .«ندارم کار نوعش به خواهمیم دیدار که را یسم نیبهتر من»

 .برد اسم را سم چند فروش دوا

 ماش آنکه اما. کشدیم هم را لیف یحت کردم عرض که هانیا»

 ...«دیدار الزم

 یسم خوب کیآرسن. است کیآرسن: »گفت یلیام سیم

 «است؟

 ...«دیدار الزم شما آنکه اما خانم بله بله ؟کیآرسن»

 .«دارم الزم کیآرسن من»

 رک هم یلیام سیم. کرد نگاه صورتش به باال از فروش دوا

 زا که بود یپرچم مثل صورتش کرده خکوبیم او به را نگاهش

 گرا چشم بله: »گفت فروش دوا. باشند دهیکش را آن طرف چهار

 را آن دییبفرما که کندیم جابیا قانون یول... دیدار الزم را نیا

 .«دیبرسان دیخواهیم یمصرف چه به

 لیم عقب به را سرش دوخت او به را نگاهش فقط یلیام سیم

 نگاهش فروش دارو. بدوزد چشم او یهاچشم به راست که داد

 خودش اما دیچیپ را کیآرسن رفت و انداخت رگید یجا به را

 او ودب یاهیس پسرک که شاگردش دست داد را پاکت. برنگشت

 .یلیام سیم به داد آورد را پاکت

 هجعب یرو کرد باز را پاکت منزلش در ،یلیام سیم که یوقت 

 خطر عالمت راست و چپ یهااستخوان و جمجمه نقش ریز

 .«موش یبرا» بود نوشته

یم فکر و «کشت خواهد را خودش: »میگفتیم همه ام بعد روز

 هومر اب یلیام سیم که یلیاوا. است کار نیبهتر نیا که میکرد

 .کرد خواهد ازدواج او با که میگفتیم ما شد دهید بارون

 هومر خود چون «آورد خواهد راه به را بارون هومر: »میگفتیم

 دانستندیم دممر و دیآیم خوشش مردها از که بود گفته بارون

 .کندیم یخور مشروب سال بچه یمردها با الک کلوب تو که

 یظهرها از بعد. نبود یریبگ زن آدم خالصه 

 ذگ یم برافشان یاسب یگار تو آنها که کشنبهی

 چارهیب: »میگفتیم حسادت یرو از ما شتند

 .داشتیم نگاه باال را سرش یلیام سیم «یلیام

 و بود زده باال را کالهش یهالبه بارون هومر 

 مهتس و بود گذاشته شیهالب انیم یبرگ گاریس

 آن. بود گرفته رنگش زرد یهادستکش با را اسب

 یراب که شد بلند صداشان و سر کم کم هاخانم از نفر چند وقت

 .است یسرمشق بد هاجوان یبرا دارد، قباحت شهر

 لغس که را شیکش هاخانم اما کنند دخالت خواستندینم مردها

 اهل همه یلیام سیم کار و کس) کردند مجبور دادیم دیتعم

 شیشک نیا. کند مالقات را یلیام سیم برود که( بودند سایکل

 رگید یول نکرد فاش بود گذشته مالقات نیا در را آنچه هرگز

 .نرفت یلیام سیم دنید به

. شدند دایپ ابانیخ تو بارون هومر و یلیام سیم باز گرید کشنبهی

 باماآال در که ،یلیام سیم اقوام به را موضوع شیکش زن عدب روز

 تو یلیام سیم یهاقوم و شیخو دوباره وقت آن: نوشت بودند

 ناظر و میگذاشت دست یرو دست ما. شدند داشانیپ او خانه

 .نداد رخ یزیچ اولش میشد اناتیجر

. کنند ازدواج هم با خواهندیم هاآن که میکرد نیقی وقت آن

 یساز جواهر دکان به یلیام سیم میشد خبر با که خصوص به

 که داده سفارش نقره مردانه شیآرا اسباب دست کی و رفته

 از بعد روز دو. باشد شده کنده« ب. ه» حروف اشتکه هر یرو

 مامانض به مردانه کامل لباس دست کی که میشد خبر با هم آن

 گرید میگفت خودمان شیپ ما. است دهیخر خواب لباس کی

 یحت میدید چونکه. شد خنک دلمان واقعاً و اندکرده زدواجا

 فروش دوا به یلیام سیم

 سم یمقدار من: »گفت

 موقع آن در.« دارم الزم

 .بود سالش یس از شیب
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 یلیام سیم خود آنچه از شیب یلیام سیم یعموها دختر دوتا

  .بودند «رسنیگر» واقعاً بود فروخته حاال تا

 ارونهومرب که یوقت نیبنابرا بود شده تمام بود یمدت هاابانیخ

 ندبل صدا و سر کهوی انیم نکهیا از اما. مینکرد تعجب ما رفت

 .میشد بور یکم نشد

 یلیام سیم رفتن مقدمات که است رفته هومر میکردیم الیخ

 دختر دست از که بدهد مجال او به نکهیا ای. کند فراهم را

 خودمان یبرا ما موقع آن در. )کند خالص را خودش شیعموها

 دختر که میبود یلیام سیم طرفدار همه و میبود یادسته

 نهما. رفتند آنها که نگذشت هفته کی.( کند دک را شیعموها

 یکی. برگشت شهر به بارون هومر روزه سه میبود منتظر که طور

 در از یلیام سیم اهیس کاکا غروب که بود دهید هاهیهمسا از

 که بود یادفعه نیآخر نیا و بود کرده وارد را او مطبخ

 هم را یلیام سیم گرید بعد یمدت تا و میدید را بارون هومر

 .میدیند

یم دش و آمد شیبازار لیزنب با اهیس کاکا فقط

 یگاه گاه. بود بسته شهیهم خانه در اما کرده

یم پنجره تو دفعه دو یکی یبرا را یلیام سیم

 وا دنیپاش آهک موقع که شب آن مثل. میدید

 ابانیخ تو ماه شش باًیتقر. بودند دهید را

 هب پدرش از را تیخاص نیا انگار. نشد شیدایپ

. دیکشیم ریزنج به را او روح بارها که یتیخاص. بود برده ارث

 .ردیپذ به مرگ که بود آن از تریوحش اما

 داشت شیموها و بود شده چاق گرید میدید را او که بعد دفعه

 یخاکستر قدر آن بعد سال چند مدت در و شدیم یخاکستر

 نهما و آمد در یچدن و ینمک فلفل رنگ به کامالً  تا شد و شد

 مثل ،یچدن رنگ هنوز یهفتادسالگ در مرگش روز تا. ماند طور

 .بود یباق زرنگ و زبر مرد کی یموها

 به. بود بسته طور نیهم عمارتش جلو در بعد به وقت همان از

 بود سالش چهل حدود در که یزمان سال هفت شش مدت جز

 از یکی در یکارگاه موقع آن در. دادیم میتعل ینیچ ینقاش و

 مردم یهانوه و دخترها و بود داده بیترت نییپا طبقه یاهاتاق

 هاهکشنبی که یروح همان و نظم همان با سیسارتور کلنل عصر

 اعانه ینیس تو انداختن یبرا – یسنت پنج و ستیب سکه کی با

 کارگاه به شدندیم فرستاده سایکل به -گرداندندیم دور که

 .رفتندیم یلیام سیم

 وقت آن. بود معاف اتیمال پرداخت از انزم آن در یلیام سیم

 روح و یبند استخوان و آمد کار یرو دیجد نسل خرده خرده

 .داد لیتشک را شهر

 هجعب با را شانیهابچه گرید و شدند بزرگ یمیقد یشاگردها

یم دهیبر بانوان مد مجالت از که ییهاعکس و مو قلم و رنگ

 نیرآخ سر پشت عمارت جلو در. نفرستادند یلیام سیم نزد شد

 .ماند بسته چنان هم و شد بسته شاگرد

 ودب یلیام سیم تنها شد پست سیسرو یدارا شهر که یوقت 

 به یپست جعبه و بکوبند اشخانه در یفلز شماره نگذاشت که

 .کردینم گوش را یکس حرف یلیام سیم. زندیاویب آن

 میدییپایم را یلیام سیم اهیس کاکا ما هاسال و هاماه و روزها

 سبد با و شدیم تردهیخم قامتش و تریخاکستر شیموها که

 .کردیم شد و آمد شیبازار

 سیم یبرا اتیمال هیابالغ کی شدیم که سال هر دسامبر ماه

 رستادهف پس پست توسط بعد هفته کی که میفرستادیم یلیام

 .شدیم

 نییاپ طبقه یهاپنجره از یکی در را او ختهیگر جسته یگاه گاه

 هب را باال طبقه یهااتاق که بود دایپ. میدیدیم

 مین مثل ،یلیام سیم تنه مین است بسته یکل

 صبن یمعبد محراب وارید به که یبت یسنگ تنه

 مینتوانست هرگز ما کردینم نگاه ما به باشد شده

 .میبده صیتشخ را نیا

 یعال یلیام سیم ،یلیام سیم بیترت نیا به

 سمج، آرام، ر،یناپذ نفوذ حاضر، و یح مقام،

 .وستیپیم گرید نسل به و گذاشتیم سر پشت را ینسل

 و هیسا از پر که یاخانه انیم در. افتاد اتفاق او مرگ وقت آن

 اهیس از ریغ که ییجا در شد ضیمر بود خاک و گرد و یکیتار

 با مه شدنش ضیمر از یحت. نبود نشیبربال یکس مرتعش ریپ

 .میگرفتینم خبر اهیس از گرید که بود یمدت. مینشد خبر

. زدینم حرف هم یلیام سیم خود یحت دیشا یکس با اهیس

 زنگ و خشن نرفتن کار به و ماندن از انگار شیصدا که چون

 یور نییپا طبقه یهااتاق از یکی در یلیام سیم. بود شده زده

 یموها که یحال در. مُرد دار پرده یگردو چوب خواب تخت کی

 بود هشد زرد دیخورش نور دنیند از که یبالش انیم شیخاکستر

 .بود رفته فرو

 کرده خفه نهیدس را صداهاشان که را هازن دسته نیاول اهیس

 یهانگاه و کردندیم خاموش را گریهمد! سیه! سیه با و بود

 داخل عمارت در از انداختندیم اطراف به را خود کنجاو و عیسر

 در از و عمارت داخل ترف ماًیمستق. شد دیناپد خودش و کرد

 .دیند را او یکس گرید و شد خارج آن پشت

 عیتش بعد روز و شدند حاضر فوراً یلیام سیم یدخترعموها دوتا

  .دادند بیترت را جنازه

 شدیم که سال هر دسامبر ماه

 سیم یبرا اتیمال هیابالغ کی

 کی که میفرستادیم یلیام

 پس پست توسط بعد هفته

 .شدیم فرستاده
 



 

 1399 روردین ماه ف |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوشازندهمشماره    41

 یهاگل از یاتوده ریز را یلیام سیم که آمدند شهر اهل 

 هب آن یرو پدرش یمداد ریتصو که کنند تماشا شده یخربدار

 .بود رفته وفر قیعم فکر

 یلیخ یمردها و کردندیم پچ پچ لب ریز صدا مین هاخانم

 تماهو را آن که یداخل جنگ زمان فورمیاون با شان ها یربعضیپ

 تادهسیا چمن و سایکل جلو یسکو یرو بودند دهیکش کن پاک

 .کردندیم گو و گفت هم با یلیام سیم درباره و بودند

 دیشا و انددهیرقص او با و بوده آنها دوره هم یلیام سیم یعنی

 حوادث حساب رهایپ همه مثل و اندبرده هم را دلش یزمان

 جاده مانند آنها یبرا گذشته -کردندیم شلوغ هم با را گذشته

 از آن دنباله و داشتند قرار آن یانتها در آنها که نبود یکیبار

 یعیوس چمن مثل بلکه ،شدیم دور آنها

 نیهم و ودب دهیند زمستان هرگز که بود

 آن از را آنها یداالن مثل یآخر سال ده

 .بود کرده جدا

 در که میبود شده متوجه موقع درآن ما

 بود سال چهل که بود یاتاق باال طبقه

 در ستیبایم بود دهیند را آن داخل یکس

 ات کردند تأمل کنند باز را آن در آنکه از قبل اما. شکست را آن

 .شد سپرده خاک به یآبرومند طرز به یلیام سیم

 خاک و گرد از پر را اتاق در شکستن شدت که دیرسیم نظر به

 .است کرده

 ،یازننده و تلخ غبار بودند آراسته زفاف شب یبرا انگار را اتاق

 فیظر بلور یهااسباب یرو توالت زیم یرو قبرستان خاک مثل

 و داشت دهیس تا یانقره یهادسته که مردانه شیآرا اسباب و

 بود شده محو آن یرو حرف که بود دهیتاس چنان اشنقره

 ییوگ. بود گذاشته کراوات خهی کی نهایا یپهلو. بود نشسته

 یرو شد برداشته جا از که یوقت. بود شده باز آدم گردن از تازه

 اج خود از یکمرنگ هالل بود گرفته فرا را زیم سطح که یغبار

 تا دقت با که بود شلوار و کت دست کی یصندل یرو. گذاشت

 دور و خاموش جوراب و کفش جفت کی آن ریز و بود شده

 .داشت قرار افتاده

 دراز خواب تخت یرو بود هالباس نیا صاحب که یمرد خود

 یب و قیعم لبخند و میستادیا فقط یادیز مدت ما. بود دهیکش

 اهراً ظ جنازه. میکرد نگاه بود شده باز گوشش بنا تا را او گوشت

 بوده دهیخواب طور نیا یکس دنیکش آغوش رد طرز به یزمان

یم سر به را عشق یحت که یطوالن خواب نیا اکنون یول است

 .بود ربوده در را او کندیم مسخره را عشق یهایزشت یحت برد

 از و بود شده دهیپاش هم از خوابش راهنیپ یایبقا ریز او یایبقا

 .نبود یشدن جدا بود دهیخواب آن یرو که یرختخواب

 ارغب همان بود شده گذاشته شیپهلو که یبالش یرو و او یرو

 یرو که میشد متوجه ما وقت آن. بود نشسته حرکت یب و آرام

 از را یزیچ ما از یکی. بود دایپ یسر یرفتگ فرو اثر دوم بالش

 خشک و تلخ گرد همان میشد خم جلو به ما. برداشت آن یرو

 یچدن یخاکستر یمو نخ کی میدید آنچه. سوزاند را ما ینیب

 .بود
_________________________ 

 داستان یبررس

 جمع شخص اول: یراو -۱

 به ما شهر اهل همه مُرد، رسنیگر یلیام سیم که یوقت :مثال

 که یزیآم احترام تأثر یرو از مردها. رفتند اشجنازه عیتش

 خود در بود ادی یبنا کی رفتن فرو از ییگو

 یرو از شتریب هازن و ،کردندیم حس

 جز که او خانه داخل یتماشا یبرا یکنجاو

 دبو باغبان و آشپز از یمعجون ر،یپ نوکر کی

 .بود دهیند را آنجا سال ده از کم دست

 

 پندار و کردار گفتار، :تیروا تیمرکز -2

 .است یلیام سیم

 جفرسن در من. »بود سرد و خشک یلیام سیم یصدا :مثال

 دیشا .است گفته من به سیرتورسا کلنل را نیا. معافم اتیمال از

 .«دیکن قانع را خودتان موجود سوابق به مراجعه با دیبتوان شما

 مقامات ما. میاکرده مراجعه سوابق به ما یلیام سیم یول»

 فیشر یامضا به یاهیابالغ شما مگر. میهست شهر دار تیصالح

 «د؟ینکرد افتیدر شانیا از

 انشیا دیشا. امکرده افتیدر یکاغذ من چرا: »گفت یلیام سیم

 اتیمال از جفرسن در من یول... باشند فیشر خودشان الیخ به

 .«معافم

 کلنل.« )دیبپرس سیسارتور کلنل از یلیام سیم یول»

 .(بود مرده بود سال ده باًیتقر سیسارتور

 «.معافم اتیمال از جفرسون در من»

 ییراهنما رونیب به را انیآقا نیا. »شد ظاهر یاهیس رمردیپ

 .«کن

 

 ست؟یچ داستان گونه -3

 یاجتماع یگرا واقع

 مأمور نفر چهار شب، مهین از پس بعد، شب جهینت در :مثال 

 وارد و گذشتند یلیام سیم خانه چمن از نیپاورچ دزدها مثل

 بو نیزم ریز یهاچهیدر و آجرها درز و شالوده یپا. شدند خانه

 .دندیکشیم

 که میبود شده متوجه موقع درآن ما

 سال چهل که بود یاتاق باال طبقه در

یم بود دهیند را آن داخل یکس بود

 .شکست را آن در ستیبا
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 لگ که یاسهیک از شاندفیب بذر که یآدم مثل آنها از یکی و

 و شکستند هم را نیزم ریز در. دیپاشیم یزیچ بود اششانه

 .دندیپاش آهک را ساختمان رونیب یهاقسمت و آنجا

 

 ست؟یچ داستان مسئله -۴

 از ار یپدرمجنون است داستان یاصل تیشخص که یلیام سیم

 یمرد با .کندیم یزندگ یمیقد ییا خانه در حاال و داده دست

 ردیگیم میتصم سپس کندیم ازدواج و آشنا هومربارون امن به

 درآغوش دو هر زفاف شب در تا ردیبگ کمک کیآرسن سم از

 .بروند مرگ استقبال به هم

 :مثال

 یمقدار من: »گفت فروش دوا به یلیام سیم

 یس از شیب موقع آن در.« دارم الزم سم

 .بود سالش

 حد از نکهیا گو بود یمعمول زن کی هنوز

 .بود الغرتر یکم مولمع

 گوشت. داشت یاکننده ریتحق و خودپسند و خرد یهاچشم

 دمآ. بود شده سیک چشمش کاسه و هاقهیشق بر و دو صورتش

 یزندگ ییایدر یهاچراغ یهامناره تو که یکسان کردیم الیخ

 .باشند یشکل نیا دیبا کنندیم

 .«دارم الزم سم یمقدار من: »گفت فروش دوا به 

 هازیچ نیا و موش یبرا ؟یسم نوع چه. یلیام سیم چشم، !بله»

 ...«من دهیعق به

 .«ندارم کار نوعش به خواهمیم دیدار که را یسم نیبهتر من»

 .برد اسم را سم چند فروش دوا

 شما آنکه اما. کشدیم هم را لیف یحت کردم عرض که هانیا»

 ...«دیدار الزم

 یسم وبخ کیآرسن. است کیآرسن: »گفت یلیام سیم

 «است؟

 ...«دیدار الزم شما آنکه اما خانم بله بله ؟کیآرسن»

 .«دارم الزم کیآرسن من»

 رک هم یلیام سیم. کرد نگاه صورتش به باال از فروش دوا

 زا که بود یپرچم مثل صورتش کرده خکوبیم او به را نگاهش

 گرا چشم بله: »گفت فروش دوا. باشند دهیکش را آن طرف چهار

 را آن دییبفرما که کندیم جابیا قانون یول... دیدار مالز را نیا

 .«دیبرسان دیخواهیم یمصرف چه به

 لیم عقب به را سرش دوخت او به را نگاهش فقط یلیام سیم

 نگاهش فروش دارو. بدوزد چشم او یهاچشم به راست که داد

 خودش اما دیچیپ را کیآرسن رفت و انداخت گرید یجا به را

 او ودب یاهیس پسرک که شاگردش دست داد ار پاکت. برنگشت

 .یلیام سیم به داد آورد را پاکت

 هجعب یرو کرد باز را پاکت منزلش در ،یلیام سیم که یوقت

 خطر عالمت راست و چپ یهااستخوان و جمجمه نقش ریز

 .«موش یبرا» بود نوشته

 

 ست؟یچ داستان ییمعنا محور -5

 .است محور پرسش داستان

 خوشش مردها از گفته خودش که یحال در ست؟یک مرد آن

 مشروب سال بچه یمردها با کلوپ در دیآینم

 پدر یِمجنون که یزن با سپس کندیم یخور

 زفاف شب و کندیم ازدواج برده ارث به را

 .روندیم نیب از دو هر سم لهیبوس

 با ستین شهر زنان جنس از ست؟یک زن آن 

 کی در. کندیم یزندگ تنها. دارد فاصله آنها

. است الغر یگاه و چاق یگاه یزمان فاصله

 به ینیچ سبک به ینقاش. است کرده ترک را او اش معشوق

 اشیرونیب و یرفتاردرون. است مجنون. دهدیم آموزش کودکان

 او شهر در که ییمردها و زن ش،یزندگ مکان زن، ظاهر از که

 ودخ یزندگ به دادن انیپا و سم دنیخر یحت و کنندیم یزندگ

 رابطه ست؟یمردچ و زن رابطه .دهدیم نشان خاص یتبحر با را

 ست؟یچ معشوق و عاشق

 و «کشت خواهد را خودش: »میگفتیم همه ما بعد روز :مثال

 یلیام سیم که یلیاوا. است کار نیبهتر نیا که میکردیم فکر

 .کرد خواهد ازدواج او با که میگفتیم ما شد دهید بارون هومر با

 هومر خود چون «آورد خواهد راه به را بارون هومر: »میگفتیم

 دانستندیم مردم و دیآیم خوشش مردها از که بود گفته بارون

 .کندیم یخور مشروب سال بچه یمردها با الک کلوب تو که

 هاآن که کشنبهی یظهرها از بعد. نبود یریبگ زن آدم خالصه 

یم سادتح یرو از ما شتند گذ یم برافشان یاسب یگار تو

 .داشتیم نگاه باال را سرش یلیام سیم «یلیام چارهیب: »میگفت

 انیم یبرگ گاریس و بود زده باال را کالهش یهالبه بارون هومر 

 زرد یهادستکش با را اسب تسمه و بود گذاشته شیهالب

 و سر کم کم هاخانم از نفر چند وقت آن. بود گرفته رنگش

 بد هاجوان یبرا دارد، قباحت شهر یبرا که شد بلند صداشان

 .است یسرمشق

 

 شیپ گونه همان انتها تا و خارج تعادل از ابتدا از داستان -۶

 (ییروا نظم. )رودیم

 و هاقهیشق بر و دو صورتش گوشت

 آدم. بود شده سیک چشمش کاسه

 تو که یکسان کردیم الیخ

 یزندگ ییایدر یهاچراغ یهامناره

 .دباشن یشکل نیا دیبا کنندیم
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 که یزیچ هم درانتها و ردیمیم نیآغاز از داستان اول تیشخص

 مرد و زن یزندگ که یسم خشک و تلخ گرد یبو ماندیم یباق

 .باشد سورئال تواندینم تانداس جهینت در دهدیم انیپا را

 یریگ یپ آن مشخصه هدف و برتر تیواقع: یعنی سورئال چون

 شرح خودکار، نگارش ذهن، ییرها و اریهوش ریضم ادراکات

 و هیپا دارد، برنامعقول هیتک که خلصه نیح یهاحرف و اهایرؤ

 .است سورئال اساس

 (داستان یابتدا: )مثال

 عیتش به ما شهر اهل همه ،مُرد رسنیگر یلیام سیم که یوقت 

 از ییگو که یزیآم احترام تأثر یرو از مردها. رفتند اشجنازه

 هازن و ،کردندیم حس خود در بود ادی یبنا کی رفتن فرو

 کی جز که او خانه داخل یتماشا یبرا یکنجاو یرو از شتریب

 ودب باغبان و آشپز از یمعجون ر،یپ نوکر

 .بود دهیند را آنجا سال ده از کم دست

 (داستان انیپا: )مثال

 هگذاشت شیپهلو که یبالش یرو و او یرو

 حرکت یب و آرام غبار همان بود شده

 هک میشد متوجه ما وقت آن. بود نشسته

 دایپ یسر یرفتگ فرو اثر دوم بالش یرو

 آن یرو از را یزیچ ما از یکی. بود

 گرد همان میشد خم جلو به ما. برداشت

 آنچه. سوزاند ار ما ینیب خشک و تلخ

 .بود یچدن یخاکستر یمو نخ کی میدید

 

 .است یسطح سه داستان -7

 یزبان یدگیچیپ بدون آشکار و روشن :اول سطح( الف

 به ما شهر اهل همه مُرد، رسنیگر یلیام سیم که یوقت :مثال

 که یزیآم احترام تأثر یرو از مردها. رفتند اشجنازه عیتش

 و ،کردندیم حس خود در بود دای یبنا کی رفتن فرو از ییگو

 جز که او خانه داخل یتماشا یبرا یکنجاو یرو از شتریب هازن

 سال هد از کم دست بود باغبان و آشپز از یمعجون ر،یپ نوکر کی

 .بود دهیند را آنجا

 با و بود، دیسف یزمان که بود یبزرگ گوش چهار خانه خانه، نیا

 و بود دهیچیپ طومار مثل که ییها بالکون و منارها و هاقیآالچ

 که یابانیخ در و بود شده نییتز هفدهم قرن نیسنگ سبک به

 و گاراژها به اما. داشت قرار بود شهر سرسبد گل وقت کی

 اثریم و بودها ادی یحت بودند کرده یدراز دست پنبه یانبارها

. بودند زدوده صحنه آن از را دار رسم و اسم و مهم یاشخاص

 پا و رگ عشوه یوارفتگ و یفرتوت که بود یلیام سیم خانه فقط

 تهافراش ینفت یهاتلمبه و پنبه یها واگون انیم را خود یبرجا

 .گرید ناجور یهاوصله یقات بود یناجور وصله -بود

 :دوم سطح( ب

 (یفرع/  یاصل) هاتقابل

 یزندگ و مرگ: یاصل تقابل( الف 

 و رفتارها کنندیم یزندگ گرید کی رکنار د هاانسان: یزندگ

یم قضاوت را گرید کی دارند، نظر ریز را گرید هم یگفتارها

 اربرقر یاجتماع تأمل قیطر نیا از نادرست، ای درست ای کنند

 یگرید جنس از رایز بخشندیم اتیح را یزندگ ،کنندیم

 یمگه کند یزندگ یگرید جور نیب نیدرا یکی اگر حال هستند

 اشیزندگ از یکنجاو دنبال به و رندیگیم نشانه را او انگشت با

 .هستند

 و بزرگ ییا خانه هرچند هاانسان: مرگ

 یزندگ از هم باز باشند داشته هم یامکانات

 به ستندین یراز خود اطراف یایدن و

 نه را آن گردندچون یم یخوشبخت دنبال

 ازدواج در نه و یطلب انزوا در نه درمعشوق،

 یرگم استقبال به پس ابندیینم یدوست و

 .است خود پرداخته و ساخته که روندیم

 

 یبزرگ گوش چهار خانه خانه، نیا :مثال

 و هاقیآالچ با و بود، دیسف یزمان که بود

 سبک به و بود دهیچیپ طومار مثل که ییها بالکون و منارها

 وقت کی که یابانیخ در و بود شده نییتز هفدهم قرن نیسنگ

 هپنب یانبارها و گاراژها به اما. داشت قرار بود شهر سرسبد گل

 مهم یاشخاص راثیم و بودها ادی یحت بودند کرده یدراز دست

 سیم خانه فقط. بودند زدوده صحنه آن از را دار رسم و اسم و

 را دخو یبرجا پا و گر عشوه یوارفتگ و یفرتوت که بود یلیام

 لهوص -بود افراشته ینفت یهاتلمبه و پنبه یها واگون انیم

 .گرید ناجور یهاوصله یقات بود یناجور

 به یصالبت با و مهم مردگان به بود رفته یلیام سیم اکنون و

 یهاگور انیم است صندل یبو مستِ که یگورستان در وندد،یپ

 نگج در که نیمتفق و متحده التیا سربازان گمنام و سرشناس

 .انددهیآرم افتادند، خاک به جفرسن

 ه،نیرید عادت کی رتصو به شهر یبرا یزندگ در یلیام سیم

 هآمد در یموروث اجبار نوع کی ای توجه، نقطه کی فه،یوظ کی

 کلنل که شدیم شروع یروز از ،۱۸۸۴ سال از نیا و .بود

 زن چیه بود کرده قدغن که یکس همان -شهردار سیسارتور

 -دیایب ابانیخ به روپوش بدون دینبا یاهیس

 که یزیآم حتراما تأثر یرو از مردها

 رد بود ادی یبنا کی رفتن فرو از ییگو

 از شتریب هازن و ،کردندیم حس خود

 او خانه داخل یتماشا یبرا یکنجاو یرو

 و آشپز از یمعجون ر،یپ نوکر کی جز که

 را آنجا سال ده از کم دست بود باغبان

 .بود دهیند
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 از شهیهم یبرا بعد به پدرش فوت خیتار از را یلیام سیم

 .بود کرده معاف اتیمال پرداخت

 «یزوفرنیاسک» جنون /عشق: یفرع تقابل( ب 

 حس نیا و است احساساتش ریدرگ انسان که ییآنجا از: عشق

 حال نیع در هاستییبایز تمام ندهیجو گرا، عمل ،یقو اریبس

 که است یحد به عشق در آن یطلب انحصار و تیمالک حس

 فرو دراو قدر آن کند یفکرم عشق به تنها شودیم عاشق یوقت

یم در عشق اسارت به و بند در را اش جسم و روح تا رودیم

 که رودیم شیپ ییجا تا دارد اراده نه و تعقل ۀقو نه گرید آورد

 ترک را او عشق که نیهم شودیم وابسته هم دم و آه کی به

 یوحشتناک و ثیخب یموجود به لیتبد انسان کند

 از را خودش تینها در و شده طلب انزوا و هخودخوا. شودیم

 .بردیم نیب

 بود هالباس نیا صاحب که یمرد خود :مثال

 مدت ما. بود دهیکش دراز خواب تخت یرو

 یب و قیعم لبخند و میستادیا فقط یادیز

 گاهن بود شده باز گوشش بنا تا را او گوشت

 آغوش در طرز به یزمان ظاهراً جنازه. میکرد

 است بوده دهیخواب طور نیا یکس دنیکش

 قعش یحت که یطوالن خواب نیا اکنون یول

 را او کندیم مسخره را عشق یهایزشت یحت بردیم سر به را

 .بود ربوده در

 از و بود شده دهیپاش هم از خوابش راهنیپ یایبقا ریز او یایبقا

 .نبود یشدن جدا بود دهیخواب آن یرو که یرختخواب

 ارغب همان بود شده گذاشته شیپهلو هک یبالش یرو و او یرو

 یرو که میشد متوجه ما وقت آن. بود نشسته حرکت یب و آرام

 از را یزیچ ما از یکی. بود دایپ یسر یرفتگ فرو اثر دوم بالش

 خشک و تلخ گرد همان میشد خم جلو به ما. برداشت آن یرو

 یچدن یخاکستر یمو نخ کی میدید آنچه. سوزاند را ما ینیب

 .بود

 .است بوده همراه انسان با جنون خیتار طول در شهیهم: جنون

 دن،یخواب جنون خوردن، جنون عشق، جنون تفکر، جنون

 نتوانسته هرگز انسان است مهم که یزیچ آن... شهوت جنون

 شودیم یرعادیغ اشیزندگ هرگاه کند مهار خود در را جنون

 جنون ردچا کندیم انتخاب را رمعمولیغ یزندگ زین خود ای و

 قیطر از ای وراث قیطر از گاه شودکه یم یدائم جنون ای یآن

 .کندیم ظهور دراو و آوردیم دست به یروان یفشارها و طیمح

 :مثال

 یبرا او از که بود یزیچ تنها آنها خانه مُرد، پدرش که یوقت

 .بود مانده یباق یلیام سیم

 هکرد دایپ یمحمل باالخره چون. بودند شده خوشحال مردم

 .کنند یدلسوز یلیام سیم یبرا که بودند

 کم گرید هم او. شدیم افتاده. کردیم هیتنب را او فقر و ییتنها

یم را پول یشاه چند نداشتن و داشتن اسی و جانیه شیب و

 .کند درک توانست

 کردند حاضر را خودشان هاخانم همه پدرش مرگ از پس روز

 همه او یول. بروند دنشید به کمک شنهادیپ و تیتسل یبرا که

 .کرد مالقات در دم را

 دهید اشچهره در یاندوه اثر چیه و بود معمول مطابق لباسش 

 هب که هم رؤسا به است، نمرده پدرش که گفت آنها به. شدینم

 کنند متقاعد را او خواستندیم که دکتر به و رفتندیم دنشید

 فقط و تگفیم را نیهم کند، میتسل آنها به را پدرش جنازه

 زور و قانون به بود کینزد گرید که یوقت

 فوراً  را جنازه هاآن. شد میتسل شوند متوسل

 .کردند دفن

 یلیام سیم که میگفتینم موقع درآن ما

 کار نیا دیبا میکردیم الیخ ما. است وانهید

 .بکند را

 رانده او از پدرش که را ییهاجواب تمام ما 

 نمانده یسک گرید چون میداشت ادی به بود

 دو است کرده غارت را او که یکس به هم دیبا میگفتیم بود،

 .چسبندیم همه که طور همان بچسبد، یدست

 م،یدید را او دوباره که یوقت. بود ضیمر یمدت یلیام سیم

 را آدم بود؛ شده دخترها شکل و بود، کرده کوتاه را شیموها

یم اسیکل نیرنگ یهاپنجره یرو که ییهافرشته ادی به یکم

 کشند

 .داشت ینیغمگ و آرام افهیق -انداختیم

 :داستان سوم سطح( ج 

 «یلیام سیم» یرفتار و ینیع یروانشناس

 «یلیام سیم»گفتار  و رفتار با ونگی هینظر انطباق

 دیبا که چنان آن هرگز "روان تیّعل" قانون: است معتقد ونگی

 دستنین یفتصاد گاه چیه یروان یدادهایرو. شودینم یتلق مهم

 ییهایژگیو یروان تیوضع هر. ندارند "یالبختک" یتیماه و

 .اندشده یناش خاص یلیدال به هایژگیو آن و دارد

 هم آن رودیم استقبال به سم با زفاف شب در یلیام که یلیدال

 ست؟یچ هومربارون با

 کردن ترک -3. مادر رو پد فقدان= 2. یلیام سیم ییتنها -۱

 .گرید زنان با داشتن فاصله -۴. معشوق

 یشاد فقدان -7( یزوفرنیاسک) جنون دچار -۶. یطلب انزوا -5

 غم و

 هالباس نیا صاحب که یمرد خود

 دهیکش دراز خواب تخت یرو بود

 و میستادیا فقط یادیز مدت ما. بود

 ناب تا را او گوشت یب و قیعم لبخند

 .میکرد نگاه بود شده باز گوشش
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 .ونگی یروان تیّعل قانون با شده ذکر لیدال یبررس

 با یروان تیوضع هر ،دهدیم نشان شده ذکر یهاعلت یتمام

 نیبنابرا شودیم داریپد دارد جود و که یخاص لیدال به توجه

 .دیآینم وجود به خود به خود یروان رفتار چیه

 روان قیطر از نیریز یهاهیال در را مدلول و دال ۀرابط سندهینو

 آن هب استادانه و هنرمندانه اریبس میرمستقیغ کامالً یشناس

 .است پرداخته

 :مثال

 که گفت قاًیدق توانینم شد، سالش یس یلیام سیم که یوقت

 توانیم تربه عبارت به بلکه م،یبود شده خوشحال و یراض ما

 در که یارث جنون آن وجود با چون بود شده خنک دلمان گفت

 به یبخت واقعاً  اگر که میدانستیم م،یداشت سراغ آنها خانواده

 شتپ که نبود یکس یلیام سیم بود، شده آور رو یلیام سیم

 .بزند خودش بخت به پا

 یبرا او از که بود یزیچ تنها آنها خانه مُرد، پدرش که یوقت

 .بود مانده یباق یلیام سیم

 کرده دایپ یمحمل باالخره چون. بودند شده خوشحال مردم

 .کنند یدلسوز یلیام سیم یبرا که بودند

 کم گرید هم او. شدیم افتاده. کردیم هیتنب را او فقر و ییتنها

یم را پول یشاه چند نداشتن و داشتن اسی و جانیه شیب و

 .کند درک توانست

 کردند حاضر را خودشان هاخانم همه رشپد مرگ از پس روز

 همه او یول. بروند دنشید به کمک شنهادیپ و تیتسل یبرا که

 .کرد مالقات در دم را

 دهید اشچهره در یاندوه اثر چیه و بود معمول مطابق لباسش 

 هب که هم رؤسا به است، نمرده پدرش که گفت آنها به. شدینم

 کنند متقاعد را او واستندخیم که دکتر به و رفتندیم دنشید

 فقط و گفتیم را نیهم کند، میتسل آنها به را پدرش جنازه

 میسلت شوند متوسل زور و قانون به بود کینزد گرید که یوقت

 .کردند دفن فوراً را جنازه هاآن. شد

 

 جنون با هنر تضاد -۸

 یوحشتناک تضاد توانسته ینقاش با جنون ختنیآم با یراو

 یانسان جنون از ینوع خود هم هنر که معنا نیا به آورد بوجود

 .است آموزش قیطر از آن یارتباط راه تنها که است

 بسته طور نیهم عمارتش جلو در بعد به وقت همان از :مثال

 چهل حدود در که یزمان سال هفت شش مدت جز به. بود

 یکارگاه موقع آن در. دادیم میتعل ینیچ ینقاش و بود سالش

 و دخترها و بود داده بیترت نییپا طبقه یهااقات از یکی در

 یروح همان و نظم همان با سیسارتور کلنل عصر مردم یهانوه

 انداختن یبرا – یسنت پنج و ستیب سکه کی با هاکشنبهی که

 شدندیم فرستاده سایکل به -گرداندندیم دور که اعانه ینیس تو

 .رفتندیم یلیام سیم کارگاه به

 وقت آن. بود معاف اتیمال پرداخت از زمان نآ در یلیام سیم

 روح و یبند استخوان و آمد کار یرو دیجد نسل خرده خرده

 .داد لیتشک را شهر

 هجعب با را شانیهابچه گرید و شدند بزرگ یمیقد یشاگردها

یم دهیبر بانوان مد مجالت از که ییهاعکس و مو قلم و رنگ

 نیرآخ سر پشت مارتع جلو در. نفرستادند یلیام سیم نزد شد

 ■. ماند بسته چنان هم و شد بسته شاگرد

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1399 روردین ماه ف |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوشازندهمشماره    46

 «هایی از آتشقایق» معرفی کتاب 
 «زادههلیا وثیق»؛ «مشی استراوسفلد»نویسنده  
 

اگر شما هم از آن مخاطبانی هستید که تعهد سیاسی و 

ها دهید و در داستاناجتماعی را به اعتالی ادبی ترجیح می

به دنبال آن واقعیتی هستید که مردم هر کشور روز و شب با 

 اید. آن در جدالند، کتاب مناسبی را انتخاب کرده

های نویسندگانی است که گزیدۀ روایت« هایی از آتشقایق»

ه ها کاند. آندر شرایط بحرانی آمریکای التین زندگی کرده

 ه از دلعدالتی و غربت و خشونت را نه از پای شومینه، کبی

ای هکنند؛ از بوی تعفن کوه زبالهشان فریاد میواقعیت جوانی

آید، از نسل شهری که به مشام کودکان خیابانی خوش می

های ضدکاپیتالیست کشیدوم سوداگران مواد مخدر و از سگ

زند... این ها دار میکه زوزۀ وحشت را بر تیر چراغ برق خیابان

فکری و نه از روشن اندشده خلق ها نه از خیال محضداستان

و شعار، بلکه صدای نیاز و اعتراض هنرمندانی هستند که هیچ 

گرایی مکتب بوم ها ندارند و به نخبهشباهتی به کالسیک

ها برای مردم واقعی و از واقعیت گزندۀ دوران معترضند. آن

نویسند. از دورانی که رئالیسم جادویی می خود با زبانی ساده،

های اگزیستانسیالیستی دور ر گذاشته، از دغدغهرا پشت س

شده و به رئالیسم بازگشتی دوباره دارد. بنابراین نویسندگان 

-ههای حاشیبوم آمریکای التین، طنز و زبان طبقهپساپست

ها دهند و آنهای خود راه مینشین اجتماع را نیز به داستان

این  کنند.ای برای انعکاس جامعه میرا تبدیل به آینه

د، اننویسندگان که خواهان رهایی از قید بومیت و هویت شده

پیوسته در جستجوی دری برای ورود به زمان حال هستند و 

 گویند. از حال ادبی سخن می

، 200۹میشی استراوسفلد مترجم اول این کتاب که در سال 

عنوان واسطۀ ادبی بین اسپانیا و آلمان را دریافت کرد و اکنون 

نیز مترجم این  بیوک بوداغیآلمان است.  pen عضو مرکز

ت ای از ادبیاکتاب در ایران، تقریبا دو دهه است که فصل تازه

آمریکای التین را به ایران آورده است. او آثار نویسندگان این 

دوره را دارای سیاستی رهایی بخش در حوزه ادبیات داستانی 

را توازنی  های این نسلترین مشخصهداند و یکی از مهممی

 اند. ها بین عقل و احساس خود برقرار کردهداند که آنمی

کشتی در  3۶»ها به که در برخی از زبان« هایی از آتشقایق»

هم ترجمه شده است، طوری خشم و امید را در هم « آتش

ای از تنیده است که مخاطب بتواند در هر داستان مجموعه

دگی روزمره تجربه کند زمان در دل زناحساسات انسانی را هم

و تمایل به زندگی را در همۀ سطرهای نامرئی داستان بخواند. 

مایۀ بسیاری از عشق، مرگ، دوستی، فقر و خیانت درون

 آمیز، گاه پرشتابها گاه طعنههایی هستند که لحن آنداستان

و بسیار پرهمهمه است. آشفتگی و هراسی که بیش از هر چیز 

آمریکای التین است. از یک طرف آهنگ نبض یادآور ضرب

نویسندگان به تغییرات اساسی اجتماعی مانند رشد انفجاری 

اند و شهرهای بزرگ و تجزیۀ ساختارهای خانوادگی پرداخته

از طرف دیگر به طور خاص، تجربیات دیکتاتوری، جنگ 

را به تصویر  ۱۹۸0و  ۱۹70داخلی و نقض حقوق بشر از دهۀ 

 اند.کشیده

منطق خشونت را در  دانیل آالرکونول این کتاب در داستان ا

، «لولۀ فاضالب»کند و در داستان باندی از جوانان توصیف می

یک  دهد که درکلودیا منگوئل، سرنوشت کودکانی را نشان می

-کنند. یک روزنامهمحل دفن زباله در لولۀ فاضالب بازی می

وه کگیرد گزارشی از درامی که در کوش تصمیم مینگار سخت

افتد، تهیه کند. اما در پایان حرفۀ خود را زبالۀ شهر اتفاق می

نشانان در جستجوی کند تا به آتشکند و تالش میرها می

قربانیان سانحه کمک کند و دل مادری را با یافتن جسد 

کودک او در منجالبی از زباله شاد کند. لحظات جستجوی 

ی را ار خوانندهانگیز نوشته شده و قلب هکودک بسیار هیجان

آورد. این داستان در واقع تنش ناشی از برخورد دو به درد می

نگار و دنیای کودکان در دنیای مختلف، یعنی دنیای روزنامه

خورخه « دن کیشوت مدلین»هاست. در داستان میان زباله
کیشوت را در مدلین مالقات گوید که چگونه دونمی فرانکو

اجرای خداحافظی از پدربزرگ، کرده است. در این داستان م

پایان جوانی و تولد عشقی دوباره که در امتداد هم هستند، به 

های موجود در عنوان شود. غولگیری توصیف میطرز چشم

داستان به اربابان مواد مخدر، قاچاقچیان و جنایتکاران خشنی 

اشاره دارد که در آن دوران زندگی در مدلین را به تنگنا 

به خوبی حرص و طمع پول و ثروت را  فرانکو. کشانده بودند

کند، به تصویر کشیده است. خشونت که در این شهر بیداد می

نیز به عنوان یک تجربۀ روزمره مورد استفادۀ نویسندگان این 

کتاب است. در پایان کتاب نیز توضیح مختصری از زندگی هر 

 بتواند کنجکاوی مخاطکدام از نویسندگان وجود دارد که می

 ها برطرف کند.را دربارۀ آن



 

 1399 روردین ماه ف |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوشازندهمشماره    47

کنند و در نهایت دیگر تعریف میها را برای همها، آناند که مردم بعد از گذراندن همۀ مصیبتها شبیه خاطراتی روایت شدهداستان

 تریندقیق، مهم« پردازیِشخصیت»هاست. به بیان دیگر گیرند. پس این کتاب دربارۀ آدمهیچ نتیجۀ خاصی از آن خاطره نمی

ی حواس های خوبی هم دارد اما در نهایت مخاطب داستان را به وسیلهپردازیهای این کتاب است. هرچند صحنهمشخصۀ داستان

 گذرد.ها چه میفهمد درون آنکند و از این طریق میها درک میگانۀ شخصیتپنج

های کند. چشمدر جنگ شهری را تداعی میدستی است و عکس روی جلد آن بیش از هرچیز احساس ترس کتاب کوچک و خوش

لی کنند. اما عکس جلد این کتاب در زبان اصناپیدایی که از دایرۀ کوچکی شبیه به قفل یک در، خیابانی آشفته اما خلوت را نگاه می

یسندگان تنهایی ها نواند. انگار سرنشینان این قایقهای بزرگ رانده شدهدهد که روی آبسه قایق در حال سوختن را نشان می

 کنند! حمل می هستند که با خود مواد منفجره

ر آلمان دمیشی استراوسفلد داستان کوتاه از نویسندگان پساپست بوم آمریکای التین است که  ۱7، گلچینی از «هایی از آتشقایق»

ان اند. این کتاب با ترجمۀ روای داشتهتر در آمریکای التین خوانش گستردهها پیشبرای آن مقدمۀ مفصلی نوشته است. برخی از آن

ی پژوهشگران ادبیات آمریکای از سوی نشر آگه در ایران نیز به چاپ اول رسید و به همه ۱3۹7در سال  و خالقانۀ بیوک بوداغی

 شود. گرا پیشنهاد میمندان به داستان کوتاه واقعالتین و عالقه

 خوانیم:این کتاب می 5۶در صفحۀ 

ام. پس از مراسم تدفین به جستجوی کنم. در قعر سکوت فروشدهام هستم. با اینکه بودن خود را حس نمیش خانوادهدیگرباره پی»

 ای برای نامیدنشان نیست. دوسکنم، انباشته از نعش چیزهایی که هیچ واژهدانیلو رفتم، من چمدان سنگینی را پشت سرم حمل می

اش در کنجی از خیابان جان دوباره به آن بدمد. من صدای دانلیو را جستجو خراشدهای گوشدارم آن را به دانیلو بسپارم تا با فریا

 ■ «کنم...می
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 «زخم شیر» معرفی مجموعه داستان 
 «پونه شاهی»؛ «صمد طاهری»اثر  
 

برگزیده یازدهمین جایزه ادبی جالل در بخش داستان کوتاه 

 ۹7و برگزیده جایزه احمدمحمود در سال 

 یهاداستانر نوشته آقای صمد طاهری مجموعه زخم شی

کوتاهی است که به سبک رئالیسم مدرن نوشته شده است. 

این مجموعه از یازده داستان تشکیل شده که به موضوعات 

در واقع نوعی نقد فقر در  اجتماعی و جنگ پرداخته است.

اجتماع است. اکثر ماجراهای این مجموعه در شهرهای جنوبی 

که مردم آنجا، جنگ را از نزدیک دیده و با  افتادهکشور اتفاق 

آن آشنایی کامل دارند. از طرفی به خاطر ترسیم هوا و فضای 

 ییهاقسمتجنوبی در  به کار گیری از لهجه اقلیمی جنوب و

گفت که این  توانیم هاداستان یهاتیشخصاز دیالوگ 

بومی و  یامجموعهمجموعه داستان، 

نویسنده،  .ودشیماقلیمی هم محسوب 

در فضا سازی داستان طوری عمل کرده 

داستانی هماهنگ  یهاتیشخصکه با 

فضا سازی در خدمت  بوده و در واقع،

با عث انسجام بیشتر  و هاستتیشخص

زن در  شده. هاتیشخصو قویتر شدن 

 مجموعه داستان آقای طاهری حضور پر رنگی دارد. چه در

و چه در موش  کشتیمباغی را با سنگ  یکبوترهامردی که 

 خرما، چه در زخم شیر و چه در سفر سوم و یا مهمانی و

یمخروس و در دام مانده مرغی و... تصویری که از زن ارائه 

مختلف جامعه  یهارگههمان تصویر ظلمی ست که در  ،دهد

 یهاداستانبر زن روا شده و همچنان ادامه دارد. در مجموعه 

هم حضور پر رنگی دارند و  زخم شیر آقای طاهری حیوانات

در محدوده جغرافیایی جنوب  هاداستانماجراهای تمامی 

و توانایی و آشنایی  دهدیمرخ  کشور و شیراز و کرمانشاه

و اصطالحات آن را به رخ  هالهجهنویسنده را به این مناطق و 

. بیشتر موضوعات تلخ با طنزی شیرین و در کشدیمخواننده 

آقای طاهری  ستان به کار گرفته شده.خور و در راستای دا

خاص بوده و نشان دهنده امضاء نویسنده  شیهاداستانزبان 

صدای کپ »مثل . اصطالحاتی باشدیم شیهاداستاندر پای 

زن ووی بلندی »در جمله « ووی»و اصطالح « تلمبه کپ

در مجموعه  توانیماز این دست که  ییهانمونه و «کشید

 به آنها برخورد. داستان زخم شیر بسیار

 

 

 «کشتیممردی که کبوترهای باغی را با سنگ »

اتفاقی پدر دوستش را در صف سیگار  ماجرای مردی ست که 

 به منزلشان تا با دوست دوران شودیمو دعوت  ندیبیم

کودکی خود تجدید دیدار داشته باشد. دوستی که خانه و 

. او اندآمده زکاشانه خود در اهواز را ترک کرده و به شهر شیرا

که در جنگ ترکش خورده و ویلچر نشین شده است، ارتباط 

 در این داستان به خودش را با دنیای بیرون قطع کرده است.

 هاسگاز جمله زدن  هم پرداخته شده، یآزارموضوع حیوان 

 ۱7وص  ۱۶و کفتر ها با سنگ، آنجا که در دیالوگی در ص 

 :دیگویم

. از یه چیز دیگه... آها، تو دست به باشه. از یه چیز دیگه ..»

رد  یزدیمو  یگرفتیمسنگت خیلی خوب بود. وقتی نشونه 

همه  هابچهخور نداشت. برای همین 

. هر روز اول صبح من و دنیترسیمازت 

. تو میگرفتیمنونوایی، نون  میرفتیمتو 

همیشه جیب هات پر سنگ بود، 

درسته؟ من خیالم راحت بود، هیچ 

نداشت بهمون نزدیک بشه.  سگی جرات

. شناختنتیمشاه آباد هم  یهاسگ

دسته دسته از سمت نخلستون می اومدن تو  هایباغکفتر 

جلو نونوایی، خرده نون ورمی چیدن. تو سنگ  ۀآسفالتمیدون 

و بقیه  افتادیم. یکی شون یزدیماز جیبت درمی آوردی و 

یمال بال کله کفتر رو، که داشت ب یدیدویم. تو دنیپریم

می دم سلیمه کباب کنه  یگفتیم. یکندیم، با دست زد

وقتی  شدیمبرای شام درسته؟ من هیچ وقت نخوردم. حالم بد 

 .....«.یکندیمدست کله شون رو  با

 

 «موش خرما» 

مردی جنوبی اولین فرزند خود را از دست داده و حاال منتظر 

است با  دومین فرزند خود است. زمان داستان، زمان جنگ

پا به ماه است و  صدای صوت خمپاره جمیله همسر مرد که

خمیری به پشت کله مرغی  یهادستبا  مشغول نان پختن،

لطیف زن را مورد شماتت قرار  .کشدیمو وویی  بردیمپناه 

مگه »گفت  که میخوانیم ۱۹وص  ۱۸آنجا که در ص  دهدیم

 به خدا دست خودم»گفت  لهیجم« نگفت مت جیغ نکش؟

سبزی که  ۀعصابخمیر جا به جا به  یهالکه «نیس، لطیف.

کوچکی هم روی  ۀتکموهایش را پوشانده بود، چسبیده بود. 

این مجموعه از یازده داستان تشکیل 

شده که به موضوعات اجتماعی و جنگ 

در واقع نوعی نقد فقر در  پرداخته است.

 اجتماع است.
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. لطیف سیلی را زد، اما اشچانهگردنش بود. یکی هم زیر 

جمیله صورتش را دزدید و سیلی به فرق سرش گرفت. لطیف 

 ...«این یکی هم  آگهوای به حالت »گفت 

 ن داستان ال به الی روایت ماجرای اصلیهمچنین در ای 

و اذیت  به حیواناتی چون مرغ و خروس و موش خرما یااشاره

 میخوانیم 2۱وص  20و آزار موش خرما دارد. آنجا که در ص 

جا به جا کرد  اشکردهداس را توی دست عرق  ۀدستلطیف »

پرتاب شد. دست را باال آورد، موش خرما سایه را دید  ۀآمادو 

ه سمت سوراخش فرار کرد. لطیف نشانه گرفت و داس را و ب

پرتاب کرد. وجبی مانده به سوراخ، نوک داس وسط کمرش 

را به زمین دوخت. لطیف از  اشدهیورقلمبفرودآمد و شکم 

پشت نخل بیرون آمد و رفت باالی سرش ایستاد. موش خرما 

جیر جیری کرد و ساکت شد. خون غلیظی از شکمش نشت 

ک زرد پای دیوار، خرچنگ خشکیده هنوز توی کرد روی خا

سرش را از  هاتولهدهانش بود. یکی از 

سوراخ بیرون آورد، جیر جیری کرد و 

 «برگشت تو.

 

 «خروس»

ر به تصوی ابراهیم به نام تنهایی مردی 

به  اشزادهکشیده شده. دو براده 

شاپور و داریوش که پدرشان  یهانام

ن هر روز عصر به فوت کرده و به توصیه عمه سیمی

کاروانسرایی که متعلق به عمو ابراهیم هست رفته و ایوان را 

درست  آب و جارو کرده و زیلو را پهن کرده و برایش چایی

. عمو ابراهیم اسب پیری نندینشیمو ساعاتی کنارش  کنندیم

با عمو ابراهیم بوده  یکرگدارد که دوست سی ساله اوست و از 

پهلوان  به دوستش به اجبار سب،در آستانه فرتوت شدن ا

. پهلوان حیوانات زیادی دارد جهت کندیمسیروس واگذار 

 دهدیمپهلوان قول  اجرای نمایش، مثل ببر و شیر و خرس،

که حیوان زجر کش نشود و پس از شلیک یک گلوله در 

تقسیم کرده و خوراک  شقیقه، اسب را به قطعات مختلفی

توسط پهلوان سیروس عمو  حیواناتش کند. بعد از بردن اسب

تا اینکه درویش خسرو برادر بزرگ  .شودیمابراهیم افسرده 

پهلوان سیروس به سفارش پهلوان، خروس بسیار زیبایی را 

که به آن دل بستگی پیدا کرده  فرستدیمبرای عمو ابراهیم 

. در جایی از خوردیمبا ورود خروس رقم  دیگری و ماجراهای

پیش از دمیدن سحر، پیش از آن » میخوانیم 3۸داستان ص 

که صدای خش خش جاروی سپورها در حیاط دنگال و تاریک 

یکمپرسکاروانسرا بپیچد، پیش از غرش موتورهای دیزلی 

جیک جیک  ۀهمهمشهرداری، پیش از آن که  یها

یا غار غار  دورتا دور حیاط کاروانسرا یهانارنج یهاگنجشک

صفهان آغاز شود، خروس بیدار ا ۀدروازبلند  یهاکاج یهاکالغ

 کردیم، گردن راست ستادیایم، روی نشیمن درشکه شدیم

یمکه همه را از خواب  دادیمو قوقولی قوقوی بلندی سر 

 .«پراند

 «مهمانی» 

بعد  سیامک به نام روزبه که به اتفاق داستان پسر جوانی ست 

ازتعطیلی کالس دانشگاه به مغازه پدرش رفته چون شاگرد 

باید  پدرش مرخصی ست و پدرش هم بیرون شهر است.

مش لهراسب را که سرپلوس برای  سفارش دوست پدرش

مش لهراسب  ماشین است به آدرسی که گفته شده ببرند.

 و زدهیمگاهی به اتفاق دختر نوجوانش پروانه به مغازه سر 

در دوران نوجوانی در مغازه پدرش  روزبه

 است. دهیدیمپدر و دختر را 

استان به تصویر کشیدن فقر در جامعه د

افراد جامعه  و مقایسه دو رفتار متفاوت

یک محله که حاشیه نشین هستند.  در

که  دیگویمبه او  آنجا که پدر روزبه

قیمت سر پلوس را ارزانتر از نرخ واقعی 

آن با دوستش مش لهراسب، حساب کند 

ی صلمش لهراسب که به بازار آشنایی کامل دارد قیمت ا ولی

 اشهیبق دیگویمو  کندیمو مبلغی را پرداخت  داندیمآن را 

. و حاضر نیست به خاطر شرایط سخت بردیمرا هم برایشان 

 :میخوانیم 53جائی در ص  مالی این لطف دوستش را بپذیرد.

قابلی » «خب، حاال مش بهرام ایخواد چند باهام حساب کنه؟»

 برای شما چهل و پنج نداره. بابام گفت قیمتش پنجاه تومنه،

سالم بوواته » را خاراند: اشچانهکرد و  یاخندهتک  «تومن.

خیلی برسون و بگو مش لهراسب گفت من دو سه جا قیمت 

گرفته م. ئی قیمتش هشتادو پنج تومنه، سی من هفتادو پنج 

دست کرد از جیب داخلی کتش یک چک پول پنجاه « تومن

ئی » به جلو من گذاشت:تومنی بیرون آورد و دو دستی روی گ

پنجاه تومن خدمت شما. بیست و پنج تومن دیگه هم یه چند 

 «روز دیگه ایارم در مغازه.

مالقات  در خانه با پسر برادر مش لهراسب که خسرو نام دارد

و از  شودیمکه همسر سابق پروانه هم محسوب  کنندیم

ظواهر امر پیداست که معتاد است. طوری که در قسمتی از 

پشت سرشان خودش را به  روندیمستان وقتی میهمانان دا

 به نام روزبه که داستان پسر جوانی ست

سیامک بعد ازتعطیلی کالس  اتفاق به

دانشگاه به مغازه پدرش رفته چون شاگرد 

پدرش مرخصی ست و پدرش هم بیرون 

 شهر است.
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مش لهراسب به پسر داده  پولی را که خواهدیمآنها رسانده و 

 از آنها بگیرد.

موضوع داستان پرداخت به دردهای موجود در جامعه است  

و اینکه در همین مناطق حاشیه نشین که اعتیاد و دزدی و 

ثل مش لهراسب م ییهاآدمهستند  زورگیری وجود دارد،

دوست پدر روزبه که هنوز پای بند تعهدات خود بوده و طبعی 

بلند داشته و حاضر نیستند زیر دین و منت دیگران باشند. 

تن یکی رف داستان در واقع در دل خود بیانگر دو داستان است.

پسرها )روزبه و دوستش سیامک( به آن منطقه در شب که 

و پایان باز آن که موتور کسی جرات رفتن به آنجا را ندارد 

و معلوم نیست در طول مسیر چه اتفاق  کندیمسوار سوارشان 

پروانه دختر مش  داستان دیگری برایشان بیفتد و دیگری

لهراسب دوست پدر روزبه که با نثری روان و جذاب بیان شده 

از داستان چنان تصویر زنده و زیبایی به  ییهاقسمت است.

ا به پای داستان در دل تاریکی به آن می دهدکه پ هاخواننده

و مهمان مش لهراسب  زنندیمخانه نزدیک شده و در خانه را 

و همان نان خشک آب زده و پنیر و  شوندیمو بی بی گالب 

 .شوندیمکه شام خودشان است، با میهمانان شریک  کاهو را

 «در دام مرغی مانده»

 به است که عیلاکبر و اسما یهانامداستان دو تا برادر به  

خواهرشان را با خود به جیرفت برده  بلقیس مادرشان، سفارش

یمسعی  صیفی کار کنند. اکبر هر چه یهاکرتتا سر زمین 

 یاساله. چون بلیقس دختر شانزده شودینمزیر بار نرود،  کند

بالفاصله توجه مردها  روندیمدارد و هر جا  یازنانهکه هیکل 

تان فراز و فرودهای زیادی دارد. که داس .شودیمبه او جلب 

هم پر کشش است و هم دردناک، منتهی خواننده یک نفس 

تا ته داستان پا به پای اکبر و اسماعیل و بلقیس از این زمین 

را پر از صیفی جات کرده و توی  هاجعبهبه آن زمین رفته و 

. لحظات دلهره آور و دردناکی در نوشدیملیوان روئی چای 

 یهاتیشخصن نهفته است که وقتی خود را جای دل داستا

بر سر دو راهی تصمیم رها کردن بلقیس  یگذاریمداستان 

 همراهش بود. بلقیس بچه بلبلی همیشه .یمانیمنکردنش  یا

 (باز هم حضور حیوان در داستان) می نشست اششانهکه روی 

یماو  به را شیهادلتمام درد  خاصی به آن داشت و ۀعالقو 

 .گفت

عرق  ۀکهنجبور با زیر پوش » :میخوانیمداستان  ۶۴در ص 

یمروی صندلی آّی زنگ زده نشسته بود و سیگار اش کرده

زیر شیر پالستیکی کلمن  گرفتیمرا  اشییرو. لیوان دیکش

آب یخه. می دونم تشنه »: گفتیم. کردیمو از آب یخ پر 

ی، ه بخورتونه. بیاین، تعارف نکنین. این جا یه لیوان آب ک

بلقیس خودش را پشت  «چار لیوان عرق پس می دی ۀانداز

، اما هیکلش گنده بودو باالخره دستی، پایی کردیممن قایم 

تا جبور همان طور که  ماندیمبیرون  یایروسر ۀگوشیا 

یم، به آن خیره شود. دیجویمسبیل مرکبی پر پشتش را 

کار عقب  تشنه مون نیس. زود یاد داشت کن که از»: گفتم

آبجی مون هم تشنه » :گفتیمپوزخندی می زدو « افتادیم

 «س نیس؟

 کردیمعرقی از زیر بغلم شر  ۀرگو  کردمیماین پا و آن پا 

 «یادداشت کن. یه صندوق عقب افتادیم.»توی زیر پوش: 

و پوزخند از توی  بردیم پهن باسکول را به چپ و راست ۀعقرب

پر ک ۀیسارین این بلبل تو الاقل بذا» :شدینمصورتش پاک 

 «بمونه و برامون یه کم بخوونه.

 

 «سفر سوم»

در داستان سفر سوم، پسر به دیدار دوستش رضا در خورموج 

خانه رضا دیوار به دیوار خانه پدرش است، چند خانه  .رودیم

وقتی اکبر  .دیآیمرضا صدای ساز و دهل  ۀخانآن طرفتر از 

رضا  به دیدن دوست رضا و و رسدیمبرادر رضا با موتور از راه 

که برای پسر  دیگویمچه خبر است  پرسندیماز او  دیآیم

و امشب هم جشن حنابندانش است  اندگرفتهحاج تمراس زن 

چون  شودیمعروس دوازده سال دارد. و زن دومش محسوب 

به دلیل ناتوانی جنسی زن اول او بعد از روز عروسی به خانه 

 پدرش برگشته است.

داستان در ال به الی توضیح سفر شخصیت داستان و 

ماجراهایی که در بازدید از جزیره اتفاق می افتد به داستان 

یمحنابندان کوکب خواهر کوچکتر برزو دوست رضا و اکبر 

مشکالت ناشی از این  و اشاره به کودک همسری و پردازد

 .بردیموصلت پرداخته و داستان را پیش 

 :میخوانیم ۸7 در جایی از کتاب ص

دواندیم سمت نیزار. رضا کالچ را ول  هل دادیم و موتور را

آخ گمونم بنزین تموم کرده... یه تکه چوب »کرد. نشد. گفت: 

 «بلند پیدا کن، بده من.

نازک و بلندی را از روی زمین برداشتم و به او دادم. در  ۀشاخ

کف باک را باز کرد، شاخه را توی باک کرد و بیرون آورد و 

یه چکه هم بنزین توش نیس. عجب » دستش کشید. گفت:

 «حال گیریه. اکبر هم نگفت بنزینش کمه.

 «پمپ بنزین نیس؟ هایکینزداین »

 «چرا خورموج یکی هس.»
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 «حاال چه کار کنیم؟»

 «یاماها، بگو دیگه نه من، نه تو. ۀکارخونیه زنگ بزن توکیو، »

فاده کرده و از در این داستان هم نویسنده از موجودات است

 سوسک سرگین غلتان( استفاده کرده است.)بتل 

 «زخم شیر»

داستان خانواده ایست که پدر خانواده در بندر گناوه همسر 

دو پسر دوقلو که ننه )دیگری گرفته و همسر و سه فرزندش 

یکی پای چپش و دیگری  صدایشان می زند یدول و اغضر،

و به همین  استاز پای دیگرش  ترکوتاهپای راستش کمی 

و یک دختر که صدایش می  اندشدهدلیل از سربازی معاف 

رها کرده و رفته است. زمان جنگ است شهر کم  (زند خیجو

 و چند اندرفتهکم از سکنه خالی شده طوری که اکثر اهالی 

و  پزدیمو نانوایی که برای سربازان نان  اندماندهخانواده 

 هاآن. خرندیمن نانوایی نان همه از آاند ماندهمردمی هم که 

به امید تمام شدن جنگ طی چهار پنج ماه  اندماندهکه 

 شهر را ترک کنند. شوندیمهستند. در نهایت همه مردم ناچار 

خیجو یه بز دارد که آبستن است ودر گیر و دار شدت گرفتن 

 و ادامه ماجرا... کندیمحمالت و موشک باران بز زایمان 

در  یرویمست که قدم به قدم با آن جلو  زخم شیر داستانی

و صافی  شودیمطول داستان خواننده فرزندی از فرزندان ننه 

چون  اندماندهو صداقت رفتار مادر و فرزندانی که در شهر 

. در این کندیملمس  جایی برای رفتن ندارند را خواننده

بسیار زیبا و طنز لطیفی  یهاالوگیدداستان آقای طاهری از 

در دل داستانی تلخ به کار برده با سبکی مدرن توانسته  که

با پایان یافتن داستان  کمی از تلخی و گزندگی آن بکاهد و

 داستان، ننه و یدول و اغضر و خیجو خواننده را یهاتیشخص

یسختبه مردمی که  کنندیمو وادار  کنندینمرها  هامدتتا 

 کردند و به زیادی را تحمل یهامشقتزیادی کشیده و  یها

که هیچ پیروزی برای هیچ یک از طرفین در بر  ییهاجنگ

 نداشته و نخواهد داشت فکر کند.

 :میخوانیم ۹۸و  ۹7در ص  

یمعنمخصوص خودش را داشت و خودش هم  یهاکلمهننه »

قرض را به  ۀکلم. آن روز صبح بار اولی بود که کردیم شان

 داشت. گفت:، به معنایی که خودش قبول آوردیمزبان 

ن قرض کن بیار تا براتو هاهیهمسایدول، تو برو یه کم برنج از »

یدول مثل همیشه پوزخندی زد و  «شیر برنج درست کنم.

کجایی، ننه؟ همسایه کجا بود؟ تو کوچه مون غیر از » گفت:

ما هیشکی نمونده. آخریش زارعلوان بود که تو اون هفته با 

 «دختراش رفتن شوشتر.

من خودم بهتر از تو می دونم. برو تو خونه شون و »ننه گفت: 

 «به جای قرض وردار بیار.

 «ای ول، ننه. منظورت قرض از روی دیواره؟»

خفه شو. ما زیر دین شون هستیم. بعد از جنگ یا باید حالل »

 «کنن یا پولشه بگیرن.

اغضر، تو هم » یدول پوزخندی زد و لنگید و رفت. ننه گفت:

بگیر و سیب زمینی و پیاز و چند تا دونه تخم برو آرامگاه، نون 

 «مرغ. پول که داری؟

 

 «نی زن» 

داستان مرد معلمی « نی زن»داستان آقای صمد طاهری در  

که با همکاری دوستش  کندیمبه نام آقای جمالی را روایت 

یعروسمردی به نام کرم را که در مجالس و  خورشید و قاسم

نی جفتی می زند و  با اد(ش یهاآهنگشاد ) یهارنگ ِیها

 او را خواهندیم هاآن دارد،ها آهنگدر زدن  یاژهیواستعداد 

 به مردم از زاویه دیگری بشناسانند.

 اشیزندگجمالی در پی آشنایی با کرم و شنیدن داستان 

. جمالی روزی اعالمیه شودیم ترقیعم شانیدوست ۀرشت

نواره ورود گروهی از گرجستان جهت نوازندگی درجش

. او که آشنایی کامل با استاد ندیبیمنوروزی را  یهاجشن

را دیده  اشینوازندگ یهالمیفنوازنده نی این گروه داشته و 

هنر کرم را به مردم بشناساند. تا مردم و  باید کندیماحساس 

اداره میراث فرهنگی و اداره فرهنگ و ارشاد با توانایی کرم در 

شاد مخصوص مجالس  یهاآهنگبجز  ییهاآهنگ ینوازندگ

هم بشنوند و قدر مردی از  مثل آهنگ صحرای دشتی را او

در این راه تالش کرده را بدانند  هاسالشهرشان را که  اهالی

 نگاه کنند. به هنر کرم زاویای دیگر و از

و زیباترین  کندیمداستان بسیار جذاب و ملموس ادامه پیدا 

کرم دید که حتی  ینوازندگدر تاالر موقع  توانیمصحنه را 

استاد تاجیکی از جایش بلند شده و دست می زند. پایان تلخ 

 داستان شوک و ضربه محکمی به خواننده می زند.

 :میخوانیم ۱20 و ۱۱۹در ص 

من و خورشید و پرویز برایش تنگ بود، اما پیرهن  یهالباس

و شلوار قاسم اندازه بود. ده صبح توی حیاط پشتی قاسم 

. دیکشیمارش کردیم. مضطرب بود و فرت و فرت سیگار نونو

سوار شو، کرم. مراسم اعدام » موتور را روشن کردم و گفتم:

ببرنت. راحت و بی خیال باش. این قدر هم  خوانینمکه 

پیرهن قاسم رو سوراخ کردی، پول چارتا  آگهسیگار نکش که 

 «پیرهن رو ازت می گیره.
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 بیاین بی» یاده شد و گفت:ترک موتور سوار شد و دوباره پ

 «خیالش بشیم.

سوارشو، کرم. پول دوتا پیرهن بیشتر نمی خواد »قاسم گفت: 

 «بدی.

و دوباره سیگاری « حاال وقت شوخی کردن نیس.» کرم گفت:

 گیراند.

اون جا یه اتاقی دو نفر نشسته ن.  یریمکرم »خورشید گفت: 

یمال و خی یبندیمتو هم می شینی رو یه صندلی چشماته 

نیت رو در می آری و دو ما چار نفر رو به روت نشستیم. ِ یکن

که همه مون کف کنیم.  یزنیمرنگای قدیمیه چنون تا از اون ِ

 «که همه بفهمن کی هنرمنده و کی مطرب.

 «م.روشن کن تا بری» کرم شیرشد. نشست ترک موتور و گفت:

 

 «نام آن پرنده چه بود؟»

به اسم یوسف.  شودیمد آشنا خسرو در سربازی با پسری کر 

ولی دست تقدیر دوباره آنها را با  شودیمسربازی آنها تمام 

با قبول شدن هر دویشان در یک دانشگاه  .کندیمهم روبرو 

و در ادامه داستان  نندیبیمبه صورت اتفاقی همدیگر را  دوباره

. خواهر خسرو که دانشگاه شوندیمهم خانه هم  که مینیبیم

تا  دیآیمده به توصیه مادرش به شیراز نزد خسرو قبول نش

که یوسف به  شودیمعوض شود. خسرو متوجه  اشهیروح

خواهرش شیرین عالقمند شده است. شیرین هم از یوسف 

یمخوشش آمده. به خاطر همین شیرین را که هنوز دلش 

منزل برادرش و یوسف بماند، بعد از ده روز  در شیراز خواهد

کرمانشاه. یوسف درگیر مسائل سیاسی  شانانهخ به فرستدیم

و مبارزه با حکومت شده. موضوع داستان خیانت است که 

آقای صمد طاهری با ظرافت خاصی به این موضوع پرداخته. 

طوری که بعد از پایان یافتن داستان تا مدت هادر ذهن 

از چشم آقای  پرداختن به شخصیت زنان هم .ماندیمخواننده 

ور نمانده و در ال به الی پیش بردن داستان صمد طاهری د

 گریزی به زنان و مشکالتی که دارند هم زده.

 :میخوانیم ۱27در ص 

زن ووی بلندی کشید، مویش را کندو صورتش را خنج زد. 

هنوز چند تار مویش توی تاقچه است. جاهایی شان مشکی 

است، جاهایی سفید و جاهایی حنایی. پسرک تشر زد و به 

یزی گفت که نفهمیدم. برادر یوسف بود و اسمش کردی چ

ادای  "مثالً خواستیمیونس. ده دوازده سالی بیشتر نداشت و 

 مردها را در بیاورد.

 :۱32ص 

یمحاال تو مسخره کن، ولی یه روز خودت » خندید و گفت:

می دانی  "اصالً من چه بوده، تو  یهاحرفمعنی  یفهم

 «امپریالیسم چیزه؟

یه روز اطراف اهواز یه امپریالیسمی دیدم  "فاقاً اتآره، » گفتم:

تا حاصل دسترنج زحمتکشان  رفتیمکه داشت از نخل باال 

 «رو غارت کنه. با سنگ زدمش، افتاد پایین.

 

 «چیز و فالن و بهمان و اینا»

داستان در مورد زن پرستاریست که بذله گو و شوخ طبع  

را بزند. محمود  آمپول مادر خانواده است. وارد خانه شده تا

 گذاردیمپسر خانواده کمی سر بسر پرستار به صورت کالمی 

. تکیه کالم دهدیمو پرستار هم کوتاه نیامده و جوابش را 

محمود در پایان هر حرفی چیز و فالن و بهمان و اینا ست. 

. نوع تعارف کردن شودیمکه با عث طنز شیرین در داستان 

هم هست بسیار زیبا و دلنشین  مادر خانواده که بسیار مهربان

« بخورنش. بخورن شون.» دیگویماست که مدام به پرستار 

منظورشان چیست می  کندیم سؤالدر جواب پرستار که 

روی میز بخورید.  یهاوهیماز روی  کنندیمگویند تعارف 

 یهایمشترپرستار باید به چند جای دیگر هم سر بزند و 

س مختلفی، که باید پانسمان دیگری هم دارد، آن هم در آدر

یکی را عوض کند و به یکی آمپول بزند و... موقع رفتن محمود 

یمتا برادرش که در آژانس کار  دهدیمبه پرستار پیشنهاد 

او را برساند. در طول مسیری که برادر محمود پرستار را  کند

 .میشویمدیگری از زندگی پرستار  ۀچهرمتوجه  ،رساندیم

 :میخوانیم ۱۴2در ص 

 «بخورنش. بخورن شون.» مادر نیم خیز شد و گفت:

 «این چی می گه، هی تکرارش می کنه؟» پرستار گفت:

 ،یاوهیمبه شما می گه یه » شهناز از توی آشپزخانه گفت:

 «چیزی بخورین.

روی موهای سفید و کوتاه مادر  پرستار لبخند زد، دست کشید

. بازم به معرفت خورمیم "بعداً ممنونم، مادر. باشه، » و گفت:

جگنی روی میز نگاه کردکه پر از زردآلو و و به ظرف َ« تو.

انگور یاقوتی و گیالس بود. یک دانه گیالس برداشت و به 

دکترش گفته که هر چند ساعت باید » دهان گذاشت. گفت:

 «آمپول بزنه؟

چایش را هورت کشید واز روی صندلی بلند  ۀماندمحمود ته 

رشیش ساعت یا هشت ساعت و چیز و گفته ه» شد گفت:

پاکت سیگارش را در آورد و به حیاط « فالن و بهمان و اینا.

 رفت.
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 «گفت هر هشت ساعت. کنمیمفکر » پرستار به من نگاه کرد. گفتم:

 .«یکنیمتو خیلی فکر » گفت:

 

 «سگ ولگرد»

دویست واحدی شود. مجتمعی که مربوط به  یک مجتمع تا نگهبان پارکینگ شودیمتوسط دوستش معرفی  یابازنشستهدبیر 

. شودیمپیدا  اشکلهبریده شده پشت فنس مجتمع سر و  شیهاگوشصبحی اتفاقی سگ زیبایی که  .باشدیمفرهنگیان و فرزانگان 

س نبرزو دوست دبیر بازنشسته که اول ورود دبیر به او گفته بود اینجا مخالف نگهداشتن سگ هستند، خودش سگ را به داخل ف

طناب سگ را  هاشبدوستش دارند.  هایبعضهنوز مخالفند و  هایبعض. شوندیم آخت. با سگ بنددیمبرده و پشت اتاقک نگهبانی 

و متوجه حضور زنی با  شودیمبوی غذا به سمت ماشینی کشیده  ۀواسطتا در پارکینگ چرخی بزند. منتهی سگ به  گذارندیمباز 

و مرد  رسدیمسر  است، اشینگهبان. با سر و صدای مرد، برزو، دوست دبیر بازنشسته که شیفت شودیمیکی از ساکنان مرد مجتمع 

و سر و صورت آشفته بیرون ایستاده و پاکتی دستش است. داستان جذاب و پر  هالباسکه به سگ معترض است و زنی با  ندیبیمرا 

ری حیوانات حضور دارند، در این داستان هم اشاره به حیوان آزاری آقای صمد طاه یهاداستانمحتوایی ست. همانطور که در اکثر 

 به حیوانات است. هاانسانو ظلم  هایخودخواهداشته که منشاء آن 

 :میخوانیم ۱۶2و  ۱۶۱در ص 

ساعت گمونم از یک گذشته بود. دیدم از تو محوطه صدای یکی می آد که هی چخه، چخه می کنه. چوب دستیم رو » برزو گفت:

ببری هست و خودش نیس. چشم انداختم تو تاریکی، دیدم سر ردیف سی وایساده و داره دم  ۀقالدرداشتم و اومدم بیرون. دیدم و

تکون می ده. یکی هم دو قدم اون ورتر یه قفل فرمون دستشه و هی چخه چخه می کنه. داد زدم کیه و رفتم طرف شون. دیدم بعله، 

ماشین تو تاریکی وایساده بود و سر و لباسش به هم ریخته بود. گفتم، مهندس، نصف شبی این  مهندس رفیعیه و یه زنی که اون ور

؟ گفت؛ برزو، سگ آوردین این جا برای چی؟ مگه این جا گله دونیه؟ گفتم؛ مهندس، چطوری اومدین تومحوطه؟ یکنیمجا چه 

درا رو از داخل قفل کردم، یعنی از قبل تو محوطه بودین؟  ۀهمگفت، حاال یه طوری اومده م دیگه. گفتم؛ من که ساعت دوازده و ربع 

؟ این خانم همسایه مونه، دندون درد گرفته بود، گفتم برسونمش بیمارستان. هر چی استارت زدم، یکنیمگفت؛ داری بازجویی 

. یه یکی تو دست زنه سپالست ۀسیکاین سگه پیدا شد که می خواس جرمون بده. دیدم یه  ۀکلماشین روشن نشد. بعد هم که سرو 

 یخواستیمبویی شبیه بوی کباب هم می اومد. گفتم؛ ببخشین، تو اون کیسه چی هس؟ مهندس گفت؛ بافوره و زغال و انبر. چی 

یمنهمبرگر برای دندون درد خیلی خوبه. گفت؛ حاال دیگه تیکه می ندازی، برزو؟ گفتم؛ من جسارت  "اتفاقاً باشه؟ همبرگره. گفتم؛ 

. زنه تکیه داده یزدیمدس. منظورم این بود که این طفلک به بوی همبر اومده سمت ماشین. شما باید استارت رو زودتر مهن کنم

بی حرکت واستاده بود. مهندس رفت کیسه رو از دستش گرفت و همبر رو از توی نونش در آورد و  بود به ماشین و مثل مجسمه

مبر رو تو هوا قاپید و یه لقمه ش کرد و دم تکون داد. مهندس به زنه گفت، بفرمایین، پرت کرد جلوی ببری و گفت نخواستیم. ببری ه

می خواین برین درمونگاه، ماشین هس. سوییچ بدم خدمت تون؟ گفت: نه دیگه.  آگهخانم، تا در خونه برسونم تون. گفتم؛ مهندس، 

 ■ «دکتر رفتن هم زهرمون شد.
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 «ز کوهستانهیچ دوستی به ج» رمان نگاهی به 
 «مصطفی بیان» ؛«بهروز بوچانی»اثر  

 

، خواندمیمرا « هیچ دوستی به جز کوهستان»وقتی کتابِ 

اثر دانیل دِفو « رابینسون کروزوئه»ناخودآگاه به یاِد رمانِ 

منحصر به فرد است. « خود زندگینامه»افتادم. این کتاب یک 

، زندگی مرفه قهرمان داستان، که نام او بر این رمان نهاده شده

پس از اینکه از یک کشتی و  کندخود در بریتانیا را رها می

را در  تمام سال 2۸برد، شکستگی جان سالم به در می

پردازد تا و اغلب به تنهایی به گذران زندگی می جزیره یک

و  دهدیمآنکه زندگی یک بومی وحشی آن جزیره را نجات 

سرانجام آن جزیره را نهد. این دو مرد بر وی می« جمعه»نام 

 .کنندمی به مقصد بریتانیا ترک

رابینسون »کتابِ بهروز بوچانی تا حدودی شبیه رمانِ 

است. با این تفاوت که راوی ایرانی به ناچار و از سر « کروزوئه

در حالی که  ردیگیمجبر تصمیم به مهاجرت غیرقانونی 

روی  زنه سر اجبار بلکه بلکه ا« دانیل دفو»شخصیت انگلیسی 

. سپاردیمو تفریح و کنجکاوی دل به سفر دریایی « اختیار»

. شودیمغرق  شانیهایکشتو  شوندیمهر دو گرفتار طوفان 

. و شوندیمناشناخته و مخوف پرت  یارهیجزهر دو به 

. درونمایه هر دو داستان کنندیمرا تجربه « ترس»و « مرگ»

دانیل دفو است. « ادبیات استعماری»و « ادبیات زندان»

یماستعمار گران انگلیسی قرن هجدهم میالدی را به تصویر 

و بهروز بوچانی استعماگران قرن بیست و یکم! گویا  کشد

داستانِ زندان، مهاجرت و استعمارگری بعد از سیصد سال 

: سدینویمنویسنده در ابتدای داستانش  هنوز ادامه دارد.

 گ رفتن چیزیپذیرفتنِ مرگ یک چیز است، به پیشواز مر»

به پیشواز مرگ برود، آن هم در سرزمینی  خواستمینمدیگر. 

، در جایی که فقط آب بود و آب. امیمادردور از سرزمین 

مرگِ من در جایی اتفاق می افتد که به دنیا  کردمیماحساس 

. باور کردنِ مرگ، هزاران امکردهو زندگی  امدهیبال، امآمده

ه آن تعلق داری، بسیار سخت است. کیلومتر دور از جایی که ب

این شکلِ مرگ یک جفای بزرگ و یک ستم محض است؛ 

ستمی که نباید هرگز اتفاق بیفتد و اگر هم بیفتد، برای من 

 «نباید.

اما این اتفاق برای بهروز بوچانی افتاد! بهروز بوچانی، جوانِ 

. او در جنگ متولد شد. کنار غُرش ۱3۶2کُرد و متولد سال 

. بهروز فرزند جنگ، هاموشکو  هاتانکاهای جنگی، هواپیم

 ت. کُردستان اس یهابلوطفرزند آتش، فرزند خاکستر و فرزند 

 

پسرم، تو در ساِل فرارفرار به دنیا : »گفتیممادرش همیشه 

 «!آمدی.

یرقانونیغاو به ناچار ایران را به مقصد استرالیا ترک کرد، قایقِ 

ی و ترسناک اقیانوس غرق شد و در نبرد با امواج عصبان شان

در اقدام بعدی به دستِ گارد نیروی دریایی استرالیا دستگیر 

فرستاده شد.  مأنوسشد و همراه مهاجرانِ دیگر به جزیره 

، ناکجاآبادی که حقِ خروج از آن را نداشتند و شبیه مأنوس

 یک تبعیدگاه مخوف بود.

 هیچ راهیسرنوشتِ نویسنده به حضور مرگ گره خورده بود و 

جای  نیترقیعمجز پذیرفتنش نداشت. برای لحظاتی در 

وجودش دست به جست و جویی بزرگ زد تا بلکه چیزی 

اما هیچ نیافتم جز خودم »خداگونه بیابد و به آن چنگ بزند: 

و یک احساس پوچی بزرگ و خوشایند. احساسی ناب از جنس 

فحه ص)« بیهودگی؛ چیزی شبیه به خود زندگی و عین زندگی.

 کتاب( 2۹

فته گر ییهاآدمنویسنده در این سفر تنها نبود. دورتادورش را 

بودند که ذهن هر کدام شان پُر بود از رویاها و تصویرهایی 

ملل  از ییهاآدمزیبا، البته خودشان شکسته و آشفته بودند. 

 ۀانیخاورم ۀهممختلف. رنگ و نژاد مختلف. گویا  یهانییآبا 

اه نویسنده بودند. از ایرانی، عراقی، جنگ زده در سفر همر

در این سفر به اجبار، نظام  هاوقتسریالنکایی و غیره. گاهی 

. گویا فراموش کرده بودند: دیپاشیمخانواده در شرایط بحران 

 یهاشکمروی سینه و  هابچهمردم و  یهازنمردها در آغوش 

. ت. گویا این سرشت مهاجرت اجباری و غیرقانونی اسهابهیغر

 حتی در شرایط خطر. )متن کتاب(

نویسنده برای رسیدن به سرزمین خوشبختی باید از اقیانوس 

بگذرد. باید خطر را با جان و دل بپذیرد. باید امواج پُرخروشان 

را بپذیرد.  هاکوسهو خطر غرق شدن و خورده شدن توسط 

باید با مرگ یا ترس رودررو شود. باید درک عمیقی از این 

یدا کند. اقیانوس این فرصت را به او و همسفرانش مفاهیم پ

تا مرگ و ترس را از نزدیک تجربه کنند. آیا او انسانِ  دهدیم

 شجاعی است؟ انسانِ شجاع چگونه انسانی است؟

شجاعت پیوند عمیقی با حماقت دارد.... شجاعت پیوند »

 کتاب( 5۹)صفحه « عمیقی با ناامیدی دارد....

سی ساله است. او مجبور است در آغازِ  ما یک جوانِ ۀقصراوی 

 طعم تلخِ مهاجرت را بچشد. او اشیزندگسی  ۀده
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مجبور است ترس و مرگ را تجربه کند. او مجبور است از ایران  

سهم من از سی سال زندگی و دوندگی در ایران هیچ بود. »برود: 

بیاورم جز یک کتاب شعر.... شاید سبک بارترین  توانستمیمچه 

سفرهای دنیا بودم. فقط خودم  ۀهمچیرترین مهاجرِ تاریخ و بی 

 کتاب( ۶2)صفحه « تنم و یک کتاب شعر. یهالباسبودم و 

مخوف در وسط اقیانوس آرام. بعد از  یارهیجزکجاست؟  مأنوس

غرق شدن در دریا و بازداشت توسط گارد نیروی دریایی استرالیا، 

شبیه  یارهیجزمنتقل کردند.  مأنوسرا به جزیره  هاآن

. پشه ماالریا، میاخواندهکه در کودکی و نوجوانی  ییهاداستان

آدم خوار، پشه هاس استوایی و  یهاانسانطویل،  یهادرخت

منحوس و  یارهیجز مأنوسموجوداتی ناشناخته و قاتل. آیا 

ینم هاآنمقاومت کنند. مقاومت  توانستندینمجهنمی بود؟ 

لتِ تازه نفسی را که تازه به قدرت سیاستِ استعماری دو توانست

رسیده بود تغییر دهد. افسران استرالیایی با تنفر به مهاجران نگاه 

از تحقیر، حسادت و خون خواری  یازهیآم نگاهشان. کردندیم

برای تولید رنج  اساساًدر خود داشت. سیستمِ حاکم بر زندان 

ا زندانی ر یهاپناهندهافسران استرالیایی این »ایجاد شده بود: 

که با قایق به کشورشان  دانستندیمدشمنانِ بی نام و نشانی 

 کتاب( ۹۹)صفحه .« اندکردهحمله 

. عذاب و سختی هولناک در یک کندیمحاال مسیر داستان تغییر 

یم شانیصدازندان. هر یک از آنها شماره داشتند و با شماره 

ایستی ما است. ب ۀقصراوی  ۀشمار« ۴5اِم ای جی . »کردند

. اسم که بخشی از هویت انسان است کردیماسمش را فراموش 

در همان ابتدای ورود به جزیره از آنها گرفتند و شماره دادند. 

 نداشتند و باید می پذرفتند. یاچارهدیگر اسم، کاربردی نداشت. 

 میشویمدیگری آشنا  یهاتیشخصدر کنار شخصیت راوی، با 

اخالقی و ظاهری در این اردوگاه که هر کدام بر اساس ویژگی 

آقای نخست وزیر، به خاطر قانونمداری  مثالًنامگذاری شدند. 

و استعداد عجیب در  هایبازاش، میثم فاحشه به خاطر لوده 

به  اشعالقه، آقای گاو به خاطر پُرخوری و هابچهجمع کردنِ 

آدمخوردن، پدرِ بچه چند ماهه و آقای قهرمان. هر کدام از این 

، رنج و هاآدماین  یهاقصهداشتند. درونمایه تمام  یاقصه ها

سختی و جبر بود. جبری که 

ناخواسته آنها را مجبور کرد تا 

تصمیم به مهاجرت غیرقانونی 

د تبعی مأنوسبگیرند و در نهایت به 

 شوند!

سرتاسر کمپ با حصارهای کوتاه، 

نزدیک چهارصد نفر در مساحتی 

. از یک زمین فوتبال ترکم

چهارصد آدمِ نر. هر کدام متعلق به 

سرزمین و فرهنگ خاص. باید 

یک مشت انسان معمولی بودند  هاآنبتوانند با هم کنار بیایند. 

 که به هیچ جُرمی زندانی شده بودند.

نداشتن احساس کرامت انسانی، خُرد شدن و حقارتِ غرور یک 

شاد گگل و  یهالباسانسان، نصب دوربین در سرویس بهداشتی، 

الانگشتی، عدم نظافت و دسترسی به  یهاییدمپاو یک رنگ با 

دارو و پزشک، عدم دسترسی به وکیل و مراجع قانونی و بین 

، با قوانین ریز و درشتش، طوری طراحی مأنوسالمللی. زندانِ 

به  زندانی ۀشکنج»از یکدیگر متنفر شوند:  هایزندانشده بود که 

« ن جزئی از روح زندان است.دیگر؛ و ای یهایزندان ۀلیوس

 کتاب( ۱۱۸)صفحه 

با هم در حال  هافحش نیترکیرکناامیدانه در گفتنِ  هایزندان

رقابت بودند. گویی کسی که با صدای بلندتری فحش بدهد 

بود که در  هایزندانبود. این بخشی از هویت بعضی از  ترشجاع

با  دشدنیمدر یک نقطه جمع  هایزندانشرایط بحرانی که 

ه ، را بشجاعتشانفریادهای بیهوده نرینگی، و به زعم خودشان 

 کتاب( ۱2۴نمایش بگذارند. )صفحه 

آی اچ ام اس )خدمات دارو و سالمت بین المللی( این گونه بود؛ 

. به همین سادگی آنها را به سوی خود کردیمرا معتاد  هاضیمر

 کتاب( 2۱۴)صفحه « ، احساس نیاز.کشدیم

، مترجم، انسان بیهوده و بی اختیاری بود. چون أنوسمدر زندانِ 

 2۱۸احساساتش را نشان دهد. )صفحه  نیترسادهحق نداشت 

 کتاب(

به همین سادگی دولت استرالیا در وسط  شگفت انگیز است. واقعاً

زندان ساخته بود.  شانیجاجزیره، درختان را قطع کرده بود و 

و  کنندیمرا ترک  هشانزادگاکه به اجبار  ییهاآدمزندان برای 

تا خود را به سرزمینی آزاد  خرندیمترس و مرگ را به جان 

و به  کندیمبرسانند تا آزادانه زندگی کنند. اما آنها را بازداشت 

. کندیمبدترین شکل و برخالف کرامات انسانی با آنها برخورد 

رای ؟ چرا باید بشدندیمجرم آنها چه بود و چرا باید زندانی  واقعاً

مدت طوالنی بدون برگزاری دادگاه و حقِ داشتنِ وکیل در زندان 

! با خواندنِ کتاب بهروز کردیم اخراجشاننگهداری شوند؟ الاقل 

به تفکر پوچ و استعماری دولتمردان استرالیایی  میتوانیمبوچانی 

 پی ببریم.

 ۀقص»، «زندان ۀقص»و سخن آخر، این کتاب سعی دارد 

را روایت کند. « غیرقانونی یهامهاجرت ۀقص»و « استعماگری

 نیترگرانو  نیترمهمجایزه ادبی ویکتوریا،  ۀدیبرگزاین کتاب 

شده  سیتأسجایزه ادبی استرالیا شد که توسط دولت ویکتوریا 

 است که خود گویای یک طنز تلخ است!

بهروز  ۀنوشت« هیچ دوستی به جز کوهستان»خودزندگینامه 

وارد بازار کتاب  ۱3۹۸ه، زمستان بوچانی به همت نشر چشم

 ■ شد.
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 «آبله روخاطرات »نگاهی به کتاب  
 «علیرضا مطور» ؛«صالح بوعذار»ترجمه ؛ «میخائیل نعیمه»اثر  
 

 یبرا شکینقد باشد، بحث ترجمه است. ب تیحائز اهم تواندیم زیاز هر چ شیکتاب، آنچه ب ابتدا و قبل از پرداختن به موضوعات در

 .دیآیملل به شمار م نِیپل اتصال در ب کی ۀمثابو مترجم به  روندیبه شمار م یکشور، مترجمان، معرفان آثار جهان کی یباد ۀجامع

او را جهت بسط متن سلب  یِو فراخبال آوردیمترجم به تنگ م یترجمه را برا ۀعرصکه  ستیدر ترجمه کار یبه متن اصل یوفادار

اش در همه حال از واژگان باشد، هنر ترجمه یعیوس ۀریدام آکنده از صفوف کلمات و مسلح به مترج ۀعقبکه  یاما زمان کند،یم

 ساطع است.

 یااند ترجمهدارند، توانسته یفارس اتیو هم به ادب یکه هم به زبان عرب یاثر با تسلط و اشراف نیدکتر صالح بوعذار در ا جناب

 از خود ارائه دهند. ،ییگوادهیو زرا بدون اطناب  یرینظو کم غیبل وا،یدرخشان، ش

که  دیآیشاخص به حساب م یو هم در خلق پرسوناژ، اثر یکه هم در مصطلح ساز ستیبرنِد داستان کیرو، خاطرات آبله کتاب

 یِ رئمسروانتس، مرد نا شوتیوبستر، دُن ک نیبابا لنگ درازِ ج آلبر کامو، ۀگانیبآنتون چخوف،  یِبند شرط در توانیرا م اشهیشب

و  بنددیبا اسم و رسم قهرمان قرارداد نم گریرو که خواننده د نیکرد. از ا دایو مدرن پ کیکالس یاز آثار داستان یاجورج ولز و عمده

 .کندیعمل م یظاهر تیبه هو شباهتیکه ب ستیباطن تیشخص کی کشفِ کندیم آختآنچه او را با قصه 

کانسپت و در  یارا به نحوه ینیو د یاسیس ،یخیتار ،یو مسائل فرهنگ زندیکتش جار مسا پستمرا در  یمتعدد یهادگاهید کتاب

 نمود. افتیلمس کرد و در ییو معنا ییبودن را در ساختار روا زهیارگان نیا توانیکه به وضوح م کندیم ختهیآم هم

 یغطایجهان، جهانِ مکشوف و ب یسیر خاطره نوباشد. د تیو روا ییگوقصه ومیدر مد یمتدِ ادب نیترصادقانه یسینوخاطره دیشا

 .زنندیم ادیفر محابایرا ب زیشان همه چو در انتزاع ذهن گذارندیو سر به سکوت م شوندیور مغوطه ییکه در تنها است ییهاانسان

آمده.  رونیها بواژه و مرز سکوت هجرت کرده است و از حصر تنگ حدیب یایکه به دن ستیانسان یهاادداشتیرو آبله خاطرات

سرد و نمور و کوچک  ک،یتنگ و تار یادخمه شیاما سکوت برا کندیروزش را در سلول سکوت صادر م کیکه خودش، ابد و  یانسان

 کارند،یم زبان بر جسم و جان هم جراحت ۀدشنکه مردم با  ی. در جهاندنیشیاند یو باز، برا تبزرگ اس ی. بلکه جهانستیو محقر ن

. اما در کُنهِ زندیم شیهابه نام سکوت را به زخم یو مرحم شماردیم زیست هیعل زیست یبرا یارا حربه شتنیخوبه گشت او باز

وارد  قیعم یبشر نشتر یروح و جان انسان را بتکاند و بر پوستِ زندگ تواندیوجود دارد که م یعیو جر زیت ۀفلسفرو خاطرات آبله

 .دهدیم زییتم "ایگو"و  "خاموش" ۀدستها را با آن به دو رو انسانهکه آبل ستیافلسفه نیکند و ا

 و خاموش. ایاند: گوبر دو گونه مردمان

مهر سکوت گذاشته و  رخوارگان،یبر دهان گنگان و ش ،یحکمت یبرا یازل ۀاراد. ایهمه گو گرانیخاموشم و د یانسان ۀگونآن  من

و  یکامتلخ ندگان،یحال آنکه گو امافتهیسکوت را در ینیری. شامدهیدر کام کش زبان ش،یخاموشند، من اما به خواست خو نانیا

 ■ اند.چنان در سخنسکوت کردم و مردمان هم یرو نی. از ااندافتهیشرنگ سخن را درن
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 «کرونوس زادن و پیکار زئوس با»خالصه اسطوره  
«مرتضی غیاثی» 

 زادن و پیکار زئوس با کرونوس

در کوه دیکته  ۱، خشمگین با شکمی بارگرفته راهی کِرتِه شد و در اِشکفتیکشدیمریافت که زئوس فرزندان او را به کام در وقتی رئا د

ا ر فرزندش را بدنیا آورد. رئا، نوزاد پسر را به کورِتِس و دو پردی دریایی به نامهای آدراستیا و ایدا سپرد. از آن پس دو پری دریایی او

تا فغانهای کودک به گوش  دیکوبیمو نیزه و سپرش را بر یکدیگر  ستادیایمکورتس سراسر زیناوند، بر در اشکفت و  دادندیمشیر 

چید و به پی یاپارچهپیکر زئوس در  ۀاندازکرونوس نرسد. اینگونه بود که زئوس بالید و پسری بزرگ شد. اما، رئا پاره سنگی را به 

 ا بر رسد، آن را گویی که هم آن نوزادست به دهان برد و فرو داد.کرونوس داد. کرونوس بی آنکه پارچه ر

گذشت و زئوس به برنایی رسید. او به سراغ متیس رفت و از او یاری خواست. او به زئوس دارویی داد که اگر کرونوس آن را  هاسال

د و خدای زمان، هم آن سنگ و هم برادران و . زئوس، دارو را به کرونوس خوراندادیمآنچه را که بلعیده بود باز پس  ۀهم خوردیم

 خواهران زئوس را از شکم بیرون داد. زئوس با همزادان خود همدست شد و برای برانداختن کرونوس و تیتانها با آنها نبرد آزمود.

تواند از اگر زئوس ب این نبرد سهمگین، ده سال به طول انجامید، بی آنکه ثمری بخشد. اما، گِه، ایزدبانوی زمین، پیشبینی کرد که

، همچون همرزمانش بهره گیرد، بر کرونوس چیرگی خواهد یافت. اندشدهآنان که در پایینترین جای زمین، در تارتاروس، در بند 

یمزئوس با شنیدن این پند، راهیِ تارتاروس شد و بیدرنگ باشندگان آن را آزاد کرد. کوکلوپسها که در میان این باشندگان بسر 

به پاس این رهایی تندر و آذرخش را به زئوس هدیه کردند. آنان، همچنین به پلوتون یک کاله خود بخشیدند و به پوسئیدون  ،بردند

سه شاخه. سرانجام این سه برادر، زیناوند به این ابزارهای شگفت، بر کرونوس و تیتانها برتری یافتند و آنها را در تارتاروس  ۀزینیک 

 به بند درکشیدند.

میان خود بخش کردند: فرمانروایی بر آسمان به زئوس  2ن پس، پادشاهی کیهان از آن این سه تن شد. آنان کیهان را با پِشکیاز آ

 ■ رسید، دریا از آن پوسئیدون شد و سرای هادس )جهان مردگان( بدست پلوتون افتاد.

 [۱.۱.۶-۱.2.۱،«آپولودروس ۀکتابخان»]برگرفته از 

 

 

                                                             
 غا ، مغا   1
 ق عه 2
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 «شیروانزاده آلکساندر»یادی از  
 «آنی هوسپیان» 
 

 ات معاصر ارمنی دارای نقشآغاز قرن بیستم در تاریخ ادبی

 –های جدید سیاسی ها و ویژگیای است. ارزشکنندهعیینت

شکل  هااجتماعی و تکامل هنری و ادبی مهمی در این سال

 داریگرفته. با شروع قرن جدید، دوران مناسبات نوین سرمایه

در جوامع مختلف  یدارهیضدسرماهای انقالبموازات آن به

خود تأثیر بسزایی بر روند  ۀنوببهجهان آغاز شد. این اتفاقات 

پیشرفت ادبی در ارمنستان از خود بر جا گذاشت. در این 

نوعی تمام دنیا را درگیر خود کرده بود، گیرودار تاریخی، که به

لی تکام یندهاروای فعال به این گونهافکار عمومی ارمنیان، به

اندیشید و به هنگام اندیشیدن، این ملت در حال کسب می

بود. اوضاع  روهای پیشتجربه با اضطرابی خاص و درک راه

ط ها، روابسیاسی، تقدیر انسان –شدت متناقض اجتماعی به

ن تریمتقابل انسان و جامعه و انسان و قرن به یکی از محوری

تراض به اخالق اجتماعی شود. اعمسائل در ادبیات بدل می

ی از ئحاکم و احساس همدردی با انسان تحقیر گشته جز

وظایف نویسندگان ارمنی چه در داخل و چه در خارج 

یستم، اوایل قرن ب گونه ادبیات ارمنیبدین ارمنستان تلقی شد.

های ادبی گوناگون، در زمینه استفاده از ژانرهای و مکتب

 گراییری و همین طور آرمانهای فنی و زبانی و نوشتاویژگی

هنری و ادبی از جهان عقاب نماند و دچار تحوالت اساسی، 

دیگر کالسیک و رمانتیسم جای خود  بنیادی و ماندگاری شد.

 یدادهایروتأثیر را به رئالیسم داده بودند؛ رئالیسمی که تحت

های ادبی و سرعت در حال رشد و ساختن قالبجامعه به

را  گذشته یتابوهادیدی بود که با آنها ج فردمنحصربههنری 

 تاخت.جلو میطرز باور نکردنی بهشکست و بهمی

های ادبی این زمان که با نبوغ خود ترین چهرهیکی از شاخص 

 تغییرات ادبی و هنری اوایل این قرن توانست به باالترین نحو،

نقش مهمی در  را درک و با شناخت عمیقش از این تحوالت

یات ارمنی ایفا کند آلکساندر شیروانزاده است. آثار پیشبرد ادب

ادبی شیروانزاده، که کامالً در قالب مکتب ادبی رئالیسم جا 

 ترینو برجسته نیباالترتوان یکی از گرفته است را می

ویژه از نظر نثر و ادبیات ارمنی به شمار آورد؛ به یدستاوردها

 هایپس نوآوریخوبی از تفکر ادبی؛ چرا که، او توانسته به

 .دیبرآادبی و دراماتولوژی  یشناختروانادبی، هنری و حتی 

آلکساندر میناسی مووسسیان، با نام ادبی آلکساندر شیروانزاده، 

 ه سالکرا پروا گو بی سینثرنونویس و سنده، نمایشنامهینو

 

 
 نیتربرجستهتوان یکی از می ،در ارمنستان به دنیا آمد ۱۸5۸ 

نی در مکتب ادبی رئالیسم معرفی کرد. این نویسندگان ارم

ژه ویاز دوران نوجوانی با آثار ادبی بزرگان جهان به نویسنده

تأثیر نویسندگان شدت تحتشود و بهارمنی و روس آشنا می

 گرفتهریتأثهای او با این که گیرد. نوشتهبزرگ روسیه قرار می

 از شرایط جوی خاص جامعه زمان خودش است، ولی کامالً 

و غرق در تمام قواعد  اندجاگرفتهدر چهارچوب مکتب رئالیسم 

و  یرسازیتصوای که: گونهحاکم بر رئالیسم است. به

های شخصیت و دادهجایشان را به عمل  یرپردازیتصو

هایش کامالً از جامعه حقیقی الگو گرفته شده. در داستان

 آثارش، رابطه تنگاتنگی بین جامعه واقعی و جامعه توصیف

های جامعه را دور از شود. شیروانزاده، ایدئالدیده می اششده

گمارد و به این نوع مسائل با عمق بیشتری حقیقت نمی

شویم که عنوان مخاطب گاهی گیج مینگرد. در آثارش بهمی

حقیقت واقعی کدام است؟ حقیقت واقعی چیزی است که ما 

 ام شرایط، یعنی زندگی فرد در اجتماع با تمبرگرفتهرا در 

اش؟ یا حقیقت آن چیزی است که به ما در عادی و غیر عادی

 شیکارهاشود؟ در ادبیات و تحت قوانین ادبی نشان داده می

توان به این موضوع رسید که: آگاهی از حقیقت گاهی به می

توان شود؛ ولی میوضوح مشخص نمیچشم افراد جامعه به

ان افرادی داد که همان حقیقت را در آثار ادبی به خورد هم

در جامعه واقعی تالشی برای درک، شناخت و لمس مشکالت 

 دهند.و شرایط فردی و اجتماعی از خود بروز نمی

شیروانزاده، تمام این مسائل را در آثارش به این مفهوم بیان 

کرد: شناخت نسبی ادبیات از حقیقت. گاهی در کارهای می

ر واقع او معتقد بود، توان به این حس رسید که: داش میادبی

آبرو شده باشد و ها بیباید در ذهنیت انسان مفهوم حقیقت،

او واقعیت را  این همان سرچشمه مشکالت در جوامع است.

دهد؛ زیرا واقعیت حقیقی معنای قرار نمی سؤالمورد 

های درون مشترکی برای مخاطبان و حتی شخصیت

 هایش ندارد.داستان

 ۱۸۹0 یهاشیروانزاده، بین سال ردآلکسان یکارهاترین مهم

های سیاسی و های که بستر زخمخلق شده؛ سال ۱۹05تا 

بسیاری به خود دیده  یهابیفرازونشاجتماعی زیادی بوده و 

ها نوشته است. آثاری که از این نویسنده بزرگ در این سال

 های اخالقی و عقیدتی در بینو فعالیت تضادهاگر شده، بیان
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نفکران ارمنی است و همچنین سرشار از مردم و روش 

های زندگی اجتماعی روستاییان غرق در مشکالت تراژدی

ترین توان ظریفدر برخی از آثارش می زمان خودش بود.

 ندهسینوعنوان یک زیرا او به شناسی را لمس کرد،نکات روان

در  های انسانی راتمام علل و منشأ تراژدی با مهارت باال،

ها همچنین تأثیر عمیق این تراژدی کند.سی میبرر شیکارها

هایش برای مخاطب با نثر روانش های داستانرا در شخصیت

او،  یاجتماعهای خصوص در رماندهد، بهدر دسترس قرار می

که شخصیت در روایت داستان متأثر از تغییرات اجتماع از 

به بهترین  اودهند. های خاصی نشان میالمعلخود عکس

ط و محی ینیشهرنشوانسته جو اجتماعی و روانی، جو شکل ت

کند در آثارش؛ و حتی،  یرسازیتصومانده جامعه را عقب

هایش را قربانی این موضوعات حاکم قهرمان برخی از رمان

کند. این نویسنده متأثر از این حاالت قالب در جوامع با می

هایش های داستانتعصب به نکات احساسی دورن شخصیت

گر روابط عاطفی و سنتی دازد، که بیشترشان بیانپرمی

سرعت در حال خارج شدن خانوادگی و اجتماعی است که به

 یرسازیتصواز حالت عادیشان هستند و شیروانزاده، در حال 

مال شدن وجدان، اخالقیات و محبت در میان اقشار از پای

 ۀکنندمختلف جامعه است. او مال و ثروت را تا حدی مختل 

 هایداند و تعداد از شخصیتهای اخالقی میارزش اصلی

 .شوندمی نوگرااصلی و فرعی کارهایش فدای این اخالقیات 

سازی و شیروانزاده، استعداد خاصی برای شخصیت

های دورنی و بیشتر به جنبه شتپردازی داشخصیت

هایی که از . شخصیتختپرداهایش میهای داستانشخصیت

اند و در همان اجتماع گرفته شدهنشأت  ،اجتماعی واقعی

ها هایی درونی آنبیشترشان در حال زندگی هستند؛ ولی جنبه

شود و او با نفوذ در دونیای درونی ها رمزگشایی میدر داستان

های داستانش، تصویر روشنی از آنها در پیش چشم شخصیت

 کند تا حقیقتکند. او بیشتر تالش میمخاطب ترسیم می

برمال و آنها را با قلم شیوایش بیان  شیکارهااجتماع را در 

ها و اختالفات دیدگاهی که کند. به همین دلیل برای تفاوت

را  پربارشبا حکومت زمان خودش داشت دو سال از زندگی 

را از  تنها اواصطالح تنبیه، نهگذراند. که این بهدر تبعید می

تری بیشبا جدیت  شود تادارد، بلکه باعث مینوشتن باز نمی

از دولت و  ، که انزجار اوبپردازدبه نوشتن و خلق آثار ادبی 

حکومت و همدریش را با مردمانش را بیش از پیش در آنها 

شویم که می روروبهبا طنزی  . گاهی در آثارشکندیمفوران 

یک تصویر منفی در ذهن مخاطب نقش  بر اثر تکرار مداوم،

که شیروانزاده، بندد و این در حقیقت یک راهی است می

به حقایق اجتماع  ترژرفکند تا مخاطب خودش را مجبور می

قی حقای –بنگرد  ترین نقاط جامعه نهفته استکه در تاریک

حقایقی که از  -دار ولی تلخ و دردآور هستند که شاید خنده

چندان عمیق در بسیاری و نه طرف افرادی با طرز فکری عادی

می و ست یناعدالتین امر باعث رشد و هم گرفتهاز موارد نادیده

شود. شیروانزاده، گاهی قهرمان داستانش پایدار در جامعه می

های عمرشان، کند که در بهترین سالرا نوجوانانی معرفی می

تحت شرایط حاکم بر جو اجتماعی داستان، مجبور به فراموش 

شوند و حتی، به اجبار جو ها و عشق می، آمالآرزوهاکردن 

شان را تباه قوانین و تصمیمات احمقانه و شده، آیندهایجاد 

ها که کنند. این شخصیتها مینادرست حاکمان و دولت

، شوندعنوان قهرمانان داستان به خوانندگانش معرفی میبه

ده هم ناند، که نمایاجتماع برگزیده شدهغالباً از طبقه متوسط 

یات داستانی نوعان و هم فکران خود هستند. او در قلمروی ادب

های ای، انگیزهکنندهشناختیِ مجابروان یترفندهاهمراه با 

های داستانی را در عرصه درونی و بیرونی و کنش شخصیت

 کشد.تصویر میزندگی فردی و اجتماعی به

عنوان یکی از توان بهشیروانزاده را نیز همچنین می

ی از کنویسان ارمنی معرفی کرد. او ینمایشنامه نیرترینظکم

 سواد بسیار باالیی در بزرگان نقد تئاتر در زمان خودش بود و

زمینه دراماتولوژی داشت. از این جهت که، او توانسته بود 

مطابق  به جا گذارد که هایی تحت شرایط خاص از خودنوآوری

و عقاید سیاسی و  دگاهایدجامعه،  یتضادهاها و با خواسته

ونی افراد در جامعه بود. همچنین روابط اخالقی و تفکرات در

دهد و با ایجاد شیروانزاده، مرزهای دراماتولوژی را گسترش می

دیگاه و خلق ادبیات اجتماعی که مملو از مفاهیم 

های سیاسی است شروع به نوشتن شناختی و درامروان

کند. او بعد از شکست انقالب بدیلی میادبی بی یشاهکارها

هیم ایدولوژی لیبرال و تالش اول روسیه، شروع به تزریق مفا

اجتماعی در میان مردم از  یتضادهازدایی بر کاهش و ابهام

هایش او به هایش کرد و در بسیاری از نوشتهطریق نوشته

های کند که از سوی دولتهای اجتماعی اشاره میفاجعه

 دهد.نشانده رخ میدست

ن تواهای خلق شده توسط شیروانزاده را میدر اصل داستان

ادبی ارمنی  یشاهکارهاترین ترین و مهمنوعی از کاملبه

دانست، چه از نظر روایت و نثر، چه از لحاظ خلق و پرداخت 

شخصیت، چه از منظر روشن کردن حقایق اجتماعی و فردی، 

چه از دید بیان احساسات فردی و جمعی و همچنین از نظر 

مام این سرایی و تدارا بودن مفهموم و ملموس بودن داستان

 چراکهموارد زاییده تفکرات او در شرایط خاص اجتماعی است. 
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 جامعه معاصر، مسائل مربوطه و ساخت آن قرار داده است. شیروانزاده، شناخت عمیقی هایش رااو اولویت موضوع خود برای داستان

کند و آن تجارب را در یقاً حساس عمل میها و احساسات او دارد و در قبال تجارب فردی و اجتماعی، عماز زندگی بشری، اندیشه

 کند.بیان می قالب داستان

 هایهایش طبق قوانین و ویژگیهمان گونه که در پیش رفت، او یکی از نویسندگان بزرگ در مکتب رئالیسم است، از این رو، نوشته

ضوعات متفاوتی دارد و تالشش بر این شود؛ و از آنجایی که مکتب رئالیسم تمایل شدیدی برای جذب مواین مکتب ادبی خلق می

 جوید و با نبوغش شروع به نوشتن آثاریاست تا واقعیت را مسلم فرض کند، شیروانزاده از این ویژگی رئالیسم به سود خود بهره می

ونه همان گ ند.آیخود یک شاهکار به شمار می ۀنوببهکند، تا حدی که هر یک از آثارش  وهیشکند تا خوانندگانش را مبهوت این می

د و شونآثار ادبی خلق شده در چهارچوب رئالیسم نیز ماندگار می آرکه این مکتب ادبی خود را تسلیم مرگ نکرد، درصد باالیی 

 توان این ادعا را برای آثار شیروانزاده نیز داشت.می

عنوان انسان را به و اشتحیط پیرامون خود دشناخت درستی از م .دزقلم می که در مکتب رئالیسم مانند هر نویسنده شیروانزاده هم

عنوان مخاطب، به .کردمی وجوجستنیک و بد این انسان را در اجتماع  یرفتارهاتمام  ۀشیرو  موجودی اجتماعی در آثارش مطرح

برداری ینه پردهشویم و او از مسائل مرتبط به این زماختالف طبقاتی میان مردم آشنا می بیشتر با مشکالت ناشی از شیکارهادر 

 ورانی که تا آن زمان در ادبیات جای نداشتن.کشیدگان، کارگران ضعیف و پیشهکند به زندگی رنجکرده و توجه می

به وی عطا شد. برخی  «نویسنده مردمی»از سوی دولت ارمنستان نشان  بعدهادرگذشت. ولی  ۱۹35آلکساندر شیروانزاده، در سال 

 به زبان فارسی نیز ترجمه شده است.بزرگ  ۀسندینواز آثار این 

 ترجمه شده از شیروانزاده یهاکتاباسامی 

 ۱3۶۴ تهران  گاراگاش هایک: ترجمه  کتاب: برای ناموس

 ۱32۴ تهران   هوانسیان جهانس آرا: ترجمه       کتاب: آرتیست

  نامعلوم مترجم      کتاب: هفت داستان کوتاه

 ■ یران(ا تائتر بزرگان از یکی) سارکسان شاهن زیاد تمالاح به: ترجمه   نایشنامه: آرمنوهی
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 «سمانه کبیری»؛ «صبر»داستان 

 «روناک سیفی»؛ «معجزه» داستان

 «محمود خلیلی»؛ «پژواک»داستان 
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 «مریم رستمی المشکن» ؛«برای مدتی»داستان 

 «فرشاد اسکندری»؛ «قفسهای سیمانی»داستان 

 «کوثر یارمحمدی»؛ «جادوی قلب مهربان»داستان 

 «محمدعلی وکیلی»؛ «های اکبر آقاییسرفه»داستان 
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ن

ـا
ـت

اس
د

 
 



 

 1399 روردین ماه ف |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوشازندهمشماره    62

 «تضمینعشق بی» داستان

 «رادمریم نفیسی»نویسنده  
 

شان را کند. باز هردویهایش را که باز میچشمدر اتاق سرد 

هایی گود افتاده و موهای ژولیده و ظاهری هر دو با چشم .بیندمی

های خیس از خون جلو نامرتب، صورت خیس از اشک و لباس

 .اندرویش نشسته

اش را خورد و عصبی لیوان کنار تختباره تکانی مییکبه

کند. هردو بدون توجه به دارد و به سمت هر دو پرتاب میبرمی

گیرد که تصمیم می .کننداش میاحوال برّوبر نگاهاین پریشان

 .سراغ همسرش بروددو را نادیده بگیرد و بهآن

 .شودر اتاق میغییری دتمحض بلند شدن از جایش، متوجه به

شده. و ها و وسایل چپانده شده در چمدان و چمدان بستهلباس

  است. رفته ترتمامی هرچه رحمیببا همسری که 

 ...همسری که بخاطر او... همه چیز خود را فدا کرد و حاال

  .شودمتوجه حلقه و یادداشت روی پیشخان می

یم اشچانهبه و  شودیمرد  اشگونهبا رنگ پریده و اشکی که از 

 :خوانددداشت را می... یاکندیمو حاال روی کاغذ چکه  رسد

عشق ممکنه با هرکسی اتفاق بیفته، اما تضمینی بر ادامه  _

  .یافتنش نیس

 .کننددو نیز پا به پایش گریه میکشد. و حاال آنجیغ می

* 
 است. اش ازدواج کردهدو سال است که با عشق زندگی

خدا  شۀیاست که خودش همتعبیریاست. اینو تقریباً خوشبخت 

ی که زیچککم دارد... ی زیچکچون همیشه ی کند.استفاده می

کم دارد و یا آن را کم  راآن داندیمنمود فیزیکی ندارد. فقط 

 ندارد و خودش آن را از خود کنده و دورریخته است.

ا دو مهمان ناخوانده پیداش سرو کلۀ اینماه بعد از عروسییک 

دو را دید هم ترسید و هم تعجب کرد و البته شد. بار اول که آن

انسان است و بندۀ عادت  .حس تعجب مغلوب حس ترس شد

 .حس ترس برایش عادی شدکم اینشدن و کم

 .شان داردسامانشان خبر از اوضاع نابههای چروکیدهلباس

شتر یشود گویا بتر میشان نزدیکرود و هر چه بهشان میسمتبه

 .شودازشان دور می

طاقتش طاق شده، باید تکلیفش را روشن کند. در این خانه یا 

 .جای اوست یا جای این دو

کند که تنهایش کند. التماسشان میشروع به داد و بیداد می

وقت عمدی در کار دهد که هیچشان توضیح میبگذارند. به

ال گرسنه باکودک  ۀیست، اما طبق معمول صدای گرنبوده

  .رودمی

خواهد تا کودک را آرام کند، اما باالی سر کودک که پدر می

 .*استکبود شده ، حاالکچکومثل گل سفید رود صورت می

 
نی است با لبخند په که تازه از ماه عسل برگشتهصبح زود درحالی

کند. دو مأمور از ادارۀ آگاهی در منزل جدیدش را باز می برصورت

 دهندشناسی برایش توضیح میو روان کارشناس مشاورهو یک

که در بخش روانی بستری بوده، که همسر سابقش درحالی

 کشدیمجیغ خفیفی  زدهوقزن با چشمان  .استخودکشی کرده

 .کشدیمو بعد نفس راحتی 

کنند؛ چون فقط چند هر سه مأمور نگاه پر از قضاوتی به او می

خبر مرگ شوهر  ماه است که نوزادش را از دست داده و حاال

 .کنداش را دریافت میسابق

* 
، مرد فریادکشان است صدای آژیر پلیس تمام محله را برداشته

کند که اجازه دهند توضیح بدهد، اما تمام مدارک و التماس می

 و در حال غیرطبیعیاو طبق معمول نشئه  ،شواهد علیه اوست

 است.بوده 

اش را خفه کرده ارهنوزاد شیرخوطبق شواهد و قرائن او شب قبل 

و بعد هم زن ضعیف و رنجورش را به باد کتک گرفته بود. اما بعد 

 .زنندیاومها و شهادت همسر، انگ جنون آنی بهاز گرفتن تست

و مرد را به دلیل عدم پایداری ذهنی به تیمارستان منتقل 

 .کنند تا تحت درمان قرار بگیردمی

ها شب ،الخمر بودنائم است که دیگر سیگار کشیدن، دچند وقتی

 کند؛اش نمیرا به خانه برنگشتن شوهرش اذیت

 .اش آشنا شده استچون با عشق زندگی

کند که برای سروسامان گرفتن ازدواج کرده خودش را قانع می

اش را در وجود مردی دیگر بود اما حاال بعد از ازدواج عشق زندگی

 .پیدا کرده است

 ...دزننوزادش کنارش مدام ونگ می

 اش استهای معشوقصحبتاو پای تلفن، تمام حواسش به

 .ریزدهم میصدای گریه اعصابش را به.

 .رودحال خوابش میدهد و در همانپس بچه را شیر می

ا رنگ بشود. صبح متوجه رنگ کبود نوزاد و نفس نکشیدنش می

 چشمۀی و شانیپپریده و صدای لرزان و عرق سرد نشسته بر 

 گیرد.می سبا معشوقش تمااشک  دۀیخشک

 شانماتی اقهی. چنددقرساندیمعشوق سریعاً خود را به منزل اوم

  .کندزدن زن میشروع به کتکو سپس  بردیم

 بی امان نوزاد ۀیگونه وانمود کردند که شوهر زن را بخاطر گراین

کتک زده و درعین حال که مست خواب بوده در خواب روی 

عربده شوهر درحالی کهکند. زاد را خفه میزند و نونوزاد غلت می

به تیمارستان منتقل که کار من نبود... کار من نبود...  کشدیم

 ■ در صدای بلند اورژانس گم شد. اشعربدهو صدای  .شودمی
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 «دیکن داریکابوس ب نیمن را از ا» داستان

 «گیتا بختیاری»نویسنده  
 

پزشک  وقتی ذشت.گذشت، اما گکند  ،«تیشب سوئ»زمان در 

وقتی دِر سوئیت پشت   کرد، نهیمعاسالمتیش را بار  نیآخر یبرا

اش را به زدهاست. دستهای یخ مروزاکه فهمید  سرش بسته شد،

پشتش برد؛ چنان میلرزیدند که کمی زمان برد تا حلقه فلزی دور 

 آنها قفل شود. 

ود، ب از راهروی سرد و تاریک و پرسکوت گذشت با اینکه وقت نماز

اما انگار همه در خواب بودند. به محوطۀ بازی رسید که دیواری 

سقفی داشت. چشم به آسمان دوخت همان سرد و خاکستری بی

خورد و چند نفری هم جایی که طناب حلقه شده در هوا تاب می

ای نه چندان دور از طنابی ایستاده بودند که تماشاچی در فاصله

 مهیفشارد و او مثل عروسک خب حلقش راتا دقایقی دیگر باید 

خفه،  یخرخر یدارد، با صدا یطناب مرئ کیکه فقط  یبازشب

بعد،  هیرا در هوا تکان دهد و کمتر از چند ثان شیتند پاها-تند

 مانتنش را همز ینامرئ یهاهمه نخ یچیقیک که انگار  یطور

 حرکت شود.یب ،دهیبر

سیگارش را  سرباز او را به سمت سکو برد که حسن سمتش آمد

زیر پایش له کرد. خواست از حسن که نگاهش از شیزان تیزتر بود 

دوری کند اما حسن با چند قدم بلند به حالت دو جلویش ایستاد 

بچه محل بودند و هردو از همان بچگی زبانزد محله بودند نه به  

 خیر و خوشی به  بالو شری. 

شانش را نحسن با لبخندی کریه که دندانهای سفید و یکدستش 

میداد؛ بازوی او را گرفت و خواست که به قولش وفادار باشد؛ 

همانی که برای نجات جانش از دست پلیسها، برای مخفی کردن 

 گرم مواد،  به حسن داده بود.  30

خواست زیر قولش بزند و گریه نکند، اما آبی بود که از چشمانش 

طناب  بهپائین میریخت و نمی توانست جلویشان را بگیرد چشم 

یاد حرف ملیحه افتاد دختری که عاشقش شده بود و به او قول 

داده بود که دست از خالف بردارد، اما برای رسیدن به  لیلیِ 

 زندگیش باید شرط پدر ملیحه را  انجام میداد. 

کوتاهرا  یزندگ بود، چونخودش  یهاالعمل کردهحکم، عکس نیا

ا باشد ت "اتفاق" یکنتظر مکه بخواهد بخاطرش  دیدمی یتر از آن

دانست آخر و عاقبت خوبی شود. با اینکه می دیشود که با کسی

ندارد قبول کرد؛ پیشنهاد چرب و چیلی بود  مثل حال سگی بود 

که استخوانی جلویش انداختند فقط عیبش این بود که دندانهایش 

 برای تکه کردن استخوان کشیده شده بود. 

کار که حاال یکی از آن دو را باید برای همه کاری کرده بود اال دو 

کرد قولش برای حسن انجام میداد، قول داده بود فقط فکر نمی

چنین کاری حرام شود؛ اصال در مرام او قول یعنی جان، یعنی 

توانست زیرش بزند بخصوص که به ملیحه هم قول مردانگی. نمی

ما نزد ا داده بود که خیلی زود او را خواستگاری میکند. زیر قولش

این بار به خودش قول داد که این آخرین کاری است که انجام 

شود تا دیگر گیرد و از محله و حسن دور میمیدهد، پولش را می

 گذشته سراغش نیاید. 

ای از او دور شد که هیچ حرف اضافهقرارها را گذاشتند و حسن بی

فت رسرباز او را به سمت سکو برد. پاهایش وقتی از سکو باال می

میلرزیدند. یاد منصور خرچنگ افتاد که در محله اعدامش کرده 

های اطراف دور جرثقیل جمع شده ی محله و محلهبودند همه

های نیتا اول ه بودندشب فرش پهن کرد مهیاز ن ها بودند بعضی

دوستهای منصور خرچنگ هم بودند،  صفه نظاره صحنه باشند.

تالش  آدمها  ین از البالبا قد کوتاهشاکه  های کوچکحتی بچه

ماشا بهتر تنمایش اعدام را  به صحنه نزدیکتر شوند تا  میکردند

... همه  برای دیدن این نمایش قبل از طلوع خورشید جمع کنند

شده بودند، انگار در میدان محله فیلم مجانی نمایش میدادند.  

تالوت قرآن از  یصدا منصور خرچنگ را با اسکورت آوردند.

 یاز نگرانمردهای تماشاچی از  ی، گروهکردفضا را پر  هاکروفنیم

هم  یو تعداد دند زیمیشان گارهایمحکم به س یهاپک و هیجان

رفتند و همدیگر را هل برای فیلم گرفتن از سروکول هم باال می

دادند. اصال  از مردی که به زنها آسیب میزند نفرت داشت و می

از سر هوس زنها را له و  که یمردهمیشه به حسن میگفت باید 

که  یآن قسمت دیاول از همه هم با ،تکه کردتکه ،کندیخورد م

، اما  حلقۀ طناب فقط سر از ته بکنند کند،یزنها را با آن تکه م

منصور را خفت گرفت  نه جای دیگرش را.  مثل همه اعدامهای 

دیگری که با حسن دیده بود باز از حسن پرسید چرا قبل از طلوع 

دار میزنند، اما حسن بجای جواب، چند آدم را هل داد تا  صبح

رو  یا سرجلوتر برود و از اعدام منصور خرچنگ فیلم بگیرد که ب

مانده بود و او را  تا زمانی که بر دار به پایین بیش از یک ربع 

 پهنه دیاز طلوع خورش یرنگیکم روشن شد و نور نارنجآسمان کم

خواستند  مرگ منصور خرچنگ ید میگرفت، پایین نیاوردند؛شارا 

 . محله شود یعبرت گنده التها

مامور اجرا او را به زیر طناب حلقه شده کشاند که صدای جیغ 

گوشخراش زنی فضای وهم آلود و خواب زده محیط سردو 

فهمید چرا قبل از طلوع آفتاب میحاال  خاکستری را پر از دردکرد،

روز  دنیبه د یدیام دینبا یماعدا  ،در هوا برقصد« دار»باید بر 

  بعد داشته باشد. 
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چشمهایش را بستند و برای آخرین بار مامور از او پرسید حرفی 

برای گفتن دارد، باز هم یاد منصور خرچنگ افتاد که آخرین 

 یزندگ یهالحظه نیدر آخرکه  اش یک بطری آب بودخواسته

برد به ها از زندگی شود.  صورتش را به سمت تماشاچی رآبیس

همان جایی که زن فریادی گوشخراش کشیده بود؛ زن بیچاره را 

دید که بیست سالی پیرتر از سنش بند هم خوب میاز پشت چشم

شده بود، کنار زنی خمیده با موهایی که سفیدیش حتی چشمانش 

بند میزد و کنارش چند مرد و...  کاش قبول نمیرا از پشت چشم

 ، کاش زیر قولش میزد، کاشکرد و دم مدرسه پسرک نمیرفت

 ووق ب یاز صدایش نبود کاش... زندگتنهایی در لحظات تنهاترین 

متنفر بود. حوصله ماندن پشت چراغ قرمز عابر  یعصب یهاراننده

پیاده را نداشت. دیر شده بود و هر آن ممکن بود پسرک برود. 

حسن بود؛  ماشینها در هم پیچید، بوق یِبا صدا اش یگوش زنگِ

پر سر و صدا  یهانیماش میعظ لِیدر خ خواهد.دانست چه مییم

 کاشزودتر راه افتادن،   هیچند ثان یبرا شانبوق یصدا و و عجول

اعتنا به زنگ گوشی میشد و با حسن حرف نمیزد،  و به حرف بی

کرد مامور گوش میکرد شاید دیرتر  طناب را دورگردنش سفت می

دفعه یک«  ین کابوس بیدار کنید...من را از ا»توانست بگوید و می

چیزی زوزه کشان از کنار گوشش رد شد و به صورتش خورد... 

ید حتی از صدای خرخر نفسهایش هم ترسینم زیچ چیاز ه گرید

 وحشت نداشت، حتی از رقص دست و پایش. 

بند سیاه، دنیا را زیر نور درخشان خورشید دید که از پشت چشم

از آدم بود  شاید هم تماشاچی بودند،  چشمش را میزد. اطرافش پر

آدمهایی شبیه به نمایش اعدام منصور خرچنگ بزرگ و کوچک، 

رش را دید که س« پسرک»بعضی دوربین به دست و بعضی برای ... 

روی گردنش است و فریاد میزند تا او را که آخرین نفسهایش را 

د که نکه به یاد ملیحه میکشد از زیر چرخهای اتوبوس بیرون بیاور

  ■ با فریاد  وتکان شدیدی از روی تخت به زمین افتاد.
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 «برای مدتی» داستان 

 «مریم رستمی المشکن»نویسنده  
 

 فصل یک

...باالخره تمام شد ...از  کندیمپاک  اشیشانیپعرق را از روی  

لبخند میزند ...آماده است...کشتی بزرگ است  اندازدیمدور نگاهی 

 که در سر دارد... یانقشهاست برای  مناسب و زیبا،

راست  حتماً زدیمتمام مردم شهر...اگر حرفی  شناختندیمپسر را  

 بود ...گویی دروغ در سرشت او راه نیافته بود...

به  گرددینمبر  شنودیمکسی را از پشت سرش  یهاقدمصدای 

...پیرمردی پشت سازدیمکه با آن کشتی  کندیمفکر  یاندهیآ

این کشتی چه  در خسته شدی جوان،":دیگویم، ستدیایمسرش 

پسر برمیگردد به  "؟یکنیمکه هرروز خود را صرفش  ینیبیم

اینگونه  است یعمر":دیگویم، شودیمچشمان پیرمرد خیره 

، پینه بسته ردیگیمدستانش را با دو دستش  "... یاکردهزندگی 

شاید بشود  یادهنکرهرگز فکر ":دهدیمبود و سیاه بود، ادامه 

یم، کشدیمپیرمرد آهی  "تغییری در زندگی ایجاد کرد؟

آن هنگام که ذهنم هنوز نپذیرفته بود کارگری بیش نیستم ":دیگو

، به ستدیایمپیرمرد منتظر پاسخ  "چرا...اما حاال دیگر دیر است.

خبر دارد که  یاندهیآاز  دیآیمبنظر  شودیمچشمان پسر خیره 

را  مانیهایزندگاین کشتی جهت  ":دیگویمپسر  ،داندینمپسر 

یمگرم ساحل  یهاشنجوان و پیر روی "تغییر خواهد داد...

هرقدر ":دیگویم، پیرمرد شوندیمو به امواج دریا خیره  نندینش

هم جهت را تغییر دهی آخر به همین مسیر بازمیگردی و با همین 

مقصد  ":دهدیم و ادامه کشدیمآهی  "...یرسیممسیر به پایان 

یمپسر امواجی را که تا نوک انگشتان پایش  "همواره یکیست.

اما پیرمرد به انتهای آب خیره است  ندیبیم گردندیبازمو  ندیآ

...هردو در سکوتی نامعلوم وندندیپیمجایی که آسمان و دریا به هم 

 ...سپارندیمگوش به صدای امواج 

.................................... 

این موقع با یک سبد  همواره ،میادهینداست تورا  یمدت سالم،"-

 "...چیزی شده؟ یآمدیمماهی به استقبال کودکان 

پسر از وقتی کشتی را تمام کرده بود از ساحل دور نشده بود تمام  

، به گفتینممدت به آن کشتی و امواج دریا خیره بود و هیچ 

یمو  کشدیم، آهی شودیممردی که کنارش ایستاده بود خیره 

 چطور دلم آشوب است از خبری که همه از آن بی خبرید، ":دیگو

، پسر مرد را کشدیم ترقیعمآهی "باید به شما اطالع دهم؟...

اگر به او خبر دهد تمام مردم شهر خبردار  داندیم شناسدیمخوب 

یم...پسر نفسی عمیق شودیم...مرد، نگران به او خیره شوندیم

و به "...شنومیمطوفانی در راه است بویش را  ":دیگویمو  دکش

...مرد که به راستی پسر ایمان شودیمامواج دریا متفکرانه خیره 

یم؟...عمرمان به پایان شودیمحال چه ":دیگویمدارد مضطرب 

یمپسر زیر لب زمزمه  "؟...میشویم؟...با این طوفان نابود رسد

چیزی بگو راهی  ":دیگویمنگران مرد "...داندیمخدا  ":کند

بگویی خود را برای چنین مرگ  یخواهیممعرفی کن نکند 

 شودیممرد به چشمان نگران پسر خیره "هولناکی آماده کنیم...

یمنگرانی خود را فقط با دریا در میان  دیآیمچشمانی که به نظر 

و  دهدیم...پسر سکوت را به یک پاسخ نومیدانه ترجیح گذارند

یم...مرد ناامید، بی خداحافظی ساحل را ترک دیگوینمچ هی

 ...دیگو

و  کنندینمبرخی باور  شودیمخبر سریع در میان مردم پخش  

و باقی  روندیممی گویند دروغ است بسیاری در ترسی عمیق فرو 

 ،دهندیمادامه  شانروزمرهبی آنکه برایشان فرقی کند به زندگی 

 ،کنندینمبا خدا را با هیچ چیز مبادله که آرامش بودن  ییهاهمان

 ... شودیم...همهمه چدیپیمبه سرعت برق و باد در شهر  خبر

 "طوفانی در راه است ... "-

 "...میریمیماگر طوفان بیاید همه  "-

 "هیچ راه نجاتی وجود ندارد... "-

 "...میشویمهمه نابود  "-

ر ذهن خود منبع خبر کیست...هرکس د شودیمکم کم فراموش  

ه ک هاآن... ابدییممدرکی را برای اثبات اینکه طوفان در راه است 

و آنها که از  دانندیمحاال خود را کاشف خبر  کردندینمابتدا باور 

همان ابتدا باور به راستی خبر داشتند در این موج وحشت دست 

 ... زنندیمو پا 

 یسع کند؛ طوری خود را برای طوفان آماده کندیمهر کس سعی  

خود را نسبت به طوفان مقاوم کنند برخی سعی  یهاخانه کنندیم

 به یاخانهضد آب مهیا کنند اما ساختن چنین  یاخانه کنندیم

سال زمان نیاز دارد و آنها فقط دو هفته فرصت دارند، برخی  هاده

و وقت خود رابرای ساختن  روندیماز اهل علم پی ذخیره اکسیژن 

اما این کار به  کنندیمخالص سازی اکسیژن صرف  وسایلی برای

قرنها زمان نیاز دارد و آنها فقط دو هفته فرصت دارند، برخی هم 

خود نیز راهی  کنندیمو سعی  شوندیمنگران به اطراف خیره 

 پندارندیمبیشتر خود را مرده  کنندیمبیابند اما هرچه بیشتر فکر 

اما برای  رندیپذیممرگ را  و ندیآیمو درنهایت با شرایط کنار 

یمهمه چیز فرق  خرندیمگروهی دیگر که دنیا را با ثروتشان 

یمضدآب استخدام  یهاخانهآنها افرادی را برای ساختن  کند

 کنندیمافرادی را برای خالص سازی اکسیژن هوا استخدام  کنند
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 شندیاندیمدیگر برای فرار از این فاجعه  یهاراهو خود نیز به 

، با شوندیمگرچه هرقدر هم تالش کنند در نهایت تسلیم طوفان ا

راه نجات خرید، اینجا تنها جایی است که ثروت  توانینمثروت 

 ...شکندیمغرور ثروتمندان  نجایا ،خوردیمشکست 

هفته اول بی هیچ پیشرفتی سپری  گذردیمهر روز به سرعت  

 رسندیمین باور و به ا شوندیمو هفته دوم مردم تسلیم  شودیم

که دیگر تکاپو بی فایده است...همینجاست که پسر از تنها راه 

 ...دهدیمنجات خبر 

.................................................... 

همهمه است همه امیدوارند  اندستادهیاتمام مردم شهر کنار دریا  

به آنجا به آخرین راه نجات...حتی ثروتمندترین مردان شهر نیز 

 یهاچشم...همه منتظرند تا جوان سخن بگوید...در اندآوردهپناه 

همه امیدو ترس باهم موج میزند ...امید به اینکه شاید نجات یابند 

 و ترس از اینکه شاید این راه نیز با شکست مواجه شود...

همه سکوت  "آرام باشید.":دیگشایمباالخره پسر لب به سخن  

خود را  میتوانیممن می دانم چطور "ید:...پسرمی گوکنندیم

مردم فریاد  "نجات دهیم ...راه نجاتتان در دستان من است...

یم...پسر ادامه شکندیمو دوباره سکوت  دهندیمشادی سر 

این کشتی  ".کنندیمدوباره همه سکوت "راه نجات شما ... ":دهد

یمادامه  سپس .کندیمو به کشتی پشت سرش اشاره  "است...

خود را نجات دهید ...هر کس سوار  دیتوانیماگر بخواهید  ":دهد

...و طوفان اورا از پای ابدییماین کشتی شود از بند طوفان رهایی 

چطور یک  ":پرسدیمیکی از ثروتمندان با غرور "در نخواهد آورد...

ما را از طوفان نجات دهد وقتی در روزهایی که  تواندیمکشتی 

دریانوردان از ترس اینکه به کام مرگ روند دریا طوفانی است 

یمو در ساحل پناهنده  کنندیمخود را از دریا دور  یهایکشت

برای همین ":دیگویمپسر  "؟دهندینم...چرا به سفر ادامه شوند

است که می گویم این کشتی...هیچ کشتی قدرت ایستادگی در 

تی...اسکلت مگر این کش بلعدیمبرابر طوفان را ندارد همه را آب 

جور دیگری  شیهاچوبفرق دارد  هایکشتاین کشتی با دیگر 

با همه فرق دارد طوری سرنشینان  شیهابادبانمنظم شده است و 

که هیچ کس را خبر از چنین طوفان سهمگینی  کندیمرا حفظ 

 دیاسپرده...گویی در یک روز دلپذیر بهاری خود را به آب  شودینم

مردی دیگر  "به شما پشت نخواهد کرد... و خوب می دانید که آب

اما این کشتی به اندازه تمام مردم شهر بزرگ نیست و  ":دیگویم

بیش از ظرفیت، مسافر حمل  تواندیمکشتی با این ظرافت چطور 

موجی از نگرانی جمعیت را دربرمیگیرد و سکوت این بار با "کند؟

یمعمیق  ...پسر آهیشودیمقلب مردمی نگران همراه  یهاتپش

اینک ترس حکومت  "...تواندینمهمینطور است ":دیگویمو  کشد

 دهدینموهمین است که اجازه سخن به هیچ کس را  کندیم

برای  آورندیمزمان را پدید  شوندیمسکوت و ترس که همراه 

کسی که حرف برای گفتن دارد...پسر به سخنانش اینگونه پایان 

از دل این غم/ولی یک  زدیگریمهر آن کس که بخواهد ":دهدیم

شرط هم دارم/بباید که شود چیزی نصیب من...اولویت ورود به 

عجیب  یاجمله"کشتی با کسانی است که پول بیشتری بپردازند...

...پسر بیرحمانه کشتی لرزاندیماز پسری فقیر که دل بینوایان را 

 شودیم...وارد چادری شودیمو از آنجا دور  بنددیمرا به درختی 

 اندازدیمنگاهی به کوله پشتی خود  کندیمکه در آن زندگی 

 ":خواندیمکاغذی از دور در آن مشخص است شعر را دوباره 

 سازمیمشود روزی که 

 نه یک قایق که یک کشتی

 بیندازم به یک آبی و

 گویم این همان راه نجات است و

 یکی طوفان بیرحمی به این عالم شتابان است

 گنجایشی دارد و جایش کم مایکشتبگویم 

 از دل این غم زدیگریمهرآن کس که بخواهد 

 ولی یک شرط هم دارم

 "بباید که شود چیزی نصیب من...

 

 فصل دوم 

خود را جمع  یهاخانه، ثروتمندان اسناد شودیمدر شهر همهمه  

و تهی دستان هرچه دارند و ندارند را به این امید که  کنندیم

 ییهاسهیککشتی جایی برای آنها باقی بماند در  شاید در نهایت در

از آنند که بتوانند  تردستاما برخی تهی  کنندیمبسته بندی 

چیزی را برای نجات خود خرج کنند آنها هرروز قوت همان روز 

یباالدست، گاهی هم از بی رحمی آوردندیمخود را به دست 

باید میان دو که  هاهمان، گذارندیمسرگرسنه بر بالین  شانیها

یا پنج روز دیگر...و در نهایت  میریمیمگزینه انتخاب کنند یا امروز 

و در ساحل به قدرت امواج خیره  شوندیمبه پنج روز دیگر قانع 

، برخی نیز که ادعای آگاهی از عالم غیب دارند هر روز شوندیم

که طوفانی سهمگین  کنندیمدر جاهای مختلف با شواهدی اثبات 

و شنوندگان آنهارا تحسین  کندیمز دیگر دهکده را نابود پنج رو

 ...گردانندیمو بر سرهایشان  کنندیم

پسر به همهمه مردم خیره است، کودکان بی آنکه از چنین خطر  

 ساحل مشغولند یهاصدفبزرگی خبر داشته باشند به جمع آوری 

پدران و مادران غمگین به دنبال وسایل قیمتی  برندیمو لذت 

برافروخته است و ثروتمندان  شانچهره، فقیران گردندیمخود 

ی و حقیق شانیلبخندها ابندییمشادند از اینکه بی شک نجات 

دو روز قبل چطور تن به این  اندکردهفخرفروشانه است ... فراموش 

، شنودیمکسی را  یهاقدمشکست بزرگ داده بودند ...صدای 
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که  کسی ،بهترین دوستش .بطرف صدا بازمی گردد دوستش است

لبخندی تلخ به چهره دارد،  ،پشتیبان اوست شیهایسختدر تمام 

جایی برای من مادرم پدرم و کسی که  اتیکشتدر  ":دیگویم

برای ":دهدیمادامه  ماندینممنتظر پاسخ  "دوستش دارم داری؟...

را  اشخانوادهآن پیرمرد پیر که با اعتماد به دستان من و تو خرج 

جا داری؟...برای آن کودک که برای یافتن چیزی برای  دادیم

جا داری؟  کندیمخوردن صبح تا شب برای ایمنان از حادثه کار 

... جا داری برای آن خانواده که امروز برای سومین بار بی غذا به 

یمو  اندازدیمپسر سرش را پایین  "؟ جا داری؟...روندیمخواب 

 "مرا ببخش... ":دیگو

 "... پرسمیم سؤالاما قبلش یک  بخشمتیم "- 

چرا؟ بگو چه شد  ":پرسدیم، خوردیمدر صدایش غم به چشم  

به چشمان  آوردیمپسر سرش را باال  "که چنین خواستی؟

درد بی پولی مرا به این حال  ":دیگویمو  شودیمدوستش خیره 

 "...امیزندگاز این همه روزهای سخت  امخستهانداخت ... 

... چشمانت  دیگوینماما چشمانت این را  "تش فریاد می زند:دوس

خیالت راحت است و  یکنیمآسوده نگاه  دهدینمخبر از این غم 

این  "شناسمینمدیگر این چشمان را  من حاال دروغ می گویی....

رفتن  ،و پسر شودیمسریع از آنجا دور  ییهاقدمو با  دیگویم را

 ...کندیمنظاره  دوستش را

تهی دستان یکی یکی برای درخواست کمک  کشدینمزیاد طول  

 "فقط پسرم را ببر او تنها سه سال دارد... ":دیگویمیکی  ؛ندیآیم

یک متر مکعب برای چهار  میریگینمما زیاد جا  ":دیگویمدیگری 

 "برخی هم به نشانه اعتراض می گویند: "نفرمان کافیست ...

 "شد که تو را از خودمان دانستیم...اشتباه ما از آن روزی شروع 

 حق هم دارند...

وقتش  ":دیگویمو  دهدیمپایان  هاتالشپسر حاال دیگر به تمام  

 "است؛ برای نجات از بند طوفان امروز و فردا بهترین زمان است...

فقیران با نگاهی غمگین و نکوهشگرانه به او  ؛ستدیایمو به تماشا 

شادی و خوشحالی به این سو و آن سو  و ثروتمندان با اندرهیخ

بردگان  یهادوشسرشار از آذوغه خود را بر  یهاسهیک، روندیم

...بردگان آرام آرام کنندیمگذارده و آنها را به مبلغی ناچیز خرسند 

و ثروتمندان به نظاره  کنندیمرا به درون کشتی منتقل  هاسهیک

پر احساس خود را  و لبخندهای ستندیایمکشتی و زیبایی امواج 

درست مانند کسانی که برای  ندینمایمنثار ساحل و امواج آن 

و قصد وداع با آن را دارند، از دور با  نندیبیمآخرین بار زیبایی را 

 کامالً  هانگاه، از طرز شوندیمو امواج خیره  هابردهاقتدار به 

 اما تهی دستان جور نندیبیممشخص است که خود را چقدر برتر 

خشونت را  نندیبیمامواج را بی رحم  هاآن؛ کنندیمدیگری نگاه 

و نگران، فرزندان  ابندییمدر چشمان پسر چه باشد چه نباشد 

...و حاال پسر سرش را برمی گرداند کشندیمخود را به آغوش 

که به چشمانش خیره است سعی دارد چیزی  ندیبیمدوستش را 

غم در چشمانش مشهود را از چشمانش کشف کند، دوستی که 

حتی انتقاد  زدیرینماشک  کندینماصرار  دیگوینماما هیچ  است

شاید هم غمگین از دوستی از دست رفته بینشان  کندینمهم 

 است...

دیگر وقتش است اندکی ":دیگویمپسر رو به جمع با صدای بلند  

ثروتمندان وارد  "شوید... وارد ،سپارمیمدیگر کشتی را به امواج 

همچنان  اما این بار بدون خدمه وخدمتکارانشان، شوندیمکشتی 

 با غرور...

از  یکی ،کندیمطناب کشتی را که به چوبی بسته بود باز  

جوان فریاد  "؟ییآینمچرا خود با ما ":پرسدیمثروتمندان 

و  "...زنمیمو تا فردا به آب  سازمیمبرای خود قایقی "میزند:

و رفتنش را  دهدیم، پسر کشتی را هل دزننیمثروتمندان لبخند 

چرخی می زند و  شودیم، کشتی آرام آرام دور کندیمتماشا 

برای آخرین بار امید را در دل  تهی دستان شودیمهمینطور دور 

شاید کشتی باز گردد و یکی از آنها را با خود ببرد  کنندیمخود پر 

ر...پسر لبخند هر لحظه دورت شودیمدور  گرددینماما کشتی باز 

میزند و اشک در چشمانش حلقه می زند؛ رفتند آنها که دنیا را 

یمبرایشان تنگ کرده بودند آنها که با اموالشان جان انسانها را 

آنها  گرفتندیمآنها که با ثروتشان مظلومان را به بیگاری  دندیخر

که چون ثروت داشتند همه چیز داشتند...کشتی آرام آرام از نظرها 

دنیا  گذاردیمو  رودیمو دیگر بازنمی گردد  رودیم شودیمپدید نا

یمنرا با تهی دستان صاف کند کشتی دیگر دیده  شیهایبدهکار

حاال باید به انتظار مرگ ":دیگویم، از میان فقیران کسی شود

بایستیم...این موج نه اما شاید موج بعدی مرا با خود ببرد ...ببرد 

اینجا که زندگی نکردیم شاید بتوانیم با مرگ  کندیمچه فرقی 

 اندنکردهکه زندگی  هاآن":دیگویمپیرمرد آشنا "زندگی کنیم ...

هرگز زندگی  فهمندینمو آنها که زندگی را  انددهینفهمزندگی را 

...درد بزرگی است زندگی از همان روز اول قرار نبود با کنندینم

روز که پذیرفتیم ثروت خدایمان ثروت برابری کند ... ما از همان 

 "باشد زندگی را باختیم ما از همان روز مردیم و مردگی کردیم ...

فرقی  شودیمتا دو روز دیگر تمام  مانیزندگ ":دیگویمپدری 

ان یکی از بردگ "پی به مشکالتمان برده باشیم یا نه... کندینم

ی که زندگ شودیمخوب است که تمام  ":دیگویمو  کشدیمآهی 

دختری  "دیگر درد معنایی ندارد... شودینمتمام شود دیگر ظلم 

ینمآری، اما دیگر ما هم معنایی نداریم ... حس  ":دیگویمآرام 

درد نکشیدن در این زندگی چه حسی دارد ... بد دردی است  میکن

شاید حس  ؟داندیمکسی چه ":دیگویمپسری  "حس نکردن ...

مردی با لحنی  "چه می گویید؟":دیوگیمپسر بلند  "کردیم ...
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درک کنی، یادت که نرفته  یتوانینمتو  ":دیگویماعتراض مانند 

برو  ":دیگویمپسری دیگر با صدای بلند  "تو دیگر از ما نیستی...

قایقت را بساز وقتت را با ما تلف نکن دیر کنی تو هم با ما خواهی 

ینماینجا کسی  این ماتم بس است ":دیگویمپسر بلند  "مرد...

یمنکند  ":دیگویمپسری دیگر با لحن تمسخرآمیزی  "...ردیم

پسر لبخند  "بگویی در قایقت برای ما جایی هست؟... یخواه

اینجا  میمانیمحرفم این نیست ... ما زنده  ":دیگویممیزند و 

هیچ طوفانی  کندینمحمله  ... هیچ موجی به ما ردیمینمکسی 

و پسر ادامه  شوندیممه حیرت زده به او خیره ه "در راه نیست ...

 نمایهارنجدرد نکشیدن را ...آنان که  میکنیمحاال حس  ":دهدیم

رفتند...رفتند تا جایی دیگر را به آتش بکشند ...  ساختندیمرا 

 "زندگی کنیم ... واقعاً حاال اینجاییم تا 

 ...شیهاحرفبه جوان و  اندرهیخهمه مات و مبهوت 

 سازمیموزی که شود ر

 نه یک قایق که یک کشتی 

 بیاندازم به یک آبی و گویم 

 این همان راه نجات است و 

 یکی طوفان بی رحمی به این عالم شتابان است 

 گنجایشی دارد و جایش کم امیکشتبگویم  

 از دل این غم زدیگریمهرآنکس که بخواهد  

 ولی یک شرط هم دارم 

 بباید که شود چیزی نصیب من 

 در آن هنگام ببینم من 

 خود را زنندیمهمه بر آب و آتش  

 که بریابند جایی در دل کشتی 

 مگر باشد رهایی از چنین دردی 

 میگوینمفقیران را  

 ولی آنان که از دنیا 

 همه اموال و ثروت را 

 به دست خود گرفتندو 

 انگار اندکردهتصاحب  

 چه خوشحالند و خندانند

 میگوینمفقیران را  

 که آنان از چنین دردی گریزانند 

 مانندیمولی بیچاره  

 و زین بیچارگی هردم پریشانند 

 ف نقطه تسلیم روی آرندرو در آخر به ط 

 

 و جان خود به امواج گران فقر بسپارند 

 ...دانندینمپریشانند و از بیچارگی راهی  

 ثروت پرستان را دهمیمو من اینک بشارت  

 این جنگ طوفان راکه کشتی حاضر است  

 و آنان را به امواج قشنگ آب بسپارم 

 بگویم خوش روید مقصد گلستان باد 

 بگویم شمع دلهاتان همیشه شاد و خندان باد 

 و با لبخندی از شادی 

 همه ثروت پرستان را 

 به امواج قشنگ آب بسپارم 

 چرخدیمآرام  امیکشتببینم  

 رودیمو دوری  

 گرددینمدیگر  

 این همه ظلم و فساد و دردببینم  

 همه یکباره از شهر و دلم برجست 

 و رخت اینهمه بیچارگی بربست 

 ببینم که همه رنج و غمم 

 از گوشه چشمم گسست 

 بر موج خوشحالی نشست 

 رست و شکست 

 بگویم خوش روید اینجا گلستان شد 

 و دلهامان همه خوشحال و خندان شد 

 نمیبینمدیگر  امیکشتببینم  

 ...نمیبیمگریم زین همه شادی که ب 

 

 مفصل سو

، همه خوشحالند ... ساحل پر است گذردیمیک هفته از آن روز  

 کانکود غذای امشب خود هستند. نیتأماز ماهیگیرانی که بدنبال 

 ...کنندیمساحل را جمع  یهاصدفو  کنندیمبازی 

...  هاستیشادپسر کنار چادرش ایستاده و با لبخند نظاره گر  

از همه،  ترخوشحال... سازدیمهر لبخندی دلش را آرام 

همه چیز روبه راه است... دیگر از  کشدیماوست...نفس راحتی 

فقر خبری نیست... ماهیگیران هرشب برای تمام اهالی  یهایسخت

 یهاخانه...معماران، تمام ماندینمکسی گرسنه  برندیمماهی 

...طبیبان ماندینمی سرپناه کسی ب کنندیمخراب شده را تعمیر 

یم...و همه در آرامش به سر شوندیمبه درمان بیماران مشغول 

 ...برند

... هیچ کس دیگری را  زندینمکسی حرف از خانه گرانقیمتش  

 کوچ کرده است به جایی در هاخانه... فقر از ردیگینمبه بیگاری 

 

 ... هادوردست 
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پاکی بود ...حاال دیگر  ...چه دوستیستدیایمدوستش کنارش  

حاال دیگر  کنمیماحساس ":دیگویم...پسر دانستیمهمه چیز را 

به آن پایان  کنمیمهمه چیز به پایان رسیده است ... احساس 

یمو نفس راحتی  بنددیمچشمانش را  "...امدهیرسخوش 

خیلی تغییر کرده است  مانیزندگ":دیگویم...دوستش کشد

 تواندیمعجیب است! چطور چنین چیزی اینقدر خوشی برایم 

به  یابچهپسر  "... کنمینمدوام داشته باشد؟ چشمانم را باور 

 هاصدفآنطرف ساحل تعداد  ":دیگویمو  دیآیمطرف جوان 

کمی از آن را برای خودت  یتوانیمخیلی زیاد است تو هم 

... شادی کودکان وصف  دودیمو  ردیگیمدست پسر را  "برداری...

 ناپذیر است...

 اندبردهفقر فقیران  ،اندرفتهآنان که زینجا  

 اندکردهپر  اشیشاداز  ،اندکردههرگوشه جارو  

 سپردیمآنکس که هرشب بی غذا سر را به بالین  

 امشب به شور و با صفا یک جشن برپا کرده بود 

 آنکس که از فقر و نیاز بار غنیان برده بود 

 ر شترها کرده بوداینروزها اموال خود با 

 شادی زبان وا کرده است ت،درد از زبانها رفته اس 

 فقر از میانها رسته است، امید غوغا کرده است 

 اندبردهفقر فقیران  ،اندرفتهآری غنیان  

 ...اندبرده... خوش اندرفتهخوش  

 

 فصل چهارم

پسر از چادرش  ،شودیمپی در پی بلند  یهازدنصدای دست  

ماهی به  ؛ یکی از جوانان،شودیمو علت را جویا  دیآیمبیرون 

 شودیمبه ماهی خیره  بزرگی یک نهنگ را شکار کرده است،

و بار دیگر  خندندیمهمه  راست می گویند چقدر بزرگ است،

حقا که پسرماهی گیر ":دیگویمیکی  .کنندیمپسر را تشویق 

ید معلوم بازوانش را ببین ":دیگویمدیگری  "بزرگ این شهری...

یمپسر جوان با لبخندی پیروزمندانه  "...تواندیماست که او 

بار دیگر همه اورا  "زور و بازو در خاندان ما مشهود است...":دیگو

امشب دیگر نیازی ":دیگویم، دیگری با خوشحالی کنندیمتشویق 

یمرا  مانهمهبه ماهی گیری نیست این ماهی کفاف 

وپسر ماهی گیر لبخندی می زند نه  زنندیمدست  یاعده"...دهد

 رضایت... ۀنشانبه 

، زندگی همه گذردیماست که از دور شدن آن کشتی  چند سالی

بزرگ ثروتمندان  یهاخانهسال تغییر کرده است؛ در  چنددر این 

 شیکارهابرای  کس چیه ،کنندیمگذشته، چند خانواده زندگی 

 

، کنندیمبه هم کمک  و همه با تمام وجود کندینمپولی دریافت  

زندگی بسیار زیبا شده است دیگر نه ناله و زاری کسی به گوش 

و نه فریاد ظالمانه و خودخواهانه کسی...پسر هر روز با  رسدیم

یمو از آن کشتی به نیکی یاد  ندیبیمخوشحالی این زیبایی هارا 

چطور یک کشتی  دیآیمآنهایی که یادشان  اندکمگرچه ا ؛کند

ا از آن سختی نجات داد. با وجود همه اینها پسر به هدفش آنها ر

 کنندیمرسیده است؛ همه به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی 

 و دیگر هیچ عنصری نیست که خونشان را رنگین کند.

یم ،کندیمنگاهش  پسر ،کشدیمدوستش آهی عمیق 

که تو چه کمک بزرگی به ما  اندکردههمه فراموش  ":دیگو

د پسر لبخن "به این زودی فراموش کنند؟ توانندیم.چطور یاکرده

دوستش  "این کار را نکردم تا در یادها بمانم... ":دیگویممیزند و 

االن این را می گویی، وقتی دو روز دیگر ":دیگویمخیلی جدی 

من همانم  یزنیمرا فراموش کردم فریاد  تیهاتالشحتی من هم 

ات داد...شاید الزم است بعضی که شما را از آن همه سختی نج

چیزها را یادآوری کنی ... اگر بدانم و خودم را به نادانی بزنم گناه 

ولی ندانسته هرگز گناهکار نیستم ... وقتی همه فراموش  امکرده

یمپسر با همان لبخند  "...دهدینمدیگر یادآوری نتیجه  اندکرده

دوستش آهی  "؟ کندیمبگذار فراموش کنند چه فرقی  ":دیگو

خودت می  ":دیگویمو  ردیگیم، دوقدم فاصله کشدیمعمیق 

 .شودیمآرام دور  "دانی...

، کودکان طبق رسدیمصدای امواج یکی پس از دیگری به گوش 

و  کنندیمساحل را جمع  یهاصدف شانیشگیهمعادت 

یمبه طرف جوان  یاپسربچهبزرگترها به ماهی گیری مشغولند. 

ماهی گیر بزرگی بشوم.  خواهمیمبازوانم را ببین؟  ":دیگویم، دیآ

یمپسر لبخند میزند. زیر لب زمزمه  "؟توانمیمبا چنین بازوهایی 

 ":دیگویمو  کشدیمپسربچه آهی  ".یتوانیمالبته که ":کند

ینمهرقدر هم بازوانم را بزرگ کنم هرگز به نیرومندی بازوان او 

 ":دیگویمو  ونددیپیم هاآنپیرمرد همیشگی به  "...شود

قدرتمندی که به بزرگی بازوان نیست ... هرگاه دلی را شاد کردی 

پسرک لبخند می زند اما  "... یادهکدهفرد این  نیقدرتمندترتو 

فریاد می زند که آن را توجیهی بیش ندانسته. پیرمرد  اشچهره

، وندشیمرو به پسر لبخند می زند و بار دیگر هر دو به امواج خیره 

و پیرمرد  پروراندیمازاین را در سر  تردرخشان یاندهیآپسر رویای 

که تنها چند قدم  داندیمخوب  شدیاندیمبه وداعش با جهان 

 کوچک با مرگ فاصله دارد و همینقدر برای زندگی فرصت...

را  هاخاک. هر کدام شودیمپسر به کودکان کنار ساحل خیره 

 و بار دیگر این شوندیمخیره  شانیوهابازو سپس به  زنندیمکنار 
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شان کودکانهدنیای  دیگویم... احساسی  کنندیمکار را تکرار  

نیست که  ییهایبازشبیه  شانیهایبازآسیب دیده است، 

از  کنندیمخودشان بخواهند؛ تقلید است از کسانی که فکر 

 خودشان برترند...

، امشب شودیمپی در پی بلند  یهازدنامشب هم صدای دست 

هم همه خوشحالند از پسری ماهیگیر که ماهی بزرگش کفاف 

 ...شودیم... چند شب است که این اتفاق تکرار دهدیمرا  شانهمه

یمکسی که قدرت از  کنندیمهرلحظه همه تعریف  روزهااین 

 بزرگترین ماهی اقیانوس را به سادگی شکار کند... تواند

به مناسبت  ":دیگویمو  ستدیایمدم پسر جوان کنار دریا رو به مر

یماین چند سالی که توانستیم به خوبی و خوشی زندگی کنیم 

جشنی برپا کنیم... جشنی که در آن بگوییم  خواهم

 "چقدر از این صمیمیت خوشحالیم...  مانهمه

خود  یاعدهو  زنندیم  با خوشحالی دست یاعده

ن میان ، در ایکنندیمرا برای ماهی گیری آماده 

ماهی گیر بزرگ چندان که باید خوشحال نیست. 

و  کندیمپسر تاریخ آن جشن را هفته بعد اعالم 

خود را برایش آماده  کنندیممردم همه تالش 

سال بعد از آن طوفان ساختگی  ده قاً یدقکنند... هفته بعد یعنی 

اما بعید  کنندیمکه ثروتمندان را از آنجا دور کرد ... همه شادی 

 ت اگر کسی حکمت این یک هفته را بداند ...اس

... همه منتظر هستند تا هاشبآن شب، شبی است نه مانند دیگر 

ماهی گیر امشب نیز بزرگترین ماهی را  نیتربزرگمانند هرشب، 

بگیرد... اما بزرگترین ماهی گیر امشب چند ساعتی دیرتر از 

 .دیآیمهمیشه به میدان 

یمتا اینکه لب به سخن  شوندیمه همه با خوشحالی به او خیر

و برای شادی  میآیممردم، مدتی است هر شب به اینجا  ":دیگشا

یممدتی مکث  "... امشدهاما دیگر خسته  رمیگیمهمگان ماهی 

بازوانم دیگر قدرت  کنمیماحساس  ":دهدیمو سپس ادامه  کند

ن مردم همه چشمشا کندیمباری دیگر مکث  "سابق را ندارند...

و منتظرند سخن بگوید برخی اورا از صمیم قلب  انددوختهرا به او 

 است... شیهادستدوست دارند؛ بخاطر قدرت 

 ":دهدیماز همیشه به حرفش ادامه  ترمتفاوتاین بار پسر کمی 

یکسان نیست ... من هرشب  رسدیمآخر تالشم با قوتی که به من 

که  یااندازهبه همان  قاً یدقاما  کنمیمماهی را شکار  نیتربزرگ

ادامه  توانمینم... اینگونه رسدیمبه من  کندیمهرکس مصرف 

دهکده را در خود  یاهمهمهو  شودیمپسر آرام از آنجا دور  "دهم.

 ...کشدیم

همانگونه که خود  شودینمچند روزی از پسر ماهی گیر خبری 

 گفت دیگر ادامه نداد...

، همه به زنندیمرباره آن شب حرف ، همه دشودیمآرام آرام غوغا 

 دیگویمراست  ":دیگویم، یکی دهندیمآن مرد ماهیگیر حق 

ده برابر ماست یکی  اشیریگنباید غذای ما با او که قدرت ماهی 

 "سهم او باید بیش از این مقدار باشد... ":دیگویمدیگری  "باشد...

ما هم  دهدیمبه جای غذایی که او به ما  ":دیگویمپسری دیگر 

او  یهااتاقآری، تعداد  ":دیگویمدوستش  "...میکنیمبرایش کار 

 .کنندیم دییتأهمه  "...میکنیمرا در خانه بیشتر 

همه پر هستند با خالی کردن  هااتاق ":دیگویمدر این میان کسی 

مردی  "زندگی کند... هاخانهیک اتاق یک نفر باید در خارج از 

اگر قرار است آن یک اتاق به چنین فرد  ":دیگویمبلند و با افتخار 

بیرون و با سقف آسمان  هاشبباارزشی داده شود، من حاضرم 

یماز جمعیت او را تشویق  یاعده "زندگی کنم.

 .کنند

که  کندیمو پسر ماهی گیر را راضی  رودیمکسی 

بار دیگر به جمع آنها بپیوندد و او نیز این بار نه 

 .ونددیپیم هاآنخوشحال به  راضی اما کامالً 

کم کم تمام اهالی تمام نیروی خود را در اختیار 

؛ کسانی که قدرت دهندیمپسر ماهی گیر قرار 

را  هااتاق، بهترین کنندیمزیادی دارند وسایلش را برایش حمل 

و  دانندیمو هرچیزی را اول متعلق به او  گذارندیمدر اختیار او 

آخر او قدرت بیشتری دارد و الیق آن بعد متعلق به خودشان؛ 

 است.

یمبرخی برای اینکه او سهم غذای بیشتری ببرد از غذای خود 

پسر ماهی گیر چندی است که ماهی  "؛ جالب این است گذرند

 و اهالی همه در خدمت او هستند. ".ردیگینم

، گذرانندیمو هر شب را زیر سقف آسمان  گذرندیماز خود  یاعده

و  کنندیمرا بخاطر او کم  شانروزانهگر میزان غذای دی یاعده

بی اهمیت به سنشان تمام نیروی خود را صرف کمک به  یاعده

 .کنندیماو 

اینگونه هر شب  توانمینمهوا سرد است و  هاشب ":دیگویممردی 

به اعتراض  یاعده "را بیرون سر کنم، شبی از سرما خواهم مرد.

اضر است عرصه زندگی را بر کسی که که او چطور ح ندیآیمبر 

اورا بخاطر تاب  یاعدهآنقدر دین به گردنشان دارد تنگ کند، 

دیگر که  یاعدهو  کنندیمسرزنش  هایسختنیاوردن در برابر 

بی آنکه کسی را سرزنش  کنندیمهمراه با جریان حوادث حرکت 

 .ندکنیمکنند و یا اعتراض کنند اتاق کوچک خود را با او تقسیم 

، پسر کنندیمچرا او را آنقدر ستایش  اندکردهحاال همه فراموش 

 دانندیم، برخی کمک به او را وظیفه کندینمدیگر ماهی گیری 

و از او گله دارند اما هرگز لب  پندارندیمو برخی زندگی را سخت 

و پسر ماهی گیر  رودیمکسی 

که بار دیگر به  کندیمرا راضی 

جمع آنها بپیوندد و او نیز این 

راضی اما خوشحال  کامالً بار نه 

 .ونددیپیم هاآنبه 
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؛ زیرا او کسانی را دارد که برایش بیش از یک ندیگشاینمبه سخن 

 ".پرستندیمکسانی که اورا  "لند...انسان ارزش قائ

یم، پسر به طرف او کشدیمساحل دراز  یهاشنپیرمرد کنار 

پیرمرد  "...دیآینمچه شده؟ حالتان خوب به نظر  ":دیگویم، رود

 شیهانفس "خوب نیستم ... ":کندیمنفس نفس می زند و زمزمه 

 ":دیگویم، پسر سراسیمه شودیملحظه به لحظه تند و تندتر 

 ":دیگویمو  ردیگیمپیرمرد دست پسر را  "بگذار طبیب بیاورم...

... حاال باید بروم ... کسی امکرده، به اندازه کافی زندگی خواهدینم

اینگونه که  ":دیگویمپسر  "را ندارم که بخاطرش زندگی کنم...

دستش را از دست  "وجود شما برای ما الزم است ... شودینم

نه، بگذار ده سال  ":دیگویم. پیرمرد بار دیگر ندکیمپیرمرد جدا 

بگذار زیبایی  امگذراندهآخر عمرم آخرین خاطراتی باشند که 

محبت و تالش بی توقع در خاطرم بماند... بیش از این زنده ماندن 

یمو به مردم خیره  آوردیمپسر سرش را باال  "را دوست ندارم ...

ی آن شب پسر ماهی گیر در حال ماهی گیری برا یاعده؛ شود

یمو به بازوان خویش  کردندیمرا جابجا  هاشنبودند، کودکان 

تالش و بدست آوردن یک ماهی  هامدت، پدری بعد از ستندینگر

، بادی رودیم کنندیمباالخره به طرف چادری که در آن زندگی 

پدرش ژاکتش  لرزدیماز سرما به خود  یادختربچهو  وزدیمسرد 

. خردیمو برای نجات دخترش سرما را به جان  اندازدیماو را روی 

پس  دیگویماشک در چشمان پسر حلقه می زند پیرمرد راست 

از این زندگی را دیدن ارزشی ندارد...پیرمرد لبخند می زند و پیش 

یگزند یهاسالپسر، از تو ممنونم که زیباترین  ":دیگویماز وداع 

 ...شوندیمش آرام بسته چشمان "را برایم ساختی... ام

کسی حق اعتراض به پسر ماهی گیر را ندارد، او با همه فرق دارد 

راست است و چنانچه بگوید کاری نباید  دیگویموقتی او چیزی را 

انجام شود کسی نباید به سویش برود، آنانکه در سختی زندگی 

 حال خود را تغییر توانندینموهیچ سرپناهی ندارند هرگز  کنندیم

 ... ".دهدیمظلم چهره خود را نشان "دهند، 

..................................................... 

؛ پسر اشک چشمانش را گذردیمده سال از آن کشتی معجزه آسا 

چشمم کجایش را  ":دیگویم، زیر لب کندیمبا دستش پاک 

 "ایراد آن کشتی چه بود؟ ندید؟

 پاک و ناب یهاگوشهآن 

 اندگشتهک چه خاکی این

 آن آب زیبا و زالل

 اندگشتهباری چه غمگین 

 اینجا دمی پر آب بود

 زشتی همه در خواب بود

 کنندیمدیدم پرستش 

 آن را که چون ما خاک بود

 چشمم کجایش را ندید

 ایراد آن کشتی چه بود

 کندیمثروت چه جوالن 

 کندیمغم بس زبان وا 

 کندیمبس فقر غوغا 

 ینگونه شدناگه چطور ا

 فریاد آوردم چرا؟

 این بت پرستی تا کجا؟

 این درد و مستی تا کجا؟

 ثروت پرستی تا کجا؟

 دیدم که کشتی خواب بود

 آتش میان آب بود

 آن آب زیبا و زالل

 همچون سرابی ناب بود

 فقر عمق ذات ملت است

 در عمر خود پر قدرت است

 فقر است ثروت آورد

 ثروت کجا فقر آورد

 ی راه نیستدیدم که راه

 آری صدا چون ساز نیست

 دیدم برای پر زدن

 این بال و پر آزاد نیست

 چشمت بر این سختی ببند

 دست تو دیگر باز نیست

 فقر عمق ذات ملت است

 جنگت بدان پربار نیست

، از شودیم، کم کم تمام کندیمپاک  اشیشانیپعرق را از روی 

ا، مناسب بود برای ... کشتی بزرگ بود و زیباندازدیمدور نگاهی 

 ...پروراندیمکه در سر  یانقشه

این بار هم شاید تنها چند سال زیبایی را در  داندیم خوب پسر،

، عمرش را صرف ستدیاینمدهکده ببیند؛ اما هرگز از تالش باز 

تنها چند سال  هایخوشحتی اگر تمام این  کندیمساختن کشتی 

هرقدر هم  ":کندیمزمزمه ، زیر لب کشدیمدوام بیاورند... آهی 

و با همین مسیر  یرسیمجهت را تغییر دهی آخر به همین مسیر 

 "...یابییمپایان 

 "...یکیست همواره مقصد، " 

 پایان همین نقطه به آغاز رسیده

 ■ این راه از اول به سرآغاز رسیده ...
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 «دوست خیالی» کوتاه داستان 

 «مرتضی فضلی»نویسنده  
 

 .بودم نشده رو مکتب هنوز دیدمش، که وقتی مادربزرگ گفت:                           "

 و الغر و کوچک. فتیر بود یهانان ۀقفس پشت سرداب، توی

 توی دستش بود. ترسیده. مشکی و گرد چشمان با نحیف،

 کنار کرسی. زیر وآوردم کردم بغل را او. دیلرزیم میهادست

 فرو من تن در داشت او م،شد بیدار وقتی. برد خوابم مادرم

 تنم زا که بدنش عضو تنها گرفتم، را کوچکش انگشت .رفتیم

 با همراه من، در تن او که هاستسال حاال. بود مانده بیرون

 ...است من ششم انگشت اشنشانه تنها و است کرده رشد من،

، گفتیممن هر شب وقتی مادربزرگ برایم قصه 

. یک روز ردمکیمرا نوازش  اشیالیخموجود 

را باند  اشیالیخدیدم مادربزرگ روی موجود 

پیچی کرده است. چند روز بعد که باند روی 

دستش را برداشت، دیگر اثری از آن موجود نبود. 

از همان موقع بود که موجود خیالی مادربزرگ 

توی تن من فرو رفت ولی برخالف مادربزرگ 

شت. اآنقدر تو رفت که دیگر اثری از خود باقی نگذ

 که او با من است. دانستمیمتنها خودم 

هم  گفتیماو  از وجود مادربزرگ بود. یاتکهمن  خیالی دوست 

تا زیر  امدادهمن به او زندگی دوباره  گفتیمسن مادربزرگ است. 

 گفتمیم. من کردمیمخروارها خاک نپوسد. من برعکس او فکر 

شده  متولد روز یک کردمیمحتی فکر . من است که او همسن

 .گفتینم او ،گفتمیم من این را باشیم.

 هنوز .بود پیش سال خیلی نیست، واقعی فهمیدم که باری اولین

 و کرد بیدار خواب از مرا او زود صبح روز یک. رفتمینم مدرسه

 :گفت

 یادم نشی، قایم و بخوابی هم باز اگر اومده! دزد بچه قلعه بیرون -

 هبچ تا کردیم صبر و شدیم قایم تیمرف هم با. دزده می تو رو و

 بیاد... دزد

 هادرخت. بود هوا توی زردی رنگ. شدیم روشن داشت تازه هوا 

 خاکستری رنگ. بودند خالی و خشک نداشتند، برگ

 به هم شدندیم بیدار خواب از داشتند تازه که ییهاگنجشک

 .زدیم زردی

 کرده احاطه را قلعه طرف چهار که داشت متروکه برج تا چهار قلعه

 برج در ما. بود بزرگی یاتخته در طرف دو در هابرج از دو تا بود.

 آن از شدیم که بود ییهاشبکه برج هر باالی. بودیم راست سمت

 نارک از زار ماسه ۀجاد. دید خوبی به را مقابل صحرای و پایین باال،

 تا گذشتیم بودند، سپیدار درختان شیهاکناره در که آبی جوی

 گفت: امیالیخدوست . دیرسیم قلعه در به

 جوی کنار از هم دزد بچه ،دیآیم که خروس اولین بانگ صدای -

 .شودیم پیدا آب

 به. آمدیم راست سمت برج به طرف دزد بچه

 گفتم: دوستم

 .دیآیم ما به طرف. دید را ما -

 .میره وسایلش به طرف داره ندیده، رو ما -

 وسایل؟ کدوم -

 باهاش که وسایلی همون دیگه، کارش لوسای -

 .دزده رو می هابچه

 اشهلب بی سیاه کاله. ایستاد رسید، که برج زیر

 یاچهارخانه سفید و قرمز دستمال. برداشت را

 در بود، خاکستری ولی خانه چهار هم آن که کتش جیب از را

 و زد گره را دستمال طرف دو. کشید مویش بی سر روی. آورد

 .نشاند آن روی هم را کاله اشت،گذ سرش روی

 طرف آن و طرف این. کشید اشیخاکستر بلند سبیل روی دستی

 را رنگ یاقهوه کنفی گونی یک از خاک تلی زیر از و کرد نگاه را

 تخش. گذاشت دوشش روی را گونی حرکت یک با. کشید بیرون

 ار خودم دزد! بچه پای جلوی افتاد، درست فرو و لغزید دستم زیر

 رد،ک سقوط باال آن از دزد، بچه فریاد با دوستم ولی کشیدم عقب

 لهتی تا هفت. من جلوی را ریخت جیبش توی یهالهیت آن از قبل

 و انداخت کنفی گونی توی هم را او دزد بچه. روشن و شفاف. بود

 .برد خود با

صدای . گذردیم هاسال صبح آن از. بود واقعی شیهالهیت تنها

 :دیگویم روز هر امیالیخ دوست

 بینداز!... دور هالهیت -

 ■ .امداشته نگه را آنها من ولی 

                                                                       

 

 بود ییهاشبکه برج هر باالی

 و پایین باال، آن از شدیم که

. دید خوبی به را مقابل صحرای

 آبی جوی کنار از زار ماسه ۀجاد

 سپیدار درختان شیهاکناره در که

یم قلعه در به تا گذشتیم بودند،

 .دیرس
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 «صبر» کوتاه داستان

 «سمانه کبیری»نویسنده  
 

طور این همه جمعیت داخل دانم چهرسد. نمیصدا به صدا نمی

 اند و بقیه کهها نشستهاند. بعضیکوچکی جا شده خانه به این

ی هااند. بچهای ایستادهنتوانستند جایی پیدا کنند در گوشه

کشند. از کوچک حتی در این فضای تنگ هم دست از بازی نمی

کشند. گاهی هم دوند و جیغ میها دنبال هم میالی مهمانالبه

کنند. را لگد می افتند یا پاییروی کسی که بر زمین نشسته می

 شود.های لگد شده بین همهمه جمعیت گم میآه و نفرین مهمان

زنم. بوی آش ام و گهگاهی آن را هم میپای دیگ آش ایستاده من

 پنجره ها فضای داخل خانه را خفه کرده است.و بوی تن آدم

کوچک آشپزخانه تحمل این حجم از بخار و نفس و بوی بد را 

اند. ها از کمی جا داخل آشپزخانه نشستهانندارد. بعضی از مهم

ها باز هایش به سختی راه خود را از بین مهمانعمو و بچهزن

 روندشوند و بیرون میسر هم وارد آشپزخانه می پشت کنند.می

رم دور س شال شود.تا از بقیه پذیرایی کنند. از بخار غذا گرمم می

دیگ آش کمی فاصله  ای ندارد. ازکنم اما فایدهرا کمی شل می

کنم. عمو رضا، صدر مجلس روی گیرم و به پذیرایی نگاه میمی

 اش خوش و بشدستیاست و دارد با بغلای نشستهمبل تک نفره

کند. لبخندی به پهنای صورت به لب دارد. گاهی هم قهقهه می

های تسبیح را هم الی انگشتانش دهد. حین حرف زدن دانهسر می

چشم زخم پشت عمو روی دیوار آویزان  تابلویچرخاند. یک می

 ام.ام تابلوی چشم زخم به این بزرگی ندیدهاست. در زندگی

 دانمدانم نسبت عمو با ما چیست. فقط میراستش درست نمی

های دور مادرم باشد. ما هم او را این طور صدا باید از عموزاده

ت و اسشستهپیرزن الغر و نحیفی کنار عمو روی ویلچر ن زنیم.می

 نور هستند وکند. چشمانش کدر و بیساکت به جمعیت نگاه می

روی لباسش، معلوم است که  واند. از رنگ برقشان را از دست داده

اش کمی از چانه فاصله اند. گره روسریتازه آن را برایش خریده

اش متمایل شده. روسری، یک مثلث تیز گرفته و به سمت گونه

رده است. از وقتی سکته کرده، هم توان باالی سرش ایجاد ک

تواند درست و حسابی حرف بزند. این کم شده هم نمی اشیحرکت

زمین گیر که شد، عمو تمام  اواخر هم وضعیتش بدتر شده است.

و کمال مسئولیتش را به عهده گرفت. او را به خانه خود آورد و از 

 از ری داشتقدرت تکلم بهت ها که پیرزنوقت آناو پذیرایی کرد. 

پسرش درخواستی کرد که عمو بعد از چند سال باالخره امروز 

توانست آن را برآورده کند. پیرزن فقط یک آرزو داشت. دلش 

خواست قبل از مرگش خانه خدا را زیارت کند. اما مگرعمورضا می

 برآید. تازه  یانهیهزچقدر پول داشت که بتواند از پس همچین 

 
کرد باید برای خودش هم بلیطی تهیه می فقط هزینه مادرش نبود

تا بتواند مادر ناتوانش را همراهی کند. از آن روز بود که کارهای 

کرد خرج عجیب و غریب عمو شروع شد. هرچیزی را که فکر می

کرد و از تاکسی استفاده نمی مثالًای است حذف کرد. اضافه

در شب داد یک المپ رفت. فقط اجازه میرا پیاده می رهایمس

د کرد. از خریشد قشقرق به پا میروشن بماند و اگر غیر از این می

کرد. رفتار عمو چیزها را انتخاب می نیترمتیقزد و کم خانه می

اش از دست او به تنگ آمدند. به قدری تغییر کرده بود که خانواده

مگر من  "گفت: زد و میکرد عمو داد میاگر کسی اعتراضی می

دارم. پیرزن بیچاره در عمرش حتی یک بار هم چیزی  چند تا مادر

طور از من نخواسته. امروز و فرداست که بمیرد. حاال من چه

توانم چشمم را روی تنها خواسته مادرم ببندم و دست روی می

دست بگذارم. اگر او بمیرد و من نتوانم او را به مکه بفرستم هرگز 

 "بخشم.خودم را نمی

شد. تا تر میکارهای عمو عجیب و غریب گذشتهرچه بیشتر می

هایش را گرفت و به عمو دست بچهاین که باالخره یک روز زن

عمو ها سر زد. حتی به خانه ما هم آمد. زنخانه تک تک فامیل

زند تا هایش میرضا از دهان من و بچه "گفت:کرد و میگریه می

ایم که باید بتواند این پول را جور کند. آخر ما چه گناهی کرده

تاوان آروزی مادرش را بدهیم. باور کنید خود خدا هم راضی نیست 

خود پیرزن هم راضی نیست.  اصالًبرود.  گونهکه او این سفر را این 

رضا را منصرف  حتماًتوانست حرف بزند من مطمئنم اگر می

خوانم که ناراحت است. هرروز کرد. من خودم از نگاهش میمی

چند  .دانید که پسرم سرباز استواست. میخانه ما جنگ و دع

اند توگوید نمیگیرد. میوقت است به خانه نیامده. مرخصی نمی

آن فضا را تحمل کند. یک بار پدر و پسر چنان با هم گالویز شدند 

ها را از توانستیم آنکردیم نمیکه من و دخترها هرچه تالش می

یلی لجباز و یک آید. خهم جدا کنیم. هیچکس از پس رضا برنمی

معلوم  اصالًدنده است. کاری را شروع کند باید تا آخرش برود. 

م ها هنیست تا االن چه مقدار توانسته جمع کند. به خدا این بچه

طور حج رفتن که توفیقی چیست؟ آخر این هانیاخرج دارند. گناه 

 دندارد. تو را به خدا با او حرف بزنید شاید در رودربایستی قرار بگیر

 "و نظرش عوض شود.

بعد از این اتفاق چند نفری از فامیل دور هم جمع شدند تا شاید 

دانستند حرف زدن با عمو رضا بتوانند تصمیمی بگیرند. می

ای ندارد. او کار خودش را خواهد کرد. به این نتیجه رسیدند فایده

که هر کسی در حد وسع و توان خود پولی وسط بگذارد تا به 
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به عمو بدهد و هروقت عمو توانست آن را برگرداند. یک عنوان قرض 

ها که اش و چند نفری از فامیلمهمانی تشکیل دادند عمو و خانواده

 از شام پدرم به نمایندگی بعد پول وسط گذاشته بودند دعوت شدند.

از فامیل پاکت پول را به طرف عمو دراز کرد و از تصمیم فامیل در 

رضا نگاهی به بسته پول انداخت. اسامی این مورد صحبت کرد. عمو 

افراد با مقدار پولی که هر کس داده بود روی پاکت نوشته شده بود. 

. داشتیبرنمرنگ صورت عمو از شرم قرمز شد. چشم از پاکت 

ن من کرداش را مالید. لبانش کمی لرزید و بعد از کمی منپیشانی

اد ل پیرزن خیلی شدانم چه طور باید تشکر کنم. دنمی واقعاً "گفت:

تواند زودتر خانه خدا را ببیند. خدا یک در دنیا صد شود که میمی

 "دهم.باشید خیلی زود پسش می مطمئن در آخرت به شما بدهد.

از این که عمو این پول را قبول کرده نفس راحتی کشیدند.  همه

ا از ها نداشتند امگرچه خیلی امیدی به برگشت پولشان به این زودی

کردند. ای که انجام داده بودند احساس رضایت میخیرخواهانه کار

قبل از آن که  درست عمو دستش را به سمت پاکت پول دراز کرد.

ای از میان جمع بلند شد. عمو پاکت را لمس کند، صدای عطسه

 سرش را به سمت صدا چرخاند. پرسید:

 "عطسه بود؟ "

 صدایی از جمع بلند شد و گفت: 

 "ام.. بدجوری سرما خوردهبله من بودم "

هایش در هم رفت. لبش را گزید عمو سرش را پایین انداخت. سگرمه

 و بعد گفت:

هایش را باال انداخت و دست پدرم را پس زد. پدرم شانه "صبر آمد  "

 و با تعجب پرسید:

 "منظورتان چیست؟ "

توانم این پول را قبول کنم. دانید صبر چیست؟ من نمیمگر نمی"

خواهد چنین سفری را با شک و تردید یمن نیست. دلم نمیخوش 

 "بروم.

ها همه خرافات است. عمو جان این "زمزمه جمع بلند شد. یکی گفت:

خوب عیبی ندارد. االن صبر کن فردا  "دیگری گفت: "پول را بردار.

داد. اما عمو راضی بشو نبود هر کس نظری می "که شد پول را بگیر.

من از همه شما ممنونم. ولی  "مع کرد و گفت:تا این که رو به ج

توانم این پول را قبول کنم. این برای من یک نشانه بود. من باید نمی

 "خودم این پول را تهیه کنم.

گذرد. در این چند سال همان رفتارهای از آن شب چند سالی می

عمو هم عجیب عمو ادامه داشت. حتی کار داشت به طالق عمو و زن

گری فامیل ختم به خیر شد. شد که باز هم با میانجیکشیده می

دانم باالخره پول سفر عمو و مادرش بعد از این همه سال چه نمی

طور جور شد. اما حاال تمام فامیل از پیر و جوان خانه عمو جمع 

اند تا هم عمو و مادرش را بدرقه کنند و آش پشت پایش را شده

گر مجبور نیستند شاهد بخورند و هم نفس راحتی بکشند که دی

 درگیری همیشگی این خانواده باشند و مدام واسطه گری کنند.

زمان بدرقه فرا رسیده است. تاکسی دم در آمده و پنجاه شصت نفر 

ر تاند. عمو با قامتی صافاز فامیل پشت سر عمو و مادرش راه افتاده

ادرش کند. مهایی بلند حرکت میاز همیشه با قدم تردهیکشو گردنی 

کند کنار در ماشین ها سوار ماشین میرا به کمک یکی از فامیل

 هایزند که تمام دندانایستد و لبخندی به پهنای صورتش میمی

شوند. یک دستش را به عالمت اش معلوم میریخته و نریخته

کند. مانند پادشاهی که برای بندگانش دست خداحافظی بلند می

د. کنکه جامی را برده باشد رفتار می دهد یا مثل قهرمانیتکان می

پر از غرور و افتخار است. پس از این خداحافظی باشکوه تصمیم 

شود که دماغم فهمم چه طور مینمی اصالًگیرد سوار ماشین شود. می

گویم من نباید عطسه کنم. با انگشتانم گیرد. به خودم میخارش می

دهم. ختم به خیر رت میام را قودهم. عطسهمی دماغم را محکم فشار

ای کنم بدون آن که لحظهام را ول میشود. اما همین که بینیمی

تمام  کنم.ای بلند میفرصت داشته باشم دوباره آن را بگیرم عطسه

کنند. کسی پلک گردند. همه مرا نگاه میجمعیت به سمت من برمی

 کسیچرخد. عمو که یک پایش در تازند. سرها به سمت عمو مینمی

است و پای دیگرش بیرون، با چشمانی گردتر از همیشه ازمن 

دانم چه بگویم. به مادرم که کنارم نمی "عطسه کردی؟ "پرسد:می

کنم. مادرم رو به ایستاده و کاسه آب در دستانش قرار دارد نگاه می

! سرفه جاننه عمو  "گوید:لبخندی مصنوعی می کند وباعمو می

صدای جمعیت بلند  "لی انگار عطسه بود.و "گوید:عمو می "کرد.

کند عمو را راضی کند که من سرفه کردم شود. هرکس سعی میمی

کند های جمعیت رو به راننده مینه عطسه. عمو بدون توجه به حرف

با  راننده "آقای راننده به نظر شما سرفه بود یا عطسه؟ "پرسد:و می

گویند وقتی همه می دانم آقا.من نمی "دهد:حوصلگی جواب میبی

بعد  اندازدعمو نگاهی به جمعیت می"سرفه بود البد سرفه بود دیگر.

 حرکت داخل ماشینکند. عین یک تکه گوشت بیبه مادرش نگاه می

م کننمی شود. گماننشسته است. وضعیت مادرش هرسال بدتر می

شود. چیز زیادی از عمرش باقی مانده باشد. عمو به زمین خیره می

نم کولی من فکر می "گوید:اندازد و زیر لب میوهایش را باال میابر

 "عطسه بود.

. اما هستندزند. همه منتظر حرکت بعدی عمو هیچکس حرفی نمی

را  ای عموخورد. راننده چند ثانیهاو کنار ماشین ایستاده و تکان نمی

عمو سرش را بلند  "شی؟سوار نمی "پرسد:کند و بعد میبرانداز می

کند. چشمانش خون افتاده و رنگ صورتش سفید شده است. با می

شود. بدون آن هایی افتاده به مرد خیره میحالت و گونهای بیچهره

کند، که جواب راننده را بدهد به سمت صندوق ماشین حرکت می

کند و به طرف ها را بلند میزند. یکی از چمدانصندوق را باال می

نار ای کگوید. چند ثانیهر هم چیزی نمیرود. حتی یک نفجمعیت می

ایستد. قوز کرده است. با آن چشمان قرمز نیم نگاهی در ماشین می

که نامفهوم است. از  دیگویماندازد. چیزی زیر لب به مادرش می

 ■ کند.شود و به سمت خانه حرکت میالی جمعیت رد میالبه
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 «آقاییاکبر یهاسرفه» طنز کوتاه داستان

 «محمدعلی وکیلی»سنده نوی 
 

ما یک میهمان  کوچه یک هفته بعد از اینکه کرونا وارد ایران شد،

شب از شدت حساسیت نسبت به این موضوع  آن ناخوانده داشت.

تا صبح  دیآیموکنجکاوی خاصی که همیشه این مواقع سراغ من 

کسی که توی کوچه ما ازوروداین میهمان ناخوانده  هر بیدار ماندم،

وضعیت  نیهم انه قاسم آقا و صدیقه خانم خبردارمی شد،به خ

ویک  کردندیمهمدیگر را صدا  هاهیهمسا بیقراری من را داشت،

 یهاکوچهکوچه پس  از .کردندیم تأسفبه یک از ماجرا اظهار 

و از یک  رساندندیماطراف هم دوان دوان خود را به کوچه ما 

اسم آقا و صدیقه که پشت درب خانه ق ماشین سمند غیر خودی

 یهاپنجره .کردندیمخانم پارک شده بود دیدن 

باز وبسته می شدواز هرسو سرک  مرتباً کوچه هم 

یمکه تا صبح بیدار مانده بودم و  من .دندیکشیم

 یلیخ به زحمت خودم را خواب کنم، خواستم

سفت و سخت چسبیدم به اخبار کرونایی صدا و 

و  ی و خارجیداخل یهاروزنامهسیما و مطالعه 

را تا سپیده دم دنبال کردم از شنیدن و  هاآن

شوکه شدم  خواندن این همه خبر کرونایی

 دمیترسیمهم  هاروزنامهطوریکه از دست زدن به 

خیم بسیار و از وقتیکه دانستم که اوضاع کرونا از آنچه می گویند

این شد که در  نیا تراست، از خود تلویزیون هم وحشت داشتم،

فرصت با شتاب از خانه بیرون زدم تا دستکش و ماسک و  اولین

مواد ضدعفونی کننده تهیه کنم در خانه که بازشد چشمم به اکبر 

 مانکوچهآقا مهمان نا خوانده قاسم آقا و صدیقه خانم همسایه ته 

و  سالم .گشتندیمافتاد که ازخرید خیابان سالنه سالنه بر 

مهمان ناخوانده( به عقب آقا ) اکبر احوالپرسی که تمام شد،

برگشت و مرا صدا زد آدرس دبیرستان نخبگان و تیز هوشان را 

که می گویم  نیا .خواستیمبرای پسرش  احتماالًازمن گرفت که 

هرچه زودتر از  کردمیمبه خاطر این است که سعی  احتماالً

ناخوانده را از هر طرف  یهامهمانبدگویی  آنقدر کنارش فرار کنم،

بودم که یک لحظه فکر کردم اکبر آقا همان ویروس کرونا شنیده 

 .کندیماست که االن دارد با من صحبت 

دستکش یکبار مصرف دستش بود وماسک فیلتر دار هم روی 

دهنش داشت، نزدیک من که شد بالفاصله به ذهنش خطور کرد 

 چند بار عقب و البته یک و نیم متر هم از من فاصله بگیرد، که

به شعاع یک و نیم متری  یارهیداتوانست درمرکز  جلو رفت تا

چند تا یی سرفه و عطسه  هاحرکتبا این  متاسفانه بایستد،

اکبر آقایی معروف شدولی  یهاسرفهبه  بعدهاانفجاری هم زدکه 

خیلی زود توانست با خم کردن دست در ناحیه آرنج ترشحاتش را 

ایه بغلدستی بین باز ودست کنترل کند. ظهر همان روز هم همس

مشابه همین صحنه در  یاصحنهما به محض خروج از خانه با 

خوشبختانه ماجرا بیخ پیدا نکردو حادثه  اما روبروشد، همین محل

 خیلی تلخی که نزدیک بود بین دوهمسایه روبرویی رخ بدهد

 بحمداهلل به خیرو خوشی تمام شد.

همسایه  نماسما خا گویا قبل از این که من از خانه بیرون بزنم

 یهاعطسهو  هاسرفهروبرویی قاسم آقا از صدای وحشتناک این 

، صدیقه کندیمگالیه  صدیقه خانم از انفجاری به تنگ آمده بود،

طرز  خانم زن قاسم آقا با حالت ریلکس وبه

اسما خانم من » :دیگویماطمینان بخشی 

صد  اگر ،شناسمیمراخوب  دایی جانم یهاسرفه

یمرفه کنند من مال اونو خوب نفر هم با هم س

خطر ناک  واقعاًو خوب می دونم که  شناسم

نیست. نیازی هم به فاصله گرفتن وماسک و 

دستکش و الکل واین همه کوفت و زهر مار 

دایی جان  دهمیمندارد! از موقعی که من یاد 

 و عطسه هاش همین شکلیه! هاسرفه من

نم وشما هم حرف همین جا بنویسم و پاشو مهرو امضا ک حاضرم

و عطسه هاش  هاسرفهمن را قبول کنید که حاجی آقای ما 

را با امضا محفوظ هم تحویل اسما  هاحرف نیا کرونایی نیست.

 خانم داد.

بعد از آن که اسما خانم از طریق گفت و شنود با صدیقه خانم 

به دست و موبایل به دست  تلفن مشکل را نتوانست حل کند،

وهم به  همسایه یهاخانملحظه هم به  پشت سرهم لحظه به

 صدیقه خانم زن قاسم آقا زنگ زد و پرس و جو کرد:

را اسما خانم از  نیا« اکبر آقا چقدر است؟ سن صدیقه خانم!» 

 طریق گوشی موبایلش پرسید.

یمدایی جون من از این چیزها خیلی بدش » اسما خانم گفت:

یممی شه که سنش را ازش بپرسیم بقدری عصبانی  اگر ،دیآ

نگاه به عینک ذره بینی و کت وکلفت اکبر  شما بذاره و بره! ترسم

 کنندیمآقا نکنید از بس مطالعه کرده اینطوری شده همه فکر 

حالیکه هنوز خیلی جوان است. یک  در الاقل هشتاد سال داره!

یمهر روز ما را  اخالق عجیبی هم داره از وقتی این ویروس آمده

و ال اقل چهار پنج تا ماسک و هفت هشت ده تا برای خرید  برد

دستکش و چهار پنج تا شیشه الکل و هفت هشت ده تایی هم 

از اینکه مهمان ما هم بشه  قبل مواد ضد عفونی کننده می خره،

یک هفته بعد از اینکه کرونا 

ما یک  کوچه وارد ایران شد،

شب  آن اشت.میهمان ناخوانده د

از شدت حساسیت نسبت به این 

موضوع وکنجکاوی خاصی که 

یمهمیشه این مواقع سراغ من 

 .تا صبح بیدار ماندم دیآ
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عه د کرد یکدفاعتقادش این هست که باید خری کالً  از هر ماده ضدعفونی کننده با خودش آورده، یکدوجین ماسک و دستکش و چند دوجین

ست ا قرار یک کمد پراز دستمال و ماسک و دستکش و... برای دایی جون جدا کردیم. مانخانهتوی  اصالً ما توی بازار پیدا نمیشه! ینیبیم

 هم روده درازی کرد و ادامه داد: وبعد« قبل از اینکه خرید بره یک کمد دیگه جدا کنیم. فردا هم

که برای بیست سال دیگه هم اینها را  انگار ؟خردیمکه اکبرآقا این همه دستمال و ماسک و... برای چی  قاسم آقای ما هم به شک افتاده»

 «هم می خاد مغازه باز کنه؟ دیشا کلکسیون داره؟ ممکنه الزم دارد! نکنه می خاد بازار سیاه درست کنه؟

 «یا بی خیالش هستید؟ دیکنیمکنترل خشک تبش را  یهاسرفهوجود این  با صدیقه خانم! وضع دمای بدنش چطوره؟»

خودش و خانمش هم توی  تازه نبود، هاالیخشوهر جنابعالی از خونسردها و بی  مثل عزیزم اکبرآقا همون وقت اولش هم جونش داغ بود.»

 .«کنندیمبهداشت کار 

 «خدا ال اقل یک تست ببرش. ترا ی می کنین!این بی احتیاطی هاتون کوچه وشهر را کرونای با صدیقه خانم! ازمن گفتن از شما نشنیدن!»

 هم داد: یک هشدار جدید کرونایی گذاشتیماسما خانم درحالیکه باعصبانیت گوشی را زمین 

نکشیده ال اقل  جاهاکار به این  تا ،کنندیمآهک هم دارند احتکار  ایگو تا یادم نرفته فکر آهک هم برای اکبر آقا باش! یراست صدیقه خانم!»

 «وگنده مونده است. تودایی جونت هم خیلی هیکلی یبدشانس هشتاد کیلو آهک ذخیره داشته باش! هفتاد

یک روز کاری در خانه ماندندوبعدش هم با ماسک و دستکش وبارعایت یک ونیم متر فاصله از  هاهیهمساهمه اهل کوچه که با خبر شدند، 

 از کوچه بیرون زد وتا ته خیابان همتیکشیده شد. هاهیهمساخاطر رعایت فاصله صف  به دورهم جمع شدند، یکدیگر

 «خوب حاال چه باید کرد؟...» :دندیپرسیمهمه با نگرانی از هم 

 «کرد. باید از این کوچه بیرونش» آقای قنبر مالکی که خودش اداره بهداشتی بودو از جزییات یک آدم کرونایی با خبر بود با عصبانیت گفت:

 «ضدعفونی شوند. ناخوانده یهامهمانباید کل افراد درمنزل قاسم آقاو » فاضل آب مشغول به کار بود گفت: آقای لنگری که در آب و

ناخوانده به  یهامهمانگیالن ما را همین » خانم رشتی که اهل شمال بود و از سال هاپیش دراین محل ساکن شده بود فریاد سرداد و گفت:

 «خط قرمز کشاندند!

: )فالن فالن پدر و مادر هرکس که اینجا آشغال بریزه( به طر ز معنی داری سر تکان خواندیمدیوارمقابل را  اشت نوشتهکارگر شهرداری که د

 «و کف کوچه از ماست که برماست. هاخانهبا این همه زباله پراکنده در جلو » دادو گفت:

باید از هجوم احساسات در این موارد » لحنی آرام گفت: با اشت.دبیرستان غیر انتفاعی فرهنگ و ادب را به عهده د آقای سنجری که معاونت

 «بهداشت را باخبر ساخت. اورژانسی جلو گیری کردو به هروسیله ای که شده

حرکت یکردیف ماشین به صورت کاروانی که از جلو جمعیت  یامنتظرهکه به طور غیر  گرفتیمدورهمی داشت حالت رسمی به خود 

نظر همه را به خود جلب کرد، سمنداکبرآقا پیشاپیش همه و بعد از آن خودرو قاسم آقا و صدیقه خانم وبه دنبال آن  کردیمهمسایه عبور 

آهسته از جلو  آهسته ،کردندیمماسک و دستمال و دستکش و مواد ضدعفونی کننده را حمل  یهانیدوجچند وانتی که همگی انبوهی از 

 ■ .کردندیمو از جمعیت خداحافظی  دادندیمته آهسته دست تکان آهس و خانمش آقا اکبر ،گذشتیمجمعیت 



 

 1399 روردین ماه ف |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوشازندهمشماره    77

 «معجزه» کوتاه داستان

 «روناک سیفی»نویسنده  
 

رسید بیدار شد به خودش با صدای اذان که از دور به گوش می

نهیب زد در این یکی دو ماه که آمده تو این اتاق، اولین باری 

ست خدا بوده. بلند شود البد خوااست با صدای اذان بیدار می

شد روسری سر کرد و رفت حیاط. آب حوض یخ بسته بود و 

المپ نیم سوز روشنایی ضعیفی به حیاط داده بود. عادت داشت 

شبها، که ببیند باز جغدی را  مخصوصاً به بام همسایه نگاه کند 

؟ ندیبیمکه یک بار روی بام همسایه نشسته و خوانده بود را 

ی دید یک ستاره یک ستاره خیلی روشن. اما این بار چیز دیگر

توی عمرش چنین چیزی ندیده بود انقدر روشن و نزدیک که 

ها در مقابل آن یکی هیچ بود. نور بقیه ستاره

خواب از چشمانش پرید خوف کرد. صلواتی 

به تنش  مو فرستاد و به دور و برش فوت کرد.

باال رفت مگر چنین چیزی  هاپلهراست شد. از 

؟ روی ایوان ایستاد چند لحظه ماتش ممکن است

برده بود. از سرما به خود لرزید و رفت تو. 

خواست همه را بیدار کند و بگوید چه دیده اما شاید تنها او می

 و قادر باشد ببیندش؟ وای که در این صورت رازی بود بین او

زد: پس واسه همین خدا. توی دستشویی با خودش حرف می

ایا هزار مرتبه شکر باالخره جوابمو دادی بود بیدارم کردی؟ خد

 خدایا شکرت.

خدا جوابش را داده بود که بعد آن همه راز و نیاز و عبادتهای 

شبانه روز و استغاثه به درگاه خدا گفته بود اگر عبادتهامو قبول 

کردی چیزی نشانم بده و حاال نشان داده بود. از خوشحالی 

 چشمانش پر از اشک شد.

 روم و ستاره نمانده باشد چه؟اگر حاال ب _

خواست از حرکت بایستد. از شدت شور و شوق قلبش می

برگشت به حیاط. همان جا بود. زیر لبی چند ذکر خواند دلش 

آمد این لحظه مبارک را از دست بدهد اما از شدت سرما نمی

خواند. لبخندی به ستاره لرزید و باید نمازش را هم میداشت می

ت توی اتاقش. بعد از نماز قران خواند ذکر گفت فروزان زد و رف

و برای شکر گزاری چند سجده طوالنی به درگاه خدا کرد. دیگر 

نخوابید رفت نان تازه گرفت صبحانه را آماده کرد آن روز 

رفتارش با همه تغییر کرده بود با رضایت خاطر همه کارها را 

چند بار  ردآویمو نه خم به ابرو  زدیم، نه غر دادیمانجام 

کرد و به خودش به پدرش بگوید اما خودداری می نزدیک بود

گفت باید جلوی زبانم را بگیرم خدا فقط به من نشان داده می

باید توی قلبم نگهش دارم. شور و شعفی وصف ناپذیر وجودش 

کرد به خدا نزدیک شده دختر پاک و را گرفته بود احساس می

ود و باید بیشتر مراقب معصومی است حاال او آدم خاصی ب

. پس برای همین پیامبرها انقدر صبور و آرام و بودیمرفتارش 

اه گمهربان بودند چون دوستی خدا را داشتند چون خدا گاه و بی

 فرستاد.ای برایشان مینشانه

 آمد بیدارروز بعد با سر و صدایی که از حیاط می

کرد. به شد. پدرش داشت در انباری را باز می

عت نگاه کرد هنوز وقت برای خواندن نماز سا

صبح مانده بود. رفت توی حیاط و به آسمان 

نگاه کرد. با کمال تعجب باز ستاره را دید درست 

مثل دیروز پر نور. در حالی که او فکر کرده بود 

فقط یک بار و آن هم بخاطر او ظاهر شده. به سمت پدرش رفت 

 بینی؟و میسالم کرد و گفت: بابا تو اون ستاره ر

خواست در را پدرش در حالی که چند سطل را درآورده و می

 ست.تره؟ آره ستاره زهرهببندد گفت: اون که روشن

انگار آب سرد روی سرش ریخته باشند یا از خوابی خوش 

بیدارش کردند. تمام شور و شعف دیروز رنگ باخت آسمان شد 

 ط کمیهمان آسمان همیشگی و ستاره هم یکی مثل بقیه فق

حوصلگی رفت وضو گرفت. تا دیروز امیدی به تر. با بیروشن

دهد اما امروز این داشت که خدا روزی جواب آرزویش را می

همان سو سوی امید هم خاموش شده بود. لعنت به آن ستاره 

 نحس. 

موقع برگشتن توی حیاط یک بار دیگر نگاهش کرد به 

اط و اشک خندید آن همه شور و نشلوحی خودش میساده

های دیروز به نظرش مضحک آمد. به خودش پراند شوق ریختن

زهی خیال باطل. سر نماز انقدر فکرش درگیر بود که نفهمید 

دو رکعت خوانده یا بیشتر. حوصله هم نداشت دوباره بخواند. 

چادر و جا نماز را پرت کرد روی صندلی رفت توی رختخواب 

 ■ و پتو را روی سر کشید.

 

پدرش داشت در انباری را 

کرد. به ساعت نگاه کرد باز می

هنوز وقت برای خواندن نماز 

 صبح مانده بود.
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 «لکسوس لطفاً!» کداستان

 «رئوف شاهسواری»نویسنده  
 

 شگاهینما ریمد زیم یرا رو یتومن کمیفقره چک  کیشهر شد.  لیاتومب شگاهینما نیترو گران نیتروارد بزرگ یاسابقه یبا اعتماد به نفس ب

 "!ه لطفاً خوام، لکسوس باش یبلند م یشاس"گفت:  نمودیم بیخودش هم غر یکه برا یبیگذاشت و با تبختر عج

 یآمده بود به سرعت به چهره مرد برگشت و با لبخند مرموز نییچک پا تیرو یاز چهره مرد برا یکه با احترام و به آرام شگاهینما ریمد نگاه

فکر شمابه  کنمیم شنهادیپ"درآمد که:  یآمد. دست بر شانه مرد گذاشت و با وقار خاص رونیب زشیکه بر گوشه لبش نشانده بود، از پشت م

 "!تومنه جانم ۹۴5تومن و لکسوس ما  کمیجان چک شما  زیآقا! آخر عز دیباش یخصوص یمایک دستگاه هواپیسفارش 

سرکوب  یبرا یازهیانگ چیهمذات پندارانه با او ه سمیسیاز رمانت یاو در هاله خوردمیمرد غبطه م یاافسانه یخوش بخت یکه به شدت برا من

رگشت و نگاهش بر من مطمئن شد ب ریکه از تأث یام نشست. وقتبر شانه شگاهینما ریداشتم، نداشتم؛ دست مدکه بر گونه  یقطره اشک شوق

بر  که گرید یهابا انگشت یخاص یی، در همنوااشقهیجل بیچند قدم به طرف لکسوس رفت، در برگشت اما دو انگشت شستش در دو ج

که سال  نی. جالب امیکنیمالقات م اشیدیچک ع افتی! او را هر سال بعد از دردینکنشما خودتان را ناراحت "، گفت: نواختندیطبل شکم م

تر، گذاشته بود و سال قبل ویبام دبل یپارسال دست رو آدیم ادمی! کندیرا کاور م دشیخر یهانهیگز ینفهمیمهم بفه انهیبه سال تورم سال

... آوردیسر ذوقم م بیداشت، عج ادیمرا او هم تجربه کرده و به  ستهیز یآرزوهاکه  نی! ایچه تفاهم شگفت ".!ددیتپیم سیجنس یقلبش برا

 ار؛یبزرگ آب قند ب وانیل هیمهندس!  "درآمد که:  شگاهینشاند خطاب به شاگرد نما یکنار دستش م یصندل یرو یکه مرا به آرام یو در حال

 "فشارش افتاده!

 ■ "!لکسوس باشه وانشیل "که گفت: دمیشن گذاشتیم اهنمریپ بیج یتاکرده را تو یتومن کمیکه چک  یوقت 

 
 

 

 «آخرین پُک» کداستان 

 «زهره فرهادی»نویسنده  
 

با  یکارکتک. تا کِی باید در و همسایه بیان و شکایت کنن تا اینکه از این دعواها و کنمینمتا زمانی که این عادتت رو ترک نکنی ولت -

 آدم نمیشی. دستتو بیار جلو... گفتم دستتو بیار جلو.دست برداری؟ تو اینطوری  هابچه

صدایش را باالتر برد، تا حدی که پسربچه از وحشت، تسلیم شد و به دیوار چسبید. آخرین پُک را که به سیگار زد، بالفاصله کف دست او 

سینه چسبانده بود، میان گریه و زاری،  گذاشت و فشار داد. جیغ دردناکی زیرزمین خانه را لرزاند و پسربچه، همانطور که دستش را به

 :کردیمعذرخواهی 

 .کسچیه؛ کنمینمببخشید... ببخشید.. دیگه دستمو روی کسی بلند -

شود. سیگار خاموش شده را زیر پا انداخت و نگاه تهدیدآمیزش را از روی  الیخیببود تا  یاجملهشد؛ انگاری تنها منتظر چنین  ترآراممرد 

 ه سمت حیاط رفت.او برداشت و ب

را با آستین پاک کرد و با دقت بیشتری به آن  هااشکرا جلوی صورت گرفت و حتی قادر نبود آن را مشت کند.  اشسوختهپسربچه، دست 

 ■.سوختگی در جای دیگر هم دیده بود؛ کف دستان پدرش یهارهیدا. احساس کرد از همین آمدیمنگاه کرد. این تصویر برایش آشنا بنظر 
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 «های سیمانیقفس» کوتاه داستان 

 «فرشاد اسکندری»نویسنده  
 

دارکوب به  نوکِ  مثلِ، در که صدایِ امبیداری خواب و توی مرز

 ، یا پولِانگشتر سرِ  با انگار... قتَقتَقتَ: تَقدنزگوشم ضربه می ۀپرد

تَقرد: تَقعجله هم دا و دنزمی هادر همین مایه چیزیخورد، یا 

 دنمب .کجایم دانمهنوز نمی .و منگم خانم؟! گیج ق... تهمینهتَقتَقتَ

احساس  .آیدمی بیداری سمت و به شودیمکنده  زور از خواب به

 شوم.نمی آسانی رهابه ام وافتادهمانندی لُزج مایعتوی م کنمی

ور در ای از آنخانم؟! صدای خفه تهمینه ...قتَقتَقتَتَقتَقتَقتَق

 نباشن؟!... شاید خونه د: مامانگویمی

اجارتو  پول گفت .دیدم سرِ خیابون و آقا هوشنگ نه مادر، صبح

ق... تَتَقتَقباشن!... تَق خواب کهاین مگه .تهمینه خانم دادم دست

بیرونی در، با ضرب  ۀریدستگخانم؟!... صدای چرخاندن  تهمینه

ه بانگار بدنم  م.نَکَزمین بِ از م خودم رانتوانمی .آمیزدتَق درمیتَق

چسبناک است گردنم خیس عرق  .خوردهجوش پوره پارهموکت 

 تَق... تهمینهقتَقتَقتَ .امخورده که دم مارمثل این دهانم تلخِ تلخ. و

آقا  به زنگ منو ور دار بیار یه گوشی مادر، اون .. فاضله!خانم؟

  تَق... .تَقتَقتَق!... تَقای؟نم خونهخا ... تهمینه!بزنم هوشنگ

می بلند کنم ومیقالب  هارختخواببه  دستم را

 های بندانگشتی را کهدمپایی کنم. باز را درتا شوم 

لنگه تُوک پا بهدم اتاق روی هم سوارند، لنگه

گذرم. روشنی روز چشمان اندازم و از حیاط میمی

بان صورتم زند. آستینم را سایهآلودم را میخواب

گذارم. خواهرم با به درون راهرو می کنم و پامی

آید. تندی روسری را روی ای کشدار از اتاق بیرون میخمیازه

ان پله پنهکند که زیر راهکند و با دست اشاره میسرش مرتب می

ای که به سُرانم بغل یخچال کوتولهشوم. مثل موش خودم را می

م که میشنومی صدای خواهرم راها. اندش زیر پلهچپانده زور

 کند و صدای سالم. در را باز می !...علیپور خانم ... اومدم!بعله گوید:

 تشخیص درست توانمآمیزد و نمیشان به هم میو احوالپرسی

 خوش خودت خوبی؟! شهرستان !ها خوبن؟...بچه .بدهم

از آینه قدی  .گویدعلیپور می را انگار خانم نیا... !گذشت؟

 زده به دیوار راهرو بندمیخ زنگر تا گُلای که با چهاشکستهگوشه

نه . آیهیکلش پشت هیکل خواهرم پنهان شدهکه  بینماست، می

می حاال به اتاق. گرددخواهرم برمی .روی یخچال استدرست روبه

کشد و نگاه که دارد به درون راهرو سرک می ببینم را توانم او

عکسم توی  خیلی مواظبم که .لیسدکنجکاوش در و دیوار را می

 تارنیمهجلویشان  و اندچشمانم چرک گرفتهآینه نیفتد و لو نروم. 

 به  و چرخدهمان دردی که توی سرم می از هم دارند. درد است.

 

مالم و هام میچشم ۀکاسهایم را به کف دست اندازد.ام میتهوع

شود روی آینه و تصویر آلودم چفت میخواب خسته ونگاه دوباره 

روسری  و دهیپوشافون جگری ارس. خانهخانمِ صاحب رتوپُقامت 

 چینی ۀالیپچشمانش مثل  .بستهاسبی مدُ موهایش را ندارد.هم 

باریک شب اول  ماههالل  حدِ  تا ابروهایش را .است شفاف و درشت

 ماند.یبه صافی آینه مو  انداخته بندشاید تازه  پیشانیش را .گرفته

 گردنبند زنجیر ردن قو.مثل گ .است کشیده و گردنش سفید

خوب مانده  اما؛ وپنج سالی داردچهل زند.آن برق می طالیش دور

دانم بیوه می اهل رشت است.اصالتاً دانم می نیفتاده. تا تک و از و

 فقط فاضله مجرد شوهرداده و دخترهایش را از تا دانم دومی است.

 و میگرن است کنکوری پشت فاضله :ویدگخواهرم می است.

... روی زمین!شود می ایآید، جنازهمی سراغش وقتی .دارد صبیع

 ست وا علیرضا دارد که نامش پسریک  نهاتعلیپور  گوید: خانممی

 هایشاز نوه یکی :گویدت.... میاس فاضله کوچکتر سال از دو

دعا  برایش خواهد کهبیند، میرا می من دارد و هر بار که سرطان

را از  هااسکناس آبی ۀدست.. خانم علیپور .کنم

 اشهای کشیدهانگشت گیرد و الیمی خواهرم

 اشعبدالعظیمی شاه تعارف .شماردرا می دوبار آن

الی سارافون،  ۀقیرا از  کند و پولمی را هم

گردم حال برمیبی رود.می وچپاند ش میتکرس

 .کشمهای شلخته دراز میاتاق و پای رختخواب

خستگی  هنوز باشم.هخوابید کنم زیادنمی فکر

 گردن و از خوابم نبرد. توی اتوبوس اصالً .ماندهبدنم  دیشب در

صندلی مچاله  هفت ساعت تمام سر بودم وخورده تا زانو و کمر

 اند.چماقش گرفته کنم زیراحساس می .است تنم کوفته بودم.

 پیچد.بدنم می ۀهمبه  و شدهخونم محلول  با انگاری درد

کردم یک مشت می فکر .بودی شدم چشمانم خونخانه  وقتی وارد

 صورتم ۀپژمردپوست  حتی در خستگی را اند.نمک تویشان پاشیده

 موهایم آشفته و کنم.حس می ،شدهآویزان ، بادکه مثل تیوپ بی

ی ول ؛که کوتاهشان کنم کرد خواهرم قبل آمدن اصرار بدفرم است.

ان راهرو مرتبش ۀنیآ افتد که چرا تویتازه یادم می نرفتم. بار زیر

م شروع یهاپنجه با برود؟! آن جا تادوباره  کی حال داردنکردم؟! 

که  خوابند هایم حتماًخواهرزاده کنم به شانه کردنشان.می

این که  سر به لب رساندند. دیشب جانم را پیدایشان نیست.

ی رود. کردن قشقرق به پاحسابی  کدامشان توی بغلم بخوابد،

 پاهایم از م بودند!ه چه سنگین رفتند.می ویراژ اعصاب مسافرها

های وسط اتوبان داشتم چراغخوابی از بی خستگی خواب رفت.

اهل رشت اصالتاً دانم می

می دانم بیوه است.می است.

 دخترهایش را از تا دانم دو

 فقط فاضله مجرد شوهرداده و

 است.
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بودم که یکیشان وسه رفتهسیصدوچهل تا شمردم.می راتهران  -قم

 المصب رفت.دردستم  حساب از و حواسم پرت شد ام کرد.خفه

وی قرمه سبزی ب دانم کدامشان بود.نمی! کردمی بیهوش آدم را

 دستم را شود.نمی هم که باز هااین اتوبوس ۀپنجر داد!می شام را

توی ترمینال . کشیدمبینی نفس می از جلوی دهانم گذاشتم و

 خیابان شیرمرد تا دنبالمان و هوشنگ آمد آقا عالف نماندیم. زیاد

 خانه آقا ِدر تومان شد. اش پنج هزارکرایه جنوبی آژانس گرفتیم.

 ای نان حالل.لقمه و بار و رفت پی کار و شد جدا ما از هوشنگ

 و رودمی صبح زود دارد. نگیر و کارش بگیر هوشنگ بناست و آقا

 نیم دور به قفل انداخت و خواهرم کلید شود.بوق شب پیدایش می

 صدا. و به سر شروع کردند و امان داخل شدندبی هابچه چرخاند.

دوباره سکوت  آرامشان کرد. و لب گزید و خواهرم هیس کشید

سکوت  با را جااین همه چیز پنجره و و دیوار و در سایه انداخت.

 ماه روزه هم که هست! صبح تابستان هم که هست! اند.رنگ زده

 نشینی تهران هم که هست!اجاره

که  رودنه پایین می .گرفته ری ته گلویم راغِچِ لطِخَ

خواهرم  آید.می تف باال و آخ نه هم با قورتش دهم و

نگاه  برای صبحانه. کندآشپزخانه صدایم می از

گذرد. حیاط را آلودم از در اتاق میخسته و خواب

پایینی خواهرم  ۀتنمینکند و به هم را رد می

 تا گذاشته و روی اجاق گاز قابلمه راخورد که می

 خانه فقط دو هاست.پله آشپزخانه زیر .رفته یخچال فروکمر توی 

رویی گربه قفس که حیاط باریک و ۀقوارآن هم به  دارد. اتاق

 تهران است و جاشوم اینتازه متوجه می .انداختهوسطشان خط 

من  اما .آمده آفتاب باال یازده است. ساعت حدود تعجب ندارد.

هیچ از بینمش. سه طرف خانه آپارتمان است که صدانمی

خواهرم می تم.افسکوت قبرستان می یاد آید.کدامشان درنمی

 .. ..و هاستارمنی ۀخان محله بیشتر این گوید:

 هیچی تو اتوبوس بیا، دیشبم !سآماده صبحونه !فرزاد؟ اومدی -

 نخوردی!

 بزنم! و صورتم دست به بذا آبی !اآلن آممی -

 امروشویی بیرون اتاق. اومدی ور حمومه، بغل اون دستشویی -

 !شوب صورتتو دست و اجراهروه. اون قبل

پشت آن  دختری از و خورده بینم که تورمی را باال ۀطبق ۀپنجر

موهای  بازوهای لخت و و به تن داردرنگی تاب نارنجی  پیداست.

دانم پشت می زنم فاضله باشد.حدس می .شود دیدرا میآویزانش 

 آید،وقت سراغش می هر و میگرن عصبی دارد کنکوری است و

به روی خودم نمی .شدهه من خیره ب روی زمین. شودای میجنازه

باالی سرش  ام.ندیده را او کنم که انگارمی طوری تا آورم و

 آرایش جا تاقکآن گوید:خواهرم می. استساختمان  هرپشتخَ

صدای  های اوست.از مشتری یکی علیپوراست... خود خواهرم خانم

 هب همیشه .با علیرضا است : فاضلهگویدخواهرم می آید.می دعوا

.. دخترها .دارد مهمان علیپور امشب .. خانم.پرندمی هم سر و کول

 آدم .خواست..را می اشاجاره .. پول.هستن هاشو نوه

 گفتو می داشت پری دل ازش .. مستأجر قبلی.است اخالقیخوش

م ه زیاد.. ازش بدی ندیدم. حاالتا  من است؛ ولی جادو جنبل اهل

 . .بهتر.. جااین مان جایی ازپول پیش با.. باهاش گرم نیستم.

 چیز بدون هر بدون ترشی و بدون ماست و خوریم.می لوبیاپلو نهار

فقط صدای  .شده ترسکوت غلیظ است و بعدازظهر... دیگر!

... هوهوهوهوهو: آیدمی نیست، یاکریمی که خودش پیدا

 اما؛ خواهرم خواب است.  هوهوهوهوهو...... هوهوهوهوهو

 زیر های چوب کبریتی،بدن با و اندلخت شده ه.هایم نخواهرزاده

چشمانم برای نخوابیدن  ۀبهان کنند.بازی میآفتاب داغ حیاط آب

غروب می زوربه وخورند ی ساعت هم ُجم نمیهاعقربه است. جور

 .گذاشته روی اجاق گاز خواهرم آب برنج را شود...

مرغ پرکنده  تا دو شود.می وارد در هوشنگ از آقا

ها را از دستش آنخواهرم  .آوردهخودش  با

آرتین  شود.مشغول پاک کردنشان می وگیرد می

 و روندمی کول بابایشان باال و سر آرین از و

 دایی !بابایی !: باباییدهندمی لو ام رابالفاصله نقشه

 بلگلده ما خوابیم خوااااد، فلدا کهفلزااااد، می

 خونسون!

 دهد: نهشان میآقا هوشنگ دلداری ؟!اندبرده بو کجا ام ازمانده

! مونهپیشمون می روز چند تا ده!کر شوخی باهاتون بابایی،

 داستان آرین .شودمی راحت بوسد و خیالشانرا می صورتشان

 تهکند: لفمی ، تعریفدهید دستشویی امروز توی را که مارمولکی

 . ..و بخولهخوااااست... مالخوااااست... می بودش تو مستالااااح... می

 و که چه جوری آمد نیفتاد چشمم به خورشید امروز .گرفتهدلم 

پروانه و هاکورهپشه و شودالمپ حیاط روشن می چه جوری رفت؟!

 دانند،نمی حشرات دیگری که خودشان هم اسم خودشان را و ها

 روی هوا و آیدای هم میپرهشب کنند.طواف میدورش شروع به 

 یک در داغ است. هافرشتن موزاییک هنوز کند.سواری میموج

میرویشان که  پا و اندلق شده های شیری تق ومیان مثل دندان

مورچه .اتزند به پر و پاچهشتک میدرزشان  آب ازچرک ،گذاری

 کشند.می جسدش را و اندجانی افتادهبه جان سوسک نیمه ها

شلوغ ان حاالخیاب اند.شروع کرده شبانه را هم ذکر هاسیرسیرک

هوشنگ  پیش آقا شنید. شودمی هایش راصدای ماشین شده و تر

سیگارش  اند.اش پیچیدهپاچه و آرین به پر روم که آرتین ومی

ن آرتی که خاکسترش روی قالی نریزد. ترسدهی می روشن است و

 نانش تمام شده و نانوایی جفت خانه سنگکی بیاورد. از رودمی

 اند؟!برده بو کجا ام ازمانده

شان آقا هوشنگ دلداری

 باهاتون بابایی، دهد: نهمی

 روز چند تا ده!کر شوخی

 !مونهپیشمون می
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ماهواره  آید.بیرون می اذان از و ای ربناصد گردد.برمیزودی 

 تلویزیون هم که آنتن ندارد. گیرد.نمی تنظیمش به هم خورده و

 شوم.خیال دیدنش میبی بازی دارد.آذین با استیلامشب استقالل 

وانت  بار شودساعته میربع اش راهمه زند.می اثاث خانه ذوقم را

نمی کاش اصالً اند.کرده داغونو  درب هاهم بچه بیشترش را کرد.

روم می شام باز بعد! افتاداوضاع نمی چشمم به این حال و آمدم و

بی شود. ترام که هوایش خنککرده باز پنجره را داخل همان اتاق.

کدامشان هیچ از سه طرف خانه آپارتمان است که صدا فایده است.

 افتم.یسکوت قبرستان م یاد اند.همگی مرده انگار آید.نمی در

 . ...و هاستارمنی ۀخان بیشترشان گوید:خواهرم می

 اند.الپوشانی کرده بلکا با اش رابدنه سقف و دهد.اتاق بوی نم می

زیرش النه کرده هاخرخاکی .شدهسوراخ  کرده و جایش بادجابه

م ه صدای بگوبخند .ریزدمیبیرون  باال ۀطبق ۀپنجردل  از نور اند.

 دارند آید.صدای تلویزیون می دمانی است.جمعشان خو آید.می

 نیست. ای پیداستاره آسمان تاریک است. کنند.می فوتبال تماشا

گردم. فردا برمی بینمش.من که نمی نه،اگر  ؛هست ماه هم اگر

 !برسد داد خواهرم روز. خدا به یک پوسید این دلم

پول قدر  هر .است جا تهراناین .شودبهتر نمی از این ایاجاره ۀخان

 حاال بهتر... جااین پول پیشمان جایی از با خوری.آش می ی،هبد

 هابچه... روزی پیشمون بمون! دالاقل چن... نری؟! شه فردانمی

م که ه هوشنگ آقا بدتر. اونا از هم من کنن.احساس تنهایی می

بگیره ببره بیرون هوایی عوض  شب سرکاره دستمونو تا حصب

 .ری!..بعدش می ،بمون روز چند.. پوسیدیم. این خونه تو... کنیم

 نومیدانه از که ماندنی نیستم. فهمدخواهرم می ام.سکوت کرده

 وقت است. دیر خوابد.می هابچه کنار رودمی و زنداتاق بیرون می

ام نتوانسته هنوز د.سربه گوش می هافقط صدای سیرسیرک

می هوشنگ را پنجره آقا از به خوابیدن راضی کنم. چشمانم را

دودبه ریزد.برای خودش چای می نشسته و بینم که پای سماور

صبح  حسابی خسته است. زند.چرت هم می کشد.می سیگار دود

 خواهرم دارد است. سحر.. شود.بوق شب پیدایش می و رودمی

 هنوز هاسیرسیرک ی خوابم برد؟!دانم کِنمی خورد.سحری می

رنگی کم نور .تا صبح بردابم نمیخو دیگر .نشدهدهانشان خسته 

ای نان لقمه و بار و نبال کارد رودیمهوشنگ  آقا تابد.به اتاق می

باعجله ! خوابند هابچه خدا ولی شکر؛ است خواهرم بیدار حالل.

 صدایش و نگاهش، آید.دنبالم می دم در خواهرم تا شوم.آماده می

 تم دوام بیاورم.هم نتوانس یک روز دهد.ش آزارم میاخداحافظی

ترمینال آژانس  تا ؟!کرده چه طوری سر ام این سه سال رامانده

 ندیده و هزارویک مقصد و کنندام میدوره هادالل گیرم.می

نیم  شوم ومی سوار گیریم وبلیط می تراشند.نشنیده برایم می

م دل نکرده، رد اتوبان بعثت راهنوز  افتد.اتوبوس راه میساعت بعد 

می تنهایشان گذاشتم؟! زود که چرا گیردآرین می آرتین وبرای 

دانم می و گیرندمی ام رابهانه و اندشده خواب بیدار دانم االن از

 ■ .ختهیراشک  من کلی گریه کرده و از که خواهرم بعد
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 «جادوی قلب مهربان» کوتاه داستان 

«کوثر یارمحمدی»نویسنده  
 

ان قدیم در شهری کوچک و زیبا به یکی بود یکی نبود در روزگار

اسم مهربانی با مردمانی بسیار خوش قلب و مهربان، دختری با 

 ۀهم. کردیمچشمانی زیبا و موهایی طالیی و درخشان زندگی 

 .گرفتندیممردم شهر از لبخندهای دخترک آرامش 

بهاری که جشن با شکوهی در میدان  یهاشبدر یک شبی از 

وارد شهر شد و آرام آرام خود را در  یابهیغربزرگ شهر برپا بود 

میان مردمی که در جشن شرکت کرده بودند جا داد او با کارهایش 

 یابهیغرتوانست رضایت مردم شهر را به خود جلب کند مردم از 

که ناشناس وارد شهرشان شده بود تعجب نکردند چون برای آنها 

 غریبه ودوج با جشن شب آن کردیم ایجاد را بهترین لحظات

 گرفت. خود به خاصی حالت

و نامهربانتر شدند و این  تربهیغربعد از آن شب مردم کم کم باهم 

 اتفاق در شهرمهربانی عجیب بود!

هرکسی از مردم شهر که نیاز به کمک داشت و با غریبه ارتباط 

 راه حلی برای مشکلش پیدا کند. توانستیم کردیمبرقرار 

، با سبدی پر از روزی، دخترمهربان قصه ما

شهر  یهاابانیخسیبهای قرمز در دست در میان 

که ناگهان پایش  مهربانی در حال پیاده روی بود

به سنگی خورد و سیبهای قرمزش بر زمین ریخت 

دخترک تا خواست بلند شود دست مهربان غریبه 

را دید که دست او را گرفت و او را از زمین بلند 

سبد گذاشت و به او تحویل داد را در  شیهابیسکرد و تمام 

دخترک از مهربانی و کمک غریبه تعجب کرد و چندان آرامش را 

با لبخند سیب سبزی را در  بهیغر در این کمک احساس نکرد.

 او گذاشت و از آنجا دور شد. یهابیسمیان 

 برداشت هابیسدخترک وقتی به خانه رسید، آن سیب را از میان 

ری ناگهان به سرش زد وبا خود گفت و در کناری گذاشت اما فک

سبد من، سیب سبزی نبود چرا غریبه با  یهابیسدر البه الی 

 دخترک در فکر لبخند آن را در سبد من گذاشت و همچنان

 فروماند..

که خورشید مثل همیشه گرمای خود را برشهر  فردای آن روز

فت رناگهان ابری بزرگ و سیاه روی خورشید را گ تاباندیممهربانی 

 را به رنگ خاکستری در آورد. شهر مهربانی باًیتقرو 

 

تصمیم گرفت به خانه همسایه برود  دخترک حال عجیبی داشت

وسراغی از فرزند بیمارش بگیرد خانم همسایه وقتی دخترک را 

دید در را به زور به روی او باز کرد دخترک از او  اشخانهپشت در 

ست و او گفت که خیلی پرسید که حال فرزند بیمارش چگونه ا

عالی است چون غریبه برای بیماری فرزندش دارویی به همراه یک 

سیب سبز به آنها داده است و باعث بهتر شدن حال فرزندش شده 

است اما دخترک تا فرزند همسایه را دید چندان حال مناسبی در 

او ندید به نظرش آمد که او هنوز بیمار است و مادرش متوجه 

ترک خواست کمکی به بیمارکند اما همسایه در را نشده است دخ

 به روی دخترک بست

رفت تا حال  شناختیمتمام کسانی که  دختر مهربان به دیدار

وجود  از زندگی آنها را از نزدیک ببیند اما در دیدار هر کسی نشانی

 غریبه و سیبی سبز بود.

دختر مهربان بیشتر فکرش درگیر آن سبیب سبزو غریبه شد، 

قدر در فکرفرو رفته بود که نفهمید از شهر دور شد ه و در تاریکی آن

شب به میان جنگل اشباح رفته است. ناگهان 

تاریکی و سرما او را به خود آورد و دید در میان 

خشک درختان اسیر شده  یهاشاخهانبوهی از 

است صدایی از دور شنید، ترسیده بود. صدایی که 

 کامالً و  دیلرزیم ترسناک و بلند بود او به خود

سردش شده بود چشمانش نوری را دید که به رنگ 

سبز بود بیشتر دقت کرد درخت سیبی را دید که 

بسیار زیبا و نورانی بودند  هابیس آمدیمنوری از سیبهایش بیرون 

غریبه را دید که با فریادی در میان درخت جا گرفت و درخت روی 

نجا نبوده است نوری دیگر نبود کسی آ اصالًاو را پوشاند انگار که 

 و همه جا تاریک تاریک بود.

دخترک از  دیرسیمصداهای ضعیفی از داخل درخت به گوش 

ترس چشمهایش را بست و ناگهان از سرما به خوابی عمیق فرو 

رفت بعد از مدتی گرمایی را برتنش احساس کرد گرمای یکی از 

چشمهایش را  اددیممهربان خورشید که تنش را قلقک  یهااشعه

باز کرد و دید که هنوز در جنگل است به کمک تنها اشعه خورشید 

که از میان ابر بزرگ و سیاه بیرون آمده بود توانست به خانه 

برگردد. شهر خاکستری و بی روح شده بود مردم ازهم دور شده 

به روی همدیگر بسته بودند هیچ صدای  شانیهاخانهبودند و درب 

شادی از شهر رفته بود. دختر نتوانست  دیرسینم به گوش یاخنده

هرکسی از مردم شهر که 

نیاز به کمک داشت و با غریبه 

یم کردیمارتباط برقرار 

راه حلی برای مشکلش  توانست

 پیدا کند.
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تحمل کند و دوباره به جنگل برگشت و از دور نگاه کرد دید غریبه 

از داخل درخت بیرون آمد و به شهر رفت دختر با کنجکاوی که 

د ودی داشت بعد از رفتن غریبه به نزدیک درخت اسرار آمیز رفت

خششی عجیب از ناگهان در دیآیمصدای عجیبی از زیر درخت 

 هاپلهنمایان شد دختر مهربان از  یاپلهزیر خاک بیرون زد و راه 

پایین رفت آنقدر پایین رفت تا احساس کرد درمیان حجم خاک 

گم شده است ریشه درختان را دید که به جایی 

جلوتررفت دید ماری بزرگ و سمی  اندشدهوصل 

صدای پای دخترک  دور گنجی انبوه حلقه زده است

ار را بیدار کرد دخترک با ترس ایستاد و سخنی م

مرا از راز  یشنویمگفت: ای مار اگر صدای مرا 

غریبه باخبر کن شهر مهربانی در خطر است و من 

باید کاری کنم تا گرمای خورشید  کنمیماحساس 

و زندگی را به شهر دوباره برگردانم قلب من آرام 

 نیست، به من چیزی نشان بده.

گاه مهربان دختر و گرمای حرفهایش شد و ناخود آگاه ن مارم است

 درخت جعبه کوچکی به او داد و همچنان محو یهاشهیراز میان 

 بود. نگاه مهربان دخترک

دخترک جعبه را گرفت و از آنجا خارج شد و در میان خلوتگاهی 

دورتر از درخت نشست و جعبه را باز کرد نوری عجیب چشمانش 

که به میان جعبه نگاه کرد متوجه شد قلبی را خیره کرد با دقت 

در جعبه را بست  عیسر بزرگ و تپنده در آن جای گرفته است.

نیرویی عجیب او را به سمت شهر مهربانی هدایت کرد و او را در 

ناگهان غریبه را دید که با  وسط میدان به ایستادن مجبور کرد

ترک و مردم هم از دیدن دخ آمدیمدر میدان به سمت او  خشم

ولی انگار  غریبه در میدان تعجب کردند و همه وارد میدان شدند

 ایجاد شده بود تا او را محافظت کند. یاشهیشدور دخترک حبابی 

 دخترک همراه با به دخترک نزدیک شود توانستینمغریبه 

بود  کلیدی را که در کنار قلب داخل جعبه اشیمهرباناحساس 

د ناگهان هزاران و هزاران قلب از برداشت و در میان قلب فرو کر

میان قلب تپنده بیرون آمده و هرکدام به سرعت به میان مردم 

شهر مهربانی رفت و آرام آرام رنگ خاکستری شهر از بین رفت و 

خورشید از پشت ابر سیاه بیرون آمد و دوباره گرمایش را به همراه 

نه در سی هاقلبزندگی به شهر مهربانی برگرداند ناگهان ازتپش 

مردم غریبه به هزار سیب سبز تبدیل شد. 

که همه یکی یکی آتش گرفتن و از  ییهابیس

بین رفتند و دیگر اثری نه از غریبه بود و نه از 

 !سیب سبز

آری طلسم نامهربانی مردم شهر شکست و 

تازه فهمدیند  هاآنباهمدیگر دوباره مهربان شدند. 

ه بود و که غریبه مهربانی قلبهایشان را دزید

نامهربانی را بین آنها پخش کرده بود ولی حاال 

آغوش  در انها همدیگر را طلسم شکسته شده بود

و صدای شادی و لبخندشان همه جای شهر را پر کرد و  اندگرفته

شهردوباره زنده شد دخترک احساس آرامش کرد و با لبخند به 

ن خوابی عمیق فرو رفت و درخششی عجیب او را به میان آسما

برد واز جای دخترک در میان میدان درختی با سیبهای قرمز و به 

شکل قلب بیرون در آمد از آن روز مردم شهر مهربانی در کنار 

درخت به خوبی و خوشی زندگی کردند و نام دختر بر روی درخت 

یمگذاشتند و هر بار درخششی را بر روی سیبها میدند احساس 

یان آنهاست و به آنها آرامش که دختر و لبخندهایش در م کردند

 قابل اعتماد نیست.. یابهیغرآنها فهمیدند که هر  دهدیم

 باشند...و باید مراقب قلبهایشان  هاستآن یهاقلبمهربانی در 

■ 

 نویسنده: کوثریارمحمدی دانش آموز کالس پنجم از اصفهان

                

 

که خورشید  فردای آن روز

مثل همیشه گرمای خود را 

 تاباندیمبرشهر مهربانی 

ری بزرگ و سیاه روی ناگهان اب

هر ش باًیتقرخورشید را گرفت و 

را به رنگ خاکستری  مهربانی

 در آورد.
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 «پژواک» کوتاه داستان 

 «لیمحمود خلی»نویسنده  
  

 گویندها قصه میمردهاز مجموعه داستان: 
 

مارستان شلوغ و پر رفت و آمد است. پرستاران تالش یب یراهرو

ا هینند. بعضک یشکاز مجروحان سر یترشیدارند به تعداد ب

 کوچکزن خبرنگار دست دختر  یکشوند. یپانسمان م ییسرپا

. کند خواهد با او مصاحبهیرا گرفته و م سالههشت  –هفت 

 :دیگویر است، با هق هق میش سرازیهاکه اشک یدر حال کدختر

کردیم که ...یکهو مامانی من و نرگس ... داشتیم .... خاله بازی می

 دوید تو اتاق و ما رو کشید بیرون.

دهد: نزدیک یراهن پاره و خون آلود خود را نشان میبا دستش پ

 بود ... پیرهن من پاره بشه...

 دهد: آخرش هم پاره شد.یزان ادامه میآو یهابا لب

 کیه در حال پانسمان ک یرود. پرستاریاش باالتر مهیگر یصدا

دهد و لبش را گاز یان مکسر ت یمجروح است، از شدت ناراحت

 دهد ویرا نوازش م کرد. خبرنگار گونۀ دختریگیم

 ردن؟کیار مکه چه یپرسد: بقیم

 ماماند: یوگیشد و مکیدماغش را باال م کدختر

زد... نرگس وایساده بود وسط حیاط و جیغ می

کرد؟ ... شاید هم دونم چرا کسی دعواش نمینمی

 کشید.کسی دعواش کرده بود که داشت جیغ می

ند کیم کراهنش دماغ خود را پایبا دامن پ کدختر

 دهد:یو ادامه م

ها هم اومده بودن... دست مامانی، منو کشید تو کوچه... همسایه

نی کوچولوش هم بود... سبزه خانم محکم زد خانم کریمی ... نی

هوایپماها همه جا رو زدن... نرگس افتاد گریه...  گفتتو سرش و 

ردم کام گرفت، اما دوست داشتم هواپیما رو ببینم... نگاه منم گریه

آسمون اما رفته بودن... نرگس بدو رفت و خودش رو انداخت بغل 

 مامانش.

 د؟یردکار کد: تو و مادرت چه یخبرنگار پرس

اش را دوخت به خبرنگار و گفت: مامانی منو نگاه غمزده کدختر

 .ین طوریسفت گرفته بود بغل ... ا

ه معذب کاندازد. زن یباره خودش را به آغوش زن خبرنگار میک

از  یرا به سخت کحلقه شدۀ دختر یهارسد، دستیبه نظر م

ن دوخته و یش را به زمیاهند. دختر چشمکیگردن خود باز م

 کرد....منو تند تند بوس می یدهد: مامانیادامه م

و  دهدیمارستان را نشان میسر و سقف ب یاو با انگشت خود باال

 صدای هواپیما باز اومد نزدیک... د:یگویم

شود و یبه جلو خم م یمکشود. یده میاش پاشوحشت در چهره

ده بودم اما ... خواستم ی: ترسدیگویجان میده و با هیبا چشمان در

بکشم بیرون ... آخه من تا حاال هواپیما رو  یسرم رو از بغل مامان

ده بودم... ولی مامانی نگذاشت... یکهو صدای ترکیدنِ بمب یند

 اومد و همه خوابیدیم وسط کوچه.

دهد و یمارستان را نشان میراهرو ب یدر انتها یانقطه کدختر

 اشوچه! مامانی منو توی بغلکبودن وسط ده ید: همه خوابیگویم

 ن چشماتویگفت نازن یاومد... مامانام نمیگه نفسی... ددادفشار 

کشید... صدای هواپیما که رو هم فشار بده... اما گوشام زوزه می

بازم صدای بمب  یرفت... با مامانی دویدیم اون طرف کوچه... ول

دستای مامانی شُل شد  اه... یکهویش بزرگ با دود سیه آتیاومد... 

ت... انگار کت ساکو افتادیم زمین... صداها ساکت شد... سا

شون... یک دفعه یادم افتاد که عروسکم هواپیماها رفته بودن خونه

 جا مونده توی خونه.

مان رها شده باشد، در که از ک یریمثل ت کدختر

هدف به  یدود. بیمارستان میشلوغ ب یراهرو

و  یند. به مردم زخمکیاطراف خود نگاه م

آشنا  یاند، انگار دنبال چهرهکیپرستاران نگاه م

شود یدود. موفق میگردد. خبرنگار دنبال او میم

رد، اما او دست و پا یرا سفت و سخت بگ کدختر

با بغض و خشم  یشد. پرستارکیغ میزند و جیم

 یهابرد و دختر را از میان دستیبه طرف خبرنگار هجوم م

ر مگه مرض یر و وین هیا یزند: تویشد. داد مکیرون میار بخبرنگ

؟ الاقل یخواین بچه میاز جون ا ی؟ چیذاریسر به سرش م یدار

م ک نجای. ما اکه تموم شد بزن به چاکارت که اتاق و ی یببرش تو

 ه تو هم ...کم یندار یگرفتار

 کشوند. زن خبرنگار دختریگر جدا میدیکبا مداخلۀ سرپرستار از 

ه پر از پرونده کشوند یاتاق م یکشد و داخل کیرا به آغوش م

ب آ یوانینشاند. لیم یصندل یک یرا رو کاست. خبرنگار دختر

 ترآرام یمکه ک کدهد. دختریدارد و به او میز برمیم یاز رو

 د:یگویند و مکیشده است به اطراف اتاق نگاه م

حیاط... دویدم تو اتاق در خونه کنده شده بود... افتاده بود وسط 

که دیدم سقف نداره! ...همه چیز ریخته بود به هم. عروسکم نبود... 

مامانی اینا رو  آگه یدونیخاک و سنگ ریخته بود تو اتاق... م

 کرد؟دید چه کار میمی

 دهد: دویدم بیرون و رفتم سراغیدود و ادامه میبه طرف در اتاق م

یدماغش را باال م کدختر

نرگس  ماماند: یگویشد و مک

وایساده بود وسط حیاط و 

دونم چرا زد... نمیجیغ می

 کرد؟کسی دعواش نمی
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د روی زمین... داد زدم مامانی! مامانی مامانی... اما هنوز خوابیده بو 

اش هم... یه عالمه خاک ریخته تو پاشو! عروسکم نیست... تازه

اتاق... توی گرد وخاک، مامان نرگس اومد جلو... یه دفعه جیغ 

د و منو ترسوند... افتادم گریه.... گفتم: چرا مامانی پا نمیشه یشک

 ببینه عروسکم کجاست؟

خورد... دستای مامانی یون نمکن و تیمافتاده بود رو ز یمامان

بیرون بود... چادر نماز سفیدش قرمز شده بود... مامانی این چادر 

گفت یادگار باباست... حاال رو خیلی دوست داشت چون می

یادگاری بابا کثیف شده بود... یکی منو بغل زد... یه غریبه بود... 

مانم رو داد زدم: ولم کن ببینم اصالً تو کی هستی؟ من ما

خوام... یه نفر داد زد: یا حسین، یا حسین... من از ترس جیغ می

 کشید.کرد و جیغ میزدم... نرگس بلند بلند گریه می

 یرود. انگار به جسمیتر مشین چشم دوخته و پیبه زم کدختر

د: مامانی یگوین افتاده است. با بغض میزم یه روکشد کیدست م

ب... همین طوری خوابیده بود تو کوچه و انگار خواب بود... خواب خوا

خورد... داد زدم مامانی عروسکم مونده تو خونه... مامان تکون نمی

زد تو سرش... زنی عروسکم رو آورد اما ... دست و پا نرگس هی می

داد زدم مامانی عروسکم شهید شده... ببین... عروسکم رو نداشت... 

زدم کنار و گفتم مامانی  گرفتم و دویدم پیش مامانی... چادرش رو

ببین عروسکم... اما مامانی سر نداشت... یه دفعه همه چیز سیاه 

 سیاه شد....

 رونیافتد. خبرنگار بین میخبرنگار بر زم یش رویپ کدختر

 شد: پرستار! پرستار!کیزند و داد میم

 دود. خبرنگار آشفته و ترسانیاز پرستاران به سمت او م یکی

 رد!که غش ه دفعید: یگویم

برد. یند و به طرف بچه هجوم مکیپرستار داخل اتاق را نگاه م

است.  یاش مهتابرون زده و رنگ چهرهیب کخون از دماغ دختر

 اد.یتر بکشد: بگو دکیپرستار بر سر خبرنگار داد م

اق ر اتیز تحریم یرا رو کرود و پرستار، دختریرون میخبرنگار ب

شد و کیرون میچند برگ ب یاغذکخواباند. از جعبۀ دستمال یم

دختر را در دست  کوچکف و یظر دستند. کیم کاو را پا ینیب

ۀ از گوش کیار قطره اشیاختیرد. بیفشارد تا نبض او را بگمی

ه نیرا معا کد و دختریآیتر داخل اتاق مکافتد. دیچشمش فرو م

ه کست ین ین همون دخترید: مگه ایگویند. به پرستار مکیم

 د شده؟یش شهمادر

ت یتر جوان با عصبانکدهد. دیان مکسر ت دییتأپرستار به عالمت 

 تخت و یدش روید بخوابونینجاست؟ ببرید: چرا ایگـویم

 سرش. یام باالید، خودم اآلن میبراش سرم بزن

تر از اتاق کرد و همراه با دیگیرا در آغوش م کپرستار، دختر

ن کن خبرنگار سمج ول ی: ادیگویزنند. پرستار با بغض میرون میب

 نبود.

 کن بچه دچار شویا آگهرفته؟  یدوم گورکزند: حاال یتر داد مکد

ن ید اایش بیبراش پ یلکا مشیبشه و زبونش بند بره  یعصب

یه نمیله رو توجیه وسکنه؟ هدف کخواد بیم یخبرنگار چه غلط

 نه.ک

ان کسر ت دییتأد اما به عالمت یاز جملۀ آخر نفهم یزیپرستار چ

 ستون یکده بود، خود را پشت یز را شنیه همه چکداد. خبرنگار 

ه به طرف در اورژانس کند کیاس زن اشاره مکند. به عکیپنهان م

رساند. ضبط صوت را یاس مکدن به عیبروند. خودش را با دو

ف همه که که گزارش توپ گرفتم ید: یگویند و مکیخاموش م

 اد.یدر ب

به خبرنگار  یز بوده است، نگاهیهمه چ ه از ابتدا شاهدکاس کع

 د: مرده شور خودت و اون گزارشت.یگویاندازد و میم

رود. خبرنگار در محوطۀ یرون میمارستان بیاس با شتاب از بکع

ها همچنان مجروحان ماند. آمبوالنسیمارستان هاج و واج میب

 آورند. همراهان چند مجروح،یمارستان میرا به ب ییبمباران هوا

نها از آ یکیآورند. شانۀ یمارستان هجوم میها به بیپشت سر زخم

ن یاز دستش رها شده و بر زم صوتوبد و ضبط کیبه خبرنگار م

ستن ضبط صوت آه از نهاد خبرنگار کش یدن صدایافتد. با شنیم

 د.یآیرون میب

زان وارد یش خون آلود است، افتان و خیه سراپاکتنها  یزن

. شباهت زن با خواهر خودش تکان دهنده شودیمارستان میب

ر بغل زن یاندازد و زین میزم یلش را رویاست. خبرنگار وسا

مارستان از مردم یب یاز پشت بلندگو یسکرد. یگیمجروح را م

 یبعد، خبرنگار در بخش اهدا یقیند. دقاکیدرخواستِ خون م

 ■ده است. یشکتخت دراز  یخون رو
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 «صالح بوعذار» ؛«بونگ جون هو»؛ «انگل»یادداشتی بر فیلم: 

 «زهرا آذر»؛ «پل توماس اندرسون»؛ «نخ خیال» :نگاهی به فیلم

 «میالد پرنیانی»؛ «جیمز منگولد»، «فورد در برابر فراری»: درباره فیلم
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 «نخ خیال» نگاهی به فیلم 

 «زهرا آذر»؛ «پل توماس اندرسون» 
 

 هک آمریکایی مستقل نیمه فیلمساز «اندرسون استوم پل»

 هالمیف از برخی محبوب کارگردان عنوان به است سالی چند

 یهابحث، «نخ خیال»، آخرین اثر وی شودیم شناخته

 برای تالش بسیاری را در زمان اکران به همراه داشته است.

 همم یهامؤلفه از یکی یفیتأل منحصر به فردِ جهان یک خلق

ناپخته  در اصلی مشکل اما دیآیم حساب به اندرسون مهکارنا

با  مدرن سبک یهاالمان. هاست موتیف این دست از بودن

 سیارب فیلمساز این آثار در گیجی و سرگشتگی چاشنی غلیط

 ،«شد خواهد پا به خون» یاحرفهبه غیر از اثر . شودیم دیده

 اقصن ساختار یک به «ذاتی خباثت» و «مرشد» در اندرسون

 پس در درام کشش و چرخش اساساً و خوردیم بر و الکن

 فرم در مستهلک خامی یک باعث سرگردانش یهاتیشخص

 اشتنند ثبات او سینمای جدی مشکالت از دیگر یکی. شودیم

 ساختمان در اندرسون بیانی به. است سینمایی فرم و زبان

 دلیل به و مانده معلق کالسیک و مدرن فرم میان آثارش

 .رودیم حضیض به اثر کلیت فیلمنامه، نداشتن سجامان

 مستثنا فرمیک مشکالت و ابهامات این از «خیال نخ» حال

 باثتخ» و« مرشد» رفته هدر آثار برعکس کلی نگاه در. نیست

 برای امید اولین جا این و طرفیم کالسیک اثر یک با «ذاتی

 مچونه ماندگار یاتجربه با شاید که دیآیم وجود به مخاطب

 این تمام اما گردد رو به برو «شد خواهد به پا خون» فیلم

 همان دیگر بار «خیال نخ» چون رودیم هدر به خیاالت

 یک مورد در فیلم. دارد را ساختاری و ای فیلمنامه معضالت

 ید دنیل) وودکاک رینولدز بنام کاربلد و جدی، دقیق خیاط

 که نای تا دارد تنهایی طلبانه زندگی یک که باشدیم( لوئیس

 اردو مدل لباس یک عنوان به( کریپس ویکی) آلما بنام زنی

 .گرددیم او زندگی

 یهایپرداز شخصیت با فیلم ناقص داستان و پیرنگ مسیر

 مفر عامل به انحراف کشاندن اولین اشمسئله بی درام و خام

عقب می  نخستش برخورد همان در اصوالً را اثر که باشدیم

ر د حتی کاراکترها نسبی یهاارتباط و سببی یهاعلت. راند

 مخاطب آخر به تا و ردیگینمآغاز یک رویارویی ساده نیز قرار 

مثل  بازی مدد به رینولدز. ردیگیم سرگیجه ابهامات هجوم از

یم همراه تماشاگر با حدی تا لوئیس دی همیشه چشم گیر

 در یاصول و قاعده با فقدان شخصیت پردازی دلیل به اما شود

  .دینمایمکلیه اکت های بازیگران بی اثر  فیلمنامه، ساحت

 

 هب تا درام خالء دلیل به هم سیریل و آلما دیگر، کاراکتر دو

 برخی در و شوندیمظاهر  صحنه اکسسوار درست مثل آخر

 قصه، شروع نقطه از. نمود حذفشان شودیم واقعاً  هاپالن از

 به نامفهومی دلیل به هارابطه پردازش و ساختن جای به فیلم

 عالقه مدد به گویا و رودیم درام سکون و سکوت سمت

 چیز مهه باید بیننده دغدغه، بی بازی انتلکت برای فیلمساز

 واگذار کند. اشیشخص یهایزنبه حدسیات و گمانه  را

 یک عنوان به کافه در رینولدز با دیدار اولین در آلما

 با کل ساده لوحانه ایش به سپس و شودیم آشنا پیشخدمت

 اه وودکاک خانه به کودکانه یهاکارتون و فانتزی آثار منطق

 همین اثر پایان تا. گرددیممستقر  جا آن و کندیم پیدا راه

یم باقی خالء در رینولدز و آلما منطق بدون و مبهم رابطه

 یک با رینولدز خانه در سیرین وجود دیگر سوی . درماند

 لدزرینو با او گنگ رابطه و گشته مواجهه بزرگ سئوال عالمت

 عنوان به گویا دارد همسرانه – خواهرانه – مادرانه حالتی که

رار ق فیلمساز استفاده مورد باید شده اخته آنتاگونیست یک

 بگیرد.

 یلمسازف پایان، نه و دارد سر نه فیلم که وضعیتی چنین با حال

 انزوا و نتخشو و عشق از اعم خود مفروض مضامین تواندیم

 یلمف قبل از موافقان و منتقدین کنارش در و بگنجاند اثر در را

 مختص خودشان را بیرون درآوردی من تفسیرهای و هالیتأو

 در. افتد یم قبلی فیلم دو برای که اتفاقی قاً یدق یعنی. بکشند

 رقهف اپیزودیک مضامین و سرگردان ییهاتیشخص با «مرشد»

 رد و بودیم طرف مدرن اصطالح به یهارابطه گنگی و گرایی

 خباثت» در. احساس و عشق و میانسالی بحران با جا این

 که کندیم پیدا راه جفنگ و ابلهانه کمدی یک به درام «ذاتی

 نخ» در است، چیزی چه فیلم موضع نیست مشخص آخر به تا

 سادومازوخیستی با را عشق بامزه حالتی در اثر پایان «خیال

 از مازوخیسم و زن طرف از سادیسم) یمارب فرد دو سمت از

 اهمر به تزئینی قابی در و رساندیم بندی جمع به( مرد سمت

 .شودیم تمام موسیقی

 رابطه نه و بسازد درام تواندیم نه انتها تا ابتدا از «خیال نخ»

 ربط بی قطعات از است یاملغمه بیشتر بلکه پرسناژ، و

 وانت نه و دارند دغدغه هن که پستالی کارت نماهای و موسیقی

 به کمی است بهتر «اندرسون توماس پل». مسئله ایجاد

 بجای و بزند بکی فلش «شد خواهد پا به خون» فیلم و گذشته
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. سازدب ساده و راست سر اثری نیست، او کار که بازی انتلکت

 اردد کارگردانی در خوبی استعداد فیلمساز این نگارنده زعم به

 دهش پیچیده بازی یک وارد گویا اخیرش مفیل سه این در اما

 یایبند جمع. ندارد گیجی و سرگردانی جز به یایخروج که

 انگار که باشدیم این نمود «خیال نخ» کلیت از توانیم که

 اپ و دست درام و داستان ارائه در سردرگم صورت به مولفش

 و دکوری یهاپالن خلق برای تالش او دغدغه تنها و زند می

 چنین. است کالسیک یهایقیموس نوستالژی با بازی ناًایاح

 مرعوب راحتی به که مخاطبی نظر در اثر بطن در برآیندی

ینم را صحنه چینش و اکسسوار فریب و شودینم بندی قاب

 لمفی پوشالی و تهی ذات که است بصری پاالیش یک ،خورد

بهترین باشد، اثری مثل  توانستیمکه  فیلمی. ندیبیم را

. اما به دلیل یاحرفه، سرراست ولی «ون به پا خواهد شدخ»

در مسیری انحرافی در پس  اشسازندهرویکرد تازه و عجیب 

و مخاطب خاصی را  شودیمروشنفکرانه عبث گم  یهایباز

 ■ .کندینمبه خود جلب 
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 «انگل» یادداشتی بر فیلم 
 «صالح بوعذار» ؛«بونگ جون هو»کارگردان  
 

 هو است. -کره جنوبی به کارگردانی بونگ جون  20۱۹( محصول Parasite) "پارازیت

( بود که از بین آنها برنده جوایز بهترین فیلمنامه، بهترین 2020این فیلم همچنین نامزد دریافت شش جایزه در آکادمی اسکار ) 

 زبان و بهترین کارگردان شد.فیلم، بهترین فیلم غیر انگلیسی

که جبر اقتصادی و جبر سیستماتیک نظام  کند؛دستانی پرتاب مینشینان و تهیها و زاغهدرنگ در دل محلهبیآغاز فیلم ما را 

 ای دارد. انسانیاست. جبری که حاکی از آن است که انسان چه موقعیت لغزان و شکنندهداری آنان را دست خوش بالیا کردهسرمایه

و فالکت و بی نهایت ثروثی که با سو مدیریت و توزیع نامناسب ثروت و هژمونی نظام که میانِ دو قطبی شدن مابین بی نهایت فقر 

 شود.داری لگدکوب میسرمایه

جهان ما را  کردیم؛ دیگرکند حتی هنر و ادبیات و فلسفه هم آنگونه که پیشتر گمان میسیاهی و تلخی فیلم گویی به ما گوشزد می

بایی تواند به زیحلی برای خروج از بحران ارائه دهد وانسان را به فرجام رساند! بلکه فقط میکند چه رسد آنکه به ما راه تلطیف نمی

 این زشتی را به تصویر بکشد و در بزرگنمایی آن نقشی ایفا کند! یاگونهتلخ 

های و مواجهه با متنایم و دیگر از مرگِ مؤلف شماری شدههایی معنایی بیخواهد بگوید که ما دچار گسستاز سویی دیگر فیلم می

رحمانه دارد به سوی اند و جهان بیهای معنایی دیگر رنگ باختهاست چراکه مؤلفهها، کارمان گذشتههنری و به خوانش در آوردن آن

یلم شود همانگونه که در فمی آسای فقر و فالکت زیر و زبرهای سیلرود که با باراننشینی سیستماتیک و متمرکزی پیش میزاغه

 شود.به طرز جانکاهی به نمایش گذاشته می "انسان "انگل، این فالکت و تباهی 

شود و این تراژدی و سرشت سوزناک زندگی با این تصویر تری ختم میفیلم در ابتدا با کمدی سیاهی آغاز و در پایان به تراژدی سیاه

هره کند جایی که فاقد کمترین بسر فقر و فالکت زندگی میسرا یامحلهدر زیر زمینی در  "کی تائک"نمادینه شده است که خانواده 

روند؛ باز هم چون از جایگاه پارک( می)زندگی سالم انسانی است و حتی زمانی که با حیله و ترفند به منزل شخص مرفهی بنام 

که  موجود کنار بیایند و حتی وقتی های مرفه بُر بخورند و با شرایطتوانند در میان انسانای برخوردار نیستند؛ نمیاجتماعی شایسته

م این کشد، باز هنماینده و تجسم سیستم بورژوازی است( می)را که  "پارک "خشم و شکاف طبقاتی است؛  ۀندینماکه  "کی تائک"

هایی و نهای فقر و تانگیزی بار دیگر به دخمهبحران و واقعیت تلخ و سیاه برای طبقه فرودست پا برجاست و در پایان به طور رقت

های ای اپیدمیک است که تمام ساحتکند؛ استعارهرا مشمئز می "انسان" ینیبشوند و بوی فقر که در سراسر فیلم فالکت رانده می

 کند.آوری رها میو انسان را در تهوع سرگیجه کندیموجودی را اشغال 

گل فقر و فالکت رهایی یابید، باید به دو فاکتور مهم ثروت گوید اگر بخواهید از انهمچنین فیلم انگل به طور استعاری و نمادین می

 و قدرت دست یازید!

 نیست؟! "دیگر انسان "انسان "جایی که کشاند؛ آنآیا ثروت و قدرت، خود به نوعی دیگر انگلی نیست که انسان را به تباهی می اما .۱

 است؟!« انسان» سرایکشد؟ و مرثیهداری را به چالش میفیلم، نظام سرمایه ایآ .2

داند؛ چراکه هر اثر هنری حامل ایدئولوژی کند و فراروی آن را محال میمی دییتأ. یا به طور ضمنی و استعاری این نظام و سیستم را 3

 است، گرچه پنهان و مویرگی باشد؟

 ■کدام بودن؟! کدام...؟! مسئله این است! اما "نبودن "یا  "بودن "ایم؟! و براستی براستی ما کجای این معادله ایستاده
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 «رد در برابر فراریوف» یادداشتی بر فیلم 
 «میالد پرنیانی» ؛«جیمز منگولد»کارگردان  

 

 ،کسب و کارها در البالی عمیق انسانی یهاتجربهکشف 

بر صاحبان خود  رسدینمکه هیچ به نظر  ییهاحرفههنرها و 

ن سوژه برای بهتری تواندیمتأثیر چندانی داشته باشند، 

 اینفیلمنامه نویسان خالق و زبردست به حساب بیاید. 

یمشامل حال کسانی  معنوی یا فلسفی معموالً یهاتجربه

و  ندادهیرسبه نهایت خبرگی و پختگی که در کار خود  شود

 .کنندیمرا واکاوی مراتب باالتری از معرفت ناخودآگاه، 

را به کمال  کسانی که اگر محصول تولیدی یا مخلوق خود

آرام نخواهد نشست. در فیلم فورد در برابر  روحشاننرسانند، 

 یاهژیوبا یکدیگر، ارتباطات  هاانسانفراتر از روابط  3فراری

( وجود دارد که به شدت هالیاتومبو اجسام ) هاانسانبین 

ت چیره دس "کن مایلز"رازگونه است. در مسابقه واشنگتن، 

شده است با نهایت سرعت به که از پیروزی خود مطمئن 

این سرکشی تا دور موتور . رودیمسمت خط پایان پیش 

مخاطب در اینجا منتظر یک اتفاق  .ابدییمادامه  7000

می  دیگری اتفاق ،عبور از این سرعت همزمان بااما است، 

در درون حادثه برخالف انتظار  !شودیمافتد. حال کن عوض 

سرعت مثل سرعت نور برای این  .، نه در بیروندهدیمرخ 

یک فضانورد است که نوعی خلسه و صعود به بعد باالتر را 

. کن برای احترام به این حس ناشناخته و کندیمالقا 

. کندیمسکرآور، تغییر جهتی در هدف خود ایجاد 

رکوردشکنی و پیروزی قاطع بر حریفان، جای خود را به 

کاهش را  دروخوسرعت  . کندهدیمهمگرایی با اعضای تیم 

 روح سرکشِلگام فورد،  همزمان با در دست گرفتن .دهدیم

و ترکیب مهار و مهارت،  شودیمبا دوربین از او جدا  کن

 کن:به قول خود  .کندیمهمگان را خیره  یهاچشم

هست که همه چیز  یانقطه 7000در دور موتور 
یم، ناپدید شودیم. ماشین بی وزن گرددیممحو 
این چیزها را  توانیمر این نقطه . فقط دشود

. از شما یک کندیم تانزدهتجربه کرد. شگفت 
تو چه » :تنها سوالی که اهمیت دارد ؛کندیم سؤال

 «کسی هستی؟
ت اس ییهاپرسش نیترمهمیکی از « تو چه کسی هستی؟»

که از دیرباز ذهن بشر را به خود مشغول کرده است. فیلم 

خاص نظیر  یاطبقهدغدغه که این پرسش  کندیمگوشزد 

                                                             
3 Ford v Ferrari (2019) - IMDb Rating: 8.2/10 

 تواندیمفیلسوفان و متکلمان نیست و هر کسی از هر قشری 

آن را در خلوت و یا در سرعت زیاد )که همان خلوت است( 

تجربه کند. فیلمساز برای تصویر کردن چنین رویدادی از 

 یهایقیموسترکیب میمیک و موزیکی که بی شباهت به 

ز این طریق به فرم و ا کندیممدیتیشن نیست استفاده 

این یک خواست عمیق، درونی و ناخودآگاه . شودیمنزدیک 

. گاهی این دهدیماست که در شرایط خاص، خود را نشان 

و در این  کندیمتمایل، به سمت ارضای کامل سوق پیدا 

شده و بی وزنی به نهایت اختیار سلب  بریده،ترمز شرایط، 

تو چه »برای  یادهکنن. آیا مرگ پاسخ قانع رسدیمخودش 

 ■است؟« کسی هستی؟
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 «محمد عابدی»» ؛«رویای امریکایی در گتبسی بزگ» :نقد

 «سمیه آمارلویی» ؛«کیت چاپیم»؛ «یک ساعت» داستان ترجمه:

 «امیر بنی نازی»؛ «تولگا گوموشآی»؛ «پیشنهاد» داستان ترجمه:

 «رادمریم نفیسی»؛ «یغسان کنفان»؛ «مردانی در آفتاب»ترجمه رمان 

 «پورکاظم لیاسماع» ؛«برادرز گریم» ؛«دوازده برادر»داستان ترجمه: 

 «علی مالیجردی»؛ «انتظار حسین» ؛«فقط یک مشت استخوان»داستان ترجمه: 

 «سمیرا گیالنی» ؛«اشفاق احمد»؛ «خود بانیگر -روستا توسعه»» :داستان ترجمه

 «محمد عابدی»؛ «است یرانبح چقدر یوگرافیاتوب در قتیحق: یعموم اعتبار»مقاله: 

 «سیدفاخرعلوی»؛ «دکتر عبدالرحمان حاجی مارف»؛ «کردشناسی در روسیه و شوروی»ترجمه مقاله: 
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 «دوازده برادر» ترجمه داستان 
 «اسماعیل پورکاظم»مترجم ؛ «برادرز گریم»نویسنده  
 

با ملکه و دوازده بچّه بسیار پیش از این پادشاهی  یهازماندر 

. یکروز پادشاه کردندیمهایش که جملگی پسر بودند، زندگی 

به همسرش گفت: از پیشگوی دربار شنیده است که اگر ملکه 

و  شوندیمدر آینده دختری بزاید، تمامی پسرهایشان کشته 

. گرددیمخواهر آنان به تنهائی وارث ثروت و تاج و تخت وی 

ن مطالب دستور داد تا دوازده تابوت پادشاه پس از گفتن ای

یکسان بسازند و آنها را موقتاً با پوشال پُر کنند و داخل هر کدام 

 بالش کوچکی برای مُرده بگذارند.

را در داخل اتاقی گذاشت و قفل  هاتابوتپادشاه آنگاه تمامی 

محکمی بر درب اتاق نهاد سپس کلید قفل آن را به ملکه سپرد. 

توصیه کرد که در این رابطه با هیچکس به پادشاه به ملکه 

گفتگو ننشیند و رازشان را برمال نسازد. مادر بد 

اقبال از شنیدن این موضوع بسیار غمگین شد. 

او یک روز کامل را گریست و در تمام مدت بسیار 

 نگران و مضطرب بود.

 به احوال اشتوجّهپسر پادشاه  نیترجوانبزودی 

و نامش بنجامین بود غیر عادی مادر جلب شد. ا

که از اسامی مذکور در کتاب مقدس مسیحیان 

. بنجامین همواره شودیمیعنی انجیل شمرده 

و رابطه عاطفی عمیقی با او  گذراندیماغلب اوقات را با مادرش 

 .کردیماحساس 

بنجامین به مادرش گفت: مادر عزیزم، چرا این چنین نگران و 

 آشفته هستید؟

را با  امینگراندلیل واقعی  توانمینمزندم، من مادر پاسخ داد: فر

 تو در میان بگذارم.

به هر حال پسر جوان آنقدر اصرار نمود و عرصه را بر زندگی و 

آسایش مادرش سخت و دشوار گردانید، تا اینکه مادر به آشکار 

کردن رازشان رضایت داد. او درب اتاق مخصوص را برای 

ر شده با پوشال را به وی نشان فرزندش گشود و دوازده تابوت پُ

 داد.

را برای شما و برادرانت  هاتابوتمادر گفت: بنجامین عزیزم، این 

، که شماها دارای انددهیدرا برای زمانی تدارک  هاآن. اندساخته

 پیشگو یهاگفتهخواهر کوچکی بشوید. در آن زمان بر اساس 

یمشته گذا هاتابوتتمامی شماها کشته خواهید شد و درون 

 .دیگردیمو طی مراسمی در گورستان سلطنتی دفن  دیشو

 

 

 

ملکه این ماجرا را برای پسر جوانش افشاء نمود سپس برای 

پسر جوان به مادرش دلداری داد و  لحظاتی به سختی گریست.

 گفت: مادر جان، گریه و زاری نکنید. ما دوازده برادر از خودمان

رت ضرورت بفوریت اینجا بخوبی مواظبت خواهیم کرد و در صو

 ترک خواهیم کرد. ترامنرا به مقصد مکانی 

مادر شجاعت پسر جوانش را ستود و به او گفت: درست می 

گوئید. بهتر است، که شما همراه یازده برادرت از اینجا دور شوید 

و برای اطمینان از حفظ جانتان به جنگل نزدیک قصر پناه 

متان به نوبت بر باالی درخت ببرید. در طی روزهای آتی هر کدا

بلندی بروید و از آنجا چشم به برج بزرگ قصر بدوزید. در 

صورتیکه من فرزند پسری را در روزهای پیش رو فارغ گردم، 

 سازمیمپرچم سفیدی بر برج بزرگ بر افراشته 

و شماها پس از آن با فراغ خاطر و بدون ترس از 

ا اگر به قصر برگردید امّ دیتوانیمکشته شدن 

پرچم قرمز رنگی را بر فراز برج قصر در احتزاز 

دیدید، یقین بدانید که من دختری به دنیا 

لذا تا فرصت باقی است، با هر آنچه در  امآورده

توان دارید از این حوالی بگریزید، تا شاید 

پروردگار عالم دلش به رحم آید و از تقدیر 

صی بخشد. من شومتان در گذرد و شماها را از این مصیبت خال

شما را  ۀهمتا خداوند بزرگ  کنمیمهم روز و شب برایتان دعا 

 محفوظ دارد. هاتابستانو گرمای  هازمستاناز سرمای 

 ۀروانپسرانش دعا کرد و آنها را  ۀهممادر آنگاه برای سالمتی 

جنگل بزرگی نمود، که در حوالی قصر پادشاهی وجود داشت. 

وبت بر فراز بزرگترین درختان از آن پس پسران پادشاه به ن

و تمام بیست و چهار ساعت شبانه روز  کردندیمجنگل صعود 

، که قرار بود مادرشان آن را بر ماندندیمرا به انتظار پرچمی 

 فراز برج بزرگ قصر بر افرازد.

یازده روز گذشت و در روز دوازدهم نوبت به نگهبانی بنجامین 

ا از فراز درخت بلند جنگلی رسید، تا برج بلند قصر پادشاهی ر

دیدبانی نماید. او ساعاتی بعد مشاهده کرد که پرچمی را بر 

و چون بیشتر دقت کرد، آن را قرمز  افرازندیمبلندای برج قصر 

آن بود که مادرشان دختری به دنیا آورده  ۀنشانرنگ دید و این 

 است و در نتیجه تمامی برادران بزودی به هالکت خواهند رسید.

 ادران با فهمیدن این موضوع بسیار عصبانی و خشمگین شدندبر

آنقدر  به هر حال پسر جوان
اصرار نمود و عرصه را بر 
زندگی و آسایش مادرش 
سخت و دشوار گردانید، تا 
اینکه مادر به آشکار کردن 

 رازشان رضایت داد.
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و گفتند: ما چرا باید وقوع محتوم مرگ خویش را در اثر تولد  

او را بکشیم  میتوانیمیک دخترک بپذیریم درحالیکه به راحتی 

 و انتقام خویش بستانیم.

برادران این جمالت را بیان کردند امّا در دل به انجام آن راضی 

جنگل عزیمت کردند.  ترقیعم یهابخشلذا جملگی به  نبودند

و  نمودیمشدند، که کامالً متروک  یاکلبهمدتی بعد وارد  هاآن

 قبل هیچکس در آن اقامت نداشته است. هامدتانگار که از 

برادران گفتند که ما این کلبه را به عنوان خانه و سکونتگاه 

قرار گذاشتند، که  سپس با همدیگر هاآن. مینیگزیمخویش بر 

ماند برادر در خانه ب نیترفیضعبنجامین به عنوان کوچکترین و 

و از آنجا مراقبت نماید درحالیکه سایر برادران باید به اطراف 

بروند و به جمع آوری هیزم و غذا به منظور رفع نیازها و معاش 

 روزانه خانواده بکوشند.

 شدندیمپراکنده  بدینگونه یازده برادر روزها در سراسر جنگل

 یهاوهیمو انواع  پرداختندیمو پرندگان  هاخرگوشو به شکار 

سپس شامگاهان هر آنچه  نمودندیملذیذ جنگلی را جمع آوری 

یمجنگلی  ۀکلبرا که فراهم کرده بودند، به 

، تا دادندیمو در اختیار بنجامین قرار  آوردند

 برایشان به تدارک غذا بپردازد.

ر به مدت پانزده سال در همان کلبه دوازده براد

جنگلی با خوشحالی و رضایتمندی در کنار 

همدیگر گذراندند آنچنانکه این مدت برایشان 

بسیار سریع گذشت. اینک خواهر کوچک آنها به 

دختری بزرگ و بالغ تبدیل شده بود. او 

و  دادیم، آرایش متناسبی انجام دیپوشیم یاآراسته یهالباس

 ختیآویمزرین بر خویش  یهاگوشوارهستبند و گردنبند، د

و در انظار جلوه گری  آمدیمآنچنانکه بسیار زیبا و دلفریب بنظر 

 .کردیم

سر نرود، به جستجو در  اشحوصلهیکروز دخترک برای اینکه 

مادرش پرداخت. او بزودی دوازده دست  یهالباسگنجه 

زد ابراین به نپیراهن پسرانه را در میان سایر البسه یافت. بن

پسرانه به  یهالباسمادرش رفت و با تعجب پرسید: مادر، این 

ینمآنقدر کوچک هستند که  هاآنچه کسانی تعلق دارند؟ 

 پدرم باشند. یهالباسجزو  توانند

ملکه آهی کشید و با افسوس به دخترش گفت: عزیز دلم، این 

 .باشندیماز آن دوازده برادرانت  هالباس

من  کجا هستند؟ هاآن ا نالید: دوازده برادرانم!؟زیب ۀزیدوش

 .امدهینشنآنها  ۀدربارتاکنون هیچ مطلبی 

که اینک آنها در  داندیممادر در پاسخ گفت: فقط خدای بزرگ 

کجا هستند. به هر حال آنها در جائی زیر این آسمان کبود بسر 

 .گذرانندیمو روزگار  برندیم

مخصوص قصر برد و دوازده تابوت  آنگاه ملکه دخترش را به اتاق

را که برای تدفین برادرانش آماده ساخته بودند، به وی نشان 

داد. مادر تمامی ماجرا را آن طور که از پادشاه به نقل از پیشگوی 

دربار شنیده بود، با اشک و آه برای دخترش شرح داد و برایش 

 توضیح داد که چرا برادرانش مجبور به ترک قصر پادشاهی و

 .اندشدهخانه پدری خویش 

دخترک زیبا رو به مادرش کرد و گفت: مادر عزیزم، بیش از این 

یمگریه و زاری نکنید. من هم اکنون به جستجوی برادرانم 

 .گردانمیمو به خانه باز  ابمییمرا  هاآن. بزودی روم

دختر پادشاه پس از این سخنان تمامی دوازده دست پیراهن 

و به سمت اعماق جنگل بزرگ روانه شد. او  پسرانه را برداشت

وسط  ۀکلبغروب به  یهایکینزدیک روز کامل راه سپرد و 

جنگل رسید و در آنجا متوقف شد. دخترک اندکی بعد پسر 

جوانی را دید، که با شگفتی به او خیره شده است 

 یهالباسو از اینکه چنین دختر زیبائی را با 

، به ندیبیمر آنجا فاخر و زیور آالت گران بهاء د

 .باشدیمکلی از خود بیخود 

پسر جوان از دخترک زیبا پرسید: شما کی 

 ؟دیخواهیمهستید و چه 

دخترک پاسخ داد: من دختر پادشاه این حوالی 

یم امگمشدههستم و در جستجوی دوازده برادر 

. من قصد دارم که تا زمان یافتن برادرانم به جستجو ادامه باشم

 بدهم.

جوان که همان بنجامین بود، بالفاصله ماجرا را فهمید و  پسر

. باشدیم هاآندریافت که دختر زیبا در حقیقت خواهر واقعی 

برادرتان هستم و نامم بنجامین  نیترجوانپس اظهار داشت: من 

 است.

دخترک از شوق و شادی فراوان شروع به گریستن نمود. آنگاه 

ت شدید همدیگر را در آغوش خواهر و برادر با عواطف و احساسا

گرفتند و بوسیدند و برای لحظاتی به شادمانی و پایکوبی 

 پرداختند.

سر انجام بنجامین گفت: خواهر عزیزم، ما برادران با خویش عهد 

که اولین دختری را که مالقات نمائیم، بکشیم زیرا  میاکرده

که از حقوق شاهانه  میاشدههمگی ما بخاطر یک دختر مجبور 

 ویش بگذریم و در یک کلبه جنگلی زندگی نمائیم.خ

پسر جوان که همان بنجامین 
بود، بالفاصله ماجرا را فهمید 
و دریافت که دختر زیبا در 

 هاآنحقیقت خواهر واقعی 
 .باشدیم
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دختر پادشاه گفت: باشد، من مرگ را با رضایت پذیرا هستم 

و از حقوق خویش  گردندیمزیرا بدین وسیله برادرانم به قصر بر 

 .شوندیمبهره مند 

بنجامین پاسخ داد: نه، شما نباید کشته شوید. من شما را تا 

و  مینمایمغار چوبی بزرگ پنهان آمدن برادرانم در زیر این ت

زمانیکه یازده برادر دیگرم به خانه آمدند، سعی خواهم کرد که 

، میابستهرضایت آنها را برای لغو عهد و پیمانی که با همدیگر 

 جلب نمایم.

یازده برادر بنجامین و دختر جوان با فرارسیدن تیرگی شب، 

ماده و لذیذ را خسته از شکار روزانه به خانه برگشتند و شام آ

 یهایصندلپس از صرف شام بر روی  هاآنتناول نمودند. 

خویش آرمیدند. این زمان یکی از آنها از بنجامین پرسید: خوب، 

 بنجامین. آیا خبر جدیدی برایمان دارید؟

بنجامین گفت: ممکن است داشته باشم. این بسیار 

ولی بیش از  امماندهعجیب نیست که من در خانه 

 ؟باشمیموقایع جدید مطلع  شما از

یکی از برادران گفت: بسیار خوب، خبرهای جدید 

 را برایمان بازگو کنید.

بنجامین گفت: من خبر را برایتان خواهم گفت امّا 

 شما باید به من قول بدهید.

. آن خبر جدید میکنیمتمامی برادران یک صدا گفتند: ما قبول 

 چیست؟

ول بدهید که اوّلین دختری را بنجامین گفت: شما باید به من ق

 ، نخواهید کُشت.دیکنیمکه در جنگل مالقات 

برادران گفتند: باشد، باشد. شما خبر را به ما بگوئید، ما هم 

 محبت خود را از آن دختر دریغ نخواهیم کرد.

برادر با دریافت قول از همگی آنها ادامه داد: خواهر  نیترکوچک

. او سپس دیآیمبه حضورتان ما اینک اینجا است و هم اآلن 

تغار چوبی بزرگ را از روی زمین برداشت و دختر پادشاه از 

 مخفی گاه خویش خارج شد و به سمت برادرانش رفت.

برادران با شادمانی و مسرّت او را در آغوش گرفتند و مُشتاقانه 

 بوسیدند و نوازش کردند.

ی ه جنگلدخترک روزهای پس از آن را به اتفاق بنجامین در کلب

یمو در نظافت خانه و پختن غذا برای برادران کمک  ماندیم

و همه چیز  رفتیم. بدین ترتیب اوضاع به خوبی پیش کرد

تماماً شسته  هاملحفهو  هاپرده. نمودیمروال عادی خود را طی 

غذائی به موقع و بنحو بسیار  یهاوعدهو کامالً تمیز شده بودند. 

. جمع صمیمی شدندیمبرادران آماده  مطلوبی مطابق با سالیق

متحد  ۀخانواددوازده برادر و خواهر کوچترشان در قالب یک 

 شکل گرفته بود.

اطراف کلبه را باغی زیبا احاطه داشت. یک روز تمامی خانواده 

از  هاآندر خانه حضور داشتند و در حال خوردن نهار بودند. 

ن به ناگهان ولیک بردندیمفرصت به دست آمده بخوبی لذت 

گل به داخل  یهاشاخهدختر پادشاه برای جمع آوری تعدادی از 

باغ رفت. او در آنجا از دوازده گل زنبق درشت و زیبا مراقبت 

فراوانی شده  یهاگلو  هاغنچه. اینک تمامی آنها دارای نمودیم

گل را بچیند و به  یهاشاخهتمامی  خواستیمبودند. دخترک 

را  تشانیرضاد، تا موجبات خوشحالی و برادرانش هدیه بده

زنبق تمامًا جمع آوری  یهاگلفراهم سازد اّما درست زمانیکه 

شدند، همگی دوازده برادر به دوازده کالغ سیاه تبدیل گردیدند. 

بالفاصله پرواز کردند و بر روی درختان مرتفع جنگل فرود  هاآن

رآمیزی از آمدند. هم زمان کلبه و باغ اطرافش نیز به نحو سح

 نظرها ناپدید گردیدند.

اینک دخترک بینوا در جنگل انبوه و پهناور 

ینمتنها و بی کس برجا مانده بود و اصاًل 

که چکار باید انجام بدهد. دخترک  دانست

مدتی در همان حوالی قدم زد و سرگردان به 

هر سو نظر انداخت تا اینکه ناگهان پیرزنی 

پیرزن گفت: غریب را در نزدیکی خویش دید. 

؟ چرا اجازه ندادید دیکنیمفرزندم، اینجا چه 

. رشد نمایند شانیهاساقهرنگین و زیبا بر روی  یهاگلتا این 

نماد واقعی برادرانت بودند که اینک در اثر حماقت تو به  هاآن

 .اندآمدهسیاه در  یهاکالغشکل 

درانم ابرای رهائی بر یاچارهدخترک با حالتی گریان پرسید: آیا 

 وجود دارد؟

پیرزن پاسخ داد: هیچ راهی در این جهان برای رهائی برادرانت 

. مگر یک راه که شناسمینم، اندشدهاز جادوئی که گرفتار آن 

انجام آن ممکن است برایت بسیار دشوار و یا حتی غیر ممکن 

باشد و شاید از آن طریق بتوانید طلسم جاری را بشکنید و 

سازید. در این روش باید بسیار مقاوم و صبور برادرانت را آزاد 

باشید آنچنانکه به مدت هفت سال با هیچکس سخن نگوئید و 

حتی نخندید. اگر تا قبل از پایان هفت سال حتی یکبار از آنچه 

غافل گردید آنگاه تمامی زحماتت بیهوده و عبث خواهد  امگفته

هند بود و فقط به خاطر همان یک خطا همگی برادرانت خوا

 مُرد.

زیرا تصمیم دارم که  رمیپذیمدخترک گفت: من شروط شما را 

به هر طریقی برادرانم را از این مصیبت و طلسم ظالمانه رهائی 

 بخشم.

از اینرو دخترک به باالی یک درخت بزرگ رفت و بر روی یکی 

کلفت آن سکنی گزید و برای سرگرم شدن با میل  یهاشاخهاز 

بنجامین گفت: ممکن است 

شته باشم. این بسیار دا

عجیب نیست که من در خانه 

ولی بیش از شما از  اممانده

 ؟باشمیموقایع جدید مطلع 
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داشت، شروع به بافتن کرد. او همچنان بر  و الیافی که به همراه

درختان جنگلی تغذیه  یهاوهیمباالی درخت ماندگار بود و از 

. دخترک در تمام این مدت هیچ کالمی بر زبان جاری نمودیم

 .دیخندینمو هیچگاه  ساختینم

یکروز در طی مدتی که دخترک بر روی شاخه درخت جنگلی 

همسایه عزم شکار نمود.  ، پادشاهی از کشورکردیمزندگی 

پادشاه در ضمن شکار حیوانات وحشی از مسیر منحرف گردید 

و به جنگل بزرگ رسید. وی با کمک سک شکاری خویش 

بزودی محل سکونت دخترک زیبا را یافت و با مالزمانش به زیر 

درخت مورد نظر رفت. او ناخودآگاه خود را به درخت بزرگ 

هرز اطراف آن نمود. پادشاه  یاهبوتهرساند و شروع به بریدن 

سرانجام با زحمات فراوان به دخترک نزدیکتر شد و از دیدن 

 دخترکی بسیار زیبا در وضعیتی غیر عادی یکه خورد.

پادشاه کشور همسایه از دخترک خواست که از 

 باالی درخت فرود آید و همسری او را بپذیرد.

دخترک هیچ کالمی بر زبان نیاورد امّا با تکان 

دادن سر موافقت خویش را با پیشنهاد پادشاه 

 اعالم نمود.

پادشاه شخصاً بی درنگ از درخت باال رفت و دخترک زیبا را بر 

زمین فرود آورد. او سپس دخترک را سوار بر اسبی تناور نمود 

 و همراه یکدیگر به سمت قصر پادشاهی تاختند.

جالل  مراسم ازدواج پادشاه با دختر جوان بزودی با شکوه و

فراوان انجام گرفت امّا عروس زیبا همچنان ساکت ماند و حتی 

  لبخندی بر لبانش ننشست.

پادشاه و شاهزاده خانم زیبا که اینک ملکه کشور همسایه شده 

در کنار همدیگر با شادمانی زندگی کردند، تا اینکه  هاسالبود، 

یکروز مادر پادشاه که زنی فتنه گر و حسود بود، شروع به 

ملکه جوان نمود. او به پادشاه  ۀدربارازگوئی شایعاتی شریرانه ب

ینم؟ دیاآوردهگفت: چرا این دختر گدا و آواره را با خود به قصر 

توانست خودش را به شما  یالهیحکه این دختر با چه  دانم

 تواندیمنزدیک بکند. او با این وضعیت گنگ و الل بازی چگونه 

شایسته برای کشورتان  یالکهمهمدم مناسبی برای شما و 

. ردیگینمچرا هرگز لبخندی بر لبانش شکل  دانمینمباشد؟ 

که وجدانش بابت ارتکاب گناهی نابخشودنی  کنمیممن فکر 

 دچار عذاب و عقوبت گردیده است.

و  هاظن، سوء هایبدگمانپادشاه تا مدتی هیچگونه توجهی به 

بیش از پیش پادشاه را  شایعات نشان نداد اّما مادر فتنه انگیز

یمجوان  ۀملکو هر روز اتهامات بیشتری نصیب  نمودیماغوا 

. سرانجام مادر فتنه گر از پادشاه دینامیمو او را زنی ساحره  کرد

خواست که ملکه جوان را در آتش افکند، تا با مرگش همگی از 

 جادوی وی خالصی یابند.

 ی عظیم بربدین ترتیب در حیاط وسیع قصر پادشاهی آتش

افروختند. این زمان پادشاه با حالتی زار و گریان در کنار یکی 

مشرف به حیاط قصر ایستاده بود و این جریانات  یهاپنجرهاز 

زیرا هنوز ملکه جوان را از صمیم قلب دوست  کردیمرا تماشا 

 .دیورزیمو به وی عشق  داشتیم

ر سلطنتی پادشاه مشاهده کرد که ملکه جوان را به حیاط قص

آوردند و او را در نزدیکی خرمن آتش به دیرکی که بر زمین 

نصب کرده بودند، با طنابی محکم بستند. آتش هر لحظه بیشتر 

به سمت بدن ملکه  شیهاشعلهو زبانه  گرفتیمو بیشتر قدرت 

و بی رحمانه به او نزدیکتر و  دندیخزیمجوان 

 .شدندیم ترکینزد

ن لحظات باقیمانده از این هنگام در واقع آخری

هفت سالی بودند، که ملکه تعهد به سکوت کرده 

بود. پس به ناگهان صدائی همچون بال زدن 

پرندگان از آسمان شنیده شد. در یک لحظه دوازده کالغ سیاه 

بزرگ بر زمین فرود آمدند و بالفاصله به شمایل اصلی خویش 

ان و زیبا همان برادران حقیقی ملکه جو هاآنتغییر یافتند. 

 بودند.

، ابتدا آتش عظیم را خاموش ختندیریمبرادران درحالیکه اشک 

کردند سپس خواهرشان را از دیرکی که به آن بسته شده بود، 

 رهائی بخشیدند و آنگاه وی را با شوق بسیار در آغوش گرفتند.

بدون ترس به گفتگو بپردازد. او  توانستیمملکه جوان اینک 

مورد علت صحبت نکردن و نخندیدنش سپس به پادشاه در 

 توضیح داد.

شادمانی پادشاه حد و مرزی نداشت ولیکن از فتنه جوئی 

جزای  خواستیممسببان این حادثه نیز بسیار خشمناک بود. او 

کینه افروزی را با عدالت اجرا نماید، تا درس عبرتی برای کور 

 گ فراهمبزر یاخمرهدالن و بد سیرتان باشد لذا دستور داد تا 

ساختند و عامل کینه توز را همراه با تعدادی مار سمّی در آن 

نهادند، تا نتیجه اعمال کثیفش را متحمل گردد و با مرگی 

 دردناک از این دنیا رخت بر بندد.

همواره هر آنچه بکارند، در آینده درو خواهند  هاانسانبراستی 

 ■ کرد.

 

   

پادشاه شخصاً بی درنگ از 
درخت باال رفت و دخترک 

 زیبا را بر زمین فرود آورد.
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 «زرگگتسبی ب» نقد رویای امریکایی در 
 «محمد عابدی»مترجم  

 
 www.literary-articles.comسایت: 

 و افتاد اتفاق استعمار دوران در که آمریکایی، همانطور رویای

 هر که بود فرض این براساس - یافت توسعه نوزدهم قرن در

 ایهپ تنها به زندگی در تواندمی خود، منشأ به توجه بدون فرد،

 خود مطلوب کمال در ایرؤ این .شود موفق خود تالش و مهارت

 ایبر چهآن مورد در است رمانی بزرگ گتسبی. بودشده ساخته

 که بود دورانی افتاد، اتفاق ۱۹20 دهه در آمریکایی رویای

 ذلمبت جستجوی براثر رفتندمی خواب به که قدیمی هایارزش

 یانهم غرب ساکن داستان، هایشخصیت .بودند شده فاسد ثروت

 ت،موفقی شهرت، پول، از جدید رویای این تعقیب در که هستند

 .اندآمده شرق به هیجان و برق و زرق

 یگتسب» در فیتزجرالد رسدبه نظر می چهآن

 نیست آمریکایی رویای کند،می نقد «بزرگ

 انی،زم چهآن .است آمریکایی رویای فساد بلکه

 توماس یا فرانکلین، بن برای مثال برای

 سخت کار و نفس به داعتما به باور جفرسون

را آن کاراوی نیک که استشده چیزی آن به تبدیل شده،

 نامد. انرژیمی گسترده و مبتذل عظیم، زیبایی یک به خدمت

 رتقد پی در برود، شرافتمندانه اهداف دنبال به است ممکن که

 ینا .استشده هدایت موفقیت از تهی کامالً شکل یک و لذت، و

 حلیلت در امکرده سعی کند؟ منمی اپید توسعه چگونه وضعیت

 دنق که بدهم نشان هایادداشت در خصوص به فصل، به فصل

 صلیا شخصیت پنج طریق از اساساً  موفقیت رویای از فیتزجرالد

 .استشده ایجاد غالب نمادهای و تصاویر طریق از و

 خود انزم نماد فیتزجرالد اسکات. اف اثر «بزرگ گتسبی» کتاب

 مهم، آمریکا ۱۹20 دهه در که موضوعاتی باب در بکتا این .بود

 در کاوش» رمان، .کندمی بحث هستند جالب و برانگیزبحث

. دارد وجود تاریخ فاسد دوران در که است «آمریکایی رویای

 هازشار و اخالقیات تحلیل و تجزیه کتاب این در اصلی مضامین

 یایرو فروپاشی بزرگ گتسبی .است مدرن جامعه امیدی نا و

 .کندمی توصیف را گراییماده و پول به تمایل و آمریکایی

 سون،ویل و یگتسب) فقیر و غنی بین شکاف همچنین رمان این

 یآمریکا بین هایتفاوت مقایسه با ( راخاکستر دره و اگ وست

 یها)ارزش یشرقآمریکای  و (غربی سنتی )فرهنگ یغرب

 این تر،ککوچ مقیاس در .کندمی فیتوص (پول به معطوف

 و (پول جدید، اگ )پول وست بین تفاوت عنوان به تواندمی

 .شود دیده (قدیمی اگ )پول ایست

 برای اخالقی هایارزش انحطاط و فساد زمان ۱۹20 دهه

 جهانی جنگ .بود دیگر کشورهای از بسیاری و متحدهایاالت

 اب که گراییماده از مردم و بود رسیده پایان به تازگی به اول

 وهانب تولید جدید کاالهای بردند،می لذت آمد بوجود آن پایان

 و معابر کردن پر حال در موتوری، رادیوها، خودروهای قبیل از

 کودر از شیپ) بود دسترس در بیشتر پول بودند، مردم هایخانه

 یک به شدن تبدیل حال در خودروها ۱۹20 دهه در .(اقتصادی

 ینماش پنج با توانیممی ما هک طورهمان بودند، اجتماعی سمبل

 از یکی و دهدیم نیک به را هاآن از یکی که ببینیم، گتسبی

 هربرت .دهدرا به کشتن می ویلسون مرتل رمان، در بعد هاآن

: گفت ۱۹25 ( درآمریکا جمهورسیرئ) هوور

 ماشین دو و کرد خواهیم کنریشه را فقر ما»

 .«دهیممی قرار گاراژ هر در

 تابستان در هفته هر گتسبی که یهایمهمانی

 .بود زمان دقتیبی از نمادی کرد،می برگزار

 که میهمانان، که حال همان در گتسبی،

 غذا آمدند،می مهمانی به بودند، نشده دعوت ترشانبیش

 هاینک بدون صبح، اولیه ساعات تا و ،دندینوشیم و خوردند،می

شد. می پنهان خانه کیست، در او که بداند حتی یا ببیند را کسی

 آن در یا و شدندمی دیده محلی هایروزنامه در فقط مردم

 هاپروانه مانند و آمدند مردم او آبی باغ در»: دادندمی گزارش

 توجهیبی دهندهنشان این «.رفتند شامپاین و نجوا میان در

 اشاره روشی به احزاب درباره دیگر قولنقل یک .است مهمانان

 این به هرگز و بلعندمی را غذا پایانبی آذوقه انمهمان که دارد

 جمعه هر» .استداده هاآن به را آن کسی چه که کنندنمی فکر

 نیویورک در فروشیمیوه یک از لیمو و پرتقال صندوق پنج

 دوشنبه هر در را خود پشتی لیموها و هاپرتقال همین و آمدمی

 همچنین این« .کنندمی ترک های پالپتکه از هرمی در هم

 میهمانان به را «پالپ هایتکه» عبارت آن .است سمبل یک

 رویای فساد و ثروت و تصویر به نسبت که روحبی و تهی

 .کندمی مربوط دارد، وسواس آمریکایی

 رخیب نمایش طریق از نیز جامعه از فیتزجرالد منفی هایدیدگاه

 کشیده تصویر به گتسبی هایمهمانی در خاصی مهمانان از

 گتسبی مهمانی در سانیک طور به که زن دو سمبل .استشده

 دهه مردم هایارزش دهندهنشان بودند پوشیده زرد رنگ لباس

 مالقات گتسبی مهمانی در را نیک و جردن زن دو این .است 20

 یزیچ نگران فقط زنان این .هستند درگیر خود کامالً  و کنندمی

 فیتزجرالد رسدبه نظر می چهآن
 د،کنمی نقد «بزرگ گتسبی» در

 سادف بلکه نیست آمریکایی رویای
 .است آمریکایی رویای
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 در هاآن که است جالب و افتدمی اتفاق هاآن برای که هستند

 قدر آن که را نیک و جردن نام حتی و دارند حضور مهمانی

 دختر از جردن" .پرسندزنند نمیمی حرف هاآن با صریح

« آیید؟می هامهمانی این به اغلب» اش پرسید:کناردستی

 مورد آخرین» :داد مطمئن جواب صدایی سرزنده و با دخترک

 خود رفیق به رو سپس «کردم مالقات را شما که بود همانی

 مه لوسیل برای« لوسیل؟ نبود همان هم تو برای» :گفت و کرد

ست برایم مهم نی اصالًمن دوست دارم بیایم. » لوسیل گفت: .بود

 "«خاطر همیشه خوشحالم. کنم، به همینکار میچه

 روش ،بزرگ گتسبی در آمریکایی رویای سقوط از دیگری نشانه

 طریق از را خود ثروت گتسبی .ستا گتسبی درآمد کسب

 در الکل فروش .آوردالکل به دست می غیرقانونی فروش

 ایاالت از گتسبی .شد ممنوع ۱۹20 دهه در متحدهایاالت

 کودی دن با آنجا. آمد داشت قدیمی پول که غربی متحده

 گتسبی که همین. داد یاد را مشروب قاچاق او به که شد روروبه

 خانه .کرد مکاننقل نیویورک در اگ وست به شد ثروتمند

 انهخ است، مصنوعی نسبتاً  مکانی گتسبی

 اب دیزی، دادن قرار تاثیرتحت برای اصل در

 از اینشانه این و بود،شده ساخته ثروت

 و پول طریق از عشق بردن برای فاسد روش

 هب مجهز خوبی به گتسبی خانه .است ثروت

احتماالً( ) و است قدیمی زیورآالت

 گتسبی خانه دوم،دست دستی یهاقهیعت

 و جردن .است ناپایدار ادبیات از پر که دارد هم ایکتابخانه

 گتسبی هایمهمانی از یکی در است نشده ذکر نامش که مردی

 و هاآن صفحات» :کندمی صحبت هاکتاب این مورد در

 یک هاآن که کردممی فکر من .ستواقعی کامالً چیزشانهمه

 فقط هاعتیقه و هاکتاب این« هستند. خوب بادوام مقوای تکه

 اب است، دیگران به خود ثروت دادن نشان برای گتسبی روش

 ما دهد،نمی اهمیت گراییماده به واقعاً  گتسبی حال این

 نهاکه ت او خواباتاق که بگوییم دلیل این را بهاین توانیممی

 قیهب با مقایسه در کند،می استفاده آن از واقعاً  او که است اتاقی

 انحراف نشانه هم گتسبی عاشقانه زندگی .است خالی خانه

 آمریکایی رویای بیشتر فساد از اینشانه همچنین و اخالقی

 شودیم نگران بعد گتسبی .دارد رابطه گتسبی با دیزی .است

 (. ششم فصل درنزند ) حرفی تام به او رابطه به راجع دیزی که

 .زد حرف گتسبی جی اش بابطهرا درباره دیزی باالخره

 یزید گفت تام به گتسبی که افتاد اتفاق وقتی داستان اوج

 ادفس و آمریکایی رویای سقوط .است نداشته دوست را او هرگز

 مشهود است، داستان این در کودکان درمان و موقعیت در هم

 هب دادن نشان برای یکشی عنوان به پامی، تام، دختر و دیزی

کودک که پرستار » .شوندمی درمان اشق،ع کودک یک جای

رهایش کرده بود، طول اتاق را دوید و با خجالت خودش را الی 

 خوب بسیار را مادرش کودک« پیراهن مادرش جا داد.

 .شود نزدیک او به که کشدمی خجالت هم هنوز و شناسدنمی

 یدیز که چون نداشت، خبر دیزی فرزند وجود از هرگز گتسبی

پس از آن گتسبی، » .بگوید او به چیزی آن مورد در ترسیدمی

 دانم تا پیش از این،کرد. بعید میمدام بچه را با تعجب نگاه می

 جای به it کلمه« باور داشت. واقعاً وقت وجودش را هیچ

her(داستان زبان اصلی متن در )هب بچه موقعیت دهندهنشان 

 زده طرف دیزی برگشت وکودک، ذوق»" .است صفر عنوان

به » دهد:دیزی جواب می« من قبل از ناهار حاضر شدم.» گفت:

خواست تو را به همه خاطر این که مادرت می

 حرف دیزی با که وقتی کودک« نشان بدهد.

 .دهدنمی پاسخ او هرگز به دیزی زند،می

 انگار کند،می عوض را موضوع همیشه دیزی

 عنوان به .شودنمی هم بچه متوجه حتی که

 اشاره جردن لباس به دختر که یوقت مثال،

 او از و گیردمی نادیده را او دیزی کند،می

 وید:گکند. کودک میمی فکر چه دوستانش درباره که پرسدمی

 از» :گویددیزی می .«پوشیده سفید لباس هم جردن خاله»

 بابا» :گفت کودک همچنین «آید؟می خوشت مامان یهادوست

 (تام) بابا .«نیست پدرش بیهش: »داد توضیح دیزی «کجاست؟

 آمد دنیا به اشبچه که زمانی نیست، حوالی آن در هرگز هم

 وقتهیچ و است «رحمبی» تام که کندمی فکر دیزی .نبود آنجا

 است. آمدهنمی خوشش او از

 رویای سقوط و جامعه فساد از بزرگی تصویر بزرگ گتسبی

 مردم که دهدمی نشان ما به بزرگ گتسبی .است آمریکایی

 درگیر و گیرندمی قرار قدرت و حرص پول، دستان در چگونه

 و خواهندمی که به جایی تا شوندمی غیرقانونی هایفعالیت

 سقوط از کاملی نمونه کتاب این .خواهند برسندمی چهآن

 ■ .است ۱۹20 دهه در آمریکایی رویای

 

 

 

 رویای سقوط از دیگری نشانه
 روش بزرگ، گتسبی در آمریکایی

 یگتسب .است گتسبی درآمد کسب
 فروش طریق از را خود ثروت

 .آوردالکل به دست می غیرقانونی
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 «است؟ یبحران چقدر یوگرافیاتوب در قتیحق: یعموم اعتبار»مقاله  ترجمه 
 «محمد عابدی»مترجم ؛ «اسکات برگگر»نویسنده  

 

 نظر به ترمهم اول، نگاه در تاریخ، و زمان اتوبیوگرافی، در

 رد که مواردیست شرح اتوبیوگرافی حال، هر به .رسندمی

استفاده  برای و شدهانتخاب ،داده رخ فرد یک زندگی

 نوشته شخص اول معموالًکه  است،شده آماده عموم

 اتوبیوگرافیک هایروایت درک حال، این با .شودمی

 آیا .باشد متفاوت دیگر داستان با داستان یک از تواندمی

 هزاران از را حقیقت که است این اتوبیوگرافی این از هدف

 کی این کند؟ آیا استنتاج تاریخ به مربوط ذهنی تجربه

افراطی و ترینشاعرانه توسط که است خودکاوانه تمرین

 نقش آن شود؟ حافظه،می انجام ما میان در افراد ترین

 مخاطب پذیرش و درک برای حد چه تا ذهن، شکننده

 است؟ حیاتی اتوبیوگرافی

 ار حقیقت که حالی در که رسدمی نظر به اغلب

 اوقات گاهی دریافت، فرد خود داستان از توانمی

 یک حقیقت بلکه نیست، فرد خود حقیقت

 ،ارزیابی خود .است نسل یک ملت، یک فرهنگ،

 ناکافی مزمن طور به است، خودآگاه که حالی در

 از واقعی هدف اما است، نادرست اغلب و

 ماا فرار از سرنوشت است؛ نحوی به اتوبیوگرافی

 این درک .دهدمی شکل آن به که است چیزی اطرافش محیط

 ههست که است ییجا کند،می خلق را خود محیط، این چگونه که

 .استنهفته آن در بیوگرافی اصلی

 محسوب مدرن نامهزندگی اولین معموالً  آگوستین اعترافات

 دعا، این اما کند،می آغاز خداوند به خطاب با را کتاب او .شودمی

 .کندنمی منعکس یونانی هاینمایشنامه از را موسیقیها نوای

 و یکدنز گفتگوهای یونان، تراژیک قهرمانان خالف بر آگوستین،

 طوری او: چهارم قرن در افراطی ایده یک .دارد خداوند با شخصی

 تصحب راهنما استاد با دانشجو انگار که کندمی صحبت خدا با

 نادیده توانینم را او گذشته تصمیمات که کندمی ادعا و کندمی

 خود به خود، هاینوشته در .است نشده مقدر او زندگی و گرفت،

 هاآن اما کند،می اعتراف اشگذشته اهانگن به و دهدمی قدرت

 .کندمی ارزیابی خود دل در را

 ار درونی نفس که دهندمی اعتبار آگوستین به برخی واقع، در

 به آگوستین توجه است توجهقابل که آنچه .کندمی خلق

  معذور گذشته گناهان از را خود او .است تاریخ در احساساتش

 

 

 تا ظاهراً و دهدمی توضیح واضح طور به را هاآن بلکه دارد،نمی

 بامبرگ و هورن) کندنمی تحریف را هاآن دارد، خاطر به که آنجا

 خود، نامهخلق اعترافات هنگام در باید او حال، این با .(2005 

 کار. باشد مراقب گیرد،می الهام خدا از کردمی ادعا که هنگامی

 رکا این اگر ودش گرفته نظر در نادرست تواندمی آگوستین

 .باشد دیگران در گناه بخشالهام

ود؟ ش گرفته نظر در نادرست آگوستین کار است ممکن چگونه

 و تاریخی خاطره توانست،می که آنجا تا که است بدیهی

 یمتوانمی چگونه اما کرد؛ بازآفرینی خود زندگی از را ایسنجیده

 را (ینیع ظاهر به محصول کی) خود خیتار( ذهنی فرآیند کی)

 «یتروا حافظه» را آن من که اتوبیوگرافی، کنیم؟ تاریخ ارزیابی

 طرح در اخالقی پایان نوعی روایت، یک عنوان به باید نامم،می

 (.2005 بامبرگ و هورنباشد ) داشته آن

 جدید عصر به که طور همان روایت، حافظه

 ترکم اما است، مذهبی ترکم اشروحیه رسیم،می

 ایجاد منظور به ها،اتوبیوگرافیست .نیست اخالقی

 شامل کننده، متقاعد و جالب داستان یک

 را هاآن اصولی هدف که شوندمی رویدادهایی

 در: »نویسدمی (2002) مورگان .کندمی بیشتر

 کی از روایت یک معین، اتوبیوگرافیک لحظه یک

 و کندمی صحبت اخالقی نظم یک در موقعیتی موضوع به

 یک سمت به حرکتی عنوان به را تاریخی ادهایروید همزمان

 با متناسب تاریخ بازسازی «کندمی مرتب اخالقی پایانی نقطه

 عنوان به خاطراتش میان در حاضر حال در نویسنده اهداف

 .است بازسازی و ویرایش و ساخت حال در روایت حافظه

 ماا بیفتد، اتفاق روایت حافظه در است ممکن تاریخ سازیذهنی

 هک مفهوم این گرفتن نادیده با .کندنمی غیرواقعی را آن ماً لزو

 اردو که کسی احساسات با توانیممی ما است، ذهنی خود حقیقت

 به درست کنیم، همدردی استشده بردگی یا کشینسل یا جنگ

داده  خراش را زانویش که کودکی با توانیممی که آسانی همان

 خراش را خود زانوی او هک این گفتن در اما کنیم، همدردی است

 دارد وجود ضمنی باور یک بوده است، هولوکاست در یا استداده

 .است حقیقت شنویممی آنچه که

 در باید که آنچه از ما قبلی تصورات با روایت حافظه اگر

 هک هاییآن جز به همه که) باشد داشته مطابقت باشد هولوکاست

 ،(اده برخوردارنداستف دومدست تجربه از کردند زیست آن در

 در که رسدمی نظر به اغلب
 از توانمی را حقیقت که حالی

 گاهی دریافت، فرد خود داستان
 نیست، فرد خود حقیقت اوقات
 کی فرهنگ، یک حقیقت بلکه

 .است نسل یک ملت،
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 داستان یک عنوان به را آن و داریم اعتقاد داستان به آنگاه ما 

 ،حال این با .کنیممی قضاوت تاریخی نظر از نادرست یا دقیق

 ظرن به غیرممکن تاریخی دقت براساس اتوبیوگرافی ارزیابی

شخص  حافظه حول تاریخ، جمله از چیز، همه که چرا رسدمی

 درک در کنید، بیان را عبارات نتریساده» .چرخدمی

 وجود شخص از خارج متنی، هیچ چیز، هیچ اتوبیوگرافیک،

 گذشته یعنی است، توجه مورد نهایت در که ایندارد... پدیده

 ارک طریق از یعنی خالق، تولید طریق از را خود باید فرد شخصی

 «.(2005 منیدهد )فر شکل معنابخش، تفسیری تخیلی

 هم باز ،کنیم بررسی را تعیین قابل تاریخی یقحقا تمام اگر حتی

 حافظه از تابعی اتوبیوگرافی .باشیم داشته کار و سر حافظه با باید

 مورد استارکست .نیست اعتمادقابل همیشه حافظه و است

 انداست ،«خاطرات تکه» نویسنده ویلکومیرسکی، بینجامین

 از پس .استبرده در به سالم جان هولوکاست از که است کودکی

 که دش کشف سوئیسی نویسنده یک توسط خصوصی تحقیقات

 دوسیکر نوبرو بلکه نیست ویلکومیرسکی بینجامین اصالً مرد این

 ادعا دوستسکر/  ویلکومیرسکی .است ۱۹۴۱ فوریه ۱2 متولد

 اطراتخ و او زندگی تاریخ با ارتباطی هیچ تاریخ این» که کندمی

 صریح قدر این که را وحشتی آن او شاید «.(۱۹۹۸ زیندارد )بو او

 این زا باید ولی باشد، نکرده تجربه کندمی توصیف کتابش در

 که بگوییم مرد این به که هستیم کی ما که باشم متعجب

 دتوانمی تاریخی حقیقت قطعاً  نیست؟ او به متعلق خاطراتش

 و حافظه محض ذهنیت اما کند،می اشتباه فرد که کند ثابت

 در «حافظه» .کندمی تکذیب را چیزی هر «اتاثب» آن، چارچوب

 و تجربیات داستان، و واقعیت از نادری ترکیب به زمینه، این

 تلویزیونی، هاینمایش ها،فیلم ها،نمایشنامه مستند، فیلم متون،

 .(2020 منیشود )فرمی و... تبدیل هافانتزی

 واقعیت از تقلید مدرن، درام مانند مدرن، نگاریخاطره چالش

 .ازدس واقعیت از ترحقیقی را آن تا است آن ارتقاء بلکه نیست

 در روایی حافظه هر هدف که است این حرف این از من منظور

 حافظه براساس ذهنی «حقیقت» یک ایجاد داستان، هر از واقع،

 «حقیقت خلق» .باشدمی است، افتاده اتفاق خود برای آنچه

 هاتن واقع در اما د،برس نظر به پارادوکس یک مانند است ممکن

 تعریف الهی الهام غیاب در را حقیقت توانیممی که است راهی

 ازتولیدب با را آن بتوان که نیست پنهان گنج یک حقیقت، .کنیم

 .آورد بیرون هست که شکلی همان به ساده،

 جریان به حال زمان در اثری عنوان به را خود گذشته، به اعتراف

 گوسدورف) گذاردمی اثر شخص واقعی خلق بر کار این: اندازدیم

 و کسی چه ما کهاین رو، این از .(2005 فریمن از نقل به ،۱۹۸0

 به اطراف، هایموقعیت و تجربیات قالب در هستیم، چیزی چه

 «خود توسط خود خلق» ما، تخیلی فرآیندهای از تابعی عنوان

 حافظه طریق از شخص که است ترتیب بدین کنند.می عمل

 ایزمینهپس قطعات از شدن غنی ذهنی، حقیقت خلق با روایت

 .تکرده اس متولد خوب کتاب یک تخیل کمی و منتخب، تاریخی

 ینا با تجربه، عمر یک از پس تنها معمول، اتوبیوگرافی وسعت

 نگذاربنیا استانیسالوسکی، .کندمی صحبت گذارانهارزش فرآیند

 ضمیر آستانه از هکاین از بعد و قبل ما: »گویدمی متداکتینگ

 ویم،شنمی بینیم،می را تاریخ در لحظه آن کنیم، عبور ناخودآگاه

 همه که لحظه آن کنیم،می فکر متفاوت و کنیممی درک

 رسانیم؛زمان می در واحد نقطه یک به را خود تجربیات

 احساسات ما این از پیش .(2005 بامبرگ، و هورن) اتوبیوگرافی

 یعاطفاخالص  داریم. عواطف صداقت از بعد را حقیقی ظاهر به

 نداشته را تاریخی حقیقت حلقه است صداقت عاطفی( ممکن)

 ساسبرا نهایی پذیرش عدم از تربزرگ تاثیری تواندمی اما باشد،

 ■ .باشد داشته احساسی غیر و محض تاریخ
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 «یک ساعت» ترجمه داستان 
 «سمیه آمارلوئی»مترجم ؛ «کیت چاپین»نویسنده  
 

یمبا دانستن این موضوع که خانم ماالرد از ناراحتی قلبی رنج 

 نیترآرام، دقت زیادی لحاظ شد که خبر مرگ همسرش به برد

 شکل ممکن به او داده شود.

خواهرش ژوزفین بود که این خبر را به او گفت. دوست 

بود  شوهرش، ریچارد هم آنجا نزدیکش بود. او در دفترروزنامه

ه راه آهن رسید، با نام برنتلی ماالرد در باالی که خبر فاجع

لیست کشته شدگان. او فقط در حدی وقت گذاشته بود که از 

واقعیت ماجرا توسط تلگراف دوم اطمینان حاصل کند و سپس 

با عجله رفته بود تا از هر دوست کم دقت تر و کم مالحظه تری 

 در انتقال این خبر غم انگیز پیشی بگیرد.

نبود. او  هازنخانم ماالرد به ماجرا شبیه خیلی از عکس العمل 

. دیرسیممیخکوب شده و در درک اهمیت خبر ناتوان به نظر 

بالفاصله، رها و پریشان در آغوش خواهرش اشک ریخت. زمانی 

که طوفان اندوه فروکش کرد، به تنهایی به 

کسی به  خواستینمسمت اتاقش رفت. 

 دنبالش برود.

ه، صندلی راحت جاداری قرار آنجا، رو به پنجر

داشت. از پا افتاده از خستگی فیزیکی که 

که  دیرسیمو به نظر  دادیمجسمش را آزار 

به درون روحش نیز نفوذ کرده باشد، در 

 صندلی فرو رفت.

که همگی  دیدیم، نوک درختان را اشخانهدر میدان روبروی 

باران در هوا . رایحه مطبوع خوردندیمبا نسیم تازه زندگی تکان 

. زدیمجاری بود. در خیابان پایین دستفروشی اجناسش را جار 

یمبطور مبهم به گوش  خواندیمصدای آواز دوری که کسی 

 .کردندیمجیک جیک ها بام ۀلب. پرستوهای بی شماری بر دیرس

از آسمان آبی در میان ابرهایی که به هم  ییهاتکهاینجا و آنجا 

ر روی دیگری، در غرب رو به پنجره او پیوسته بودند و یکی ب

 .خوردندیمانباشته شده بودند، به چشم 

او نشست و سرش را به عقب بر روی کوسن انداخت. تقریباً بی 

به درون گلویش راه  یاهیگرحرکت. به جز زمانی که هق هق 

. مانند کودکی که با گریه خودش دادیمو او را تکان  کردیمپیدا 

 .دهدیمدر خواب به هق هق اش ادامه به خواب رفته و 

او جوان بود، با صورتی آرام و روشن که خطوطش گویای 

 اما اکنون آرزوهای سرکوب شده و نوعی استقامت آشکار بودند.

در چشمانش وجود داشت که جایی در دوردست  یاگرفتهنگاه  

آسمان آبی خیره مانده بود. این  یهاتکهبر روی یکی از آن 

 یامندانههوشسر تأمل نبود، بلکه بیانگر نگرانی از فکر نگاهی از 

 بود.

. آن دیکشیمو او با ترس انتظارش را  آمدیمچیزی به سویش 

، اما آنقدر نافذ و غافلگیر کننده بود دانستینم چیز چه بود؟

حس اش کند  توانستیمبر آن نامی بگذارد. اما  توانستینمکه 

 ییهارنگاز میان صداها، بوها و  که از آسمان به بیرون خزیده و

 .شدیمکه هوا را پر کرده بودند، به سوی او کشیده 

. داشت رفتیمباال و پایین  یاآشفتهاو به صورت  اکنون سینه

او  تا روح شدیمکه به او نزدیک  آن چیز چیست شدیممتوجه 

را تسخیر کند و او در تالش بود تا با اراده خودش، که به اندازه 

تان سفید ظریفش ضعیف بود، آن را به عقب براند. وقتی که دس

نیمه  یهالبخودش را رها کرد، زمزمه کلمه کوچکی از میان 

بازش خارج شد. این کلمه را بارها و بارها زیر لب نجوا کرد: 

آن نگاه خیره مبهوت و « آزاد، آزاد، آزاد!»

ترسی که به دنبالش آمده بود، از چشمانش 

رخشان و مشتاق ماندند. چشمانش د رفت.

و جریان خون ذره  زدیمضربانش با سرعت 

 .کردیمذره وجودش را گرم و آرام 

او مکث نکرد تا از خودش بپرسد که آیا این 

لذتی شرم آور است که او را در برگرفته است. 

یماو را قادر  یابرجستهاحساسی آشکار و 

وقتی  دانستیمکه این نظریه پیش پا افتاده را رد کند.  ساخت

؛ و اندشدهمهربان و لطیف که در مرگ پیچیده  یهادستآن 

صورتی که هرگز با نگاهی مملو از عشق به او نگاه نکرده بود را 

ر اما او د ثابت، خاکستری و مرده ببیند، دوباره خواهد گریست.

پس آن لحظه تلخ، توالی درازی از سالیان پیش رو را دید که 

خواهند داشت و او آغوشش را برای کاماًل به او تعلق 

 خوشامدگویی به آنها باز کرد و گشوده ساخت.

پیش رو، هیچ کس را نخواهد داشت که  یهاسالدر طی آن 

برایش زندگی کند، او برای خودش زندگی خواهد کرد. هیچ 

 هازنکه با آن مردها و  یاکورکورانهاراده قدرتمندی در مقاومت 

شخصی را به همنوع خویش  ۀراداکه  دهندیمبه خود حق 

تحمیل کنند، اراده او را به تسلیم وادار نخواهد کرد. تعمدی 

 مهربان یا تعمدی ظالمانه باعث شد وقتی به این عمل در آن 

 

 ، آن را کمتر از جرم نداند.ستینگریملحظه کوتاه روشنگری 

آنجا، رو به پنجره، صندلی راحت 

جاداری قرار داشت. از پا افتاده از 

خستگی فیزیکی که جسمش را 

که  دیرسیمو به نظر  دادیمآزار 

به درون روحش نیز نفوذ کرده 

 باشد، در صندلی فرو رفت.
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با این وجود گاهی عاشق همسرش بود. اغلب عاشقش نبود. چه 

اشت! عشق، این معمای حل نشده، در برابر اتکإ به اهمیتی د

انگیزه وجودش  نیتریقونفسی که او به ناگهان به عنوان 

 .آمدیمشناخته بود، چه به حساب 

 «آزاد! جسم و روح آزاد!»او به زمزمه ادامه داد: 

را روی سوراخ کلید  شیهالبژوزفین مقابل در بسته زانو زده و 

لوئیز در را باز . »کردیمه ورود التماس گذاشته بود و برای اجاز

. یکنیم؛ در را باز کن. خودت را مریض کنمیمکن! خواهش 

 «، لوئیز؟ به خاطر خدا در را باز کن.یکنیمداری چکار 

 .«کنمینمبرو. خودم را مریض »

 .دینوشیماکسیر زندگی را  باز، ۀپنجرنه؛ او از طریق آن 

ری در درونش به پا کرده بود. تخیل او از روزهای پیش رو، محش

روزهای بهار، روزهای تابستان، و تمام انواع روزها که به خودش 

تعلق خواهند داشت. او دعای سریعی را زمزمه کرد که زندگی 

طوالنی داشته باشد. همین دیروز بود که او از فکر اینکه زندگی 

 ممکن است طوالنی باشد، به خود لرزیده بود.

و بخاطر اصرار خواهرش در را باز کرد.  باالخره بلند شد

 یاافهیقچشمانش از حس موفقیت بی قرار بودند و ناخودآگاه 

شبیه الهه پیروزی به خود گرفته بود. دست به کمر خواهرش 

پایین رفتند. ریچارد آن پایین  هاپلهانداخت و با همدیگر از 

 منتظر آنها بود.

. برنتلی ماالرد بود ردکیمکسی داشت در ورودی را با کلید باز 

یمکه کمی آلوده از سفر، با آسودگی ساک و چترش را حمل 

ینم. او از صحنه تصادف دور بوده، و حتی شدیم، وارد کرد

که تصادفی رخ داده است. او با تعجب از گریه سوزناک  دانست

ژوزفین و حرکت سریع ریچارد برای پنهان کردن او از معرض 

 ایستاد.دید همسرش، شگفت زده 

 وقتی که پزشکا ن رسیدند گفتند:

یماو از بیماری قلبی مرده است، از لذتی که باعث مرگ »

 ■ .«شود
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 فقط یک مشت استخوان»داستان  
 «علی مالیجردی»مترجم ؛ «انتظار حسین»نویسنده  

 

 سمیسمبل نهضت در شگامیپ( -1925) نیحس انتظار

 بر او ریتأث. تاس اردو زبان وتاهک داستان در دیجد

 ادتعد. است یستودن یلیتمث یهاداستان و کداستانس

 به نیحس. هستند او رو دنباله نسالنش هم از یادیز

 باور یفرهنگ یاجتماع طیمح و انسان نیب یوابستگ

 عتاً یطب هجرت و دیتبع ،1947 سال ییجدا رو نیا از دارد،

 نیا به پرداختن. هستند او توجه مورد موضوعات از

 را گذشته به راجع رشد به رو یآگاه نوع یک وعاتموض

 ریتأث تحت نیحس انتظار هک یحال در. است ختهیبرانگ

 است دهبو وکونسی نیوجی و تکب ساموئل ا،کافک فرانتس

 از یتیعیموق یهامطابقت هکبل نبوده صرف یمقلد او

 در و جسته خود فرهنگ یهاسمبل و هانشانه انیم

 ندهست وابسته او خود طیمح به هک ییهاسمبل نشیآفر

 کیائکآر یمک هک داده توسعه را یزبان او. کندیم استفاده

 .است شده فراموش یایدن یچاشن با همراه

 و حالل نیب گرمردمید هک آمد تکممل در یقحط چنان یزمان

 نیاول زغن و زاغ. گذاشتندینم فرق حرام

 بعد شد، گم ردشان هک بودند یجانداران

 قلن. شدند دیناپد مک مک ربهگ و سگ تیجمع

 یمرد جا نیا در یقحط از قبل هک کردندیم

 نیا. بود برخاسته گور از هک بود شده دایپ

 النه او ذهن در بود شده بلند گور از هک یمرد

 رونیب ذهنش از را مرد نیا ریتصو تا کردیم یارک هر. بود ردهک

 خوش جا ذهنش در و آمدیم هم باز نداشت، یادهیفا ندازدیب

 وجل صیحر یچشمان با گرسنه زن آن ،یاستخوان چثه. کردیم

 تمام و لحظه به لحظه! شدیم شناور گاهیب و گاه او چشمان

 آن هک یوقت. گرفتیم لکش ذهنش در حادثه آن اتیجزئ

 به سک چیه بود ردهک فوت بود شده بلند گور از هک یمرد

 ستهننش او یلخا تخت نارک یسک ای و بود امدهین شیعزا مراسم

 یمتسال سر یبرا یسک بود، نخوانده قرآن شیبرا سک چیه. بود

 ممرد یوقت. بود ختهینر کاش شیبرا یسک بود، امدهین دادن

 زنده دوباره بود مرده شبید هک یمرد هک دندید آمدند صبح

 بعد اام بودند، دهیترس اولش مسلماً. بود آمده بند زبانشان شده

 یعنو به را شیجا ترس حس نیا یندگز به او بازگشت از یمدت

  تا آمدندیم یکنزد و دور از مردم. بود داده هم یسرگرم

 

 زا دوباره مرده هک یمرد هک راست هک نندیبب خودشان چشم به

  غذا ؛بود گرسنه بود شده بلند گور از هک یمرد شده؟ بلند گور

 آوردند جلوش غذا یوقت. بود اشخواسته نیاول نیا ،خواستیم

  چنان را ودشخ

 هاستقرن ایگو هک خوردن به ردک شروع و انداخت غذا یرو

 سفره در ییغذا و ردک عرق هک خورد قدر آن است، نخورده غذا

 شهیهم. قبل روز از ترگرسنه یحت بود گرسنه روز و شب. نماند

 .بود ترگرسنه روزید از. خواستیم غذا و بود گرسنه خدا

یم سبز حال همه در و جا همه دبو شده بلند گور از هک یمرد

 یسهم یاخانواده هر. بود گرسنه و زده یقحط هم شهیهم ،شد

 غذا چقدر هک کردینم یفرق او یبرا اما فرستادیم شیبرا غذا از

یم چنان را غذا. لنباند یم جا یک را همه شده فرستاده شیبرا

 االن نیهم و است نخورده یزیچ هاستقرن هک ییگو دیقاپ

 یوحش یوانیح چون هم. بخورد را نیزم تمام آذوقه هک است

 او خوردن غذا نحوه هک ییهاآن. دیدریم هم از را گوشت و نان

یم شانیهادل به ناشناخته ترس ینوع احساس دندیدیم را

 .بستندیم او یرو تنفر با را شانیهاچشم اوقات یگاه و افتاد

 ذاغ هاسفره سر ناهار و شام موقع هک دیشکن یطول

 مک لیدل به راجع خانه خانم از هک یوقت و آمد مک

 او هک دندیشنیم جواب کردندیم سؤال غذا شدن

 در بعد به آن از. بدهد هم را مرد سهم بوده مجبور

 یاضاف سهم تا شدیم پخته یشتریب یغذا هاخانه

. باشند داشته نظر در هم را برخاسته گور از مرد

 همان غذا بودن مک علت جواب در و آمدیم مک غذا هم باز

 بلند ازگور هک یمرد یبرا را غذا از یسهم -دندیشنیم را جواب

یم بلند گرسنه سفره سر از مردم حاال. میگذاشت نارک شده

 به مک مک. آمدیم چشم به قبل از شتریب غذا مبودک و شدند

 بود شده بلند ازگور هک یمرد هک داد دست احساس نیا هاآن

 در. خوردیم شدیم پخته خانه در هک را غذا از یشتریب سهم

 حس یک و اندگرسنه شهیهم کردندیم حس همه نیا جهینت

 .بود هاآن با شهیهم غذا به ازین

یم نه او. داشت غذا به لیم فقط بود شده بلند گور از هک یمرد

 مردم نیب یدوست چیه او. کردیم صحبت یسک با نه و دیخند

 او -بود دهیند یعصبان ای و ناراحت را او یسک هرگز اما. نداشت

 هم تنفر و عشق با نبود، شیحال هم رنج و درد مقابل در

 یجانداران نیاول زغن و زاغ
 دبع شد، گم ردشان هک ودندب

 مک مک گربه و سگ تیجمع
 .شدند دیناپد
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 وا دست از گرید هک یروزمرد یک یوقت رو نیا از. بود گانهیب 

 ناراحت نه او نفرستاد، را شیغذا سهم بود شده طاق طاقتش

 به رفت شه،یهم مثل آرام و تکسا. داد راه دل به غم نه و شد

 شدن بلند زمان از مرد هک بود بار نیاول نیا. مرد آن خانه در 

 طرف به یسگ وچهک گوشه در. کردیم کتر را اشخانه گور از

 را دمش سگ شد، رهیخ طرفش به مرد هک یوقت. ردک خرخر او

 .ختیگر شتاب با و گذاشت شیپاها یال

 بود نداده را بود برخاسته گور از هک یمرد یغذا سهم هک یمرد

 هک یمرد هک دید. آمد رونیب خانه از در وبهک یصدا دنیشن با

 صحنه نیا دنید از چنان. است ستادهیا در دم برخاسته گور از

 دآور را بودند پخته خانه در هک را ییغذا تمام هک دیلرز خود بر

 .او دست داد و

 شروع را روزها بود برخاسته گور از هک یمرد بعد به روز نیا از

 نسل یک یگرسنگ آمدیم رونیب هک یوقت. زدن ونریب به ردک

یم جمع شیهاچشم در دیخزیم او کخش و الغر بدن در هک

 و روح یب چنان آن یچشمان با یخوردن زیچ هر به او. شد

یخوردن صاحبان هک کردیم نگاه آور چندش

یم رد تنورها جلو از. گرداندندیم یرو او از ها

 صانهیحر نانچ با را تافتون خوش یبو و شد

 شانمزه و دیپریم هاآن یبو هک دیکشیم بو

 حلوا یهامغازه جلو از یوقت. رفتیم نیب از

 با خوشرنگ یحلواها به و شدیم رد یفروش

 هاآن رنگ هک کردیم نگاه بد یطمع و آز چنان

 وهیم جلو از. رفتیم نیب از شانینیریش و شدیم دار هکل

 هاوهیم هک بود نگاهش در یطمع چنان و شدیم رد هایفروش

 زهایچ تمام نیبنابرا. دادندیم دست از را خود یتازگ و رنگ

یم بدمزه و مزه یب زهایچ. باختندیم را خود مزه و بو رنگ،

 در مزه فقط. بود جا بر یگرسنگ اما کردیم ورم هاشکم. شدند

 .شدیم ترنامطبوع و تربدمزه هادهان

 گذشتیم بازار انیم از بود برخاسته گور از هک یمرد روز یک

 مشغول ارد گوشت یاستخوان هکت دنیسیل به هک دیرس یسگ به

 خرخر او طرف به و داد نشان مرد به را شیهادندان سگ. بود

 به نیخشمگ با بود برخاسته گور از هک یمرد هک یوقت اما ردک

 رد،ک فرار و گذاشت شیپاها یال را دمش سگ ردک نگاه سگ

 واق واق او طرف به یمدت و ستادیا وچهک نارک در چهاگر سگ

 .ردک

 به توانستندینم هک شدند آشفته چنان حادثه نیا دید با مردم

 اهنگ نخورد بهم حالشان هک نیا بدون ییدنینوش ای غذا چیه

یم یسع هک بود ردهک پر را ذهنشان چنان حس نیا. نندک

 محافظت او صیحر و گرسنه چشمان از را زیچ همه کردند

 طرف به بود برخاسته گور از هک یمرد وقت هر رو نیا از. نندک

 یحلوا از پر بزرگ یهاینیس هافروش حلوا ،کردیم رو بازار

. ختندیآویم پرده شانیتنورها جلو نانواها و پوشاندندیم را خود

 روح یب چشمان آن از توانستندینم هاآن هااطیاحت نیا وجود با

یم نفوذ وهیم و حلوا نان، انیم از هک باشند امان در صیحر و

 زیچ یک خود از و بردندیم نیب از را هاآن حهیرا و مزه و کرد

 هک بود شده باعث حس نیا. گذاشتیم جا به فاسد دهیپوس

 دنید از هاآن. باشند داشته مرد از نفرت و یزاریب حس مردم

. فرستادندیم غذا شیبرا عادت طبق وجود نیا با بودند زاریب او

 فرستادندیم غذا یمشخص مقدار شیبرا هاآن هاغروب و هاصبح

. دداشتن زیآم تأسف و گزنده و تلخ یحس او به نسبت دل در و

یم هاآن چون نداشت را اشهیسهم ندادن جرات سک چیه اما

 و آمدیم شانخانه در به ندارد یشوخ یسک با او هک دانستند

 .زدیم در

 انیم از داشت ،گذشتیم تیوال آن از اضلف یمرد روز یک

 در و افتاد برخاسته گور از مرد به چشمش هک شدیم رد بازار

. ادد هکیت شیعصا بر و ستادیا بازار یشلوغ انیم

 ردک نگاه شیهاچشم یتو بعد. ردک نگاه مرد اوبه

 داد دوباره و «تو؟ یهست کی بگو من به: »زد داد و

 از هک یمرد ادیفر دنیشن با!« برکا اهلل: »دیشک

 یغیج دادن سر با و خورد تلو تلو بود برخاسته گور

 ترسان کمنایب جماعت هک یوقت. افتاد نیزم بر

 هک دندیدیم هک نیا از گذاشتند جلو به پا ترسان

 .شدند هکشو است مرده دوباره بود برخاسته گور از هک یمرد

 :گفت و هاآن به ردک رو فاضل مرد

. دیردک رها تنها را مرده شما. مردم ند،ک رحم شما به خدا»

 ،دیکنینم دفن و فنک را او شما و ردیمیم شما تیوال در یمرد

 .بوده شده مرد نیا روح وارد یطانیش روح هک بوده نیهم یبرا

 .«ندک رحم شما تیوال به خدا

 سگ. شدند مک زغن و زاغ یبزود. آمد یسال قحط سال همان

 هک یحال در و کردندیم نگاه زده یقحط جماعت به هاگربه و

 .کردندیم فرار بودند گذاشته شانیپاها یال را شان-دم

ینم بود ردهک رسوخ ذهنش در برخاسته گور از مرد هک یمرد

 بار نیاول هک یشب همان از او. ابدی ییرها او دست از توانست

 ناراحت خودش دست از .بود ردهکن باورش دیشن را داستان نیا

 توانستینم را لشیدل هک یاحادثه با هک نیا یبرا بود یناراض و

 استهبرخ گور از هک یمرد اما. بود گرفته قرار ریتأث مورد ردیبپذ

. شدیم داریپد ذهنش در گرید یلکش به هم سر پشت بود

 یزمان چه از داندیم خدا هک را یحوادث یرو رفتیم رشکف

 به و زدیم هپرس ور آن و ور نیا دائم رشکف. آوردیم ادیب

 آمدیم بیرون که وقتی

 دنب در که نسل یک گرسنگی

 در دیخزیم او خشک و الغر

 .شدیم جمع شیهاچشم
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 ادی به او. کردیم رکف نداشت را انتظارش اصالً هک یموضاعات

 زا بدوش خانه ابانگردیب یک ،افتادیم تنومند و بلند قد یسنس

 آن در. بودند دهید انبه باغ یکینزد در را او هک نجس یالهیقب

 اهیس -شد دایپ یزیچ جاکنا از هک دید خلوت و داغ ظهر از بعد

 سر بر بزرگ و دیسف یایدستار درشت، هاچشم مار، همانند

 یهاگوشواره بود، زده رونیب آن ریز از بلندش یموها هک داشت

. شد رد نارشک از او به توجه بدون مرد. داشت گوش بر بزرگ

: فتگ و ردک نگاه را او تعجب با پسرها از یکی شد، رد هک یوقت

 «زد؟ بشیغ جاک مرد نیا ق،یرف

 همه. بود خلوت و یخال راه. ردندک نگاه و برگشتند هاآن همه

 ودب کی» :دیپرس عجله با نفر یک بعد. زد شانکخش تعجب از

. ردندک نگاه گرید هم به مستأصل و منگ و جیگ همه و «ن؟یا

 هک کردیم وانمود یطور و ردک بلند را سرش هاآن از یکی بعد

 یسنس یکجز او ق،یرف» :گفت است دهینترس

 .«نبود

 «؟یسسن یگفت»

  .«یسنس بله،»

 «؟یدید پاهاشو»

 «نه»

 .«بود برگشته عقب به پاهاش استاد»

 «عقب؟ طرف به» :میدیپرس صدا یک با ما یهمگ

 شد خفه و آهسته به مک مک شیصدا و «خدا به»داد  جواب او

 هاانگشت و بود جلو هاش پاشنه بود، اندازه نیا پاهاش» :گفت و

 .«عقب به

 بازتر و باز شانیهاچشم. شدند تکسا وحشت و ترس از همه

 یهاچشم -هاچشم جز به نماند جا به زیچ چیه هک یوقت تا شد

 بعد. بودند شده رهیخ گرید هم به فقط هک گشاد و درشت

 رقب مثل و ندندک را شانی ها ییپا دم و یچوب فشک وها صندل

 حاال نبودند یزیچ چشم جز قبل یالحظه هک هاآن. ردندک فرار

 آدم. دیخندیم حماقتشان نیا به داشت حاال او... بودندن پا جز

 یم قدم جنگل در هک سک هر! کندینم هک ارهاک چه یبچگ در

! نبودند دور شهر از هم یلیخ هک یهاجنگل در -است غول زند

 درخت یرو از یلیکه مونیم ورک و سوت ظهر از بعد آن در اگر

 یترس و باشد زاد یآدم هک دیرسیم نظر به ،دیپریم راهشان سر

یم وارد زاد یآدم هک یترس از ترکم شدیم وارد هاآن بر هک

یم آدم نظر به هک چه آن هک کردیم رکف آدم چون نبود، آورد

 به هم شهر در یسنس آن کردیم رکف او اما،. نباشد آدم دیآ

 به هک آوردیم ادی به .دیرسیم نظر به جنگل کیترسنا همان

 یک روز یک. شدیم شانیدایپ جاکنا زا هک دیرسیم نظر

یگار ،گذشتندیم سرعت به هاونیکام هک یاجاده در ،یادفعه

 ستادهیا یطوالن یصف به دندیکشیم را هاآن گاوها هک ییها

 لته بودند، شده واژگون هایگار و بودند لگام یب ورزاها. بودند

 اج همه بود، شده دهیشک شانیهارچهیت یرو بر شکرو و هنهک

 دهیچیپ دود یشوال در دنیوبک و زدن یصدا و سر و بود دود پر

 محاصره را شهر و بود آمده یمیقد یالهیقب هک نیا مثل بود،

 زا یبزرگ یهاگوشواره داشتند، یبلند یموها هاآن. باشد ردهک

 .بود اهیس مار مانند شانیهاافهیق و بود زانیآو شانیهاگوش

 از هک دیرسیم نظر به هاآن دیسف شده قلمبه درشت یهاچشم

 به و زده قل یگید همچون شانیهاصورت الغر یهااستخوان

 نیتشآ سرخ و لفتک یهالهیم بر هاآن. باشد ردهک زیر سر رونیب

 یبرا. شود خم هاضربه ریز تا دندیکوبیم شکچ مرتب یچدن

 شده دهیشک یهایگار یرو بر هک یچادرها نیا هاهفته و روزها

 توقف بدون هاضربه و وبشک یصدا و سر و دید شدیم ار بود

 داغ اشعه ریز و دود انیم از و دیشن شدیم را

 ناگهان یروز یک بعد. بود بلند عرق یبو آفتاب

 یهاکلوخ یهاتوده فقط -زد بشانیغ چادرها

 و سرد سترکخا پهک و شانیهابوته و هااجاق

 .ندما جا به کخش مهین و ترمهین تپاله یمقدار

 هم ها یسنس یناگهان شدن بیغ از هک پسرها

 هم به بودند ردهک تعجب ها انیناگهان ورود چون

 به هک کوچک گروه. اندرفته ها یسنس قیرف» :گفتندیم گرید

 حس هاآن. ردندک یثکم راهشان سر رفتیم جنگل طرف

 یتوقف شده، وارد هک بوده هاجن از یاروانک یک نیا هک ردندک

 سرد شده خراب یهااجاق و هابوته به هاآن. است هرفت و ردهک

 .کردندیم نگاه رتیح با

یم کمارمول اونا. اندیفیکث یهاآدم ها یسنس نیا ق،یرف»

 .«خورند

 .«خورندیم هم مار اونا آها «؟کمارمول یگفت»

 «ها؟ بخوره مار هک یدید کی. نه آه»

 .«نکن ینکن باور یخوایم»

 «خورد؟ رو مار شهیم جور چه شهینم باورم هک من ق،یرف اما»

. اندازه نیهم به یمار یک -دمید خودم چشم به من خدا به»

 اونو بعد و ردک قطعه قطعه کوچک یهاتکه به رو مار یسنس

 مناتما را اشجمله و برگرداند را صورتش او...« تابه یتو انداخت

 .گذاشت

 یادآوری از حالش و گذاشت او ذهن یرو بر بد یاثر خاطره نیا

 ییهاآشغال چه با هاآدم هک ردک رکف خودش با. خورد هم به آن

 همه...عقرب مار، قورباغه، ،کمارمول -کنندیم پر را شکمشان

 اون ؟یچ مرد معده و نه؟ مگه بوده، یوحش نفر اون پس... یچ

 ...هاگذشته به رفت ذهنش دوباره باز ه؟یوفتک چه معده

 صدایش و «خدا به»داد  جواب او

 و شد خفه و آهسته به کم کم

 بود، اندازه این پاهاش: »گفت

 هانگشتا و بود جلو هاش پاشنه

 .«عقب به
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 امروز اون امان».« ردک تمام ور تافتون تمام! امان ن،ک نگاش»

 هاجن.« رفته اشمعده تو جن یک نمک رکف. ستین بشو ریس

 هک افتاد یمرد ادی او سؤال نیا با نه؟ مگه دارند یادیز یاشتها

 الغر بودند ربوده را شیغذا چشمش جلو هاجن هک نیا از بعد

 سک ادی به گرید یجا رفت ذهنش دوباره. بود شده الغرتر و

 .فتادا یگرید

 آدم ستین خوب» :گفت لرزان و ترس از کیحا یصدا با امان

 هک یوقت.« ارباب خوره یم غذا باهات داره جنازه یک هک نهیبب

 یمدت یبرا دیرس گوشش به خواب نیا قصه یمولو صاحب

 هک چه آن اما د،یبده صدقه و دیبرو هک گفت بعد ماند، تکسا

 از او و شد خراب کمل تمام. ستین برگشت قابل شده مکح

 مثل گورستان بر و دور -شد یشانیپر دچار غصه و غم دست

 شده لیتبد استخوان هکت یک به فقط و زدیم پرسه هاوانهید

 نفس و رفتیم راه هنوز هک اگرچه مرده، یک نیع بود شده. بود

 .دیکشیم

 الغر. شدیم رد چشمش جلو از بود زنده مرده یک هک یمرد

 دایپ شیهاچشم ریز دیسف یهاحلقه بامبو، ین یک مثل بود

 نان دستش در. داشت یاخورده بهم و شانیپر یموها بود، شده

 طرف سرعت به -بود چاندهیپ یاحوله یال هک داشت تافتون

 رتیح کردینم دایپ جا آن هک را یسک رفت، گورستان مسجد

 شیدرو بود زنده مرده هک یمرد. شدیم هاکوچه آوراه و کردیم

 بابا،» :کردیم ناله هک بود دهید مسجد یکنزد ار یریفق

 نیا» :بود گفته او به و بود شده یکنزد ریفق به او «.امگرسنه

 عجله با بعد و.« آورمیم غذا یمقدار تیبرا من بابا، بمان جا

 هر او روز سه مدت به. ندک جمع صدقه یمقدار تا بود رفته

 یمقدار سوم زرو ،کردیم انداز پس گرفتیم هک یپول مقدار

 تسین جا آن ریفق شیدرو دید هک یوقت برگشت، و دیخر غذا

 دبع بود؛ مانده رانیح کامالً  بود؟ زده بشیرغ جاک. ردک تعجب

 هک یوقت. بود گشته او دنبال به وچهک به وچهک رانیح و آشفته

 مانه به بود برگشته دوباره ابد،یب تواندینم را او جاک چیه دید

 انیم در سرگردان دوباره بعد و بود هردک شروع هک ییجا

 دهش او عادت نیا بعد. بود گشته ریفق مرد دنبال به گورستان

 با و دیخریم غذا کردیم جمع هک یصدقات با رهایفق یبرا بود

 مرد هک یوقت. رفتیم گورستان مسجد طرف به بلند یهاقدم

 بعد ،دیبجو را او تا گشت یبرم شهر به ،افتیینم جا ان را ریفق

 بعد و .گورستان طرف به گشت یبرم سرگردان یخال دست

 از بود ردهک ریتسخ را او روح طانیش هک دیدیم را یمرد

 سنگ با را خودش یه و دیکشیم داد اچهیدر ور آن یگورها

 به تا بود آمده رونیب گورها انیم از مرد نیا. کردیم مجروح

 رفط به و بود هشد بلند قیقا یرو از مرد نیا برود یسک دارید

 یوقت و.« نکن رها درد نیا در مرا خدا، را تو» :دیکشیم داد او

 ات بودند شده جمع مردم بود ردهک کتر را او یطانیش روح هک

 و ودب نشسته و دهیپوش لباس هک او دنید با هاآن. نندیبب را او

 دبو چه حادثه نیا -بودند ردهک تعجب بود جا به عقلش کامالً

 ؟بود داده رخ حادثه نیا شیپ مدت چند بود؟ آورده ادی به او هک

 یحوادث یادآوری از و بود داشته برش ترس رهاکف نیا با ناگهان

 .بود مانده متعجب بود آمده شیپ شیبرا قبل هامدت هک

 یبیعج یجاها چه به ارشکاف رشته هک کردیم تعجب نیا از

. آوردیم مه نارک را بیعج نیچن نیا خاطرات و کشاندیم را او

 و ارکاف از ناگهان! بودند یرمنطقیغ ارکاف از رشته نیا چقدر

 برود و ندک کتر را اتاق گرفت میتصم. دیترس خود تامالت

 تا شود پرت یگرید یزهایچ به حواسش هک ییجا رونیب

 .ندک یراحت احساس

 نیا با. ردک توقف ناگهان بعد رفت، گرید وچهک به یاکوچه از

 نیا گورستان؟ طرف به ؟رفتیم جاک شتدا بلند یهاقدم

... است؟ ریفق شیدرو همان نیا ایآ بود؟ مسجد دامک مسجد

یم الم به راه نیا. برد یپ شیارکفراموش به یبارگ یک به بعد

 ریفق بود، جاک مسجد هک کردینم یفرق. گورستان به نه رفت

 دونب و دید را یهتل جلوتر. قبل مثل .بود ستادهیا آن هیسا ریز

 هک ردک رکف. شد دهیشک آن طرف به شیپاها بخواهد هک نیا

 هب. بنوشد ییچا و ندک استراحت جا آن در یمدت بتواند دیشا

 قعمو انسان هک را ارشکاف زدن پرسه جلو توانستیم صورت نیا

 .ردیبگ شودیم آن دچار ییتنها

 داشت یادهیچروک و اهیس و یسترکخا یاچهره هک شخص آن

 به یبزرگ و فیثک انکآچ و آمدیم نظر به دهیخم هم یمک و

 چپ به هک نیا بدون و بود شده خم شیغذا یرو بر داشت تن

 دنید با. خوردیم داشت گرگ یک مثل ندکب ینگاه راست و

 یآدم جور چه گرید نیا. خورد هم به حالش او خوردن غذا وضع

 روز چند. خوردیم دهیند غذا دیپد دیند یهازده کفل مثل بود؟

یم غذا وضع نیا به داشت هک یسک بود؟ نخورده غذا هک بود

 شانگشت سر با را اشکاسه عیسر و دیشک دست خوردن از خورد

 هکت یک سر آخر و دیسیل را شیهاانگشت تمام بعد و ردک زیتم

 روعش تمام قناعت با و بود گذاشته ینارک هک برداشت استخوان

 یبعص شخص نیا به بتعج با یمدت یبرا او. آن دنکیم به ردک

 .خورد هم به حالش او شرمانه یب حرص از وبعد بعد رد،ک نگاه

 هب بخواهد خود هک نیا بدون گاه به گاه اما برگرداند، او از چشم

 هورت یصدا ای و شیهالب ردنک ملوچ و ملچ از. کردیم نگاه او

 بار یک. بردیم لذت آن خوردن از داشت هک استخوان دنکیم

 آدم نیا اصالً ایآ هک ندیبب تا ردک او به ینگاه تیطعقا تمام با

 زیآم مسخره رتیح با همراه کش حس یک بعد غول، ای است
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 از دقت به! نباشد زادیآدم هم دیشا داندیم خدا. ردک غلبه او بر

 بار یک...  هک نیا ای بود؟ زنده او ایا. ردک یبررس را او باال تا سر

 االتیخ دام در دوباره هک برد یپ و شد پاره ارشکاف رشته گرید

 یزیم پشت و ردک عوض را زشیم او. است شده گرفتار ظن و

یم داشت گرگ مثل هک باشد یشخص به پشتش هک نشست

 رشکف به دنشیند با دیشا .افتدین او به چشمش گرید هک ،خورد

 زیم یرو بر هک را ییهاروزنامه تا خواست گارسون از. نباشد هم

 به ردک شروع املک توجه با و اوردیب شیبرا را بود ندهکپرا

 .هاآن خواندن

 دهش شتریب برش و دور یصدا و سر هک ردک حس یمدت از بعد

 برش و دور یزهایم تمام. برداشت چشم روزنامه یرو از. است

 نیا زهایم انیم در تمام یاریهش با هاگارسون و بود شده پر

 وارید یرو ساعت به چشمش بعد. رفتندیم طرف آن طرف

 بار هر و شدیم باز یه در! بود ناهار وقت پس -افتاد روبرو

یم صحبت داشتند بلند یصدا با هک فروشندگان از یادسته

 یزیچ ناگهان. شدیم اشغال گرید یزیم و شدندیم وارد کردند

 ایآ. ردک نگاه را برش و دور و برگرداند را سرش و آمد ادشی به

 مک مک. دنیشک نفس یراحت با ردک شروع و! خوب بود؟ رفته او

 برگردند شدندیم مجبور نوآمدگان هک شد شلوغ چنان هتل

 خوردن هم به آزار گوش یصدا. کردندینم دایپ یخال زیم چون

 و آمدیم یزیم هر سر از هابشقاب یرو بر هاچنگال و قاشق

 داشتند واقع در ،خوردندیم را شانیغذاها عجله با داشتند مردم

 چهره به رد،ک نگاه زهایم یک یک به. دندیبلعیم را نشایغذا

 شده شان چه مردم نیا. ستینگر دقت با هایمشتر کت کت

 و شد دهیشک و دراز هاآن یهاچهره هک ردک حس مک مک بود؟

 هب ردندک شروع الشیخ در ایگو ییهاهیسا. پهن شانیهاچانه

 یاصد نانچ با و شد دایپ بدنش در یلرزش ناگهان اما دن،یچرخ

 ینارک یهایصندل در هک یسانک هک زد صدا را گارسون یبلند

 تکحر نیا از او خود. شدند رهیخ او به رتیح با بودند نشسته

 یک آمد گارسون یوقت هک شد یشانیپر دچار چنان خودش

 پا جا نیا به هک یموقع هک اگرچه داد، سفارش املک یغذا

 یشام پرس یک و یچا فنجان یک به بود قرار بود گذاشته

 اریاخت بدون شیهاچشم دادن سفارش از بعد. ندک بسنده بابک

 عوض اش یخو و خلق گرید حاال اما ینارک یزهایم به رفت

 با خوردندیم غذا داشتند عجله با هک یمردم به حاال. بود شده

 فقط ناهار یبرا ردک رکف خودش با. ردک نگاه یهمدرد حس

 چقدر ساعت یک نیا در شته،گذ همه از. یدار وقت یساعت یک

 ندک پر خرخره تا را مشکش تواندیم آدم خورد؟ شودیم

 و خورد و خوردن به ردک شروع ندک رکف هک نیا بدون .والسالم

 چپاندیم مشکش به عجله با گنده یهالقمه چنان داشت .خورد

 آب یفور اگر هک آمد نظر به و شود، خفه بود یکنزد بار یک هک

 هک یوقت. افتاد رونخواهدیب به خانه اسهک از شیهاچشم نخورد

 داشت عجله نیا با چرا هک گفت خود به خوردیم آب داشت

 نیا ایآ: دیرس ذهنش به یخاص بیعج رکف بعد. خوردیم غذا

 ،خوردیم ساعت نیا در را شیغذا دارد هک یشخص نیا منم؟

 در اطیاحت با و ردک هکت را نان دقت با منم؟ شخص نیا ایآ

 اشچانه جنباندن به ردک شروع توجه بدون و گذاشت انشده

 داشت او هک باشد خودش از جدا ینیماش اشچانه هک نیا مثل

 رکف نیا به داشت حاال. انداختیم ارک به را آن یارهیدستگ با

 بدن انیم در را غذا ریس تمام میتوانستیم اشک یا -کردیم

 ردک رکف خودش با بعد. میکردیم یبررس را آن و مینک دنبال

 کتر را خوردیم غذا داشت هک را یسک زیم هک شودیم ایآ هک

 و خوردیم غذا صانهیحر داشت هک یسک زیم سراغ برود و ندک

 شیاغذ جا نیا دارد هک ستکی نیا ندیبب ندک نگاه نقطه آن از

 ایآ هک میدانستیم اشک یا منم؟ واقعاً فرد آن ایآ. خوردیم را

 هک اشک یا و م،یهست ما خود ما واقعاً  ایا م،یدار وجود واقعاً ما

 ار نفسمان ارباب تا میداشت اجیاحت خداوند نفس دنیدم به ما

 همان الیخ دوباره بعد و! بخشد یخالص طانیش شر دست از

 حاال اما. ردک اشغال را ذهنش بود برخاسته گور از هک یمرد

 برخاسته ورگ از هک یمرد الیخ ایآ: آورد هجوم او بر تازه کش

 ای -بود سکع بر هک نیا ای و بود ردهک اشغال را او ذهن بود

 بود؟ برخاسته گور از هک بود شده یمرد الیخ وارد او هکنیا

 سرعت حاال اما بود، ردهک شروع شکموها همانند را شیغذا او

 ورک شیاشتها یبارگ یک به .بود شده ترآهسته یمک خوردنش

 یوقت ندک یگرسنگ احساس ستتوانیم چطور گرید حاال. شد

 یسک با یچندان تفاوت او هک بود گرفته را وجودش ترس نیا هک

 به ردک شروع بعد نداشت؟ خوردیم غذا داشت تیعصبان با هک

 ییخبرها ؟خوردیم داشت ییغذا چه حال هر به -ردنک رکف

 فروختن یبرا هک آورد خاطر به را هتل صاحب نیچند به راجع

 یدآورای. بود شده ثبت سیپل دفتر در شاننام رحاللیغ گوشت

 یگرید لقمه نتوانست گرید هک داد انکت را او چنان خبر نیا

 .بردارد

 دید آمد، رونیب ییدستشو از شیهادست شستن از بعد یوقت

 تراح یمشتر کیتو کت. است شده خلوت شیب و مک هتل هک

. ردندخویم آرام و آهسته را شانیچا و بودند داده لم زهایم پشت

 لته با داشت هک یگارسون جز به نبود، یخبر هاگارسون از

ییچا داشت هک یسک دنید با. کردیم زیتم را زهایم یاکهنه

 نیا ایآ هک دیپرس خود از خوردیم ییتنها به یاگوشه در را اش

 یب او ظن هک برد یپ یبزود اما ،کردیم نگاه را او داشت نفر

 شاخ ایآ ند؟ک تماشا مرا دیبا او اچر. است بوده احمقانه و جهت
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 ندبل یصدا با او هک یوقت بعد، است؟ شده سبز من سر یباال

 گوشه از. بود ردهک نگاه را او تعجب با بود زده صدا را گارسون

 یقبل شخص همان او. شد مطمئن و ردک ینگاه او به چشمش

. داد دست او به یگیسراسم احساس انسکس نیا از بعد اما. نبود

 عجله با بماند، هتل در خواهدیم یمدت چه تا دیپرس خود از

 .گذاشت رونیب به پا و ردک پرداخت را حساب صورت شد بلند

 الشدنب به. بود شده اتوبوس ستگاهیا وارد االن نیهم یاتوبوس

 در و شد اتوبوس وارد و شد تیجمع یقاط شود، سوار تا دیدو

 آن ،یبعد گاهستیا در اما. گرفت جا خلوت ییجا آخر یصندل

 و شد، پر هم اتوبوس آخر یهایصندل هک شد سوار مسافر قدر

 قرار هاآن انیم در بود نشسته تیجمع یشلوغ از دور هک او

 او. دیجنبیم دائم بود نشسته او یکنزد هک یسک چانه. گرفت

 از داده تفت نخود یبو. دیجویم داده تفت نخود مشت یک

 .زدیم هم به را او حال آمدیم او طرف به بود شده بلند دهانش

 یمرد همان یمرد ادی به را او دیجنبیم دائم هک او چانه دنید

 دست از گرید حاال اما ،خوردیم غذا داشت صانهیحر هک انداخت

 ردنک رکف چقدر ردک رکف خود با بود شده خسته ارکاف نیا

 ،چسبدیم آدم به طانیش یک مثل یرکف -است نندهک خسته

 را یغول یک بعد کندیم سوراخ داخل به موش ثلم را راهش

 شانیدایپ هاغول از یانبوه هک کشدینم یطول و دهدیم پرورش

 دنب به ورود از بعد: شاندک سؤال نیا به را او رکف نیا. شودیم

 روح هک است ذهن خود ایآ ؟ردیگیم یجا جاک یطانیش روح

 شودیم ایآ ؟ردیگیم ییجا نفر یک درون در هک است ثیخب

 نیا دنبال به رد؟ک خارج ذهن از یقیطر به را ثهیخب روح نیا

 شالیخ. ندک تصور مغز بدون را یشخص هک ردک یسع او ارکاف

 را هاآن خودش بعد ردک تصور را بیغر و بیعج چهره چند

 هب اول باشد؟ نداشته سر نفر یک هک نک فرض و. ردک رانیو

 رنف یک -گرفت یخاص لکش جیتدر به اما آمد، بیعج نظرش

 فک یرو بر را سرش سر یب لخت شخص نیا. سر یب لخت

. رفتیم باال داشت یمسجد یهاپله از و بود گذاشته دستش

 یرعتس همان به را ریتصو نیا. ترساند را او ناگهان ریتصو نیا اما

 یشلوغ علت به. ردک کپا بود داده را شدنش دایپ اجازه هک

 جدا تیجمع از را خودش یالحظه یبرا. ردک یخفگ احساس

 را او تازه یهوا. برد رونیب نیماش شهیش از را سرش و ردک

 یکترسنا نیتمر هم دنیشیاند ردک رکف خود با او. آورد سرحال

 ذهنش از را حال و گذشته به مربوط ارکاف تا ردک یسع و است،

 در بله،. کردینم رکف زیچ چیه به واقعاً حاال او. زدیبر رونیب

 و ارکاف بود، ندهکپرا شمار یب خاطرات از یرغبا ذهنش

 معلق ذهنش یهوا در هک بود یطوالن یمدت غبار نیا. رهایتصو

 داشت جیتدر به اما بود زده خی جا آن در هک نیا مثل بود،

یم لکش داشت شده کپا مهین مبهم یاهیسا و شدیم ندهکپرا

 مرده هک یسک زنده، مرده بود، برخاسته گور از هک یسک -گرفت

 الشیخ گرید بار یک. سر یب لخت شخص بود، نمرده اما بود

 از بود دهیترس فعال یهاالیخ از او حاال هک اما شد، یجانیه

 پنجره از را سرش گرید بار یک. ختیگریم آن یهادام دست

 رفت؟ خواهد راه یگرید مدت چه نیماش. برد رونیب نیماش

 وا حال چنان اما. تداش یادیز فاصله جا نیا تا آخرش ستگاهیا

 .شد ادهیپ یبعد ستگاهیا در هک بود خورده هم به

 یرو بر مضطرب یسروصدا پر یهاکالغ. بود غروب باً یتقر حاال

 ار شانیهابال یلیدل چیه بدون سپس و بودند رفته درختان

 باال قدر آن پرستوها از یادسته. بودند ندهکپرا هوا در دوباره

 هک یسگ. دندیرسیم نظر به نکسا نییپا نیا از هک بودند رفته

 یهامقد یصدا دنیشن با بود نشسته آرام ابانیخ از یاگوشه در

 یصدا با و ردک ینگاه او دقت به برداشت، باال را سرش او

 جاده از نشود رد سگ جلو از هک نیا یبرا. ردک خرخر یاآهسته

 به هک بود نگذشته یمدت هنوز. گذاشت جلو به قدم و گذشت

 همان در و افتاد ردنک خرخر حال در او به شده رهیخ سگ رکف

 ادی به ردک یسع و است، پنجشنبه امروز هک آورد ادی به حال

 لیدل. برگشت و ردک یثکم. بود اهیس سگ آن ایآ هک اوردیب

 همه یبزود هک ردک رکف فقط او. نبود برگشتش یبرا یا موجه

یم آن یجا هب رفت، شهر به دیبا چرا شد، خواهد درست زیچ

 دقت به شد رد جاده از یوقت حال، هر به. خانه برگشت توان

 با. ردک نگاه بود یطوالن یراه هک را جاده امتداد و برش و دور

 بشیغ توانستیم جاک لحظه چند نیهم در سگ ردک رکف خود

 و بود، اهیس سگ هک اوردیب ادی به توانستیم حاال. باشد زده

 روح وانیح آن ندکن دیپرس خود از بود، پنجشنبه غروب حاال

 وانیح آن ایآ هک بود کش به یطوالن یمدت یبرا. باشد ثهیخب

 لوج از و دیچرخ وچهک به یوقت و نبود، ای و بود سگ یک واقعاً 

 انانو هک یاقابلمه انیم از خوشبو و گرم بخار شد رد یینانوا

 ارناه یبرا هک انداخت رکف نیا به را او بود برداشته را درش

 اب و ردک یگرسنگ احساس ناگهان. بود نخورده چیه باًیتقر

 حال، همان در اما. زدن قدم به ردک شروع استوار و تند یهاقدم

 ودب سگ وانیح آن ایا. بود زده بشیغ هک بود سگ آن ادی به او

 جلو از شیخرخرها و او شده رهیخ ریتصو دوباره وقت آن نه؟ ای

. ردک خرخر بیعج یرجو من دنید با سگ. گذشت چشمش

 نم ایآ ستم؟کی من. شد جیگ و... نبود سگ سگ، آن اصالً نه،

 حس او بعد. گرفت فرا یسرد عرق را بدنش هستم؟ من خود

 دهش دهیشک شیپاها بود، استخوان مشت یک فقط او هک ردک

 ■ .بود اشگرسنه یبدجور او و بودند، شده دراز و بودند
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 «بز برهمن» داستانترجمه  
 «علی مالیجردی»؛ مترجم «انتظار حسین»یسنده نو 

 

 چون هک داشت خانه یبرهمن نکد در نارمادا رودخانه نارک در

 یبدبخت یک تنها. نداشت یغم دیرسیم دهانش به ئستش

 پسر فرزند او هک بود نیا آن و بود ردهک منقص را او شیع 

 .نداشت

 دیچرخیم روستاها در بود حق نفسش هک یمرد روز یک

 رفت، شیدرو شیپ برهمن. دیشک هاآن یروستا به ذرشگ

 گرم دم از ش،یدرو» :گفت و افتاد او یپا به برهمن مرد یپاها

 .«خواهمیم پسر من. نک من شامل را خود رحمت خود

. نک یقربان بانو زدیا انیخدا قربانگاه در را یبز» :گفت شیدرو

 .«شد یخواه فرزند صاحب تو و شد خواهد تو شامل او رحمت

 و مبادا با را بز و دیخر یبز فوراً برگشت خانه به برهمن یوقت

 هک بود دواریام او. ردک چاقش یفراوان یهایخوردن گرید و وهیم

 طاع تپل و چاق یپسر او به یچاق نیا به بز دنید با بانو زدیا

 را ییزهایچ داشت هک یحال در بز. ردک خواهد

 بز. دیخندیم خوردیم بودند ختهیر جلوش هک

 یعصبان باعث نیا و دیخندیم و دیخندیم یه

ینم را او خنده لیدل هک بود شده برهمن شدن

 یا» :ردک سؤال وانیح از عاقبت برهمن. دانست

 «ست؟یچ ات خند لیدل بز

 ردیگیم امخنده یلیخ من. برهمن یا» :گفت بز

یم یگرید اسم چه است، روزگار چرخش نیا. روزگار یباز از

 االح بودم برهمن من و یبود بز یزمان یک گذاشت؟ آن بر توان

 .«بز من یبرهمن تو حاال. شده سکبرع

 «؟یزنیم حرف یزمان چه از تو بز یا»

 تایرامادیکو راجا هک زنمیم حرف یروزگار از من برهمن یا»

 صاحب برهمن من زمان آن. کردیم یمرانکح انیوجی تیوال بر

 یک اال بود ردهک عطا زیچ همه من به خدا. بودم نیوجی نام

 واقعاً  را من ،دادیم آزار را من ذهن یلیخ مسئله نیا. پسر

 کتار هک یشیدرو به را میآرزو من. بود ردهک کغمنا و چارهیب

 یربانق را یبز بانو زدیا نام به هک خواست من از او. گفتم بود ایدن

 شروع یمغذ یهایخوردن دادن با و دمیخر یبز فوراً من. نمک

 انوب زدیا هک بود نیا ارک نیا از من قصد. ردمک ردنشک چاق به

 .«یبود بز آن تو برهمن یا. ندک عطا یتپل و چاق پسر من به

 دهان به انگشت برهمن و ماند خاموش بز حرف نیا گفتن با

 چاق به ردک شروع قبل مثل و انداخت ینارک را چاقو. ماند

 خواست و. برداشت را شیچاقو دوباره روز چند از بعد. بز ردنک

 

 

 هیهد وبان زدیا به یقربان عنوان به را آن الشه و ببرد را بز یگلو 

 یبرا ردک جمع وانیح جلو غذا یادیز مقدار شتن،ک قبل. ندک

 را اشپوزه بز. باشد ردهک ریس را وانیح بار نیآخر یبرا هک نیا

 هیگر به ردک شروع یها یهاناگهان یول ردک غذا وتک انیم در

 .ردنک

 یا» :دیپرس یشگفت با و ردک رتیح بز هیگر دنید با برهمن 

 «؟یکنیم هیگر چرا بز،

 رابر تیچاقو تو امروز هک کنمیم رکف نیا به یوقت برهمن، یا»

 هک هست یگرید یسک فردا افسوس،. یمالیم من گردن

 را ارک نیا تو هک طور همان بگذارد تو گردن بر را شیچاقو

 .«یردک

 یسک هک ستمین بز گرید هک من بز، یا» :گفت و دیخند برهمن

 گرید من. ببرد بانو زدیا جلو ردنک یقربان یبرا ذهنش در را آن

. امگذرانده را بودنم بز نوبت خود گذشته یزندگ

 حاال. شده تمام و دهیرس سر به من بودن بز سهم

 .«دارم تعلق هاانسان عالم به من

 هک قبول بتهال» گفت و دیشک دل ته از یآه بز 

 دنیبر از بعد اما. یدار تعلق هاانسان عالم به تو

 یاهنخو یباق انسان گرید تو تیچاقو با من یگلو

 .«ماند

 «شود؟ یجور نیا دیبا چرا»

. دهدینم قد نیا از شتریب من عقل هک کنمیم اقرار برهمن یا»

یم را یگرید خون نفر یک یوقت هک هک دانم یم قدر نیا اما

 دیایب ایدن به انسان یک مثل هک نیا حق از را خودش او زدیر

 گوناگون یتولدها عذاب از دنیشک رنج از بعد. کندیم محروم

یم ار اعمالش ثمره شخص هک امدهیرس تهکن نیا به یسخت به

 .«یدرویم همان یارکب چه هر. خورد

 شیچاقو دوباره. شد دل دو دوباره برهمن حرف نیا دنیشن با

 شیچاقو هک کردینم جرات روز نیچند یبرا. تگذاش نارک را

 دهش غره خود به زین بز حاال. بگذارد بز یگلو بر و اوردیدرب را

 مکش کردیم فراهم شیبرا برهمن هک یخوب یغذاها با و بود

 .کردیم نشخوار و دیخوابیم را روز تمام و کردیم یچران

 نبرهم روز یک چون. دیشکن طول یادیز مدت وضع نیا اما

 لبه مهارت با و آورد رونیب را شیچاقو و ردک آماده را خودش

 نشجا نجات یبرا بز نیا هک دیفهم برهمن. ردک زیت را شیچاقو

 اگر د،یخند بز اگر هک گرفت میتصم بار نیا. است زرنگ یلیخ

 پاهای رفت، درویش پیش برهمن

: گفت و افتاد او پای به برهمن مرد

 رحمت خود گرم دم از درویش،»

 پسر من. کن من شامل را خود

 .«خواهمیم
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 هک ندهد امان را او ردک موعظه ای و خواند آواز ای و گرد هیگر 

 ارشک و بگذارد شیگلو بر را اردک دیبا او. شود خالص دستش از

  ار عزمش و ردک رکف موضوع به راجع یطوالن مدت .ندک تمام را

 .شد اردشک ردنک زیت سرگم و ردک جزم

 با قبل مثل اما. دیرسیم نظر به رام و کغمنا بز بار نیا اما

 .یصحبت ای و یاهیگر نه و بود ارک در یاخنده نه اردک دنید

 در را اردک نیا ؟یتکسا قدر نیا چرا بز، یا» :دیپرس برهمن

 چیه تو و هستم ارتک ردنک تمام آماده هک ینیبیم من دست

 .«یآورینم زبان بر یاکلمه

 احمق یک با ردنک صحبت» :گفت و دیشک دل ته از یآه بز

 تو تینصح به را وقتش آدم هک است فیح. ندارد یادهیفا

 دو ما گردن. ردک عوض شودینم را نفر یک سرنوشت. بگذارد

 است نیا تفاوت تنها. است بسته هم به ینامرئ یارشته با نفر

 یگرید و شود جدا امروز است نکمم هاگردن نیا از یکی هک

 .«فردا

 مشیتصم از زود اما برگشت مشیتصم از برهمن زین بار نیا

 یلوگ دیبا من بز، یا» :گفت ردنک رکف یمدت بعداز و برگشت

 یقربان وبان زدیا شگاهیپ در را تو دیبا من. دابادبا چه هر. ببرم را تو

 بز به یبعد تولد در نگذارد هک ندارد وجود یراه ایآ اما. نمک

 «دهد؟ نجات اردک ریز از را میگلو هک یراه شوم؟ لیتبد

 یوآرز اول دیبا تو برهمن، یا» :گفت و ردک رکف یمدت یبرا بز

 تیآرزو برآوردن تو یبرا هک نمیبب من بعد ینک برآورده را من

 .«نمکب توانمیم ارکچ

 «ست؟یچ تو یآرزو»

 بر را اتیگ هشتم فصل دیبا تو من یگلو شدن دهیبر محض به»

 نم بدن یرو بر آب مشت یک و یبخوان شده دهیدر یگلو یرو

 خواهم نجات ررکم یتولدها دست از من قیطر نیا به. یزیبر

 .«دیرس خواهم یرستگار به و افتی

 خواهم عمل ییبگو تو هک طور هر. تخت التیخ ن؟یهم همش»

 .«ردک

 و واندخ بلند را تایگ هشتم فصل بز یگلو دنیبر از بعد برهمن

 رآمدد بودن وانیح پوست از فوراً بز. دیپاش الشه بر آب یمشت

 مقدس را آن خداوند هک باشد یآسمان جرم هک نیا ییگو و

 تبرگش نبرهم طرف به بز. شد بهشت به ورود آماده باشد ردهک

 لفص خواندن با تو. یردک یخوب من به تو برهمن یا» :گفت و

 برهمن یا. یداد نجات دوباره تولد چرخه از را من تایگ هشتم

 ینشو متولد بز هک هست حواست تو چون. نک گوش خوب حاال

 طور آن خودت هک یزمان تا یهست خالص شدن بز رنج از

 یوس به و ردک تن رب یاله جامه بز حرف نیا گفتن با .«یبخواه

 .گرفت اوج برهمن روح بز یهاحرف دنیشن با. شد عازم بهشت

 رختخواب طرف به شب آن یشاد و شعف احساس با برهمن

 .دییزا یپسر ماه نه از بعد و شد حامله همسرش. رفت همسرش

 هک افتیدر یناراحت با برهمن هک بود آمده ایدن تازه پسرش

 نبرهم بار نیا. ندک رها را شیفان جلد دیبا و شده تمام وقتش

 یزندگ افتیدر هک دیشکن یطول اما. درآمد یمونیم لکش به

. ندارد شیآسا یالحظه و است عذاب و رنج از پر مونیم یک

 یقحط دچار شورک هک بود شده متولد مونیم یزمان متاسفانه

 وضع نیا با. مردندیم یگرسنگ از دسته دسته مردم. بود یبد

 مدت چند یبرا ند؟ک دفع را شیگرسنگ نستتوایم چگونه او

 آخر بود؟ یخال مشکش شهیهم هک یوقت بماند زنده توانستیم

 بدن به مونیم بدن از روحش. دیشک پر بدنش از روحش سر

 .افتی انتقال یسگ

 یک سر بود مجبور او. داشت یسخت روزگار یسگ یزندگ در

 هک یگس هر با سر آخر و بجنگد هاسگ گرید با استخوان هکت

 به او بار یک. شدیم تمام او شدن یزخم با شدیم ریدرگ

 او خانه صاحب. ردک یاقابلمه انیم در را اشپوزه و زد یاخانه

 زد او به یمفصل کتک و ردک ریدستگ جرم ابکارت نیح در را

 به چهوک از لنگان لنگ هک یوقت. ستکش شیپا یک هک یطور

 یبرا طانیش و ضولف یهابچه گذشتیم هاابانیخ و وچهک

 خوردن کتک نیا. کردندیم پرتاب سنگ او طرف به حیتفر

 همه نیا توانستینم گرید و بود ردهک چالق را او یشگیهم

 نیا با. داد جان یدینوم با او و ندک تحمل را عذاب و نجهکش

 قالب در یمدت از بعد و گذشت تولد نیچند چرخه از او وضع

 تکفال و یبدبخت با هم او یابهگر یزندگ. درآورد سر گربه یک

 دهش متولد گربه عنوان به آن در هک یشهر آن یهابچه. گذشت

یم تیاذ را او یاگونه به شهیهم و بودند طانیش یلیخ بود

 هک وقت هر. بود ناآشنا گوششان به مروت و رحم لمهک. کردند

 دنبال به و بستندیم گردنش به ینخ افتادیم هاآن دست به

 یحت. زدندیم خوردیم تا را او هاآن. دندیکشیم خودشان

 او یپا یسگ بار یک. گذاشتندیم جانش به سر محل یهاسگ

 .ردک جان مهین را او و ردک یزخم را

 تعدادش و بود هم غصه و غم داشت هک ییهایزندگ اندازه به

 هکبل نبود دوباره تولد و تولد لیدل به نیا. بود شمار یب هم

 هب رنج با همراه و حزنآلود ییصدا با او. بود غصه موغ از یارشته

 از یلکش چیه در شیآسا یاذره ایآ خدا یا» :دینال خدا درگاه

 یزیچ دوباره تولد و تولد هودهیب ارک نیا ایآ «ست؟ین یزندگ

 دلش او بود؟ شیهایبدبخت قهرمان او هک یاحماسه جز به نبود

 سخت چقدر یندگز هک کردیم کدر حاال. بداند خواستیم

 هاآدم .نداشت یتیاهم و یمعن چیه یزندگ. هودهیب و است

 یزندگ یک به شدن وارد با درخشان یفصل هک بودند دواریام
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 رییتغ یزندگ لکش فقط اما. شود گشوده شانیرو جلو دیجد

. ماندیم یباق بار بتکن و کغمنا قبل مثل زیچ همه و افتییم

 تینها تا و مرگ تولد، مرگ، داد، مهادا دوباره تولد و تولد به مرد

 او اقبال و بخت در چه آن داشت؟ ییمعنا نیا اصالً ایآ. یبدبخت

 .بود رنج و رنج بود

 دهیرس آن وقت و شده خسته گرید هک ردک رکف برهمن آخراالمر

 یاهدفع یک. بدهد انیپا مرگ و تولد باز و تولد چرخه نیا به هک

 تهگف چه او به برود بهشت به هک نیا از قبل بز هک آمد ادشی

 همه نیا پس شدیم متولد بز صورت به او عاقبت اگر. بود

 به ارض هک بود بهتر بود؟ چه یبدبخت و یچارگیب یتو یزندگ

 به توانستیم صورت نیا در. شود بز یک به لیتبد و بدهد داده

 را تایگ فصل نیهشتم او شتنک موقع هک ندک التماس صاحبش

 باعث راک نیا دیشا بپاشد اشالشه بر آب یمشت و بخواند بلند

 و ابدی ییرها مرگ و دوباره تولد و تولد چرخه نیا از او تا شود

 .برسد یرستگار به تا ندک کمک او به

 یبز لکش به و داد جان زهایچ نیا به ذهنش دادن زکتمر با

 هب لیتبد یدرماندگ یرو از برهمن هک حالت نیا در. شد متولد

 موقع به را تایگ فصل نیهشتم صاحبش تا بود دواریام و شد بز

 یتگاررس به تا بپاشد اشالشه بر آب یمشت و بخواند شتنشک

. دز رقم را زهایچ نیترمنتظره رهیغ شیبرا سرنوشت اما. برسد

 بز زدن کتک با او. بود باز شعبده یک بود دهیخر را او هک یمرد

. دادیم ادی ار دف ضرب با دنیرقص حقه او به شب و روز هر

 چهار آن یباال هک داشت یچوب هیپا چهار یک نیچن هم مرد

 تا کردیم وادار را او تردست مرد هک نداشت جا شتریب انگشت

 بر زب هک یوقت. ستدیبا آن یرو بر شیپا چهارتا ردنک جمع با

 .کردیم سالم هایتماشاچ به دیبا گرفتیم قرار آن یرو

 ردنک تمام و برهمن به مناسب یهاآموزش ردنک منتقل از بعد

 شینما و رفتیم گرید شهر به یشهر از تردست مرد مراحل

 همراه بز با را او هک داشت هم ماده مونیم یک او. کردیم اجرا

 هرش یک از هم به یطناب با مونیم و بز گردن بستن با. کردیم

 خودش دور را مردم و زدیم دف تردست. رفتیم گرید شهر به

 یرو را بز بعد. آورد یدرم رقص به را مونیم بعد و کردیم جمع

 کردیم وادار را او و ستاندیایم یچوب هیچهارپا یرو شیپا چهار

 گذارها و گشت و سفرها نیا یط در. ندک سالم هایتماشاچ به تا

 را مردم معمول طبق و دیرس نیوجی شهر به تردست روز یک

 بر بز هک یوقت. ردک شروع را ششینما و ردک جمع خودش دور

 پسر بز ندک سالم هایتماشاچ به تا شد بلند هیپا چهار یرو

یم فک داشت یخوشحال با هک دید تیجمع انیم در را خودش

 هیچهارپا یرو از و ردک خفت و یخوار احساس یلیخ بز. زد

 رب دوباره را او یباز زبان با تا ردک تالش تردست. آمد نییپا 

 اجرا از بز اما رد،ک دیتهد بعد نشد ماا شاندکب هیچهارپا یرو

 را بز رفتار سوئ نیا هک بود باهوش قدر آن دست تر. زد سرباز

 حیوضت او. بود شینما از یقسمت نیا هک گفت او ندک یالپوشان

 .است قهر مونیم با هک کندیم وانمود واقع در بز هک داد

 هک یطور انداخت نیزم بر را خودش بز دندیرس خانه به یوقت

 را شیغذا هک یوقت. رفتیم رونیب داشت بدنش از جان ایگو

 هاکردن متقاعد تمام برغم. برگرداند آن از را صورتش او آوردند

 و افتاد نیزم یرو بر را شب تمام. ردک یخوددار خوردن از بز

 نیا خدا، یا» :گفت خود به بز. ردک رکف خود تیوضع نیا بر

 ولدت بز یک عنوان به برهمن هک یشخص است؟ یقدر و قضا چه

 نیهم کفل رسم ایآ. بردیم لذت خود وضع نیا از بود افتهی

 او. زد حلقه چشمانش در کاش بود؟ یزندگ نیا اسم ایآ بود؟

 لشکش نیبدتر نیا داشت هک ییهایزندگ تمام از هک دیفهم

 نیتوه و ذلت احساس قدر آن او. آمدیم نارک آن با دیبا هک بود

 ردهک بدتر را وضع چه آن. بود ردهکن یزندگ یهاشکل گرید در

 هب تولد یک از او. بود شده یابد یزندگ نیا هک بود نیا بود

 انداخته ریزنج او یپا به یزندگ نیا. بود افتهی راه یگرید یتولد

 هم او یپا به یزندگ نیا. ندک رها را خود تا دادینم اجازه و بود

 اردک تا داشت نتظارا او هک یشخص و. بود دهیچسب ییزالو چون

 نیا از او دیبا چقدر. بود زده بشیغ ظاهراً بگذارد شیگلو بر

یم گرانید هکمضح را خود دیبا چقدر ؟دیکشیم رنج یزندگ

 یبرا. شد یجار یبهار ابر همچون چشمانش از کاش ؟کرد

 با ردک شروع بعد و دیشک دراز نیزم یرو بر یطوالن یمدت

 بز هک برهمن مرد ردنک بع بع یصدا. ردنک ناله به بلند یصدا

 دلگ تا دو ت،یعصبان با. آشفت را تردست مرد خواب بود شده

 نیا فطرت بزپست نیا چرا خدا، یا» :گفت و زد بز به مکمح

 انداخته؟ راه یا شنگه الم عجب ؟کندیم بع بع همه

 به را او هک یچوب از را بز دست تر. شدیم یکنزد داشت صبح

یم یاهلک بز دید یوقت. شد رفتن آماده و درک باز بود بسته آن

 کامالً  بز. زد او به مکمح لگد دو ،دیآینم راه او با همراه و کند

 یوقت. افتاد راه به اربابش دنبال به ریز به سر و رام و شد میتسل

 یوجهت قابل تعداد و دیوبک دف بر تردست دندیرس بازار به هک

 یرو بر تا ردک اشاره بز به بعد. ردک جمع خودش دور را مردم از

 بدون برهمن بز .ندک سالم هایتماشاچ به و ستدیبا هیچهارپا

 هیچهارپا یرو بر را جلو یپا دو اول بز. ردک اطاعت چرا و چون

 بادام هک دیترس و دیلرز شیپاها. را یعقب یپا دو بعد گذاشت

 اب بعد یالحظه و ردک مکمح را شیجا بعد اما. فتدیب نیزم بر

 ■ .شد خم هایتماشاچ به احترام رسم به شیهاچشم بستن
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 «گریبان خود -توسعه روستا» دو داستانکترجمه   
 «سمیرا گیالنی»؛ مترجم «اشفاق احمد»نویسنده  

 

 توسعه روستا

ایط ی بررسی شرمردم روستا خیلی خوشحال بودند. پسری از روستایشان وزیر شده بود. به محض وزیر شدن اعالم کرد که قصد دارد برا

نماید. بعد از اعالم او، مردم خوشحال روستا برای استقبال  سیتأسمردم به روستا برود و به منظور توسعه روستا یک مجلس عوام آنجا 

د. کراز وزیر آماده شدند. سایر مسئوالن نیز آمده بودند. او ده به ده بازدید کرد و دستور آماده سازی میدانی برای مجلس عوام را صادر 

روز بعد، کارگران تمام درختان جنگل انبوه بیرون از روستا را بریدند تا به میدان تبدیل کنند تا مردم بیشتری شریک مجلس عوام 

 ■ منترجی شوند و بتواند طرح توسعه آنجا را اعالم نماید!

 

 

 گریبان خود

. در این سالها اسیر محبت هم کالسی گذشتیماز آمدنش سمیر برای ادامه تحصیل از روستای خود به کالج شهر آمده بود. پنج سال 

دوری او را تحمل کند و غزاله نیز او را دوست داشت. روزی غزاله در مورد ازدواج با سمیر با مادر خود  توانستینمخود، غزاله شده بود و 

الدینش، سمیر، غزاله را راضی کرد تا صحبت کرد، مادرش عصبانی شد و درخواستش را نپذیرفت. بعد از رد کردن درخواستش توسط و

 مخفیانه به شهر دیگری فرار کنند.

، شهر را ترک کنند. شدیمسمیر مشغول جمع کردن وسایل به هم ریخته اتاقش بود، قرار بود با قطاری که ساعت یک وارد ایستگاه 

همسایه خانه پدریش بود. پدرش با صدای پر  همانطور که مشغول جمع آوری وسایلش بود، صدای زنگ موبایلش بلند شد. شماره تلفن

 ■ «پسرم! خواهرت از شهر اومده و با یه پسر جوون نمیدونم کجا رفته؟! فوری بیا که آبروی خانواده تو خطره!!»دردی به او گفت: 

 

 
 

 

 



 

 1399 ماه فروردین |چوکماهنامه ادبیات داستانی |صدوشازندهمشماره      112

 «مردانی در آفتاب»رمان   
 «رادمریم نفیسی»؛ مترجم «غسان کنفانی»نویسنده  

 
 و سفید هایدندان و زد پهنی خندلب ابوالخیزران

 .گذاشت نمایش به را درشتش

 :داد ادامه سپس

 دب. برم کویت به باس خودم من باشم، صریح بذار  _

 ببرم خودم با هم رو نفر چند رممی دارم که حاال نیس

 بدی؟ تونیمی چقدر... بزنم جیب به هم پولی یه و

 .دینارپنج _ 

 فقط؟ _ 

 .اینه داراییم همه  _

 .کنممی قبول باشه، _ 

 گام و برد فرو جیبش در را دستانش ابوالخیزران

 . برداشت

 خودش به اگر مروان که بودند بزرگ هایشگام قدرآن

 .کردمی گمش شکبی جنبیدنمی

 اوبه را خودش و بردارد قدم سرعت با بود مجبور پس

 .برساند

 دهانش جلو را انگشتش و ایستاد ابوالخیزران ناگهان

 :گذاشت

 گها اینه منظورم نگو، هیچی کسهیچ به کن، صبر _ 

 هک نده لو تو گیرم،می دینار ده بقیه از دارم من دیدی

 .گرفتم تو از دینار پنج فقط من

 کنم؟ اعتماد بهت تونممی چطور من خوب، اما _ 

 خندلب هم باز سپس اندیشید، ایچندلحظه ابوالخیزران

 :گفت و زد رویش به دندانی پر و پهن

 همب «کویت الصفای» میدونتو رو پول توئه، با حق _ 

 قبول؟ کویت، مرکزی میدون تو کویت، تو... دیمی

 .قبول _ 

 همب باید کنیم، تور هم دیگه مسافر چند باید اما _ 

 .شرطه این. کنی کمک

 دقص اونم که شناسممی ممسافرخونه تو رو نفر یه _ 

 .داره سفر

 روستامون اهلِ. دارم سراغ روکیی منم خوبه، خیلی  _

 یلیخ. قدیم خیلی خیلی دوستانِ  از. بود فلسطین تو

.. .نپرسیدم ازت رو چیز یه اما دیدمش، جااین تصادفی

 سیک چیه؟ تبرنامه کنی؟ کارچی کویت تو داری قصد

 ...داری سراغ رو

 انهش و گرفت را بازویش ابوالخیزران اما. ایستاد هم باز

 .رفتند راه شانه به

 .کنهمی کار جااون برادرم _ 

 ار سرش رفت،می راه سرعت با کهدرحالی ابوالخیزران

 آورد باال را دستش سپس داد، تکان راست و چپ به

 .رسید نظر به ترکوتاه که رفت داخل وگردنش

 چرا دیگه تو کنه،می کار جااون برادرت اگه _ 

 هنوز تو هایسال و سنهم کنی؟ کار خوایمی

 .خوننمی درس دارن و آموزندانش

 قصد االن اما بودم، آموزدانش منم پیش ماه دو تا _ 

 .بدم روخونواده خرج تا کنم کار دارم

 بشجی از را دستانش باراین ایستاد، هم باز ابوالخیزران

 بهش خنده با و ایستاد کمر به دست و آورد بیرون

 :شد خیره

 براتون خرجی یگهد برادرت شد، چی فهمیدم آها، _ 

 نه؟ مگه فرسته،نمی

 ابوالخیزران اما. کرد حرکت باز و سرجنباند مروان

 :کرد متوقفش و گرفت را بازویش

 کرد؟ ازدواج چرا؟ _ 

 از چشمان با خورد، جا جمله این شنیدن از مروان

 سپس شد، خیره ابوالخیزران به زده بیرون حدقه

 :گفت کنانمنمن

 فهمیدی؟ کجا از _ 

.. .بفهمی تا باشی کل عقل هم خیلی نداره لزومی. اه _

 واسه دیگه کنن، ازدواج یا شن عاشق وقتی شونهمه

 .فرستننمی پول خونواده



 

 1399 ماه فروردین |چوکماهنامه ادبیات داستانی |صدوشازندهمشماره      113

. دکشی تیر قلبش و کرد، ناامیدی احساس کمی مروان

 اشفک چون بلکه. نه شد، غافلگیر که دلیل این به نه

 و عمومی معروف، کامالً امر این که آمد عمل به

 در ار بزرگی راز که اندیشیدمی االن به تا ست،اگانیهم

 از خودش جز کسهیچ که کرده حبس خود یسینه

 مادرش و پدر از را راز آن هاماه و هاماه: ندارد خبر آن

 شنودمی ابوالخیزران زبان از حاال و... بود کرده پنهان

 .استبدیهی و معروف ایقاعده که

 ...چرا کنن،یم رو کار این چرا اما، _ 

 تهگذاش خندیدن بنای ابوالخیزران شد، ساکت ناگهان

 :بود

 چون خوشحالم، خیلی کویت بری قراره اینکه از _ 

 زیچی اولین و... بگیری یاد جدید چیز کلی اونجا قراره

 .اخالق بعد پول اول: گیریمی یاد که

 ظهر، از بعد دیدار امید به ابوالخیزران آنکه از پس

 را درونش صبح که خوبی حس تمام از. کرد ترکش

 .بود نمانده باقی هیچ دیگر شست،می

 مادرش برای که اینامه شد چطور که کرد تعجب بلکه

 مقابل در که داد؟ او به خوبی حس چنانآن نوشت

 ...شود برخوردار کمی ارزش از هایشناامیدی تمام

 بام شتپ بر امید و تنهایی تأثیر تحت که ابلهانه اینامه

 به دنیا یگوشهیک محقر و کوچک ایمسافرخانه

 .بود درآورده تحریر یرشته

  داشت؟ ایالعادهخارق چیز چه

 است؟ خبربی جا همه از مادرش که پنداردمی آیا

 بگوید؟ خواستمی چه

 کردن رها که کند قانع را مادرش که داشت قصد آیا

 است؟طبیعی و خوب امری هابچه و کاشانه و خانه

 بود؟ چه بافتنش ریسمان آسمان همه این پس

 .دارد دوست ناپذیر خلل عشقی با را پدرش او

 حقیقت از چیزی پدرش، به او یعالقه و عشق این اما

 .کندنمی کم ترسناک

... ردک فرار پدرش است، پدرش فرار آبستن که حقیقتی

 ...فرار

 نامه برایش و کرد ازدواج زکریا کهوقتی مثل دقیقاً

 باید و توست نوبت: بود نوشته مفیدی و مختصر

 یاد آن از هم چیزی هیچ که اتاحمقانه یمدرسه

 نخودشا که بقیه مانند و کنی ترک را گرفت نخواهی

 .بزند آتش و آب به را خودش زنند،می آتش و آب به را

 .کند جلزولز داغ روغن در و

 .بود زکریا مقابل نقطه عمرش، تمام

 .کنند تحمل را گرهمدی توانستندنمی حتی

 سالِ  ده باید چرا که کند درک نتوانست وقتهیچ زکریا

 مانند مروان کهدرحالی بدهد را خانواده خرج آزگار

 ...بیاید و برود مدرسه به خوشانخوش هابچه

 .شود پزشک که داشت قصد و

 فهمید نخواهد هیچگاه زکریا که گفتمی مادرش به

 ار فلسطین کهمیهنگا زیرا چه، یعنی یادگرفتن که

 خودش قول به و کرد ترک هم را مدرسه کرد، ترک

 داغ روغن در کردن جلزولز و. زد آتش و آب به را خود

 .کرد درک را

 زج کسی آنکه بدون شده عیالوار دیگر که هم اکنون

 را مروان داشت قصد گویا بگذارد، جریان در را مروان

 چه انمرو مگر اما.... دهد قرار خودش وجدان مقابل

 داشت؟ جلورویش ایانتخابی هایگزینه

 .شدن مشغول کار به و مدرسه ترک جز چیزیهیچ

 در جلزولز و زدن آتش و آب به را خود ابدالدهر تا

 .کردن داغ روغن

 تکوی در دیگر روز چند... ندارد اشکالی ندارد، اشکالی

 هن اگر بهتر، چه که کرد کمکش زکریا اگر... بود خواهد

 چطور که داندمی خوب خودش انداخت، اشدست و

 را خودشان که بقیه مثل برساند راه اول به را خودش

 .رساندند راه اول به

 خواهد حواله مادرش برای آورددرمی که را قرشی هر و

 کندمی نعمت غرق آنچنان را برادرانش و مادرش کرد،

 .ودش برین بهشت به تبدیل شانگلیکاه یخانه که

 شانگشتان پشیمانی شدت از پدرش که کندمی کاری

 .بخورد دانهدانه را
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 نبود، بیزار پدرش از هم قدرآن ها،این همه رغم به

 شاندوست کماکان پدرش چون: ستساده هم علتش

 .داشت

 اب تا رفت که سفر از قبل که شد متوجه زمانی را این

 جریان در را مادرش البته کند، خداحافظی پدرش

 مادرش گرنه و رودمی شفیقه یانهخ به که نگذاشت،

 :گفت اوبه پدرش که بود جاهمان... شدمی دیوانه

 جا همه از من دست که مروان دونی،می خودت تو _ 

 .شده نوشته خلقت اول از که چیزیه این کوتاهه،

 :گفت شفیقه

 ماا کنه، زندگی جااین و بیاد که گفتیم مادرت به _ 

 کنیم؟ کارچی دیگه داری توقع نکرد، قبول

 و بود نشسته بز چرم از زیراندازیک روی شفیقه

 .بود افتاده کنارش عصایش

 یزیبای صورت کجاست؟ تا رانش که اندیشید خود با

 هاییمریض تمام مانند را طراوتش و زیبایی اما داشت

 .بود داده دست از دارند، العالج بیماری که

 رلحظهه گویا داشت قوسی چنانآن اشپایینی لب و

 .گریه زیر بزند دارد امکان

 :گفت پدرش

 همیشه... آدمی کارت به... دیناره ده... بگیر  _

 .بنویس نامه مونواسه

 دعا ینشانه به را دستانش شفیقه ایستاد، کههنگامی

 .کرد موفقیت طلب خدا از برایش و برد باال

 در از کهآن از پیش و باریدمی صدایش از البه و عجز

 زیر زد که دید و انداخت اوبه گذرایی نگاه د،شو خارج

 .گریه

 :گفت پدرش و

 .شیرمرد کنه، موفقت خدا _

 .نداشت را اشتوانایی اما بخندد، تا کوشید پدرش

 اً دقیق زد، کمرش به را خشنش و بزرگ دست کف پس

 را عصایش ماهرانه و سرعت با شفیقه که لحظههمان

 اشکش جوشانِ یچشمه ایستاد، آن کمکِ با و برداشت

 .شد خشک هم

 .شد راهی و بست سرش پشت را در

 رب شفیقه چوبی عصای تقتق و کوبش صدای هم هنوز

 داص پیچید را خیابان کهوقتی و شنید،می را زمین کف

 .شد قطع هم

 

 :قرارداد

 أبوالخیزران با قرار محل به را أسعد خود دوستِ مروان،

 و رسیدند رارق محل به تأخیر، کمی با البته برد،

 زرگب سیمانی سکوی روی که أبوقیس با را ابوالخیزران

 .دیدند اند،نشسته رودخانه رویروبه رویپیاده بر

 نه؟ مگه شد، تکمیل گروه _ 

 به دست با و کشید فریاد کنانخنده ابوالخیزران

 دادن دست نشانه به را آزادش دستِ و زد مروان یشانه

 .کرد دراز اسعد، با

 چیه؟ اسمش ایشونه؟ دوستت پس  _

 :دادپاسخ تلخی با مروان

 .أسعد _ 

... سأبوقی... کنم آشناتون پیرم دوستِ با بدین اجازه  _

 بود،ن بد بود هم دیگه یکی اگه شده، تکمیل گروه خب،

 .کافیه همینم اما

 :گفت أسعد

 رد مارو خودت هستی، فلسطینی گمانم به _ 

 کنی؟می

 .خودم بله، _ 

 چطوری؟ قتواون _ 

 .داره ربط من به و گریهکوزه فوت دیگه اینش  _

 تکتک روی تأکید و مکث با و زد پوزخندی أسعد

 :گفت اشجمله کلماتِ

 باید. ..مربوطه ما به اتفاقاً. نیست خبرا این از... آقا نه  _

 از مخواینمی.... کنی تعریف برامون رو جزئیات تکتک

 .کنیم خسته رو خودمون کار اول

 :گفت ایقاطعانه لحن با أبوالخیزران

 رو جزئیات شد، فیکس مدارها قرار همه وقتی _ 

 .گممی تونبه
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 :کرد تأکید اسعد

 مداری و قرار که شهنمی ندونیم، رو جزئیات تا  _

 چیه؟ نظرشون دوستان. بذاریم

 :گفت باز اسعد نداد، جواب کسی

 چیه؟ شما نظر أبوقیس، عمو  _

 .گینیم خودتون هرچی  _

 چی؟ تو مروان، _ 

 .یکیه شما با نظرم منم _ 

 :گفت تشروتوپ با أسعد

 خیلی أبوقیس عمو ظاهراً هستیم؟ چی معطل پس  _

.. .شهاول بار طفلی که هم مروان نیستن، وارد کارا به

 که چیه نظرتون... دارم درازی و طول یسابقه که منم

 بزنم؟ چونهوچک شماها جای من

 و ادد تکان هوا در موافقت نشانه به را دستش أبوقیس

 و کرد أبوالخیزران بهرو أسعد. جنباند سری هم مروان

 :دادادامه

 دم روگربه» بذار. کردن نماینده رومن... که دیدی  _

 همه ما اومدیم، جا یه از مونهمه ما «بکشم حجله

 پولدار خوایمی توهم خودِ برسیم، پول به خوایممی

 منصفانه و عادالنه باس چی همه اما دارهن اشکالی شی،

 با اونم دیمی توضیح مونواسه قدم به قدم... باشه

... خوایمی پول چقدر که گیمی دقیقاً و... جزئیات

 هن دیم،می رو پول رسیدیم کهاین بعدِ که بگم اینم

 .قبلش

 :گفت أبوقیس

 یهقض بدونیم باید. گهمی راست أسعد برادرمون این _

 .آخر جنگ از به اول صلحِ: »معروف قولبه چیه، به چی

 » 

 و آورد بیرون جیبش داخل از را دستش أبوالخیزران

 و آرامی به را چشمانش سپس گرفت، کمر به دست

 روی عاقبت کهاین تا گرداند شانتکتک روی سردی

 :شد متوقف أسعد

 قبوله؟... دینمی دینار ده تونکدوم هر اوالً، _ 

 :گفت أبوقیس

 .موافقم که من _

 :گفت أسعد

 .زیاده دینار ده... باشم نماینده من شد قرار لطفاً،  _

 ...وقتاون گیره،می دینار پونزده ایحرفه قاچاقچی

 :پرید حرفش میان أبوالخیزران

 یناً ع کشیده، بحث به کار نیفتاده راه هنوز بابا ای _ 

 هم فلسیک دینار، ده... داشتم واهمه همین از منم

 .خداحافظ... آمنمی وتاهک

 بکشد، فریاد و برسد بهش ابوقیس کهآن از پیش

 :بود برداشته قدم دو و کرده شانبه را پشتش

 قرارمدار داریم عادیه خوب کنی؟می ترش رو چرا  _

 .باش صبور کمیه... کنیممی جواب سؤال و ذاریممی

 مون؟بَریمی چطور اما دیم،می دینار ده باشه،  _

 خوب... زنیممی حساب حرف داریم تازه حاال ها،آ  _

 .کن وا روگوشات

 سه آن و نشست سیمانی سکوی روی أبوالخیزران

 هایدست از دادنتوضیح برای و گرفتند را دورش

 :کرد استفاده بلندش

! آها داره، مرز از عبور جواز که دارم ماشین یه  _

 ممالی وضعِ من... نیستا خودم ماشینِ: باشه تونحواس

 ماشین این با مرابطه یهمه و تره،خراب تونهمه از

 .رونمشمی من که اینه

 واسه معروفیه، ثروتمند آدمِ  یه ماشین صاحب البته

 و شهنمی معطل خیلی مرز لبِ  ماشینش که همینه

 معروف آدمِ ماشین صاحبِ نداره، چیزا این و بازجویی

 و هکرد در اسم دیگه هم ماشین خودِ  محترمیه، و

 به هم، ماشین یراننده طورهمین و محترمه و معروف

 .محترمه و معروف ازشون، تبعیت

* 

« ۱۹۴۸» سال از قبل. بود ماهری یراننده أبوالخیزران

 «سانگلی» ارتش برای سالپنج از بیش فلسطین، در

 به و کرد ترک را ارتش کهزمانی و بود کرده کار

 که دگفتنمی بهش همه شد ملحق «مجاهدان»

 .است بزرگ و سنگین هایماشین یراننده بهترین



 

 1399 ماه فروردین |چوکماهنامه ادبیات داستانی |صدوشازندهمشماره      116

 هکوقتی «طیره» در مجاهدین که بود دلیل همین به

 به را ایقدیمی زرهی هایهودی از روستا در مردانی

 أبوالخیزران از آن، انتقالِ برای بودند، گرفته غنیمت

 .گرفتند کمک

 بود، نرانده زرهی ماشین هرگز آن، از پیش کهاین با

 صف تماشا برای جاده طرف دو در کهکسانی میدا

 رد زرهی کوچک درِ از نکرد، ناامید را بودند، کشیده

 صدای با سپس نبود، ازش خبری لحظاتی برای شد،

 مسیر در زرهی و درآورد حرکت به را فرمان مهیبی

 خیلی زرهی خوب، اما درآمد، حرکت به تنگ شنی

 أبوالخیزران یهاتالش تمامِ و ایستاد حرکت از زود

 که هرچقدر... ماند حاصلبی درآوردنش حرکتبه برای

 خودِ  ناامیدیِ به اما بود، زیاد مجاهدان ناامیدی

 .رسیدنمی أبوالخیزران

 رانندگی در جدیدی یتجربه به هرحال، به اما

 تجربه همین که معلوم کجا از و بود یافتهدست

 ،پیوست کویت در «رضا حاج» رانندگان به کههنگامی

 بود؟ نیامده کارش به

 شش از بیش را آب حملِ تانکریک تا شد موفق باریک

 هکاین بدونِ همآن براند، آلودگِل نمکزاریک در ساعت

 .کند گیر گِل در هاراننده سایر مانند

 صحرا به اش،مردان با اسلحه با شکار برای رضا حاج

 .بود زده شانگول بهاری هوای اما بود، رفته

 کردیم جلوه محکم و سفید زمین برگشتند کهنگامیه

 قرص شاندل ته صحرا به ورود برای رانندگان پس

 گرفته شانکوچک از ها،ماشین که بود جاهمان و... بود

... ندکرد گیر گل در دیگری از پس یکی شان،بزرگ تا

 مهه از آسایشغول ماشینِ با کهدرحالی أبوالخیزران اما

 بدون دادادامه را مسیرش کامل تسلط اب بود، ترعقب

 کههنگامی و... شود معطل هم ثانیهیک حتی کهاین

 حاج رنگ خاکستری ماشین عقبی هایچرخ چهارمسه

 به و کرد متوقف را خود ماشینِ فرورفت، گِل در رضا

 :گفت و شد نزدیک حاجی

 یدنکش بیرون شین؟ ماشین سوار که چیه نظرتون _ 

 اون تا بَره،می وقت ساعت چهار اقلحد هاماشین این

 .اینخونه موقع

 :گفت رضا حاج

 معطل از ماشینت موتور صدای کردن تحمل دقیقاً، _ 

 .بهتره بیابون و بر این تو شدن

 خاطربه که زنک،گول زمین آن روی أبوالخیزران

 بود، شده خشک رویش که نمک نازک یالیهیک

 فرمان سیرم طول در و راند ساعتشش را ماشینش

 چرخیدمی راست و چپ سمت به مالیمت با را ماشین

 ترپهن اندکی ولو طریقی بتوانند جلو هایچرخ تا

 .کند درست

 ات و پسندید بسیار را أبوالخیزران تسلط رضا حاج

 تعریف رفقایش برای و بود زبانش ورد ماه چندین

 .کردمی

 أبوالخیزران که رسید گوشش به کههنگامی

 پخش از پس را، استخدام برای زیادی یپیشنهادها

 اغبر بیشتر کرده، رد ،رانندگی بر تسلطش خبر شدن

 .داد افزایش اندکی را حقوقش حتی و شد

 سفر هر در که کرد شرط رضا حاج که ترمهم همه از

 ندهران باید أبوالخیزران شکار الخصوصعلی و دراز و دور

 .باشد

 ایشهماشین از نیکاروا با رضاحاج نیز، پیش هفتهیک

 ود،ب دیده تدارک دوستانش برای که شکاری سفر به

 رتانک حامل ماشین که کرد مأمور را أبوالخیزران و رفت

 امکان که سفر، طول در بود قرار قضا از که بیاورد را

... کند تأمین را کاروان آب بکشد، طول روز دو داشت

 صالح رضا حاج که رفت پیش قدرآن سفر در کاروان

 نندک امتحان را دیگری طریق بازگشت برای که دانست

 هب مستقیم اصلی راه از جاآن از و برسد «زبیر» به که

 وچکیک فنی نقص أبوالخیزران ماشین اگر. برود کویت

 رد کاروان یبقیه با حاال ماشینش بود، نکرده پیدا

 صرهب در تربیش روز دو که شودنمی مجبور و بود کویت

 .برساند بقیه به را خودش و کند تعمیر راآن و بماند
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 ی؟کن پرت آب تانکر تو مارو که اینه تنقشه پس  _

 و جاییاین که حاال که گفتم خودم پیشِ  دقیقاً،  _

 غنیمت رو فرصت چرا شهنمی بازرسی تمماشین

 تریشب گلو تو بپر هلو تمیز و تر فرش دو و شمارینمی

 زنی؟نمی جیب به

 ،انداخت أسعد به سپس و أبوقیس به نگاهی اول مروان

 :کردند ردوبدل خود بین پرسشگری نگاه هم هاآن

 این از هیچ من أبوالخیزران، کن وا روگوشات خوب  _

 داری چی فهمیمی اصن آد،نمی خوشم هابازی

 در آب مخزن یه تو گرما این تو تونهمی کی گی؟می

 بیاره؟ دووم بسته

 قطف نیس، که بار ولینا نکن، پا به قشقرق الکی  _

 در مرز از که متر پنجاه داریم، کار مرز تو دقیقه پنج

 تکوی مرزی ینقطه «مطالع» تو... باال آیینمی شدیم،

. تموم دیگه بعدم زنیم،می رو حرکت همین باز هم

 .کویت به رسیدین دیگه

 بِ ل زد، زل زمین به مدتی تا سپس و سرجنباند أسعد

 ی-هتکیک با داشت مروان بود، هبرگرداند را اشپایینی

 یراننده به کماکان أبوقیس کرد،می بازی خشک چوبِ

 :گفت مروان یکباره به که... بود زده زل درازلنگ

 آب؟ مخزنِ  توی آخه  _

 .زد لبخندی هم أسعد خنده، زیر زد پقی أبوالخیزران

 :گفت و

 من کردی؟ خیال چی... نه که معلومه خب  _

 !شنا؟ مربی یا قاچاقچیم

 ریسه خنده از باشد، کرده حال خودش حرف با گویا و

 خودش دور و کوبید هایشران به دست با و رفت

 .چرخید

 ببین. نیستم که شنا مربی کردی؟ خیال چی _ 

 خودش به آب چیکه یه ماهه شیش مخزن کوچولو،

 !ندیده

 رسد،می گوش به چاه ته از انگار که صدایی با اسعد

 :گفت

 واسه پیش هفته یه دونیممی ما که جاییونا تا _ 

 ...که بردی آب شکارچیا

 ...گرفتی که رو منظورم... همون... اوه _ 

 .نگرفتم اصالً نه... نه _ 

 اغراق وقتایی یه آدم... بود روز شیش منظورم  _

 یهجلس این و بیاین کردیم؟ توافق حاال خب،... کنهمی

 .کنیم تموم رو خطرناک

 یفشتکل گرفت تصمیم جلسه اتمام از پیش قیس ابو

 کهآن از قبل ولی برخاست جا از پس کند، روشن را

 دگذران نظر از را شانتکتک بیاورد زبان بر را حرفش

 با گویا کرد، تعلل افتاد، اسعد به نگاهش کهوقتی و

 ابوالخیزرانبه سپس. خواستمی کمک او از نگاهش

 :گفت و شد نزدیک

 رمپی که امآدمی من... گممی چی ابوالخیزران ببین  _

 غازتیه من صد حرفای این از و ندارم بساط در آهی و

 آسمون انقدر چرا نفهمیدم اصالً و. نیومد خوشم هیچ

 وت اسلحه با شکار یقضیهاون و... بافتی ریسمون به

 حاال و بردی آب رضا حاج برا گیمی... نرفت کتم

 آب چیکه یه ماهه¬شیش ماشین مخزن گیمی

 و گمب کندهپوست و رک خیلی ببین... ندیده خودشبه

 اشینمم تو که کنممی فکر حتی من: نشو عصبانی لطفاً

 ...نداری

 ناراحتی آن از که صدایی با و کرد نگاه بقیه به باز سپس

 :گفت بارید،می

 من... برم صحرا از و بدم دینار پونزده دممی ترجیح _ 

 ...شم ارگرفت شته که کشهنمی اعصابم

 :گفت بلند صدای با و خندید غشغش ابوالخیزران

 ور قاچاقچیااین کردی فکر. کن امتحان و برو خوب  _

. نیس شونشکم تو صاف یروده یه اینا شناسم؟نمی

 یه مثل و. خدا امون به کننمی تونول راه وسطِ اینا

 .زمین زیر رنمی شنمی آب صحرا تو نمک بلور

 ذوب گرما از چی مثل «آب» انآتشبار تو هم شما

 سرتون بالیی چه که فهمهنمی کسمهیچ و شینمی

 .اومده
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 .کن امتحان... دیگه برو... برو

 خودشون چشم تو دودش و کردن امتحان تو قبل خیلیا

 .رفته

 رو پول چرا کنیمی فکر بت؟ بدم آدرس خوایمی اصن

 گیرن؟می ازتون پیشپیش

 .رسیدن جااونبه قاچاقچیا نهمی با هم خیلیا خوب اما  _

 تب اونا و بپرس ازشون و برو بعد... درصد ده حداکثرش _ 

 خودشون قاچاقچی، و راه بلد بدون رو، راه که گفت خواهند

 .موندن زنده که بوده یار باهاشون شانس تازه و رفتن

 

 نامکا آن هر که رسید نظربه و. زد خشکش جا در قیس ابو

 .شود زمین پخش دارد

 پس است، پدرش شبیه ابوقیس چقدر که دید مروان و

 ذهن تنتوانس نکند، نگاه او به این از بیشتر تا روبرگرداند

 ادفری ابوالخیزران لحظههمان در... کند متمرکز را فکرش و

 :کشید

 اهر سر از رووقتم همچینم! بگیرین رو تونتصمیم زود  _

 .قسم شرفم به... نیوردما

 :پرید حرفش میان ایینپ صدای تن با اسعد

 شرفش به آدم وقتی... بهتره بمونه خودش جای شرف   _

 .رهمی پیش بهتر کارها نخوره قسم

 :گفت و او به کرد رو ابوالخیزران

 ...هستی داریتجربه و باهوش فرد شما اسعد، آقا حاال و _ 

 چیه؟ نظرت بگو

 چی؟ یدرباره  _

 ...چیهمه یدرباره  _

 او نظر منتظر که مروان و ابوقیس به و زد لبخند اسعد

 لحن اما پایین صدای با سپس و کرد نگاه بودند

 :گفت تمسخرآمیزی

 ارشک یدرباره رو حرفات ما که نشو ناراحت و بیا کوتاه  _

 ...نکنیم باور چیزارو این و

 بت... قاچاقین کار تو جنابعالی و رضاحاجاین نظرمبه

 فکر رضا حاج... کنم تموم رو حرفم بده اجازه... هابرنخوره

 واسه ایه،احمقانه کار برگشت راه تو آدما قاچاق کنهمی

 قاچاق کار تو اونم عوض در سپرده، تو به رو کاراین همین

 به وت هم معقولی سود یه البته... پرسودتره و ترمهم چیزای

 تو که نداره خبر روحشم شاید هم اصالً ...  و دیمی اون

 !قاچاقی؟ کار تو برگشت راه توی

 زشتمی و سفید هایدندان که زد پهنی لبخند ابوالخیزران

 اسعد سوال ندارد قصد که آمد نظر به و کردمی آشکار را

 .دهدپاسخ را

 :گفت مروان ناگهان

 شه؟می چی شکار داستان پس  _

 خوب اما... ما نه مرزه مأمورای مخصوصِ شکار داستان _ 

 ...کنه تعریف هم ها ما واسه هک کنهمی حال ابوالخیزران

 روبرب بست و چفت دهان با و شد ترپهن ابوالخیزران لبخند

 .شد هااحمق به شبیه لحظهیک و کردمی نگاه مردها به

 :گفت ابوقیس

 یخیل گفتی که تو قاچاقه؟ کار تو رضا حاج این چرا اما _ 

 .ثروتمنده

 اشپهن لبخند حاال که شدند خیره ابوالخیزران به همه باز

 از و زده تفاوتیبی ماسک و بود ماسیده لبانش روی

 .باریدمی نفسبه اعتماد اشچهره

... نبافت ریسمون به آسمون بسه: گفت ایقاطعانه لحن با

 خب،... باهوشی قدران نکن فک بیخودی اسعد آقا

 گرفتین؟ رو تونتصمیم

 :گفت پایین صدای تن با اسعد

.. .مهمه برام کویت به تنرف فقط شخصاً  که یکی من _ 

 ابوالخیزران با همین برا. نداره ربطی من به اینم از غیر

 .رممی

 .آممی منم: گفت لرزانی و دورگه صدای با مروان

 بیام؟ تونممی پیرمرد منِ نظرتون به: گفت ابوقیس

 بازوی دور را دستش و خنده زیر زد پقی ابوالخیزران

 :گفت و انداخت ابوقیس

 قیس ام حتماً پیری؟ قدران گفته کی... ابوقیس بیخیال _ 

 ما با باید... مرد بیا کوتاه! نه؟ خونده گوشت تو شهمه

 ...بیای

 فاصله اسعد و مروان از و. بودند زده قدم هم با را چندقدمی

 .بودند گرفته

 :گفت و کرد نگاه هاآن به اششانه باالی از ابوالخیزران

 .خوابهمی ماشین تو خودم با ابوقیس _ 

 ■ .پایین بیاید زدم بوق هتل پایین زود صبحِ  فردا
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 «کردشناسی در روسیه و شوروی»مقاله  
 «سیدفاخر علوی»؛ مترجم «دکتر عبدالرحمان حاجی مارف»نویسنده  
 

 مقدمه

ای با عنوان کردشناسی در نوشته حاضر ترجمه و تلخیص مقاله

ی مارف ادیب و روسیه و شوروی نوشته دکتر عبدالرحمان حاج

ای نویسنده کرد عراقی است. این مقاله از کتابی با عنوان مقدمه

بر کردشناسی در اروپا که به زبان کردی است انتخاب گردیده 

 است.

نویسنده مقاله در مقدمه متذکر شده است که کردشناسی در 

توان تمام جوانب روسیه و شوروی به قدری غنی است که نمی

یک مقاله گنجاند. بنابراین این نوشته تلخیصی و ابعاد آن را در 

 از یک خالصه است.

ای از فرهنگ و ادب تواند گویای گوشهاین گفتار حداقل می

یکی از ملل ساکن ایران از نظر دانشمندان و ادبای کشوری 

ه ای قرارگیرد برای مقایسه این کبیگانه باشد و به عنوان وسیله

ور ما چه کارهای جدی در زمینه موضوع کردشناسی در کش

صورت گرفته و بایستی بگیرد، و اساساً در ایران به این مسائل 

شود؟ آیا این مسائل در محافل ادبی و بها داده می

فرهنگی)دانشگاهها، مؤسسات علمی و فرهنگی، نشریات ادبی و 

 فرهنگی و غیره( مطرح هست؟ و سئواالت دیگر.

میالدی یعنی سالها  ۱۹7۴شایان ذکر است که این مقاله سال 

پیش از تجزیه کشور اتحاد شوروی سابق به رشته تحریر درآمده 

 است.

شناس، نویسنده و استاد دکتر عبدالرحمان حاجی مارف زبان

در سلیمانیه کردستان عراق به دنیا آمد.  ۱۹۴0دانشگاه سال 

وی پس از اخذ دیپلم برای ادامه تحصیل به شوروی رفت و در 

لنینگراد مدارج لیسانس و فوق لیسانس زبان و دانشکده ادبیات 

ادبیات روسی را اخذ نمود، سپس در دپارتمان خاورشناسی 

آکادمی علمی شوروی در لنینگراد در رشته زبان کردی موفق 

و از  وفات نمود 2007به گرفتن درجه دکتری گردید. وی سال 

 وی آثار ادبی و علمی فراوانی برجای مانده است.

 مترجم

 

 

                                                             
4 F. Ditel 

5Kh. Aboyan  

6 A. Yirizin 

7 P. Lerkh 

 شناسی در روسیه و شورویکرد

 الف. کردشناسی در روسیه

شناخت اولیه از مردم کرد و زبان کردی در روسیه به نیمه دوم 

قرن هجدهم، هنگامی که آکادمی علمی روسیه  فرهنگ مقایسه 

گردد. این فرهنگ ها را چاپ کرد، بازمیای تمام زبانها و لهجه

یست زبان از واژه به دو 273منتشر شده شامل  ۱7۸7که سال 

جمله زبان کردی است. لیکن توجه علمی به کردها در روسیه 

تزاری از اواخر نیمه اول و اوایل نیمه دوم قرن نوزدهم آغاز 

، 5آبویان .، خ۴شود. در این دوره دانشمندانی نظیر ف. دیتلمی

و دیگران تحقیقات علمی را درباره کردها  7، پ. لرخ۶بیریزن ا.

و  کند. ف.دتیل به کردستان سفر میتدوین و منتشرکردند

گردآوی   ۹و نژادشناسی  ۸مطالب فراوانی در خصوص فولکلور

گوید: ابداً انتظار نداشتم نماید. وی در باره ادبیات کردی میمی

کرد که این ملت فراموش شده عالوه بر و به ذهنم خطور نمی

ادبیات فولکلوری دارای ادبیات کتبی اینچنین فراوان و زیبا 

 باشد...

دانشمندان روسیه معتقد بودند که زبان کردی زبانی ایرانی و از 

خانواده زبانهای هند و اروپایی است. در میان دانشمندان روسیه 

اند پیوتر لرخ خاورشناس که به مسئله کردشناسی پرداخته

معروف جایگاه ویژه و مشخصی دارد. وی دارای سه کتاب پر 

مین کردستان بوده که در کتابخانه ارزش در باره ملت کرد و سرز

کردشناسی کم نظیرند. لرخ بر بنیاد نقد آثار پیشین کردشناسی 

ای و از طریق تحقیق ویژه و عالقمندانه خویش توانست شیوه

درست، روان و علمی در باره مردم کرد، زبان کردی، 

و فولکلور کردی به بحث بپردازد. وی زبان کردی  ۱0نگاریقوم

کند: کرمانجی، لری، کلهری، گورانی هجه تقسیم میرا به پنج ل

گوید: زبان و زازا. لرخ در مورد اصالت و استقالل زبان کردی می

کردی در سرزمین کردستان استقالل خود را حفظ نمود و 

گرچه با زبان فارسی خویشاوندی و نزدیکی دارد ولی در شیوه 

را  این سخنان رشد و تکامل با زبان فارسی رابطه ندارد. و البته

لرخ زمانی به زبان آورده است که تحقیق در باره زبان کردی 

 بسیار اندک بوده است.

8 folklore 

9 ethnology 

10 ethnography 
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د اناز دیگر کسانی که به پژوهش در باره زبان کردی پرداخته

امی کنسول امپراتوری روسیه در ترکیه در   ۱۱توان از آ. ژاب

میالدی نام برد. او پس از یادگیری زبان  ۱۸۶۹-۱۸3۶سالهای 

ردی به گردآوری آثاری در مورد ادب، فولکلور، زبان و ک

های ژابا نویسپردازد. مجموعه دستنژادشناسی ملت کرد می

در کتابخانه عمومی و کتابخانه انستیوی خاورشناسی آکادمی 

د شود. این نگاهداری می  ۱2علمی شوروی در لنینگرا

نویسها منبع پر ارزش و کم نظیری برای مطالعات دست

اسی بوده است. اثر بسیار ارزشمند دیگری که این کردشن

ال باشد که سفرانسوی می-دانشمند تألیف نموده فرهنگ کردی

 به وسیله آکادمی علمی روسیه منتشر شده است. ۱۸7۹

کتاب   ۱3و. و. ویلیامینوف زیرنوف ۱۸۶2-۱۸۶0طی سالهای 

تاریخی شرفنامه تألیف میرشرف خان بدلیسی را که به زبان 

آن  ۱۴ست، به چاپ رساند و سپس فرانسوا برنان شارموافارسی ا

 را به فرانسوی برگرداند.

کتابی   ۱5شناس معروف فردیناند یوستیایران ۱۸۸0در سال 

راجع به دستور زبان کردی تألیف نمود. یوستی در این اثر زبان 

 کند.کردی را با دیگر زبانهای ایرانی مقایسه می

کتابی در  ۱۶نامدار آ. سوسیندر اواخر قرن نوزدهم خاورشناس 

 باره دستور زبان کردی منتشر کرد.

نگاری ملت کرد در باره قوم ۱7س. آ. یگیزارف ۱۸۹۱در سال 

 کتابی تألیف نمود.

از دیگر کسانی است که به تحقیق در خصوص   ۱۸ن. یا. مار

 کردشناسی پرداخته است.

 

 ب. کردشناسی در اتحاد شوروی

شناسی در اتحاد شوروی وارد کرد ۱۹۱7پس از انقالب اکتبر 

مرحله نوینی شد. به سبب وجود اقلیت ملی کردها در این کشور 

و تحوالت اجتماعی عمیق بعد از انقالب، کردشناسی بیش از 

پیش رشد یافت و شکوفا شد. به ویژه در این برهه کردهای 

شوروی خود پا به عرصه نهاده و در مبحث کردشناسی شرکت 

 نمودند.

ر چهار حوزه کردشناسی در شوروی وجود دارد: در حال حاض

ها با .باکو. کارهای این حوزه۴.مسکو و 3.لنینگراد، 2. ایروان، ۱

 یکدیگر ارتباط داشته و همکاری نزدیکی دارند.

 

                                                             
11 Alexander Augusta Jaba 

 فعلی سن پترزبورگ  12
13 Vladimir Valiaminov  Zernov 

14 Francois Brennan Sharmova 

 . ایروان۱

با تألیف الفبای کردی و تأسیس مدارس ویژه زبان  ۱۹2۸سال 

ه فت، بکردی امر کردشناسی بیش از پیش مورد توجه قرارگر

آوری هایی برای جمعگروه ۱۹30طوری که طی سالهای 

شناسی، نژادشناسی و فولکلوری به روستاها اعزام مطالب زبان

 شوند. می

کنفرانس کردشناسی در شهر ایروان پایتخت  ۱۹3۴در سال 

جمهوری ارمنستان تشکیل گردید. این کنفرانس گام بسیار 

 وی بود.بلندی در جهت پیشرفت کردشناسی در شور

فرهنگ  ۱۹35کردی و در سال -فرهنگ ارمنی ۱۹33در سال 

 کردی منتشر شد.-علمی ارمنی

در حوزه کردشناسی ایروان بسیاری اعم از کرد و ارمنی در مورد 

 اند که نام و آثارادبیات و فرهنگ کردی به فعالیت ف پرداخته

 آنان به شرح زیر است:

بان کردی در سال آ. خاچاتوریان: انتشار کتاب دستور ز -

، ایروان به زبانهای کردی و ارمنی، تألیف  دستورزبان ۱۹32

کردی برای مدارس متوسطه با همکاری حاجی جندی در سال 

 ، ایروان.۱۹35

. تألیف کتاب فولکلور کردی با همکاری حاجی ۱امین عَودال:  -

، ۱۹۴۸. کتاب زن کرد، ایروان، 2، ایروان، ۱۹3۶جندی، سال 

، ۱۹52نوگرافی و فلکلور کردی و بررسی آنها، ایروان، . کتاب ات3

. 5،  ۱۹57. کتاب آداب و رسوم کردهای ماوراء قفقاز، ایروان، ۴

 .۱۹۶0فرهنگ کردهای ارمنستان، مجله خاورشناسی، ایروان، 

. فلکلور کرد با همکاری امین عَودال، سابق ۱حاجی جندی:  -

کارو زاکاریان، ایروان، های ملی کردی با همکاری . ترانه2الذکر، 

. جلدهای اول، دوم و سوم حکایات کردی به ترتیب 3، ۱۹3۶

. فلکلور کردی، ۴، ایروان، ۱۹۶۹و  ۱۹۶۱، ۱۹۶۱در سالهای 

. سرپرستی در امر انتشار کتاب 5، نظارت و ۱۹57ایروان، 

 .۱۹۶۹ها و حکایات کردی، مسکو، ترانه

های غنایی ایروان، . فولکلور کردی، ترانه۱اُردیخان جلیل:  -

و  ۱۹۶۹. اندرزهای پیشینیان و امثال و حکم ایروان، 2، ۱۹۶۴

 .۱۹72، خان پنجه طالیی و قلعه ِدمدِم، مسکو، ۱۹73

. 2، ۱۹۶۶کردها، مسکو،  ۱۸۸0. انقالب سال ۱جلیل جلیل:  -

کردهای امپراتوری عثمانی درنیمه دوم قرن نوزدهم، مسکو، 

۱۹73. 

15 Ferdinand Justi  

16 A. Susin 

17 S. A. Yegzarov 

18 N.Ya. Mar 
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. 2، ۱۹۶5ارمنستان شوروی، ایروان،  . کردان۱خالد چَتو:  -

 .۱۹۶۹کردها در جنگ دوم جهانی، ایروان، 

نام دیگر محققین: شَکِرو خودو، ماکسیم خاموش و گ. ب. 

 آکویوف

 

 . لنینگراد2

. شوندتعدادی دانشجوی کرد به لنینگراد اعزام می ۱۹2۸سال 

ای از آنان در انستیتوی پس از اتمام دوره دانشگاه عده

شوند. همزمان ناسی دانشکده لنینگراد پذیرفته میشزبان

پرفسور آ. آ. فریمن بخش ایرانی دانشکده، بخش کردی تأسیس 

ای از دانشجویان فارغ التحصیل نماید. بعدها با پذیرفتن عدهمی

بخش کردی در دوره دکتری به تربیت کادر کردشناسی همت 

 گذاشته شد.

رئیس انستیتوی به سرپرستی ای. آ. اُربیلی  ۱۹5۹سال 

خاورشناسی لنینگراد کردشناسان در یک مجمع مستقل تحت 

شوند. به این ترتیب گام عنوان هیأت کردی سازمان داده می

شود. بلندی در مسیر پیشرفت کردشناسی شوروی برداشته می

ه اند بدانشمندانی  که در این حوزه کردشناسی فعالیت نموده

 باشند:شرح زیر می

به روسی، -. فرهنگ کردی)کرمانجی شمال(۱و: قَنات کُرد -

به روسی،  -. دستور زبان کردی2به کردی، -دستور زبان کردی

. احمد خانی، شاعر ۴. مقایسه دستور زبان کردی)تز دکترا(، 3، 

. قلعه ۶. کردهای ارمنستان در ادبیات بیگانه، 5بزرگ کرد، 

. ۸. اندرزهای پیشینیان، 7دِمدِم، داستان حماسی کردی، 

. آثار پ. لرخ درباره ۹تحلیل گزنفون در باره کاردوخ ها، 

کردشناسی. الزم به ذکر است پرفسور ق. کردو دارای آثار 

 توان تمامی آنها را در اینجا ذکر کرد.فراوانی است که نمی

 .۱۹۶2ای. ای. تسکرمان: دستور زبان کردی، مسکو،  -

. 2، ۱۹۶2و، . مَم و زین احمد خانی، مسک۱م. ب. رودنکو:  -

. لیل و مجنون حارث 3، ۱۹۶5شیخ صنعان، فقیه ییران، مسکو، 

، عادات و رسوم نامه اکرادیه مال محمود ۱۹۶5بتلیسی، مسکو، 

 بایزدی.

ی. ای. واسیلیو: ترجمه شرفنامه شرفخان بدلیسی، مسکو،  -

۱۹۶7. 

 .۱۹۶3ژ. س. موسیلیان: بیبلوگرافی کردشناسی، مسکو،  -

 ی: ای بر تاریخ اتنوگرافی کردها.ا. ل. ویلچوسک -

کریم ایوبی ، ای. آ. سمیرنوا: لهجه کردی مکری، لنینگراد،  -

۱۹۶۸. 

الزم به ذکر است که در حوزه لنینگراد تعداد زیادی از کردان 

توان اند. از جمله میشوروی و خارج از آن به تحصیل پرداخته

ی دارای کتب دار از کردهای عراق نام برد. وبه دکتر مارف خزنه

و مقاالت ارزشمندی در خصوص ادبیات کردی است. از جمله 

توان به کتاب او با عنوان درباره تاریخ ادبیات نوین کردی می

 اشاره کرد.

 . مسکو3

ترین دانشمندانی که زمینه کردشناسی در این حوزه معروف

 اند، عبارتند از:کارکرده

روف در زمینه زبانهای ب. و. میلر: وی از دانشمندان بزرگ و مع -

ایرانی است. او در زمینه کردشناسی نیز دارای آثاری از جمله 

 باشد.می "بعضی از اشکاالت فونتیکی زبان کردی"

چَرکس بَکو)باکایف(: وی از کردان شوروی بوده و در  -

ند از کند. آثار وی عباتشناسی مسکو فعالیت میانستیتوی زبان

. زبان کردهای 2، ۱۹57و، روسی، مسک –. فرهنگ کردی ۱

. زبان کردهای شوروی، مسکو، 3، ۱۹۶5آذربایجان، مسکو، 

۱۹73. 

ن. آ. خالفین: وی از فعالین انستیتوی خاورشناسی مسکو  -

است و بیشتر در زمینه تاریخ کارنموده است. تألیف معروف او 

 است. ۱۹۶3رقابت بر سر کردستان، مسکو، 

ستیتوی خاورشناسی مسکو م. س. الزاریف: وی نیز در ان -

نماید. عمده فعابت او در زمینه تاریخ بوده و در فعالیت می

ارتباط با کردها کتابی با عنوان کردستان و مسئله کرد در سال 

 در مسکو به رشته تحریر درآورده است. ۱۹۶۴

 . باکو۴

در این حوزه نیز فعالیت کردشناسی در دستور کار بوده است. 
 باشد:گرفته تز دکترا بوده که به شرح زیر می اکثر تألیفات صورت

علی گَالویژ: روابط کشاورزی در شمال کردستان ایران، )تز دکتری(،  -

 .۱۹5۴باکو، 

 .۱۹5۴رحیم قاضی: حزب دمکرات کردستان، باکو، )تز دکتری(،  -

-۱۹۱۸. جنبش آزادیبخش ملی در کردستان عراق )۱کمال مظهر:  -

. جنبش آزادیبخش ملی در 2، ۱۹۶3، (، )تز دکتری(، باکو۱۹22

 .۱۹۶۹(، )تز دکتری(، باکو، ۱۹5۴-۱۹۱۸کردستان عراق )

عزالدین مصطفی: رئالیسم در ادبیات کردی، )تز دکتری(، باکو،  -

۱۹۶3. 

 .۱۹۶5نسرین فخری: فعل در زبان کردی، )تز دکتری(، باکو،  -

 .۱۹۶۶اکو، کرد اُگلی: شاعر معاصر، عبداهلل گوران، )تز دکتری(، ب -

عسکر شامیل: آثار جگرخون، شاعر معاصر، ))تز دکتری(، باکو،  -

۱۹۶۹. 

م. ای. شمس: شرفنامه شرفخان بدلیسی به عنوان یک منع تاریخ  -

 .۱۹۶7ملت کرد، )تز دکتری(، باکو، 

 یبارهتاریلهۆگ ورووپا،ئه له کوردناسی رمانیخه تیکیۆرکبهمنبع: 

 ■غدابه ،۱۹7۴ یت،ڤسو تیێکیه و ارووسی له وهکوردناسییه
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 «پیشنهاد»داستان  
 «یزنابنیامیر »مترجم ؛ «تولگا گوموشآی»نویسنده  

 
 .شوندیم روبرو هم با بُسفُر مسیر در بار نخستین

 کمک آوری جمع برای پسر شدن و الغر خاطر به دختر زمان آن

 .ونددیم مسابقه در شرکت برای آمادگی شرط به انجمن یک به

یم سالم هم به نشناسند هم را اگر همدیگر بُسفُر یهادونده

 در. دادن است گرمی دل و نوعی همبستگی کار این. دهند

. دهندیم سالم هم به پسر و دختر شدنشان روبرو نخستین

 قوری» پارک ورودی مسابقه از این که است مطمئن دختر

 این که کندیم ادعا هم هنوز پسر. شودیم برگزار «چشمه

 .شودیم برگزار «ببک» پارک از مسابقه

 ،«اورتاکوی»، «چراغان» در هادنیرس هم به این سپس

 مخالف مسیر در. کندیم پیدا ادامه «حصار روملی» در« آشیان»

. شوندیم روبرو باهم یانقطه یک و در دوندیم

 در. شودیم افزوده کردنشان سالم به هم خنده

 شودیم اضافه هاخندهبه  ترشیب کمی دفعه هر

... 
 اب شوند برو رو هم با هم سر پُشت که این برای

 صبح هر. کنندیم دویدن به شروع یترکم فاصله

 ،باردیم باران که زمانی دویدن. برای صبح هر شدن، روبرو برای

 توقف بدون هاخی روی برف، زیر زمستان، روزهای تاریکی در

 .دوندیم

فقظ ضربان  .شودیم محکم و تسف زمان مرور به بدنشان

 شتپ ببینند را همدیگر که این از قبل .دیآینم پایین نبضشان

 .هم آن از بعد کردیم فرق قلبشان

 واناستخ مغز تا زمستانی تاریک صبح یک در شرقی شمال باد

 غانمر است. خلوت کامالً ُبسفُر تنگه و هاپارک ،هاراه نفوذ کرده،

 حاضر کارشان سر هنوز ماهیگیرها و هاسیسرو ،هاسگ دریایی،

یم روروب باهم دریایی فانوس زیر «بورنو آکینتی»در  ،اندنشده

 .شوند

 نخستین صبح آن. است وقتش که االن دانندیم را این دو هر

 به. دهندیم سالم هم به کرده بلند را شانیهادست دور، از بار

 کم رعتشس که یافتهیش فرد مانند به ،زنندینم لبخند هم

 ییهاآدم مانند. دهندیم ادامه را دویدن همدیگر سمت به شده

 ردرکو که به مانند این ،اندکرده عبور مسابقه پایان خط که از

 ،بدنشان از جلوتر گامی چند روحشان. اندشکسته را خودشان

 .کنندیم بغل را همدیگر

. چرخندیم ،چرخدیم. ردیگیم را دختر کمر محکم پسر

 فُربُس از آبی موج. زند می برق دریایی فانوس مانند انچشمانش

 مسهی هاآن شعف و شوق با کرده عبور ساحلی نوار از شده بلند

 .شودیم قاطی آب موج کف با بدنشان عرق. شودیم

 زیر. زنندینم حرف هم با اصالً دنشانیرس هم به نخستین در

 هم دست در دست نشسته، نیمکت روی دریایی فانوس

 .کنندیم تماشا را روز ناییروش

 اندستش دفعه این .اندنشسته نیمکت همان روی دوباره بعد روز

 .شوندیمگفتگو  دو با هم وارد آن. نیست هم دست در

 :دیگویم دختر

 سر پُشت دارم که را چه آن دومیم که زمانی دارم دوست»

 «ُکنم. بغل ندارم که را چه آن و بگذارم

 :دیگویم او به پاسخ در پسر

ینم "اصالً. اما شومیم آغوش هم تا ابد تو با»

 «.متعلق هم باشیم میتوان

 انگشت کندیم تمام را شیهاحرف که حالی در

 .ردیگیم دستش در را دختر کوچک

 :دیگویم دختر

 متوجه "بعداً کردم دویدن به شروع که وقتی»

 اهمیت بی این قدر چه واقع در و هستم قدرتمند قدر چه شدم

 «بوده

 :دیگویم پسر

 صالًا و ست کافی بدهیم ادامه باشیم، زور پُر که نکنیم سعی»

 «ندانیم. مهم را خودمان

 .هست پسر دست در هم دختر دوم انگشت اکنون

 :دیگویم دختر

 «کنم. فراموش را دویدنم دارم دوست ،دومیم وقتی»

 :دیگویم پسر

 .«یبوسیم را او که وقتی اتمعشوقه کردن فراموش مانند به»

 .زند می دختر موهای بر یابوسه

 لرزه. گذردیم هاآن سر باالی از داد و جیغ با دریایی مُرغ یک

 .افتد می دختر تن بر

 :دیگویم

 .«دمیرسینم تو به ،دمیدوینم اگر»

 :دیگویم پسر

 را حرفش و .«دمیدوینم عشق دنبال ،دمیرسینم تو به اگر»

 .کندیم تمام

 .بوسدیم را دختر یهاچشم و شودیم خم

 نیمکت همان روی دوباره بعد روز

 رددستشان  دفعه این .اندنشسته

 دو با هم وارد آن. نیست هم دست

 .شوندیمگفتگو 
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 «.کردم زندگی به شروع دویدن، با تو دیدن از بعد من» :دیگویم را هاحرف این پسر گوش بیخ در و شودیم اشک از پُر دختر یهاچشم

 «.کردم زندگی به شروع آن از بعد یدیدویم که را دیدم تو هم من:»دیگویم او به پاسخ در پسر

 .گذاردیم پسر لب روی بر را شیهالب دختر

 میان در. شودیم رد تاپ تاپ ماهیگیری قایق یک. افتد می باران قطرات دو آن صورت روی بر. شودیم بسته هاآن دو هر یهاچشم

 یک نوک. گرفته است اسارت به را شهر خاکستری آرامش. شودیم ناپدید انگیزی شگفت طرز به پوشانده را بُسفُر تنگه که مه یهاهیال

 کرده، باز را شیهابال شناوری گُوی روی از خواری ماهی مُرغ. رسدیم نظر به خیال و خواب مانند به گذردیم دور از که باری کشتی

 .شودیم پایین و باال آسمان در

 که این بدون گیرد،ب را یاپروانه که این مانند ردیگیم دستش کف در را دختر دست. کشدیم جانش اعماق تا را بُسفُر تنگه هوای پسر

 .ردیگیم اِبا و ترس با بدهد فراریش

 «دویدم. تو با مختلف جهات در همیشه ،... امروز به تا» :دیگویم

 .کندیم تصدیق بُرده باال را شیهاپلک دختر

 «... من ماا» :دهدیم ادامه و «ببینم. خودم مقابل شده هم کوتاه یالحظه برای من روز هر را تو است باشکوه» :دیگویم

 :دیگویم محکم صدایی و بعد با کشدیم عمیقی نفس

 «کنم. احساس خواهمیم خودم کنار در بلکه خود مقابل در نه را تو دیگر»

 .کندیم نگاه او به واج و هاج دختر

 «؟دیدهیم را دویدن هم با پیشنهاد من به بعد به این از آیا» :پرسدیم و« ... یعنی:»دیگویم

 .زند می لبخند دل ته از پسر

یم کششی حرکات انجام به شروع دویدن از قبل شده، خم نیمکت سمت به. بایستد جایش سر این از ترشیب تواندینم دیگر دختر

 ■.کند
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 ندان، دوستان و همراهان عزیزهنرم

 هامنتظرآثار، مطالب، مقاالت، یادداشت
 م.شما هستی منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات و همچنین

 تریبون همه هنرمندان است.« چوک»

http://www.chouk.ir/

