
 

 

 

 
 

       

 

 
  

 دهمزیا، سال 1399 ماهخرداد، همدجهشماره صدو
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 داستان ایرانی

 داستان خارجی

 «مهتاب تراودیم»نقد رمان

 «آوادیک آساهاکیان»یادی از 

 «اوراد نیمروز»نگاهی به کتاب 

 «در انتظار بربرها» نقدی بر کتاب

 «کافکا در کرانه»نگاهی به رمان 

 «شورش گیگانتها»اسطوره خالصه

 «پاسو دل نورته»نگاهی به داستان 

 «ناتور دشت»به رمان نگاهی دیگر 

 «مردی به نام اوه»یادداشتی بر کتاب 

 «باشگاه مشت زنی» رمان بر یادداشتی

 «برادران کارامازوف»نگاهی دیگر به رمان 

 «رودیارد کیپلینگ»نوبلمعرفی برنده جایزه 

 «شما دکترید» کوتاه داستان ساخت یاستراتژ

 «زنانی که همه یکدیگرند» نگاهی به نمایشنامه

 «یورش ددوم به نانوایی»برداستان  یادداشتی

 کتاب خطاهای نویسندگی و تجربیات نویسندگی

 «نفر 23»؛ «پلتفرم»؛ «پل جاسوسان»یادداشتی بر فیلم 

 «دو کلمه مثل آدم حرف بزنیم» نگاهی به مجموعه داستان

 «بررسی روانشناسانۀ خالقت و ارتباط آن با نویسندگی»مقاله 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

امیررضا بیگدلی، ندا ولی پور، مهدی مریم رضاپور، منصور علیمرادی، سوری رحیمی، آوادیک آساهاکیان،  این شماره همراه با:

جاوید ثابتی، سیده سارا مرادی، رضا مهریزی، سمانه کبیری، بنیامین نوری هزار، رزا جمالی، شیما منفرد مجد، فرشته مولوی، 

ختیاری کیمیا فروتن، گیتا برلویی، مژگان دقیقی، سمیه آمازاده، حسین برکتی، محمدعلی وکیلی، مهدی جعفری، پریسا ابراهیم

ئودور ی، ریموند کارور، فج.م. کوتسرودیارد کیپلینگ، ج.د. سالینجر، فردریک بکمن، رودیارد کیپلینگ ، کتایون بختیاری، 

رلی جکسون شبن لوری، ، استیون اسپیلبرگ، گالدر گازتلو اوروتیا چاک پاالنیک، خووان رولفو، هاروکی موراکامی،داستایفسکی، 

 اکلساندر چودسکو، دورتی پارکر غسان کنفانی، سعادت حسن منتو، اشقاق احمد، ولفگانگ ایزر، جان کولیر، 

    



 

خن سردبیرس 
 

 .شودیم ن ماهنامه ادبیات داستانی چوک تقدیم شما عززیا دهمینهجوصدبا افتخار 
 

ند قسمتی از آن استاد استادان است که چ طنز  جدید کانون فرهنگی چوک، ربانمه یاهربانمهاز 
تالش ما این  اهربانمه . رد اینمی اشدهو با بازخورد خوب شما مخاطبان رو هب رو  می اکردهرا منتشر 

این هس حوزه  بدون کش است که رد حوزه فرهنگ و هنر و اجتماع فعالیت داشته باشیم.
 نیازمند نقد و تلنگر است.

هستند معلوم الحال  که یاعده. و نقد ما هم هب بضاعت خود حرکتی خواهیم کرد رد جهت تصحیح
هم  از حال و روز بدشان صحتبی هب میان آید که حق اهربانمهرتس این را دارند که رد این 

 دارند چون که هب میان خواهد آمد.
که باعث  شودینم اما همانطور که مرام ما بوده و هست و خواهد بود، هیچ گاه از کسی اسمی ربده 

یانسان ایند و هب خود بی یاعدهکه حرکت باعث خواهد شد  تخریب شود. اما بدون کش همین
 رفتار کنند. هب امید حق. رت

 

 چوکداستانی ادبیات  ماهنامه

از  کهای است شبیه جغد نام پرنده «چوک»

 .کشدیم درپی فریادشود و پیدرخت آویزان می

 سردبیر: مهدی رضایی

 یبرکتمشاور: حسین 

 

 هیئت تحریریه

 تحریریه بخش داستان

دبیر بخش نقد، مقاله، گفتگو( ) بهاره ارشدریاحی

گیتا  داستانک(دبیر بخش 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(، 

مریم  ی، محمد عابدی،نازیبنامیر سمیرا گیالنی، 

 راد، حانیه دادرسنفیسی

 تحریریه بخش سینما و تئاتر

فرنوش رضایی  ،میالد پرنیانیباطن، پیام پاک

 درجی

 
www.chouk.ir 

www.khanehdastan.ir 
info@chouk.ir 

chookstory@gmail.com 

telegram.me/chookasosiation 
.com/kanonefarhangiechookinstagram 

 

 09352156692: یاگر

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، هرطریقی اعم از ایمیل، سیبه

یشه شود. همتلقی می کانوننیت شما نسبت به این حسن

های شما بزرگواران ات و راهنماییمنتظر آثار، نقد، نظر

 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 کامل مجموعه: رساندمی پارسی

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

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

 یاتادب و شعر نهزمی 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 چند مطلب جدید بخوانید.توانید یک یا 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 پیبهی اماهنامهکانون 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 عالقهمیرسانی کند و از طریق سایت اطالعصورت تفریحی برگزار میطول سال جلساتی به

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

 

ی، شناساسطورهنویسی، ویراستاری، نقد ادبی، خانه داستان چوک هر سال، چهار دوره آموزشی تخصصی داستانفعالیت 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 عکسروز جهانی ترجمه را در ایران برگزار کرده که می 97و 

 

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

 kanonefarhangiechook اماگرشبکه اینست 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@ ارتباط با مدیر مسئول در تلگرام

 ، 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»؛ «آوادیک اساهاکیان»یادی از: 

 «مرتضی غیاثی»؛ «شورش گیگانتها» اسطوره: خالصه

 «فرازاندامزهرا »؛ «مریم رضاپور» ؛«مهتاب تراودیم» نقد رمان:

 «گیتا بختیاری»؛ «رودیارد کیپلینگ» :نوبلمعرفی برنده جایزه 

 «پونه شاهی» ؛«ج.د. سالینجر»؛ «ناتور دشت»نگاهی دیگر به رمان: 

 «مصطفی بیان» ؛«منصور علیمرادی»؛ «اوراد نیمروز»: نگاهی به کتاب

 «هوسپیانآنی » ؛«یج.م. کوتس» اثر ؛«در انتظار بربرها» نقدی بر کتاب:

 «سوری رحیمی»؛ «بررسی روانشناسانۀ خالقت و ارتباط آن با نویسندگی»مقاله: 

 «ریحانه حسینی»؛ «فردریک بکمن»؛ «مردی به نام اوه»یادداشتی بر کتاب: 

 «مجید رحمانی» ؛«هاروکی موراکامی»؛ «کافکا در کرانه»نگاهی به رمان: 

 «مهدی رضایی»؛ «بخش دوم»کتاب خطاهای نویسندگی و تجربیات نویسندگی: 

 «ریتا محمدی»؛ «فرشته مولوی»؛ «خوان رولفو»؛ «پاسو دل نورته»نگاهی به داستان: 

 «شیما منفرد مجد» ؛«رزا جمالی»؛ «زنانی که همه یکدیگرند» :نگاهی به نمایشنامه

 «مهدی هزاره»؛ «هاروکی موراکامی»؛ «یورش ددوم به نانوایی» :برداستان یادداشتی

 «پورندا ولی» ؛«امیررضا بیگدلی»؛ «دو کلمه مثل آدم حرف بزنیم» به مجموعه داستان:نگاهی 

 «یزمان دیسع»؛ «سعید زمانی» ؛«چاالک پاالنیک» ؛«باشگاه مشت زنی» رمان بر یادداشتی

 «مرتضی فضلی»؛ «فئودور داستایفسکی» ؛«برادران کارامازوف»نگاهی دیگر به رمان: 

 «یریو یموسو یعلدیس» ؛«ریموند کارور» ؛«شما دکترید» :کوتاه داستان ساخت یاستراتژ
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 «کیپلینگ درودیار» آشنایی با برندگان جایزه نوبل ادبیات 
 «گیتا بختیاری» 

 

 پرسیدند چرا کشته شدیم اگر

 ها بگویید چون پدرهایمان دروغ گفتند.به آن 

ر که در پایان عصترین نویسندگان نظم و نثر، یکی از محبوب

انگلو " انند والدینشهم او خود را بود. 20و اوایل قرن ویکتوریا 

ای از زندگیش را در نامید با اینکه بخش عمدهمی "هندی–

اصطالحی که در قرن نوزدهم برای )امریکا و انگلستان گذراند. 

 (،شدیمو فرزندانشان بکار برده ساکن در هند  ییمردم بریتانیا

ل و مسائ احساس وابستگی خاصی نسبت به هندوستان داشت

 بود.برجسته در اشعارش  پیچده هویت

نامش ورای دنیای ادبیات با زندگی مردم مختلفی پیوند یافته 

المنافع از جمله کانادا با است و در اغلب کشورهای مشترک

که در  «فراموش کنیممبادا »آثاری ماندگار مانند مصرع 

ا گیرد یسربازان مورد استفاده قرار میمراسم بزرگداشت کهنه

التحصیالن جوان در مناسک نوشتارش که باید توسط همه فارغ

 .اعطای عنوان مهندس در کانادا خوانده شود، گره خورده است

 اثر و پیشرو تخیل و مشاهده قدرت»برای  برنده جایزه نوبل شد

ی وایز ادبی مختلفاما از پذیرفتن ج «هنر و مفاهیم رسیده اوج به

خودداری  ،دانستیم هاآنکه کشورش او را شایسته دریافت 

 .کرد چون دوست نداشت او را متعلق به کشوری خاص بدانند

ست ا انگلیسی هویدا استعمار هایبا آنکه در بیشتر آثارش ریشه

 آثارش در فراماسونری هایایده و باورها به هاییتلمیح و ونمادها

 او تأثیر توانینماما  ،منتقدان ادبی است تأکید مورد هم هنوز

 نگاه هایشنوشته با او. کرد انکاراش را زمان زیسته جامعه بر

 رلزچا نیویورکر، در کرد. معرفی جامعه به انسانیت را از جدیدی

 تحت مختلفی طرز به کیپلینگ": داشته اظهار گرات مک

 گ،جن از حمایت سیاست بلندپرواز حامی) جینگو امپریالیسم

غولم یک یهودی، ضد پرست، نژاد ،پرستی( میهن نام به ویژه به

 .است گرفته قرار استعمارگرا، مرد یک گرا،

وی سیاسی اند که نظرات برخی از محققان استدالل کرده

 یکاینکه او  .اعتباری بگیردتر از آن است که برای او پیچیده

بود که آثاری از عظمت غیرقابل  با استعداد فوق العادهنویسنده 

نظرات دیگر نادیده گرفت اما  توانینمه را کردانکار خلق 

با . « های درس هیچ اهمیتی ندارداو در کالس سیاسی سمی

از همه رمان او  ترمهماین حال، آثار کیپلینگ برای کودکان، 

منتشر شد، با  1894کتاب جنگل، که برای اولین بار در سال 

ساخته شده و بازسازی شده از  یهالیفزیادی از  یهانسخه

 .، بخشی از محبوبیت فرهنگی است1960دهه 

کپلینگ که نامش بر گرفته از دریاجه رودیارد  دژوزف رودیار

 ییایرؤواقع در رودیارد استانفورد شایر انگلستان است )مکانی 

ام دسامبر سیکه پیمان زناشوئی پدرو مادرش بسته شد( در 

وود جان الکپدر او  .در بمبئی هندوستان چشم گشود 186۵

رشته ر د تولد رودیاردو پیش از  ،فرزند یک کشیش بودکپلینگ 

 سر» هن سیتأستازه  در دانشگاه« حجاری در معماری»

 تشویق،مشغول به تدریس در جهت  هند بمبئی در« جی.جی

 جاریت منافع هجوم مقابل در هند بومی هنر بازیابی و پشتیبانی

 مک دونالد زنی سرزنده و شاد یکیلیس آمادرش . انگلیس بود

دونالد، استعدادی در شعر و نوشتن داشت  مک خواهران از

-برنز ادوارد سر هنرمند با خواهرش )آلیس به واسطه ازدواج

 انگلیس هنرهای در رافائلی پیشا جنبش مهم اعضای با جونز

با آلفرد بالدوین ازدواج کرد و  شداشت و خواهر دیگر ارتباط

. این دشانگلستان بعداً نخست وزیر بود که  مادر استنلی بالدوین

 (کرد.از اهمیت مادام العمر برخوردار را کیپلینگ باتصاالت 

وادهخانسالگی خواندن را بلد بود، اما همانند فرزندان دیگر  ۵در 

برای تحصیل به همراه خواهر سه  های انگلیسی ساکن در هند

زد پورتسموث انگلستان ن ساوتسی، به اش آلیس )تریکس(ساله

یک خانواده انگلیسی به نام هالووی فرستاده شد. رودیار و 

لقب  ای زندگی کرد که به آنسال در خانه 6 به مدت خواهرش

احساس طردشدگی،  داده بود. کپلینگ با« خانه ویرانی»

در  1877تا  1871زندگی بین سالهای  ...پناهیسرگشتگی، بی
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 )که زمانی افسرهالووی  اگرکاپیتان روزی در کنار خانه شبانه

 نامید. سالهای بدبختیرا  دریایی بوده( نیروی در

های اولیه درسالکپلینگ اجتماعی -های زیستی و روانییژگیو

های محرومیترشد در تعامالت اجتماعی با دیگران در سیطره 

خانواده هالووی  آمیزعاطفی، تنبیه، اعمال رفتارهای خشونت

تا از حس درماندگی  کرددستخوش طوفان  او را امنیت  حس

ی در زندگ .شود کامالً پرخاشگرو بیچارگی تبدیل به کودکی 

این خانه سبب بروز سادیسم در بعضی از آثارش شد. صحنه 

این  نمونه« استاکی و دوستانش»شکنجه دو فرد ظالم در کتاب 

 است. ریتأث

ز از من هرگ" نگ این سالها را چنین توصیف کردهکپلیرودیارد 

های آن آشنا شدم. با همه وحشتاما جهنم چیزی نشنیده بودم، 

یکبار به خاطر دور  .مورد ضرب و شتم قرار گرفتم مرتباً... 

های گزارش بد از عملکردم در مدرسه پس از ریختن کارت

آویزان بر گردن در « دروغگو»با پالکارد  ضرب و شتم،

شکست  به مدرسه رفتم. او چنان دچار Southsea خیابانهای

ایی نه نها یک ضعف بین اشه بود که معاینات پزشکیعصبی شد

مانش را نشان داد )که توضیحی در چش

ه بلک برای عملکرد ضعیف درسی او بود(

آسیبهای روحی را نیز برمال کرد. این 

اش عنوان کرد ها بقدری بود که خالهآسیب

 بداخالق کودک یک اسفناک اختالالت»

 ی مندرس، برای همیشه یک تواندمی

 «.باشد

بع بع »داستان اساس  این دوران عذاب و رنجهای حاصل از آن

شود و کپلینگ در )ویکی ویکی لینکی( می« گوسفندان سیاه

وقتی » های کشیده این چنین حرف میزند:این داستان از رنج

لبهای جوانی مزه تلخ آبهای تنفر و ظن و بدگمانی را عمیقًا 

مزگی را کاماًل تواند این تلخاند، تمام عشق جهان هم نمیچشیده

 «.از بین ببرد

ترکیب ظلم سال جهنمی از  6سال بعد از این دوران او این  49

به تسریع کمک  ها راهالووی ، از جانب خانوادهانگاریو نادیده

ساله که تمام روز  7-8نباید از یک بچه »ش دانست زندگی ادبی

توقع یک رفتار  شودیمکنترل  داًیشدبخصوص هنگام خواب 

تواند رفتاری درست داشت چون برای فرار از هر لحظه می

بخصوص که رفتارها را  متناقض یا ناسازگارانه داشته باشد،

های مجبور هستی بعد از کابوس آن وقتبینند دورغگویی 

گوشزدهای خشمگینانه و زورگویی آغاز  را با تیهاصبحشبانه، 

زندگی اصالً راحت نخواهد بود. من زورگویی  کنی و این یعنی

شکنجه به حساب خانم هالووی ام، اما رفتار را تجربه کرده

. با این وجود هم دارا بود که که تائیدیه مذهب و علم را آمدمی

این امر باعث شد که توجه من به دروغ برای نجات خودم در 

بنای نظر من گویی بهمواقع ضروری جلب شود: و این دروغ

اش خاله سؤالاو همیشه در برابر  «.هرگونه تقالی ادبی است

رفتار خشن خانواده که دلیل سکوتش را در برابر جورجیانا، 

کودکان فقط اندکی  هباور داشت که دیگویم ،پرسیده بودهالووی 

گویند و هر آنچه که پیش آید را بیشتر از حیوانات سخن می

ها بدرفتاری شده است، آن پندارند. کودکانی که باابدی می

رازهای این زندان را برمال کنند، چه  اگردانند که خوب می

در همین دوران بود که او اعتقادش  ".هاستچیزی در انتظار آن

 را به مسیحیت از دست داد.

اش، به وضعیت روانی آسیب دیده کپلینگ سبب شد توجه خاله

تا کپلینگ  ،شونداو و خواهرش به آغوش خانواده برگردانده تا 

تا سالها با این  اما او ،پس از گذر از جهنم، بهشت را تجربه کند

 این رویای معین روز یک در"که در ترس زندگی کند  فکر

باز خواهد  ویران خانه به دوباره و رسدمی پایان به خوشمزه

 ".شودمی بیدار آنجا در صبح و گشت

انگلستان  کالج نیروهای متحد در 1878در 

این دوران  .نام کردثبت  هو وستوارد در

اما  ،چندان برای او راحت و خوشایند نبود

 بخشالهام سه دوستی عمیق شد تا منجر به

 و «کالج و استاکی»چون  هاییداستان

 شوند. کپلینگ «نبخشید روشنی که نوری»

برای »دوستی را چنین توصیف کرده  این

وفادار به یکدیگر مثل یک مرد به یک  ،میدیجنگیم همدیگر

 اب بدهی متعلق به یکی مشکل یک نفر مشکل همه بود، هر .زن

 ادامه برای..« .شدمی پرداخت ما سه هر طرف از اطمینان

 کرد اما نتوانست بورسیه را انتخابدانشگاه آکسفورد  تحصیل

 .اش هم نتوانست از نظر مالی پشتیبانش باشدو خانواده بگیرد

 الهور در را «مایو» هنر دانشکدۀ مدیریت پدرش ،1882 در

مشغول  الهور در مدنی و نظامی روزنامه هم در رودیار و پذیرفت

دوران قدرتمندی در زندگی نویسنده جوان بود. که  به کار شد

فراموش کرده به کرد فکر میمناظر و اصوات، حتی زبان، که 

بهانه خوبی برای کشف فعالیت در روزنامه  بازگشت. شسمت

. کیپلینگ مردی از دو جهان بود، کسی به او دادمحیط اطراف 

که هم همتایان انگلیسی خود و هم از نظر جمعیت بومی 

های برد، در خیابانخوابی رنج میپذیرفته شده بود. او که از بی

های تریاک که به ها و تپهزد و به فاحشه خانهشهر قدم می

، ندکردهای معمولی باز میندرت درهایشان را برای انگلیسی

 .تا دنیای آنها را کشف کند شدیموارد 

رودیاردکپلینگ این سالها را چنین 

من هرگز از جهنم " کرده توصیف

با همه وحشتاما چیزی نشنیده بودم، 

های آن آشنا شدم. ... مرتباً مورد ضرب 

 ".و شتم قرار گرفتم

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%87%D9%88
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از توانست او را چیزی نمیهیچ بود و کوش و مشتاقسخت

 عنوان را با شاولین مجموعه شعر .نوشتن بازدارد

«Departmental Dittie »)منتشر )سرود کوچک سازمان 

 تریخالقانه برای او آزادی روزنامه در سردبیران با تغییر. کرد

 روزنامه به را کوتاهی هایداستان تا شد خواسته او از و ایجاد

 زا که کرد منتشر را داستانهایی او سالها این طی در .دهد ارائه

ر دتجربیات کیپلینگ  شدند، تبدیل هاقصه به ساده هایداستان

که او شد ستون فقرات داستانهایی اش های شبانهگردشگری

 یتانیابر زندگی محوریت با آثاری ؛شروع به نگارش و انتشار کرد

 همچنین و قدرت مرکز )شهری که برای او 1 مالیش شهر در

 کرد چاپ 1887تا  1886های بین سال داستان ۳9 لذت بود(

 Plain Tales from the» در یک مجموعه با عنوانکه 

Hills( »ای کوهستانی که )منطقه «ساده از هیلهای داستان

ایستگاه راه آهن هند در آنجا  یکی از

در کلکته  1888در سال قرار دارد( 

او شهر شیمال را چنین . منتشر شد

هر  ای مالشیدر بودن »کرد یمتعریف 

یا مردم برای آن، به  منکه  یکار

 ی، شادمانرفتیمایستگاه هیل می

حضور در آنجا هر ساعت  ،خالص بود

راه  هر روز، با آمد.یبه حساب م ییطال

شروع  یگرما و ناراحتو  آهن و جاده

و خنک به  جالبعصر  کیدر  و شدیم

 «رسید.می انیپا

به عنوان دستیار  ،1887 در نوامبر

 "The Pioneer روزنامه به سردبیر

وقفه خودش بی شد. منتقل آباداهلل در

 ،1888 سال وقف نوشتن کرد. در را

 سه، سربازان: به چاپ رساند را کوتاه داستان مجموعه شش

 و شوریک فانتوم دئودارها، زیر سفید، و سیاه در گادبیز، داستان

 .وینکی ویلیویلی

راه هایپایانه در فروش برای قیمت ارزان هاینسخه در او آثار

 بسیار ها محبوبیتاین مجموعه با شد. او گرفته نظر در آهن

 از مشاجره، از پس 1889 سال اوایل در .آورد بدست خوبی

The Pioneer خود داستان جلد شش فروش و حق جدا شد 

 به دالر ۵0 از هیل را ساده هایداستان و پوند، 200 مبلغ با را

 The Pioneer از ماه شش حقوق این بر عالوه. رساند فروش

ان خود را به عنو ۀندیآ با این پول گرفت میتصمو  کرد دریافت

مارس  9ر د انگلستان دنبال کند. امپراتوری ادبی در سندهینو

رانگون،  قیبار از طر نی، هند را ترک کرد و نخست1889

تحت . سفر کرد سکویسانفرانسسنگاپور، هنگ کنگ و ژاپن به 

و  یمردم یرفتارها" مردم ژاپن قرار گرفت و مردم آن را ریتأث

 فرجامبیدلباخته یک گیشا شد اما این عشق . خواند "عادالنه

 نوشت که بعداً در The Pioneer یبرا سفرهای خود را .بود

منتشر شد.  " ایدربهایاز در"یک مجموعه به نام 

، ددادنننشان  شتمایلی به چاپ آثار لندن و نیویورک ناشران

به شیوه نو و زنده کیپلینگ در سرودن  ویلیام ارنست هنلی اما

  برد و از طریق همین فرد در انگلستان معرفی شد.شعر پی

ه شمال ، بسکویسانفرانساز  یشمال یکایآمر یش درشروع سفرها

 شیتیو ونکوور، بر ایکتوری، واشنگتن، واتلی، اورگان، سدپورتلن

ختم و  کیسالت ل به شهر لوستونی یپارک مل ،، آلبرتاایکلمب

، کاگویشرق به اوماها، نبراسکا و بعد از آن به ش زسپس ا

، اگاراین یو بعداً به آبشارها ایلوانی، پنسوری، سپس به بینویلیا

و  ورکیوی، نD.Cتورنتو، واشنگتن 

 .تبوستون رف

در  نیسفر، با مارک توا نیطول ا در

تحت  اریمالقات کرد و بس ورکیوین

رسیدن و مهمان قرار گرفت.  شریتأث

ریزی یک برنامه «نیتوا» شدن در خانه

مارک تواین  از پیش تعیین شده نبود.

پرشور و  ییوگوگفت را به این دیدار

که حول خوشایند تعبیر کرده 

 و ییکایآمر-یسیانگل اتیادب یروندها

در عاقبت تام  هقصد داشت او آنچه که

ار در کن نیتوا بوده است. ،سدیبنو سایر

 کیکه  هکرد حیتصر یادب یهاهیتوص

شما را  قیابتدا حقا دیبا" سندهینو

تواند به اندازه یبدست آورد و سپس م

پلینگ یکه از شیوه و تفکر ک نیتوا "کند. فیشما را تحردلخواه 

این دیدار و گفتگو در مورد ها بعدبشدت خوشش آمده بود 

ا که قبالً ب یاز هر شخص شیکه او بمن احساس کردم "نوشت: 

 ".شناسمیماو مالقات کرده بودم 

پلینگ از طریق اقیانوس اطلس به لیورپول یپس از این دیدار ک

بازگشتی که تحسین بزرگی در دنیای ادبیات لندن برگشت، 

 یداستانهابه مدت دوسال ساکن لندن بود و  ایجاد کرد.

 و در این مدت رمانی به نام .در مجالت منتشر کرد یمختلف

نوشت که نتوانست برای چاپ آن ناشری  "چراغ که نتوانست»

چه گرابا ولکوت بالیستیر آشنا شد یک دوستی که پیدا کند؛ 

ا با مشترکعاشق همدیگر بودند.  قاًیعمجنبه جنسی نداشت اما 

م رمانی به نا، بود ییکایآمر ناشر و سندهینو بالیسیتر که

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%AA_%D9%87%D9%86%D9%84%DB%8C
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 ؛کاری که هرگز با کس دیگری انجام نداد() نوشت« نائوالکها»

پزشکان، سفر  هی، طبق توص1891در سال بیمار روحی شد و 

 گریبار د و لندیوزی، نایاسترال، یجنوب یقایه آفرب یگرید ییایدر

 داشت. هند

طلع متب حصبه  ستیر بر اثریولکوت بال یاز مرگ ناگهاندر هند 

کوتاه  را با خانواده سمسیگذراندن کر یخود را برا یهابرنامه و

 در بازگشت در یکگرفت فوراً به لندن بازگردد.  میکرد و تصم

( 1862-1962) خواهر ولکوت ریستیبال نیارولک بهتلگراف 

از داستان یا، مجموعه1891اواخر سال  پیشنهاد ازدواج داد. در

در  ،نیمعلول یزندگو  ها در هندیسیانگل بارۀکوتاه در  یها

 1891را نیز در آمریکایی  یهاادداشتی کرد.لندن منتشر 

 بود. منتشر کرد که برداشتهای اولیه وی از آمریکا

که  ازدواج کرد «آل سولز»در کلیسای  1892 هیژانو 18در  

 مزیج ی. هنریجنازه بود تا عروس عییمراسم تش هیشب شتریب

ه است ک هیاتحادفقط یک  نیا"گفتبعدها در مورد این عروسی 

تعدادی از ) "کنم.ینم ینیبشیپای را برای آن ندهیمن آ

های زندگی کیپلینگ معتقدند ازدواجش با نویسبیوگراف

کارولین در واقع به پیشنهاد ولکوت در بستر مرگ بود تا شهرت 

 ی، برانگیپلیک دار نشود(. رودیار برای رابطه با یک مرد خدشه

برادرش در نظر گرفته  یعاشقانه را که برا یعسل خود، شعرماه

 یبانو" یرا عوض کرد و به جا رهایکرد و ضم یسینوبود، باز

ماجرا  عسل پرعازم یک ماه کرد.خطاب  "زیلس عز"، او را "زیعز

اما همانطور که اغلب در  ،رفتبه کانادا و سپس ژاپن  ابتدا .شد

افتاد، خوشبختی با شانس سخت زندگی کیپلینگ اتفاق می

شرکت نوین  همراه بود. در حین سفر ژاپن، دریافت که بانک

اش را از دست ورشکست شده و او همه سرمایه بانکداری شرقی

، محقری در نزدیکی براتلبورو ۀدر کلببه ورمونت برگشت و داده. 

 دنیا آمد.بهدر آنجا  ، جوزفینشاناولین فرزند وورمانت ساکن 

روحی  بیماریمستعد ابتال به  مردی با روحیه متالطم نگیپلیک

 را انجام با او آسان نبود و کری )کارولین( هرکاری یزندگبود. 

 .سدیتا بتواند بنوداشته باشد و آرامش اداد تا می

ه صخرهتپ کروی ی زمینیاز برادر کارولین )بیتی بالیستیر(  

ر )برادت وو بیاد ولک دیخر کاتیمشرف به رودخانه کانکت یا

سال  4نام نائوالکها در آنجا ساخت. طی ای بهخانههمسرش( 

 1 یموگل)پسرکی به نام جنگل معروف های در این خانه، کتاب

سنگ بنای شهرت را نوشت که  که در جنگل بزرگ شده(

ن و هنوز هم در بی ،کیپلینگ به عنوان نویسنده کودکان است

ه بهم  و چندین اثر نثر و نظم رااست.  نیترمحبوبهمه آثار او 

چه اگرشد. « السی»نام صاحب دختر به .رشته تحریر درآورد

کاترین و رودیار به هم وفادار بودند منتها عشق آنها طی این 

احساس شادمانه حضور فرزندانش را  اما سالها افول کرده بود،

های او دختران و پسران را در داستان ؛دادیمدر آثارش نشان 

 .کردتمام جهان انگلیسی زبان مسحور می

و جنگ بور در سال  1898در سال  کایو آمر ایقوع جنگ اسپانو

در  یرا به امور استعمار جلب کرد. و نگیپلیتوجه ک 1899

ه ب آمیزافتخار یاز شعرها یشروع به انتشار تعداد مزیلندن تا

 Recessional"، نیترمعروفاستاندارد کرد.  یسیزبان انگل

 .ایکتوریسلطنت ملکه وبود برای عظمت ها یسیبه انگل یهشدار

 رد .داشتزندگی دوباره اتفاق چشمگیری برای خانواده  الکن

تنش بین انگلستان و امریکا از یک سو و درگیری رودیار  1896

وزنامهر با بیتی بالیستیر برادر همسرش سوژه خبری صفحه اول

ر د عدم تمایل نویسنده برای مصاحبهشد، های سراسر آمریکا 

عمومی که های این پرونده واقعیت رابطه با این درگیری به ویژه

که او  داد قرارمورد تمسخر  او را ایبه طرز وحشیانه چنان شد

 .ساکن انگلستان شدبرای همیشه آمریکا را ترک و 

و پشیمان  اشاز شهرتش بر علیه ناراحت برای استفادهکیپلینگ 

 از این تراژدی خانوادگی به تورکی در جنوب غربی انگلستان

 جدید دیگر برگشت. برای شروع یک زندگی

را  کایبه طور عمده آمر نگیپلیپنجاه سال قبل، ک کنزیمانند د

و طبقه  آن، عدم حضور کاست و کالس یو آزاد برای فضای باز

ها عالقه ییکایاما کمتر به خود آمر کردیماجتماعی تحسین 

 از حد به شی، بری، دلپذیطانیکرد که آنها شیداشت. او فکر م

 الکل عالقه دارند و به شدت خطرناک هستند.

داشته  اریهر دو راه را در اخت توانستیمبود که او  یمکان کایآمر

 یو باز و کم دیروشنگر، بلکه جد شیکم و ب یباشد، کشور

جنگل،  یهاکتابدر مورد  زیچ نیترییکایآمر دی. شایوحش

ه مدت سالهای کوتاآن  نگیپلیباشد. ک ینحوه بازتاب آن دوگانگ

آن چهار سال در ": زندگی در آمریکا را این گونه بیان کرده

 ".افتیمن برکت خواهد  یتمام زندگ یبرا کایآمر

 مشهوری ۀنویسندکه آمد. او بدنیادر انلگستان  پسرش، جان،

در  کرد وشده بود. هر سال زمستان به آفریقای جنوبی سفر می

 نوشت.حمایت از بریتانیا در جنگ بوئر نیز اشعاری می

برای ، تصمیم گرفت کارولین همسرش، 1899 زمستاندر 

به نیویورک سفر کند. اما سفر به همراه خانواده  ،مادرشدیدار 

 و آن بسیار متفاوتشرایط آب و هوایی که دور اقیانوس اطلس 

ه مبتال برا  جوزفین جواندخترش وحشیانه بود کیپلینگ و 

 شد،های امریکایی بیماری دات الریه کرد و باز او سوژه روزنامه

 کیپلینگ بهبود پیدا کرد، اما محبوب .اما این بار برای سالمتیش

خانواده منتظر ماندند تا کیپلینگ به اندازه  .نتوانست او جوزفین

مرگ غم هرگز از  اوتا این خبر را بشنود، اما  شودکافی قوی 
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رد عهد ک و بهبود نیافت کننده، ژوزفین سرزنده، شوخ و مسحور

 ۀپس از مرگ جوزفین، مجموع رودیار هرگز به آمریکا بازنگردد.

 .را نوشت« داستان فقط برای کودکان خردسال»

کرد با گذشت می رفتار اطرافش محیط از متفاوت هموارهاو که 

به  بویژهزمان این متفاوت بودن را بیشتر و بیشتر نشان داد 

هایی درباره دلیل داشتن حس امپریالیسم انگلیسی و دیدگاه

های زیادی به عنوان افکار اعتراض که هابرخی فرهنگ

وجود، حتی وقتی پیر با این . پدیدار شداش برعلیه نژادپرستانه

برنداشت بلکه باوری  هانه تنها دست از این باورها و دیدگاه شد،

 .تر به آنها بخشیدمحکم

منتشر کرد که « کیم»به نام در اواخر قرن رمان دیگری 

 -ای انگلیسیی پسربچهرمان درباره .بود قپرفروش و بسیار موف

، و وارد هشدهای الهور بزرگ که در خیابان ی استیتیم هندی

جاسوسی و ضد  "جنگ سرد"شود. می ۳"بزرگبازی "

جاسوسی در مرزهای هند بین انگلیس و روسیه در اواخر قرن 

در مسیر رفتن به هندوستان، توطئهش استادبا . پسرک نوزدهم

او در این داستان به نوعی  کنند.ها را نقش بر آب میهای روس

 توسطگویا برای اولین بار  که« بازی بزرگ»عبارت  اشاره به

ی به نوع تا، بهره برد مطرح شده افسر انگلیسی 4 یکانولآرتور 

ه صراحت که ب باشد ویکتوریا، تاکید بر گفته ملکه انگلستان،

 مسئله این است»بیان کرده بود 

که آقای دنیا روسیه باشد یا 

 «.بریتانیا

ز اکیپلینگ این اثر به گفته 

 اوهمکاری بین بسیاری جهات، 

جان الکوود ؛ و پدرش بود

کیپلینگ، یک هنرمند و 

و که ادانشمند بود که تأثیر قابل توجهی در کار پسرش داشت، 

خانه شگفت "به عنوان ریاست این  بود؛متصدی موزه الهور 

ش نه در نق «الل کیمج»: حضور داشتدر فصل اول کیم  "انگیز

 ،صحنه پیچیده هند هایش نه در تظاهراتخود و نه در شخصیت

های آن؛ های آن؛ فرقهقلعه –تنوع فراوان این سرزمین بلکه در 

شمار آن؛ تقسیمات جغرافیایی، زبانی و مذهبی آن؛ خرافات بی

 زیبا خلق شده بود. ها و بوها، رنگها، اصواتدیدنی

خریداری باتمنز به نام  ساکسمالک بزرگی را در ا، 1902در 

با داشتن باغکه احداث شده بود  16۳4در سال  کرد. این ملک

 کپلینگ یک مکانبرای  کیکالس اتیسرسبز و جزئ یها

او بخشی از  .خوشایند را درپی داشتانزوا  یخصوصی، نوع

کرد به دنبال مرگ ژوزفین برای فکر می خوشبختی را که

کارولین همسرش  پیدا کرد در این امالکهمیشه از دست داده 

مثل  تواندیمبا اتخاذ نقش رئیس خانه به او اطمینان داد که 

 .همیشه به نویسندگی ادامه دهد

نویسی اولیه خود دور شد از دوران داستان کیپلینگبه تدریج 

کشف کرد. برای نوشتن آثارش  و موضوعات و فنون جدیدی را

 Just So Storiesمجموعه به نام یکی از از آثار این دوران 

او  ترین اثراید بهترین خاطره انگیز و دوست داشتنیشاست که 

داستانهایی که برای فرزندان خود نوشته شده و قصد باشد 

 .داشتخواندن آن را با صدای بلند 

، جایزه نوبل ادبیات به وی اهدا شد. 1907در دسامبر سال 

 ترین فردیساله اولین بریتانیایی و تاکنون جوان 41رودیار 

. علت انتخاب این جایزه شده استه دریافت است که موفق ب

 میمفاه دهیو اثر به اوج رس شرویپ لیقدرت مشاهده و تخ» یو

ته برجس سندهینو نیا یهانشیکه وجه بارز آفر فیو هنر توص

دورام و آکسفورد و سال  یهاهمان سال دانشگاه شدذکر « است

 .اهدا کردند یدرجات افتخار یبه و جیبعد دانشگاه کمبر

چنان افزایش یافت که دوستش، مکس آیتکین، از  اومحبوبیت 

کاران نفع محافظهکانادا به 1911وی خواست در انتخابات سال 

 .6کند مداخله 

رد کنوبل منتشر  زهیسه سال پس از کسب جارا  (if« )اگر» شعر

 تیفقمو دیکل کشید این ریبه تصو بودرا که آموخته  یدرس تا

از آندر  یشود. بخشیمحسوب م یو

حک شده است تا  مبلدونیو یورود

کند که چه  یادآوری کنانیبه باز

شعر  شود.یمرد م کیباعث  یزیچ

 ی، رفتار و خودسازیکپارچگی یبرا

 دیامروز شا "اگر"است.  یشخص

را  آن نگیپلیاز آنچه ک شتریب یحت

 ت.مرتبط اس یفلسفه شخص کیاخالق و  کینوشت، به عنوان 

زندگی در کنار خانواده را به  ش،شهرت تمامیکیپلینگ با وجود 

اش داد. اما با آغاز جنگ جهانی اول خانوادهچیز ترجیح میهمه

سه ویکی از پنجاهاو ، 1914در انگیزی از هم پاشید. شکل غمبه

اعالمیه "نویسنده برجسته انگلیس بود که نام خود را در 

که حمله آلمان به  داشتیم اظهارکه  امضا کرد "نویسندگان

این شرم  تواندینم"بلژیک جنایتی بیرحمانه بوده و انگلیس 

 ."راتحمل کند و درجنگ مشارکت نداشته باشد

همانند بسیاری از نویسندگان دیگر رساالت و اشعاری در 

حمایت از بریتانیا نوشت و پیشنهاد دولت بریتانیا برای تبلیغ 

ت هرچند به این امر انتقاد مواضع این کشور علیه آلمان را پذیرف

درس نگرفته و  در افریقا داشت که انگلستان از جنگ بوئر

، جان ش، پسر191۵آمادگی جنگ دیگری را ندارد. در سپتامبر 
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د، اما نام در ارتش منع شدلیل ضعف بینایی از ثبتکیپلینگ به

ه را کپسرش  جنگ بود ۀرودیار با وساطت دوستش که فرماند

دو روز بعد از  فرستاد. به میدان نبردسال نداشت  18بیش از 

مخرب مرگ پسرش  ریتأث کشته شد. زاین اعزام در نبرد دوم لو

دانست سبب شد که او همیشه خودش را مقصر این حادثه می

های در داستانشود بخصوص آثارش  عنصر بارز« تلخی»تا 

(، و 1926« )اعتبارهاها و وام( »1917« )مجموعه موجودات»

( آرزوهای درهم شکسته و نومیدی را 19۳2« )هامرزها و تازه»

 کشد.به تصویر می

 ،به اسم پسرش پیدا شد 1922او همیشه به جسدی که در  

ه کصورت چنان آسیب دیده بود  انفجار زیرا در اثر ،شک داشت

در اشعاری مانند  او .کردشناسایی را مشکل می

احساس تلخ این « پسرم، جک»و « های جنگنوشتهسنگ»

ها پرسیدند چرا کشته شدیم/ به آن اگر: »دادبازتاب واقعه را 

پس از جنگ جهانی اول، «. بگویید چون پدرهایمان دروغ گفتند

رودیار به کمیسیون قبرهای سربازان 

گمنام جنگ ملحق شد و با رواج اتومبیل، 

همراه راننده به انگلستان و  ا بهسفرهایی ر

کرد و برای کشورهای اطراف می

 .نوشتهای بریتانیا مطلب میروزنامه

درکنار واقعه غم انگیز مرگ پسرش با 

 هامونئونام موریس سربازی فرانسوی به 

بخاطر وجود یک نسخه از دوست شد، که زندگی وی در جنگ 

هایی که از گلوله ،در جیب چپ لباسش «کیم»کتاب داستانی 

از مرگ نجات پیدا کرده بود. موریس هامونئو  اش خوردهبه سینه

در درونش وجود داشت به نشانی  هاگلولهکتاب را که هنوز 

صاحب  هنگامی که هامونئواما  ،دهدیمکیپلینگ قدردانی به 

کیپلینگ اصرار داشت که کتاب و مدال را فرزند پسری شد 

 برگرداند.

، در اشعاری 1922در سال ای فراتر از انگلستان بود، او نویسنده

های کوتاه و داستان« سرود مک اندرو»و « پسران مارتا»مانند 

همین دلیل از آثار مهندسان یاد کرد. به« کار روزانه»مانند 

نام هربرت هالتین از استاد مهندسی عمران دانشگاه تورنتو به

زاری مراسم تعهد وی درخواست کرد که برای همکاری در برگ

التحصیلی دانشجویان مهندسی به کانادا شرافتمندانه و فارغ

مناسک اعطای عنوان »برود. از این دعوت خرسند بود و 

التحصیالن رشته مهندسی در را نوشت. امروزه، فارغ« مهندس

آهنین  ۀالتحصیلی یک حلقسراسر کانادا طی مراسم فارغ

معه را بیاد داشته باشند. در کنند تا تعهد خود به جادریافت می

 ۀسال رئیس هیئت مدیر ۳مدت دعوت شد تا به اوهمین سال از 

دانشگاه سنت اندروز در اسکاتلند باشد. چندین بار از وی 

الشعرای بریتانیایی و شوالیه های ملکدرخواست شد که عنوان

 .را بپذیرد، ولی وی نپذیرفت

های به داستان گرنوشتن را هرگز رها نکرد اما دیکیپلینگ 

که روزگاری بسیار دلخوشی برنگشت ای کودکانه و شاد کودکانه

به نوشتن  19۳0 ۀتا اوایل دهدر برداشت. از هنر و صنعت را 

ادامه داد، اما سرعت وی کمتر شده بود و نسبت به گذشته، 

 19۳6ژانویه  12کرد. در شامگاه موفقیت کمتری نیز کسب می

ریزی داخلی در روده کوچک متحمل جراحی شد، دلیل خونبه

سالگی  70ژانویه در سن  18اما در کمتر از یک هفته در تاریخ 

ر ای برگزاری وی در سطح گستردهاز دنیا رفت. مراسم خاکسپا

ن وزیر وقت نیز در آشد و پسرخاله وی، استنلی بالدوین نخست

مال در ش« گولدرز گرین کریماتوریوم»حضور یافت. پیکر وی در 

غربی لندن سوزانده شد و در نزدیکی گور چارلز دیکنز و توماس 

 .خاک سپرده شدمینستر بههاردی در کلیسای وست

 

 ادبیات کیپلینگ

بود. به  ی برای اوهند مکانی شگفت انگیز

همراه خواهر کوچکترش، آلیس، در 

با  ههمرا جستجوی بازارهای محلی

زبان هندی را . او بردیملذت  پرستارشان

و در این شهر پرشور آنگلوس، آموخت 

رهنگ ف، بودائیان و یهودیان با امسلمانان، هندوهارتباط خوبی با 

 .برقرار کردو سنتها و خرافات آن 

نشان سواستیکا دارای  شهای قدیمی کتابهایبسیاری از نسخه

(swastika)  یدر شکل هند کههستند یا صلیب شکسته 

 بیاشاره به صل) .دهندیدر هر ربع آن قرار م ییهانقطه

مشتق شده و  " تیاز واژه سانسکر کایسواست نیست( یحیمس

 نیدر فرهنگ هند و اروپا، ا)بودن است.  یخوب برا یبه معنا

آنان شانس  یتا برا شدیم جادیمردم ا ای ایاش ینشان بر رو

همراه با تصویری از فیل که دارای  این نماد را (.اوردیخوب ب

نشان دهنده تأثیر فرهنگ هندی  کهیک گل نیلوفر آبی است، 

 .کردیم. استفاده باشدمی

ارد یسال رود را 1890سال  ،کانتالوپو بیوگرافی رسمی کیپلینگ

اشعار و داستانهای او از آغاز »نویسد: مینامد و می کیپلینگ

 تقریباً هیچ .برانگیخت واکنشهای شدیدی از عشق و نفرت را

نبودند. او یک از طرفداران و مخالفان وی معتقد به ستایش 

ریتم، گفتار و احساسات امپریالیستی اشعار  ،خوانندگان معمولی

عمومًا به هم و داستانهای کوتاه او را دوست داشتند؛ منتقدان 

 "کنند. همین دالیل، آثار را لعنت می

 ی برای اوشگفت انگیزهند مکانی 

بود. به همراه خواهر کوچکترش، آلیس، 

همراه با در جستجوی بازارهای محلی 

 .بردیلذت م پرستارشان
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در هند  یدر مورد زندگ نگیپلیرک هیها و اشعار اولداستان

 کیبه  لیتبد یسیخوانندگان انگلدر نزد استعمارگر، او را 

 یسیانگل سمیالیاو از امپر تیحماکرد بخصوص  محبوب بزرگ

 ینشواک ستمیکمک کرد اما در قرن ب تیمحبوب نیدر ابتدا به ا

و  جنگل یهاکتاببه خاطر  شتریکرد. امروز او ب جادیا یو هیعل

 .از هند شناخته شده است یداستان، میک

بسیاری از آثار او در ابتدا در نشریات منتشر شده و بعداً در 

. اشعار معروفی چون جمع آوری شد مختلفی هایمجموعه

جاده "و  "تامی"، "دنی دیور"، "تصنیف شرق و غرب"

 رمان او به نام در همین سالها شروع شده است. "مانداالی

 کیداستان  ight that Failed (1980نتوانست )چراغی که 

 جسور تانی. کاپشودیمنقاش است که توسط زن عاشقش کور 

ز ا شیب یفیتوص ری، از تحرییحس ماجراجو رغمی(، عل1897)

 کیدر هند،  یرلندیا میتی(، درباره 1901) می. کبردیمحد رنج 

( و کتاب دوم جنگل 1894است. کتاب جنگل ) کیکالس

 نیهستند. ا یعال ی( مجموعه داستانها189۵)

دهد که یرا نشان م یشتریکتابها اثبات ب

ا داستان سرآمد است ام کیدر گفتن  نگیپلیک

متوازن و منسجم متناقض  یهارمان دیدر تول

ناموفق بود. « که نتوانست یچراغ» چهاگر بود.

 یاو به عنوان نقص زندگ یهاداستان یاما وقت

 Balladsroomبه نام  ی( و اشعار1891)

Ballads نگیپلی، کندشد یآورجمع 

 شد. یسیانگل سندهینو نیترمحبوببه عنوان  سونیتن نیگزیجا

ها در فرزند پرورش یافته توسط گرگ «ماجراهای موگلی»

ویلون هیلز هند، سنگ بنای شهرت کیپلینگ به عنوان نویسنده 

در آثارش  شهرتش را ابدی کرد.« کیم»بود و داستان کودکان 

ا ی« موسی»قانون  نهاما  ،کردهاستفاده « قانون»همواره از کلمه 

سرپرست، و ای، بیاز قانون کودکان مدرسهبلکه « عیسی»

 اید عادالنه هم نباشند اماکه شقوانینی  ؛گفتهسربازان سخن 

 یشایدن «جنگل»کتاب دو جلدی  .انسان را از آن گریزی نیست

 داستانهایدارند. در  یکم اریبس نیپدر و مادر ندارند و قوان

 یودکدوران ک یسیبازنو یبرا نگیپلیاز جانب ک یجنگل تالش

رها شده  نشی، که توسط والددید توانیمش را خود یزا بیآس

ه خان کیکه او در  ییجا انلگستان فرستاده شده؛به و از هند 

کتاب در  .شدیکتاب مقدس اداره ماز  یاستبدادبا  یپرستار

است که خودش را  نیا یموگل یاصل فهی، وظدو جلدی جنگل

 بدون مداخله بزرگساالن پرورش دهد.

ارهایی انتشار شاهکچه طرفدار امپریالیسم انگلیسی بود اما با اگر

مانند کتاب جنگل و کیم و مانند آنها سیاست امپریالیستی 

انگلستان را چنان که بود مجسم ساخت و از این راه حقایق تلخ 

آوری را بر ملل استعمار زده آسیا و آفریقا به خصوص و نفرت

 د.مردم هندوستان فاش نمو

رهای ه کشودر آثارش نگاه باال به پایین امپراتوری بریتانیا ب

استعمار به اعتقاد او  کند.مستعمره را به خوبی توصیف می

ای بود که برای بود او نویسندهی عبور از توحش به تمدن الزمه

باوری که هنوز هم  های امپریالیسم قلم فرسایی کرده؛الایده

 .کنندیمآن را نکوهش  منتقدان مخاطبان و

دها یافتن نماآثار او از عقاید و باورهای فراماسونریش خالی نبود. 

های فراماسونری در آثار کیپلینگ هایی به باورها و ایدهو تلمیح

ی اندیشمندان است. برخی از این هنوز هم مورد تأکید و عالقه

و در برخی به  رفته کاربملموس علنی و واضح  شنمادها در آثار

 را پیدا کرد. آنها توانیمسختی 

سعی کرده کودک  اشآثارش بخصوص آثار کودکانهدر بیشتر 

 قدرت امپریالیستی انگلستان آگاه کند وانگلیسی را نسبت به 

به او این نگاه باال به پایین نسبت به سایر 

 .ها و کشورهای جهان سوم را بیاموزدفرهنگ

 یاز شاعران یاز تعداد" سدینویم وتیالاستی

 یاند، فقط تعداد معدودسروده یکه اشعار عال

 و ،بنامم شعربزرگ  سندگانینوباید آنها را  از

 نیدر ا نگیپلیک تیاشتباه نکنم، موقع اگر

در پاسخ  "است. رینظیکالس نه تنها باال، بلکه ب

: گرچه ه، جورج اورول خاطرنشان کردوتیبه ال

 یاز نظر اخالق" "افراطی ستیالیامپر"به عنوان  نگیپلیک

 ...بودکننده  منزجر یشناخت ییبایو از نظر ز رمسئوالنهیغ

یم نیکه آن را تضماست  یاریبس اتیخصوص یدارا شآثار

کرده است  ریتحق اشخص او ر یِکه همه روشنگر یکرد در حال

 نگیپلیکاما  ،از آن افراد روشنفکر فراموش شوند شاید خیلی... 

 قدرت لیاز دال یکی "همیشه به یاد خواهد بود... یریبه تعب

جهان کیشد او یبود که باعث م یو یریپذتیمسئول نگیپلیک

 ..نادرست باشد اگر یداشته باشد، حت ینیب

با عنوان  "Strand" کوتاه در مجله ی، او داستان19۳4در سال 

فرض را مطرح کرد که  نیمنتشر کرد و ا "اثبات کتاب مقدس"

 مزیدادن نثر کتاب مقدس پادشاه ج قلیبه ص ریشکسپ امیلیو

 .کمک کرده است

شعر  کنزید نگیپلیک": سدینویم یبروکنبور سونیآل شاعر

صدا  یبرا رینظینگار با گوش بو روزنامه یفرد خارج کیاست، 

 یعرهاعاشق ش یسیانگل انهیخواننده عام یبالم تریپ "و گفتار.

 یاشکال قوم ریبود و اعتقاد داشت که او تحت تأث نگیپلیک

 .بوده است یسیانگل یسنت

آثار او از عقاید و باورهای 

تن یاففراماسونریش خالی نبود. 

هایی به باورها و نمادها و تلمیح

های فراماسونری در آثار ایده

کیپلینگ هنوز هم مورد تأکید 

 ی اندیشمندان است.و عالقه



 

 1399 خرداد ماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی |صدوهجدهمشماره      18

 یافق فکر زیرا، هستند یزیانگتنوع شگفت یدارا آثارش

 ىیایبو یحواس حت یداشت و در آثار خود، همه یعیوس

 یو استفاده ینگارو واقع ینیب. واقعختیانگیخواننده را برم

در راه به او کمک کرده تا  یاو زبان محاوره کلماتمناسب از 

و  یشهامت، بردبار ،یپرستهنیچون م ینیکه مضام شهدف

ای هایش جامعهنوشتهدر . را بهتر بیان کندنوع بود، کمک به هم

 .ددههای مظلوم پناه میکند که به انسانمردانه را توصیف می

با  "یمیداوطلب قد"با عنوان  ی، شعر1918در اول اوت سال 

ظاهر شد. روز بعد، او به روزنامه نوشت تا از  مزیدر تا ینام و

 زمیچه تااگرظاهر شد.  یحیکند و تصح یخوددار یسندگینو

 رسدیماستفاده کرده، به نظر  قیتحق یبرا یاز کارآگاه خصوص

خود  یکه کارآگاه مظنون شده است که و

ند، و ک یمعرف سندهیرا به عنوان نو نگیپلیک

احتکارگر هرگز مشخص نشده است.  تیهو

از  دی، بازدنگیپلیک "باغبان"داستان کوتاه 

، و کشدیم ریجنگ را به تصو یهاگورستان

را که  ی( سفر1922) "پادشاه ارتیز"شعر 

 شاه جورج پنجم انجام داد

در « کیپلینگ»جمله از آثار مختلف ۳۳1

های آکسفورد آمده است. قولفرهنگ لغت نقل

شاید حاال پس از مرگ، کشف دنیای او با شگفتی بیشتری برای 

 .خوانندگان همراه باشد

هن، اتحادیه بین المللی نجوم تصویب کرد که دها2010در سال 

در  .ای بر روی سیاره عطارد باید به نام کیپلینگ نامگذاری شود

جهت اشتیاق  ، بهدر حال انقراض تمساح یا، گونه2012سال 

 Goniopholis kiplingiبه نام،  کیپلینگ به علوم طبیقعی

 شف، کنگیپلیشعر منتشر نشده از ک ۵0از  شیب شد. ینامگذار

ارس بار در م نیاول یبرا، ینیتوماس پ ییکایتوسط محقق آمر و

 شد. منتشر 201۳

ت. گذاشته اس ریتأث گرانیبه شدت بر د نگیپلیک یهاوشتهن

بزرگساالن همچنان در چاپ است  یاو برا یهاداستان

راندال  بورخس سیاندرسون، خورخه لوئ چون پل سندگانینو

 اند.آثار او را ستایش کرده جارل

 ییدر مجموعه شعرهارا  )پوزخند( Grinchاولین بار او کلمۀ 

دزد "در  "اتاق باراک یاتاق بارادها"به نام  1892ر سال د

را به زبان  cushyکلمه  گرفت.به کار  "یگاو مرز یایدر

در  هاین کلماستفاده شناخته شده از  نیوارد کرد. اول یسیانگل

 یبه معنا 1887 در سال یادر قطعه khushiعنوان به  یاثر

  "تیراحت و کم اهم" یاستفاده کرد، اما بعداً به معنا "آرامش"

و اکتشافات،  کی، تراف1904بود.. در در کتاب خود در سال 

 یرا برا( ناهار) lunchless’‘یدوست داشتن اریبس یکلمه

اپ استفاده چ نیکه ناهار نداشته باشد، اختراع کرد، و اول یکس

 نگیپلیاز ک (تیرعا ای تیابراز رضا) Rightoکلمه شده از 

 .است

 

 سیاست و کیپلینگ

 نام "کمتر ینژادها"به عنوان  افتهیاز اقوام کمتر توسعه  یو

 یاساس اتیرا از خصوص یو فروتن ثارینظم و انضباط، ا ه.برد

عنوان نظرات به  نیچه ااگردانست. می یحاکمان استعمار

مرد " ، اصطالحنگیپلیک یاما برا، نژادپرستانه محکوم شده است

 فتهشریپ اریملل بس روندانشه "پوست دیسف

اش گسترش قانون، فهیداد، که وظیرا نشان م

 .سواد و اخالق بود

کسی اولین  و ستودرا میامپریالیسم انگلیس 

پیام کریسمس سلطنتی را نوشت، که بود که 

خوانده از  19۳2توسط جورج پنجم در سال 

کیپلینگ، نه از نظر مالی بلکه از نظر  .شد

 و وابسته بودعاطفی، به طبقه حاکم بریتانیا 

یم ریتأث داً یشدقضاوت سیاسی او بر این 

یمبریتانیا چیزی نبود که او تصور  ، زیرا طبقه حاکمگذاشت

 .کرد

چه او هیچ پیوند مستقیمی با هیچ حزب سیاسی نداشت، اما اگر

و در مورد تصرف  ،با کمونیسم خصمانه بود .کار بودمحافظه

بدن خود "نوشت که یک ششم جهان  1917بلشویک در سال 

، درباره 1918. در شعری در سال "را از تمدن خارج کرده است

خوب که در روسیه وجود روسیه شوروی نوشت که همه چیز 

آنچه که باقی مانده بود  شده ونابود داشت توسط بلشویکها 

به تیر و لگد  ی کهممردسایه و است سوزی آتش ،صدای گریه"

 ".کشیده شد

، کیپلینگ با همکاری هاگارد و لرد سیددنهام لیگ 1920در 

مدت متمرکز بر آزادی را تأسیس کرد. این بنگاه اقتصادی کوتاه

های کالسیک لیبرال به عنوان پاسخی به افزایش ارتقاء آرمان

برای "، بود به عبارتیقدرت تمایالت کمونیستی در انگلیس 

 بود.« با پیشروی بلشویسم مبارزه

به شدت برای اتحاد انگلیس و فرانسه برای حمایت از صلح 

های قلعه" 1920کرد، انگلیس و فرانسه را در سال استدالل می

نامید. بارها و بارها نسبت به تجدید نظر  "دوقلوی تمدن اروپا

بینی میدر پیمان ورسای به نفع آلمان هشدار داد، که پیش

 کرد

جمله از آثار مختلف ۳۳1

در فرهنگ لغت « کیپلینگ»

های آکسفورد آمده است. قولنقل

شاید حاال پس از مرگ، کشف 

دنیای او با شگفتی بیشتری برای 

 .خوانندگان همراه باشد
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یکی از تحسین .شودیممنجر به یک جنگ جهانی جدید  

بود که  یروشنفکران انگلیسیکی از کنندگان ریموند پوانکاره، 

از اشغال فرانسه از روهر حمایت کرد، در زمانی  192۳در سال 

که دولت انگلیس و بیشتر افکار عمومی مخالف موضع فرانسه 

 .بودند

ویژه در بین ناسیونالیستبرانگیز است، به شهرت کیپلینگ بحث

های مدرن و برخی منتقدین پس از استعمار. کیپلینگ از 

حامیان برجسته سرهنگ رجینالد دایر بود که مسئولیت قتل 

عام جالیانووا باغ در آمریتسار )در استان پنجاب( را بر عهده 

 "مردی که هندوستان را نجات داد"داشت. کیپلینگ دایر را 

 .خواند

ی ربارهدزولت، دوستی تنگاتنگی برقرار کرد و اغلب با تئودور رو

در مورد . کیپلینگ کردندبا یکدیگر بحث می سیاست و فرهنگ

و تا حد زیادی  ،من از اول او را دوست داشتم": روزولت گفته

. ... تصور من درباره او این بود که او مردی مبه او ایمان داشت

آن  چونکردند بزرگتر از آن چیزی بود که مردمش درک می

او  اگر .از وجود او استفاده کننددانستند چگونه باید مینزمان 

 هم برای او هم برای مردمشآمد، میبیست سال بعد به دنیا 

معتقد بود که او از مرگ او بسیار اندوهناک شد و  ". دبهتر بو

 االتیاست که قادر به نگه داشتن ا ییکایآمر استمداریتنها س

بود که ایاالت  دواریام است. یجهان استیس "یباز"متحده در 

ت تح ،متحده از انزوا گرایی دست بکشد و دنیای پس از جنگ

 .آمریکایی باشد-فرانسوی-سلطه یک اتحاد انگلیسی

در آنجا سپری  را یادیکه او زمان ز یی، جایجنوب یقایدر آفر

 و و سیاستمدار انگلیسی بازرگان رودس، لیسی، توسط سکرده

و ، به ایجنوب یقایلتمرد آفرو دو الماس دیبرز شرکت مؤسس

شد که  گنیپلیک یستیالیاقناع امپر تیباعث تقو که داد ایخانه

او و همفکرانش معتقد  دشو هم تریقو در گذر از سالهاقرار بود 

 ایو  یسیهر انگل تمدنی بودند که تیمأمورو متعهد به یک 

ا ر ییتا فرهنگ اروپا استپوست ملزم  دی، هر مرد سفترواضح

 دانستند، برسانند.یمغرور م انیکه او را بوم یبه کسان

مطابق آنچه که در عصر  نگیپلیک یهادهیمتمرکز ا ریغ یایدن

، چهرهشدمی رترینبود، مطابقت نداشت و هرچه پ برالیفکر ل

 بود. یو منزو ندهیفزا یا

 نویسیکمدررا به  "یافتخار یمشاور ادب"پست  1917در سال 

با گشت و گذار در دریافت و الیجنگ امپر یهاقبرستان

ها و یادمانهای در دست ساخت توسط کمیسیون قبرستان

ا افزایش محبوبیت اتومبیل، به و قبرستان جنگ امپریال

از  یاعمدهبخش  .خبرنگار مطبوعات انگلیس تبدیل شد

 انعطاف رقابلیغ یاسیس یدگاههاید لیمخاطبان خود را به دل

به انتقام  لیظلم و تما"و  - ینظام یمانند خدمت اجبار - خود

 از دست داد. "ییجو

یافت  تیمأموراز سوی سازمان جاسوسی امنیتی بریتانیا 

های آمریکایی در مدح بریتانیا و مطالبی با نام خود در رسانه

ای گرایی هند بنویسد. همچنین شاخهکمرنگ نشان دادن ملی

های سربازان هندی را به او ا نامهاز سرویس جاسوسی بریتانی

ها بنویسد و ای تازه بر اساس آن متنداد و خواست که نسخه

تصویری دیگرگون از بریتانیا در جامعه ایاالت متحده آمریکا 

 نشان بدهد.

جان  از مرگ تنها پسر خود متأثر، کیپلینگ به گفته منتقدانش

د و زپرستی دامن میسالگی در نبرد لوز به نوعی میهن 18در 

در سفرهای پیاپی به ایرلند، برای ارتش بریتانیا دنبال سرباز 

گشت. در هر حال، نقش کیپلینگ در فعالیت به نفع می

امپراتوری بریتانیا برای منتقدانش هرگز پنهان نبوده است. 

دانست و در می« امپریالیست افراطی»را یک جورج اورول او 

خ ای تاریک در تاریهای اخیر که استعمار بریتانیا به نقطهسال

 ت.ها افتاده استبدیل شده، کیپلینگ هم از چشم خیلی

به همراه غرق شدن  کیاز گزارش تجاوز به بلژ نگیپلیک

RMS Lusitania  او این تجاوز  شد، یعصبان 191۵در سال

قلمداد کرد و جنگ را به عنوان جنگ  یرانسانیغ قاًیعم را

در  یسخنران کی. در دانست تیبربر هیتمدن عل یبرا یبیصل

 یزیظلم و ست چی، هیتیجنا چیه": تاظهار داش 191۵سال 

 یصورت نگرفته است که ذهن مردان بتواند تصور کند که آلمان

در صورت اجازه ادامه کار مرتکب  و آن را مرتکب نشده است

شود. ... امروز فقط دو بخش در جهان وجود دارد... انسان و ینم

به آلمان، به شدت از  دخو اقی. در کنار ضد شور و اشتیآلمان

 دیانتقاد کرد که آلمان با سیجنگ توسط ارتش انگل یچگونگ

 یروین نیاز خسارات سنگاو که  باشد.تا به حال شکست خورده 

 ، کل نسلدشوکه شده بو 1914سال  زییپا در ایتانیبر یاعزام

ته را مقصر دانست که نتوانس سیقبل از جنگ انگل سیاستمدارن

 .یاد بگیرندجنگ بور را  یهااست درس

 نیحمله و اولآلمان  صریبه ق 1902 در یکی از اشعار به سال

 دبکار بر یضد آلمان نیتوه کیبه عنوان را "هون"بار اصطالح 

ر د یآلمان یروهایو اقدامات ن لهلمیبا استفاده از سخنان خود و

 یا. در مصاحبهتیها در اصل بربرینشان دادن آلمان یبرا نیچ

خواند  زیآمدی، آلمان را تهد"Le Figaro" یبا روزنامه فرانسو

 متوقف کردن آن شد. یبرا یو فرانسو سیو خواستار اتحاد انگل

 "یمرکز یمردمان ناآرام اروپا"در همان زمان  یگریدر نامه د

 .ردک فیتوص "با مسلسل یقرون وسط"در  یرا به عنوان زندگ
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ا ر "ایرؤ کیارتش "انه از جمله اگرداستان کوتاه سود یتعداد

ارتش کارآمدتر و  کینوشت که در آن به دنبال نشان دادن 

 بود.در آن زمان  سیانگل یارث یتر از بوروکراسمسئوالنه

که مخالف استقالل  یرلندیا انیبا موضع ضد حکومت اتحادگرا

از دوستان  یکیبه  یاامهدر ناو  کرد. یبودند، ابراز همدرد رلندیا

ها به یسیو قبل از ورود انگل ستیملت ن رلندیخود نوشت که ا

را  گریکدیباند دزد گاو بودند که  کیها یرلندی، ا1169سال 

راجع به همه  "ترسناک یشعرها"حال  نیکشتند و در عیم

به  بود که سینگلتنها قانون ا نی، اینوشتند. از نظر ویم زیچ

 .داد شرفتیاجازه پ رلندیا

 سمیلونایناس یبرا یو تفاهم خاص یگونه همدل چیه نگیپلیک

مرد  نگیپلیک رایز بودند، متناقضعقایدش  .نداشت یرلندیا

داشت ... اما  یفراوان یهمدرد نییمتناقض بود. او با طبقات پا

 اعتماد بود.یب کیبه همه اشکال دولت دموکرات

 

 افاگرزندگی او در چند پار

 نی، اولمیسیرا به صورت نمودار بنوبخواهیم زندگی او را  اگر

 یعمود یگزاگهایدهد زیکه شما را مورد حمله قرار م یزیچ

نقطه مهم شروع شود: تولد  کیاز  دیدار هستند. نمودار با بیش

 بیدر امتداد ش یمدت کوتاه یدوران برا که ایندر هند  یو

آمد، ادامه خواهد  ایکه در آن به دن بیعجا نیباال رونده در سرزم

 التیتحص یکه برا یوقت یو سپس در سن شش سالگ افتی

و  کندیمسقوط  یریاعزام شد، به طرز چشمگ سیخود به انگل

در یک خانه وحشت طبقات جهنم را برای رسیدن به بهشت 

 Devonدر  یاپس از آن دوره او به مدرسه .کندیمطی 

میمدرسه  روزنامه ری، سردبدیرخشدمیمنتقل شد و در آن جا 

به تا به و گیرد می رارخود ق ریدر مس سندهید و به عنوان نووش

 .برسد یبزرگ تیموفق

بار  تا دهدیمرا از دست  اشهیسرماو  شودیمبانکش ورشکسته 

شتن نقل مکان کرد و به نو کایبه آمر .دوش یبدبخت گرفتار گرید

. دهدیمبه نویسندگی ادامه  و چند اثر دیگر جنگل یهاکتاب

 امریکایی یهاروزنامهبه علت درگیری با برادر همسرش و سوژه 

یمزندگی برایش سخت شده مجبور به ترک امریکا  شدن، باز

در  نی، دخترش جوزف1899. در و به انگلستان برمیگردد شود

ای وحشتناک؛ میرد ضایعهمی هیالربر اثر ذات یسن هفت سالگ

 1907و در سال  دهدیمادامه او مسیر رو به جلو را حال  نیبا ا

یم افتیدر اتینوبل ادب زهیبرجسته خود جا یابه خاطر کاره

در جنگ  سیاز طرفداران مشتاق دخالت انگل یکی ی. وکند

 پسرش .کندیمنام به ثبت بیاول، پسرش جان را ترغ یجهان

 داند.و او همیشه خودش را درمرگ او گناهکار می ردیمیم

و غمها بود که هرگز  هایسخت، شاتیاو کامالً مملو از آزما یزندگ

 کرد. ر همه آنها غلبهفرو ریخت اما ب بارها و بارها زندگیش

 
 زیرنویس

 هیمچال  شیمال پایتخت تابستانی بریتانیا بود. در حال حاضر این پایتخت ایالت-1

 یهاساختمانو برای  ابدییم. این شهر در امتداد یک رشته کوه گسترش است پرادش

 یاشهیشهای تاریخی و راه آهن آن مشهور است. کلیسای قدیمی مسیح، با پنجره

 است. Shimlaبرجسته  یهانشانهرنگارنگ خود، یکی از 

-کیتی-ریکی"مانند  -موگلی و دیگر آثار غیرمرتبط از این مجموعه  یهاداستان -2

دیگر اقتباس  یهارسانهاغلب فیلمبرداری شده و در  - "مهر سفید"و  "تووی

 (.اندشده

کردن طرحهای روسیه در آسیا دغدغه چندین نسل از سران لشکری و  یخنث ۳

کشوری بریتانیا بود. جرج کرزن که بعدها نایب السطنه هند شد این بازی بزرگ را 

ترکستان، افعانستان، ماورای فققاز، ایران.... برای بسیاری این » کرداین گونه تعریف 

 یامهرهکنم که از نظر من آنها اعتراف میکنند... های دور را تداعی میها فقط افقنام

شطرنجی هستند در دست کسانی که بناست با آنها بر سر فرمانروایی دنیا بازی 

 «کنند

آرتور کانولی افسر انگلیسی که در کوههای همیالیا و بیابانهای آسیای میانه  -4

ات موذی جنگید و شکت خودر و امیر ازبکی او را به مدت دوماه در چاهی پر از حشر

 و مارمولک انداخت و بعد سرش را از تنش جدا کرد

 -را برباد داد، مترجم حسن افشار هاصلحدیوید، صلحی که همه  -فرامکین -۵

 21 ص -فصل دو -1۳98 -نشرماهی

دوطرفه با ایاالت متحده بود  ۀاصلی کشور کانادا عهدنام ۀ، مسئل1911در سال  -6

که توسط نخست وزیر، ویلفرد لوریه، از حزب لیبرال امضاء شده بود و با مخالفت 

مونترآل دیلی » ۀ، روزنام1911کاران روبرو بود. در سپتامبر سال محافظه ۀسرسختان

اول مطلبی در انتقاد از این توافقنامه به قلم رودیارد کیپلینگ  ۀدر صفح« استار

کانادا امروز روح و جان »ر کرد که در بخشی از آن چنین نوشته شده بود: منتش

که این روح مورد توجه قرار بگیرد، کانادا ناگزیر خطر انداخته است. زمانیخودش را به

ای کنار بیاید که از باید با استانداردهای تجاری، حقوقی، مالی، اجتماعی و اخالقی

این روزنامه در آن زمان «. ر او تحمیل شده استسنگین نفوذ ایاالت متحده ب ۀوزن

مامی های کیپلینگ در تبعد، دیدگاه ۀبیشترین تعداد خواننده را در کانادا داشت. هفت

عموم  ۀشود که به تغییر عقیدزبان کانادا چاپ شد و گفته میهای انگلیسیروزنامه

ت در کار توانسفظهمردم نسبت به دولت لیبرال کمک شایانی کرد و نهایتاً حزب محا

 .■ قدرت را در دست بگیرد 1911اکتبر 

 منابع:

 http://media.hamyaari.ca   

 https://banifilm.ir 
https://www.poetryfoundation.org/poets/rudyard-kipling 

https://www.britannica.com/biography/Rudyard-

Kipling/Legacy 

https://www.biography.com/writer/rudyard-kipling 

https://fa.wikipedia.org/wiki   
 

https://www.poetryfoundation.org/poets/rudyard-kipling
https://www.britannica.com/biography/Rudyard-Kipling/Legacy
https://www.britannica.com/biography/Rudyard-Kipling/Legacy
https://www.biography.com/writer/rudyard-kipling
https://fa.wikipedia.org/wiki
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 «برادران کارامازوف» رمان به نگاهی دیگر 
 «مرتضی فضلی» ؛«داستایفسکی»نویسنده  

 

 مخمصۀ داستایفسکی در برادران کارامازوف

آخرین رمان داستایفسکی در سال  "برادران کارامازوف"

منتشر شد. این رمان به شرح حال پدر الابالی و خبیث  1880

 نامشروع است. هاآنکه یکی از  پردازدیمار فرزندش و چه

ستوان ارتش است. شخصیتی است حساس، متکبر و  "میتیا"

و زود هم خشمش فروکش  شودیمتندخو که زود عصبانی 

 . قلبا شرور نیست ولی تهی از فکر است.کندیم

تحصیل کرده سرد مزاج، بی اعتنا، بدبین و ساکت  "ایوان"

 خدا و عشق بندگانش است.است. منکر عشق 

و  "ایوان"پسر خانواده، برادر تنی  نیترکوچک "آلیوشا"

محصول زن دوم کارامازوف پدر است با باورهای ارتدوکسی و 

 شخصیتی با اخالق و دوست داشتنی.

همان فرزند نامشروع و حاصل  "سمیریاکوف"پسر چهارم 

زوف به در باغ کاراما تعرض کارامازوف پدر است. زن نوزاد را

. بعدها از این پسر به عنوان رودیمو سپس از دنیا  آوردیمدنیا 

 .شودیمنوکر استفاده 

در رمان برادران کارامازوف، داستایفسکی با انتخاب این 

که در رمان جنایات و  رودیم یامخمصهکاراکترها به سراغ 

مکافات با انتخاب کاراکتر راسکول نیکف رفته بود. خصوصیات 

 کشدیمرا به تصویر  یاجامعهیزوفرنی راسکول نیکف ویژۀ ش

بگویم آنچه  خواهمیمکه منطبق بر این بیماری است. 

، پردازدیمشیاطین و ابله هم به آن  یهارمانداستایفسکی در 

به دور از این خصیصه نیست ولی در برادران کارامازوف نگاهی 

 ییهاالوگیدبه این بحران دارد و با به میان کشیدن  ترقیعم

بحث این  خواهدیمریشه دارتر تاکید بر این نظر دارد و 

به یک گفتمان فلسفی و تاریخی  شیهارمانبیماری را توسط 

پیرامون این جنبۀ تاریک بشریت تبدیل کند و تاکید او بر این 

نظر به این واسطه است که تنگناها و آالم مردمانش را در 

عنوان مخمصۀ انسانی و آن را تحت  ندیبیمهمین مقوله 

 .کندیممطرح 

ارادۀ معطوف به رنج، به سعادت "داستایفسکی عقیده دارد  

. رنج برای او یگانه خاستگاه آگاهی، تفکر و دریافت انجامدیم

 کاراکتر میتیا() "برتر است.

کاراکترهای این رمان را با  میتوانیمبا توجه به این دیدگاه 

ابیم تفکراتشان را بهتر دری دقت بیشتری بررسی کرده و ریشۀ

تاریخی زمان نگاشتن رمان و  یهابحثو آن را با توجه به 

تکاملی این تفکر تحت بررسی قرار دهیم. نخست  یهاهیپا

اساسی رمان  یهاالوگیدقبل از آنکه به کاراکترهای رمان و 

بپردازیم، الزم می دانم در یک نقشه راه از ابهام زدایی 

ۀ رمان یا همان گرۀ اصلی در رمان، جلوگیری شود. مخمص

خدا ناباورانی هستند که تحت عنوان پوچ گرایی )نیهیلیسم( 

 .کنندیمعرض اندام 

نیهلیست ها مقولۀ ایمان بیرونی و یا ایمانی را که در رابطه  

و رنج را در مقابل معیارهای  کنندیم، رد باشدیمبا متافیزیک 

گره را داستایفسکی . راه رهایی از این سنجندیمدرونی 

)رسیدن به ایمان  ندیبیم "اگزیستانسیالیسم مسیحی"

یمبیرونی(. آنچه در این ماجرا تیغ پوچ گرایان را بیشتر تیز 

جهلی است که بر جامعۀ مذهبی نویسنده سایۀ افکنده  ،کند

که درپیرنگ رمان  کندیماست، همین امر نویسنده را وادار 

مسیح  اگر دیگویمبه آن بپردازد. او به بینشی اعتقاد دارد که 

 .کندیمرا مصلوب  هایلیخظهور کند، 

 -1821نیچه ) "چنین گفت زرتشت"این مخمصه در رمان  

( نیز مطرح است. نیچه نیز پوچ گرایان را عاملی مخرب 1900

. روش کنندیمرا ویران  هاارزشکه اساس و بنیان  داندیم

است  "خدا ناباوری"برخورد نیچه با این مخمصه بر مبنای 

و اخالق. نیچه تاریخ  هاارزشولی نه به مفهوم پوچ پنداری 

مذهبی و چند هزار سالۀ فلسفی  یهاارزشهزار و چند سالۀ 

. به زبانی ساده او مثل یک معدنچی کندیمرا نخست ویران 

 یهاتینامیدهست، با برای رسیدن به کوهی که در آن طال 

 یهاارزش. او کندیممتعدد کوه مذهب و فلسفه را متالشی 

شکل گرفته است، زیر  هاقرنفلسفی و مذهبی را که طی 

تا معیارها  کندیمجدیدی را بیان  یهاارزشو  بردیم سؤال

 ببرد. سؤالقبلی را زیر  یهاارزشو 

. او ابر انسان را در کندیمرا مطرح  "ابر انسان"نیچه در غایت 

)عالمی دیگر بباید ساخت از  کندیمعلم  هاستیلیهینمقابل 

 نو آدمی(.

پدران و "در رمان  "ایوان تورگنیف"قبل از داستایفسکی 

: دیگویم. او نامدیمبازارف خودش را نیست انگار  "پسران

نفی و انکار تمام  "آنچه در حال حاضر سودمند است، 

گاری بازارف به سرعت در روسیه معروف . نیست ان"چیزهاست

. این نیست انگاری مورد استقبال بعضی از انقالبیون شودیم

 . شودیمو باعث انزجار برخی از مذهبیون افراطی 
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داستایفسکی از مدافعان مذهبی است. او عقیده دارد باید با 

پدیدۀ پوچ انگاری مقابله کرد. دکتر کریم مجتهدی استاد 
اعتقاد  "آثار و افکار داستایفسکی"تهران در کتاب  فلسفه دانشگاه

مسائل فلسفی ذهن داستایفسکی در درجۀ  نیترمهم"دارد که 

اول و بیش از همه مسائل اخالقی و رفتاری و تضادهای درونی 

جدال این تضادهای  ".کندیمانسان است که در آثار او نمود پیدا 

ه و بین ایوان و بر عهد "برادران کارامازوف"درونی در رمان 

 آلیوشا است.

که گویی مسیح  شودیم)در صحنۀ مفتش بزرگ( چنین توصیف 

یم، به صلیب کندیمرا که او طرد  ییهاانسانبازگشته است و 

. این بخش از رمان به واقع دفاع از ایمان است که کلیسا کشند

 .اندرساندهو عواملش به آن آسیب 

ول وقایع رمان سعی دارد آلیوشا شخصیتی مذهبی دارد و در ط

تا خانواده را حفظ نماید و بین برادران مصالحه ایجاد کند گویی 

است که باید در مقابل  یاهیروساو نمادی از جامعۀ مذهبی 

 خداناباوران ایستادگی کند.

داستایفسکی در رمان و تاکید او بر آزادی و  یهایورزفلسفه 

دن فلسفه به زندگی اضطراب ناشی از آن و تالشش برای ربط دا

رار مسیحی ق یهاستیالیستانسیاگزاو را در ردیف  قطعاًواقعی، 

. او وحدت پردازدیم. داستایفسکی به نقد دین و فلسفه دهدیم

ذات فردی، دفاع عقالنی از اعتقاد به خدا، دفاع از اخالق بر اساس 

 .دهدیمعقل و منطق و حتی خود عقالنیت را مورد تردید قرار 

 زندگی بی معنی است مگر هاستیالیستانسیاگزاس باور بر اس

اینکه خود شخص به آن معنا دهد. این بدین معناست که انسان 

( عقیده دارد 1980-190۵. سارتر )ابدییمدر زندگی خود را 

انسان محکوم به آزادی انتخاب است. آزاد است که ایمان را 

 وید.متافیزیک دست بشبرگزیند و یا تجربه باور باشد و از دنیای 

( اگزیستانسیالیستی است که 18۵۵-181۳) "کیرکگور " 

حقیقت چیزی نیست که بتوان  دیگویممتکی بر مذهب است او 

. به ماندیم "ماهی گریز"مالکش شد، کیفیتی گذراست که به 

یمو  لغزدیم هاآدم، از کف دیآیممحض آنکه از قوه به فعل در 

به همین علت باید دوباره آن را به اقلیم وجود در آورد. بر  زدیگر

چون او  کندیماین اساس کیر کگور تکرار را جایگزین تذکار 

بزدل است، آن که فقط به  ورزدیمعقیده دارد آن که فقط امید 

، مرد خواهدیمهوسباز است ولی آن که تکرار را  آوردیمیاد 

آنکه درنمی یابد که زندگی  دیگویماست. )تکرار/ کیرکگور( او 

تکرار است و این زیبایی زندگی است، خود را محکوم کرده است 

اما ترجیح کیرکگور  دیآیمو سزاور هالکتی است که بر سرش 

سخن بگوید. شور در قیاس با تکرار،  "شور"این است که از 

است: شور متضمن ارزش دادن به یک موضوع  یترهیپرمامفهوم 

اشتغال خاطر به آن است در عین حال حاکی از عشق و رنج 

جنبۀ  نیتریاساسمهم در مسیحیت که  ییهامضموناست، 

سرشت انسان است. داستایفسکی بر این باور، ایمان را انگیزۀ 

برای مقابله با شک قرار داده است تا  یاهیمازندگی و دست 

که برای  یایهستهستی را توجیه کند. رنج و بار  یهارنج

 غیر قابل توجیه است. هاستیلیهین

داستایفسکی نویسنده ایست که تمایل دارد ذهن مخاطب را 

. او کندیمدرگیر کند لذا با زاویه دیدهای متعدد به سوژه نظر 

. با ضمیر خودآگاه کشاندیمسوژه را نیز زیر ذره بین روانشناختی 

ضمیر تا  شودیمو ضمیر ناخودآگاه کاراکترهایش درگیر 

خودآگاه جامعه را برای مخاطب به تصویر بکشد. در رمان برادران 

کارامازوف مخاطب به سه برادر و یک برادر ناتنی، با چهار انتخاب 

چهار محور برای  آزاد از دیدگاه فلسفی )سارتر( مواجه است.

که از پدر  یاخچهیتارایجاد شرارت، چهار فردی که بر اساس 

تند. نفرت در ضمیر ناخودآگاه آنان دارند، خواهان مرگش هس

ریشه دوانده است و ضمیر خودآگاهشان مرگ پدر را خواهان 

است اما موضوع این است: چه کسی باید قاتل واقعی باشد؟ این 

. چرا سمیریاکوف کندیمچالشی است که داستایفسکی ایجاد 

دمیتری جای او بود،  اگرکه  پرسدیمبعد از قتل پیوسته از خود 

است و  "روشنفکر"است، ایوان "راهب"آلکسی  ؟کردیمچه 

است. قاتل واقعی برادر ناتنی است که نقش  "سرباز"دمیتری 

مستخدم را دارد. سرسپرده است و از خودش اختیاری ندارد. 

روشنفکر او را برای قتل انتخاب کرده است. راهب با معیار عدالت 

او را تحریک کرده  ماًیمستقگذاشته است و سرباز  ریتأثبر او 

است. تداوم این سیر همان چرخه ایست که مدام همراه بشر بوده 

ولی  اندازندیماست. عواملی که نیروی محرک انقالب را راه 

که بی اختیارند و روشنفکران  دهندیمانقالب را کسانی انجام 

بعد از هر  معموالًاز این رو  اندکردهآنان را انتخاب و تهییج 

 ؟اندکردهبرای چه انقالب  پرسندیمین جماعت از خود انقالبی ا

را به تصویر  یادهیتنداستایفسکی در این رمان جامعۀ در هم 

را  هاارزشکه رو به اضمحالل است و او خطر فروپاشی  کشدیم

در این جامعه بیشتر از آنکه از جانب جمود مذهبی و یا 

. دلهرۀ داردپنیم هاستیلیهینببیند از سوی  هاستیالیسوس

نویسنده از روشنفکرانی است که گرایش نیهلیستی دارند. او 

درک کرده و از جامعۀ بی  هاستیالیسوسزمینۀ رشد فزایندۀ 

اختیار خود در هراس است. ترس او بیشتر از ماهیت شیطانی 

بشر است که در فقدان خدا از وجود تقدم پیدا کرده تمامی 

ذا تنها راه رهایی از این بحران را به نیستی مبدل کند ل هاارزش

بدان گرفتار آمده است، پیوستن  اشجامعهرا که  یامخمصهو 

 ■ .داندیمبه مذهب و ایمان به خداوند 
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 «پاسودل نورته» بررسی رمان 
 «ریتا محمدی»؛ «فرشته مولوی»مترجم  ؛«خوان رولفو»نویسنده  
 

 .«یتا بدان میبه تو بگو امآمدهپدر،  بروم یدارم سفردور الیخ»

 «؟یرویم یکجا دار دیازتو پرس یکس اگرو»

 «شمال. رومیم دارم»

تو  گریمگر د ؟یندار یجا کاروکاسب نیآن جا؟ مگر ا چرا»

 «؟یستیخوک ن دیکارخر

 آن قدر در شیندارد. هفته پ ی. نفعستمین گری. اما دبودم»

. میاز آن هم علف خورد شیوهفته پ میبخور یزیکه چ اوردمین

چون  یبفهم یتوانینمرا  نیا یپدر، تو حت میاگرسنهما 

 .«راستیشکمت س

 «؟ییگو یم یدار چه»

ینم. تو میاگرسنهکه ما  میگو یم»

یم. فشفشه و ترقه و باروتت را یفهم

. یآور یرا درم اتیزندگو خرج  یفروش

برقرار است، کاروبارتوهم روبراه  یدیکه جشن و ع یتا وقت

 ، پدر.کندیم است، اما وضع من فرق

هم  اگر. دهدینمخوک پرورش  یفصل کس نیا یتو حاال

هم بفروشند، به  اگر. وخورندشیمپرورش بدهند، خب بعد 

دربساط  ی. و به هر حال پولفروشندیمخون باباشان  متیق

 «راکد است، پدر. ی. کار و کاسبیکه بخر ستین

 «؟یچه کار کن یخواهیمحاال تو شمال  خب،»

که کارملو با پول و پله برگشت،  یدان ی. ماورمیپول در ب خب،»

گوش دادن  یگرامافون آورد، و حاال برا کیبا خودش  یحت

هرکدام، از  ی. پنج سنتاو براردیگیمبه صفحه پنج سنتاو 

 نیغمگ یگرفته تا آن زنک آندرسن که آوازها ییرقص کوبا

 یو پول خوب نرخ گذاشته کی شانهمه یبرا -خواندیم

یمگوش دادن به صفحه صف  یمردم برا یدرآورد و حت

آدم برود برگردد. من هم  دیکه، فقط با ینیبیم. خب کشند

 .«رومیمدارم  نیهم یبرا

 «؟یرا کجا بگذار تیهابچهزن و  یدار الیخ»

 هاآنکه از  میبگو م،یبه تو بگو امآمده نیهم یبرا خب،»

 .«یمواظبت کن

 هاآنپس  ،یرویم اگرهستم، هلل ات؟  یمن ک یکنیم الیخ»

، بزرگ کردن کنمینمبچه بزرگ  گریرا بسپر دست خدا. من د

بود. از حاال به  ادیاز سرم هم ز امرزتیتو و آن خواهر خدا ب

 یضرب المثل کیحال و حوصله دردسر را ندارم.  گریبعد د

است  نیا یا، برزندینمناقوس زنگ  اگر: دیگویمهست که 

 «که زبانه ندارد.

. از شناسمتینمخوب  یپدر، حت میچه به تو، بگو دانمینم»

شد؟ فقط کار و جان کندن.  بمیچه نص یکه بزرگم کرد نیا

خودم فکر خودم باشم.  امبوده، مجبور امکردهچشم باز  یاز وقت

 بتیمبادا رق ،ینداد ادمیرا  یکسب و کار آتشباز یتو حت

 یتو یردو ولم ک یتنم کرد راهنیشلوار و پ کیبشوم. 

 کیبا  یچطور روزگار را بگذرانم و حت رمیبگ ادیتا  هاابانیخ

ارت ک نیا جهیحاال به نت یکرد رونیب اتخانهمرا از  راهنیال پ

و  تیهانوه. عروس میریمیم میدار ینگاه کن: از گرسنگ

زاد و رودت دارند تلف  یهمه یعنیپسرت، 

 وانهیکه مرا د یزی. چرندیمیمو  شوندیم

یمتلف  یاست که از گرسنگ نیا کندیم

 «عادالنه است؟ نیا یکنیم. فکر میشو

 یبه من چه مربوط است؟ برا نیا حاال»

 .«یاز من اجازه نگرفت یو حت یخانه رفت نیاز ا ؟یچه زن گرفت

 تویکه ترانس یوقت فکر نکرد چیکار را کردم چون تو ه نیا»

 یمحل یاست. هر وقت او را خانه آوردم، به او ب یزن خوب

دفعه  یحت اور،یب ادتی ،یناجور بارش کرد یهاحرفو  یکرد

ت اس یدختر نی. نگاه کن بابا، ایکه آمد، نگاهش نکرد یاول

شعر  ودتاز خ یکنم. شروع کرد یبا او عروس خواهمیمکه 

 ،یشناسیم کیاو را خوب از نزد یعنیبافتن و خواندن که 

ه من ک یگفت زهایعالم چ کیبود. و  یابانیزن خ کیانگار که 

بود که  نیهم یچه بود. برا شانیمعن اوردمیسر در ن یحت

حاال  .ردیکار من لجت بگ نیاز ا دی. پس نبااوردمیاو را ن گرید

 الیچون جداً خ ،یدار گهمن ن یکه او را برا خواهمیممن 

 ایکه بکنم و  ستیمن ن یبرا یکار چیجا ه نیدارم بروم. ا

 «کنم. دایپ یکه بتوانم کار نیا

و  ،یتا بخور یکنیمچرت و پرت است. تو کار  هاحرف نیا»

و  رمی. من پریادبگی. از عقل من یکن یتا زندگ یخوریم

 به تو ستمیجوان بودم، خب، مجبورن ی. وقتکنمینم تیشکا

کنم، کار آن  یآن قدر پول داشتم که خانم باز یحت میبگو

 ،یکه خرج هر چه دلت خواست کن آوردیمقدر درآمد 

 کیجاست که تو  نیتنت. مشکل ا اجاتیخرج احت صوصاًمخ

 «دادم. ادتیرا من  نی. و نگو که ایاحمق

یم ادمیرا  یراه و چاه زندگ دیو با یآورد ایتو مرا دن اما»

 «توعلفزار. یکردیمکه مثل اسب ولم  نینه ا ،یداد

هم  دیشا ای. یعاقل و بالغ بود یخانه رفت نیاز ا یوقت»

 هاکمارمولفقط  رم؟یبال و پرم بگ ریتا ابد تو را ز یانتظاردار

به من چه مربوط است؟  نیا حاال

 یخانه رفت نیاز ا ؟یچه زن گرفت یبرا

 .«یاز من اجازه نگرفت یو حت
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بخزند. برو خدا  شیتو گردندیمسوراخ  کیتا دم مرگ ئنبال 

و صاحب  یشناختیمرا  یبود و زن ارتیرا شکر کن که بخت 

، اندنداشته یرا هم تو زندگ نیکه هم هایبعض ،یبچه شد

از خودشان  یآن که اثر ی، باندرفتهو  اندآمدهفقط مثل رود 

 «بگذارند. یباق

چطورشعر سرهم کنم. همان طور  ینداد ادیبه من  یحت تو»

 دیکار را بلد بودم، شا نیفقط هم اگر. یکه خودت بلد بود

مثل تو سرمردم را گرم کنم.  توانستمیمو  آمدیم رمیگ یزیچ

: برو تخم مرغ بفروش، یگفت ،یبده ادیکه ازتوخواستم  یروز

تراست. اول تخم مرغ فروختم و بعد جوجه و  شیدرآمدت ب

برک نبود. اما پول تو  میبگو توانمیم یبعد هم خوک، و حت

و آن  ندیآیم هابچه، ماندینم دمۀدست 

و  دهندیمآب خوردن قورت  نیرا ع

و  ماندینم یکاسب یبرا یزیبعدش چ

 هیبه آدم نس ستیهم حاضر ن یکس

علف  شیبفروشد. گفتم که، هفته پ

 رمانیهم گ نیهفته، هم نیو ا م،یخورد

 یلیبروم. خ خواهمیم نیهم ی. براامدین

، شودینمبروم پدر، گرچه باورت  خواهمیمهم باراحتم که 

 هستم. میهابچهآخرمن عاشق 

به  یو بعد ولشان کرد یتو که فقط بچه پس انداخت برعکس

 «امان خدا!

تخم  کی دیتازه، آدم با یانهیآشپسر: تو هر  ر،یبگ ادیرا  نیا»

 بگذارد.

 یریگیم ادیسرت نشست، آن وقت  یرو یریگرد پ یوقت

یم تیتنها تیهابچهکه  یفهمیمآن  ،یکن یچطور زندگ

 یحت هاآن، که دانندینمرا  زیچ چیقدر ه هاآن، که گذارند

 .«خورندیمتو را  یهاخاطره

 «چرند است. هاحرف نیا

 «است. تیاما واقع دیشا»

 «که. ینیبیم، امنکردهتو را فراموش  من»

اوضاعت  اگر. ینیبیممرا  ییآیم ،یدار اجیبه من احت یوقت»

 یمادرت مرد، وقت ی. از وقتیافتادینممن  ادیروبراه بود، 

ابد  گرتایکه، د دمید یتو رفت یخواهرت مرد، تنهاترشدم، وقت

اما  ،یدل مرا نرم کن یخواهیمو  ییآیم. حاال امماندهتنها 

است تا  ترسختمرده  کیکه دوباره زنده کردن  یدان مین

. سفر آدم را ریبگ ادیرا  یزیدادن. چ یتازه به کس یزندگ

ناخن انگشت من، ، کس نخارند پشت من جز کندیم دهیآبد

 «فرو کن. اتکلهرا خوب تو  نیا

 «؟یکنینممواظبت  هاآناز  پس»

 .«ردیمینم یکس از گرسنگ چیکن به امان خدا، ه ولشان»

تا  خواهمینمنه،  ای یکنیممن  یکار را برا نیا نمیبب بگو»

 «خاطرجمع نشدم بروم.

 «هستند. چندتا»

سه تا پسر و دو تا دختر و عروست، که هنوز راست  فقط»

 «جوان است. یراست

 «شنگد؟ یاست که م نیا منظورت»

است. با او  یمردش بودم. دختر بود. زن خوب نیاول من»

 «مهربان باش، پدر.

 «؟یگرد یبرم یک»

گردم.  یبه هم بزنم، برم یاپلهکه پول و  نیپدر. هم زود،»

 دو برابرش را به تو یهرچه خرجشان کن

 نیا رکن،یرا س شکمشان. فقط دهمیم 

 .«خواهمیماست که از تو  یزیتنها چ

از گله دارها به روستا بازگشتند،  مردم

مردم روستاها به شهرها رفتند. در شهرها 

شدند.  دیناپد گرانید انیگم شدند. م

« ؟دهندیمکجا به من کار  یدان یم»

و کارت را راه  رمیگیمپسو  ستیخوارث. دو وذاذیآره؟ برو س»

. مو به او بگو من تو را فرستاد یفالن ی. برو سراغ آقااندازمیم

 .«آورمیمچشم آقا، فردا پول را « »ها! یینگو یاما به کس

ار کردن ب یخال یکه تو نونوآلکو برا ندیگو یکن، م گوش»

 «قطار آدم الزم دارند.

 «؟دهندیمهم  پول»

 .«دهندیمدوپسو  لو،یهر دوازده ک یاست، برا معلوم»

تن موز  کیپشت بازار مرسد حدود  روزید ؟ییگو یم راست»

به من دادند که خوردم. آخر کارهم  یزیکردم و چ یخال

 به من ندادند و یپاپاس کیو  امدهیچاپرا  هاآنگفتند که من 

 «کردند. تیشکا سیاز من به پل یحت

. دستنین ییگو یطور که تو م نیهستند. ا یجد هایآهن راه»

 «نه. ای یمردش هست نمیحاال بب

 «نباشم! چرا»

 «منتظر هستم. فردا»

وز ر یو باز برا میکرد یاز صبح تا شب بار قطار خال خالصه،

 : هفتاد ومیماند. اجرتمان را دادند. پول را شمرد یبعد کار باق

 چهارپسو. کاش هر روز مثل آن روز بود.

 «آوردم. تانیبراپسو را  ستیدو آقا،»

 شیپ یببر دهمیمنامه  هیتوص کیاست. حاال به تو  خوب»

یمها! او تو را از مرز  یخوارث. گمش نکن وذاذیتو س قمانیرف

و شماره  یهم نشان نیا ،یبندیمو بعدش تو قرارداد  گذراند

چطورشعر  ینداد ادیبه من  یحت تو

سرهم کنم. همان طور که خودت بلد 

کار را بلد بودم،  نیهم. اگر فقط یبود

 توانستمیمو  آمدیم رمیگ یزیچ دیشا

 مثل تو سرمردم را گرم کنم.
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ینمزاس . نه بابا، تو به تکیکن شیدایزودتر پ یتلفنش تا بتوان

که. تا حاال اسم اورگون به گوشت خورده؟ خب، به او بگو  یرو

پنبه  یآره، برو ،ینیچ بیس یاورگون برا یبرو یخواهیم

رو . بیهست یکه آدم زبر و زرنگ داستیپ اتافهیق! از هاینیچ

و آن  نیخب، سراغش را از ا ؟شیشناسینمسراغ فرناندث. 

تو کار  یبرو یتوانیم ،ینیبچ بیس یخواهینم اگر. و ریبگ

است.  تریطوالناست و  ترشیب رتشراه آهن. اج یگذار لیر

 «ها! ینکن . کارت را گمیگرد یعالم دالربرم کیبا 

 «ما را کشتند. هاآن پدر،»

 «را؟ یک»

. میگذشتیماز رودخانه  میداشت یرا. وقت ما»

را  مانهمهکردند و  آبکشمان شانگلولهبا 

 «کشتند.

 «کجا؟»

از  میسوته نورته، داشت آلجا، تو  آن»

ما  یکه چراغ قوه هاشان را رو میگذشتیمرودخانه 

 «انداختند.

 «چرا؟»

همان  ؟دیآیم ادتیدانم، پدر. استانسالذو را  یچه م خب،»

کارها را  تبیتر میتوانیممرا آن جا کشاند. به من گفت که 

 آل میو بعد از آن جا رفت یتیکوسیمکز میو اول رفت میبده

 کردند. کیکه به ما شل میگذشتیم از رودخانه میپاسو. داشت

 ق،یجا ببر، رف نیمرا از ا» من برگشتم، چون به من گفت:

و بعدش به پشت افتاد، تنش سوراه سوراخ « نگذار. میتنها

به  دمش،یکش توانستمیم تا حال شد. یشده بود و سست و ب

طرف بکشانم تا از  کیبه  کردمیم یسع ،دمشیکشیمزور 

کردن ما روشن کرده بودند،  دایپ یبراکه  ییهاقوهنور چراغ 

جا  نیمرا از ا»جواب داد:  «؟یازنده». گفتم: میدر امان باش

از  یکیگلوله « دخلم را آوردند.»و بعدش گفت: .« قیببر، رف

زده بود.  رونیرا داغان کرده بود و استخوان آرنجم ب میبازوها

 فتس»بود که با دست سالمم او را گرفتم و به او گفتم:  نیا

که اسمش  ییجا یهاچراغ کیاما کنار ساحل، نزد.« ریمرا بگ

طور  نیرودخانه که هم یهاین انیطرف، م نیبود، ا ناگایاوخ

یمبود، آن را هاشور  فتادهین یاتفاق چیمثل سابق، انگار که ه

 ، تو بغلم مُرد.زدند

جوابم را نداد.  «؟یازندههنوز »تو ساحل و گفتم:  کشاندمش

را دوباره زنده کنم، تنش را  سالذویکردم استان یتا سحر سع

را ماساژ دام تا بلکه نفس بکشد! اما  اشنهیسو قفسه  دمیمال

ازظهر که شد مأمور مهاجرت سراغم  بعد .امدیدر ن کشیج

 آمد.

 «؟یکنیمجا چه کار  نیبا توام، ا ،یه»

 «مرده هستم. نیمواظب ا ،یخ»

 «،یاو را کشت تو»

 «نه گروهبان.: »گفتم

 «کشته؟ ی. پس کستمیگروهبان ن من»

کوچولو تنش بود، فکر کردم  یهاعقاببا آن  فورمیاون چون

که همراهش بود، آن قدر بزرگ بود  یاتپانچهاست و  یارتش

 .گذاشتینم یباق یشک چیه یکه جا

آن  «؟یخب پس ک» د،یاز بازپرس بعد

قبت اکه ع نیکرد تا ا چمیقدرسؤال پ

 چیرا گرفت و چنگ زد و من هم ه میموها

با آن آش  توانستمینمچون  فتادم،یبا او درن

 و الش از خود دفاع کنم.

دست سالم  کیمرا نزن، من فقط : »گفتم

 «دارم.

 را گفتم، دست برداشت. نیا تا

 .«نمیچه شده؟ بگو بب: »گفت

شاد و  میکردند. داشت یراندازیبه طرف ما ت شبید خب،»

 می. بس که خوشحال بودمیزدیمو سوت  میرفتیمشنگول 

وسط رودخانه ما را بستند  کهویآن طرف که  میرویم میکه دار

بابا و  نی. اآمدینماز دستش بر  یکس هم کار چیبه گلوله. ه

م نصفه آن ه هتاز م،یدر برو میکه توانست میبود یمن تنها کسان

 «را خوانده. یهم غزل خدا حافظ نیکه، ا ینیبیمکاره، چون 

 «کردند؟ یراندازیها بودند که ت یک»

 ی. فقط چراغ قوه هاشان را رومیدیرا ند هاآن یما حت خب،»

 که با میدیما انداختند، و بنگ بنگ، شن

اس تو آرنج احس یدرد کهویکه  نیکنند تا ا یدرم ریت هاتفنگ

. قیرف رون،یمرا از آب ببر ب ،دیگویمبابا  نیکه ا دمیکردم و شن

 «نداشت. حالمانبه  یادهیفا ،میدیدیمرا  هاآنهم  اگراما 

 «باشند. هایآپاچ دیبا پس»

 .«هایآپاچ»

 ی، آپاچکنندیم یرا که آن طرف زندگ ییهاآن یبعض اوه،»

 .«کنندیمصدا 

 «ستند؟ین هایتگزاسمگر آن طرف  اما»

 یکه آن طرف چقدر آپاچ یفکرش را بکن توانینماما  چرا،»

را  قتیرف ندیایتا ب رمیگیمتماس  ناگایهست، من با اوخ

 ؟یی. اهل کجاتانخانهبرو  فتیبردارند ببرند و خودت هم راه ب

 «نه؟ ای یدار ی. پولیآمدیم رونیب تتیاز وال دینبا

ارم ک نمیمرده برداشتم. بگذار بب بیخرده را از تو ج کی نیا»

 «نه. ای اندازدیمرا راه 

 نیکرد تا ا چمیآن قدرسؤال پ

را گرفت و  میقبت موهااکه ع

با او  چیچنگ زد و من هم ه

با  توانستمینمچون  فتادم،یدرن

 آن آش و الش از خود دفاع کنم.
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خودشان،  تیبرگردند وال دیکه با ییهاآن یبرا یپول من»

 نم،یدور و برها بب نی. اما باز هم تو را ادهمیمتو را  هیدارم. کرا

را دوبار  افهیق کیو خودت. خوش ندارم  یدان یخودت م گرید

 . حاال برو، برونمیبب

 «کارت! یپ 

همه  تیجا هستم، پدر، و برا نیهم آمدم و حاال هم ا من»

 «کردم. فیرا تعر زیچ

 یرفت یاست. وقت نیمثل تو هم ییآدم احمق و هالو یسزا»

 «شد. بتیکه از رفتن چه نص ینیبیم ،ینیبیم، اتخانه

 «مرده؟ میهابچهاز  یکیافتاده؟  یاتفاق بد مگر»

که زن راست  یفرار کرده. گفت یقاطرچ کیبا  تویترانس»

جا، آن پشت،  نیا تیهابچهاست، مگر نه؟  یخوب یراست

و شب را  یکن دایپ ییجا یبرو یتوانیمهم  تو .انددهیخواب

که کردم،  یچون من بابت مخارج ،یبگذران

 به گریپسو د یرا فروختم. هنوز س اتخانه

 .«یمن بدهکار

در بروم  رشیاز ز خواهمینمپدر، من  باشد»

دور و برها  نیفردا هم دیپولت را بخورم. شا

را به تو  امیبدهکنم تا بتوانم همه  دایپ یکار

 «؟از کدام طرف رفت تویبا ترانس یآن قاطرچ یپس بدهم. گفت

 «نکردم. ییاعتنا چیآن طرف. من ه از»

 «دنبالش. رومیمگردم،  یمن زود برم پس»

 «؟یرویم یدار کجا»

 «رفته. ییگو یآن طرف، پدر، همان طرف که م خب،»
___________________________________ 

  

 داستان یبررس

 : اول شخصیراو -1

 :مثال

 .«یتا بدان میبه تو بگو امآمدهپدر،  بروم یدارم سفردور الیخ»

 «؟یرویم یکجا دار دیازتو پرس یکس اگرو»

 «شمال. رومیم دارم»

تو  گریمگر د ؟یندار یجا کاروکاسب نیآن جا؟ مگر ا چرا»

 «؟یستیخوک ن دیکارخر

 

 یاجتماع ی: واقع گرایگونه داستان -2

 :مثال

 .«یتا بدان میبه تو بگو امآمدهپدر،  بروم یدارم سفردور الیخ»

 «؟یرویم یکجا دار دیازتو پرس یکس اگرو»

 «شمال. رومیم دارم»

تو  گریمگر د ؟یندار یجا کاروکاسب نیآن جا؟ مگر ا چرا»

 «؟یستیخوک ن دیکارخر

 آن قدر در شیندارد. هفته پ ی. نفعستمین گری. اما دبودم»

. میاز آن هم علف خورد شیوهفته پ میبخور یزیکه چ اوردمین

چون  یبفهم یتوانینمرا  نیا یپدر، تو حت میاگرسنهما 

 .«راستیشکمت س

 «؟ییگو یم یدار چه»

 

 داستان: ییمحور معنا -۳

 محض است. یدیپر از نا ام هاانسان یو مفهوم زندگ معنا

 :مثال

. فشفشه و ترقه و یفهمینم. تو میاگرسنهکه ما  میگو یم»

 ی. تا وقتیآور یرا درم اتیزندگو خرج  یفروشیمباروتت را 

برقرار است، کاروبارتوهم  یدیکه جشن و ع

 روبراه است، اما وضع من فرق

 ، پدر.کندیم

ینمخوک پرورش  یفصل کس نیا یتو حاال

یمهم پرورش بدهند، خب بعد  اگر. دهد

خون  متیهم بفروشند، به ق اگر. وخورندش

که  ستیدربساط ن ی. و به هر حال پولفروشندیمباباشان 

 «راکد است، پدر. یکار و کاسب .یبخر

 «؟یچه کار کن یخواهیمحاال تو شمال  خب،»

که کارملو با پول و پله برگشت،  یدان ی. ماورمیپول در ب خب،»

گوش دادن  یگرامافون آورد، و حاال برا کیبا خودش  یحت

هرکدام، از  ی. پنج سنتاو براردیگیمبه صفحه پنج سنتاو 

 نیغمگ یگرفته تا آن زنک آندرسن که آوازها ییرقص کوبا

 یو پول خوب نرخ گذاشته کی شانهمه یبرا -خواندیم

یمگوش دادن به صفحه صف  یمردم برا یدرآورد و حت

آدم برود برگردد. من هم  دیکه، فقط با ینیبیم. خب کشند

 .«رومیمدارم  نیهم یبرا

 «؟یرا کجا بگذار تیهابچهزن و  یدار الیخ»

 هاآنکه از  میبگو م،یبه تو بگو امآمده نیهم یبرا خب،»

 .«یمواظبت کن

 

 مسئله داستان: -4

 یکه سراسراندوه بار ودلتنگ یدرون یهایزندگبا  هاانسان

 آوراست سر و کار دارند.

 

سراسراندوه بار و  یدرون ییه یبا زندگ ییهاآدمالف: ) مثال

 آور( یدلتنگ

 ییآدم احمق و هالو یسزا

 یرفت یاست. وقت نیمثل تو هم

که از  ینیبیم ،ینیبیم، اتخانه

 «شد. بتیرفتن چه نص
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. از شناسمتینمخوب  یپدر، حت میچه به تو، بگو دانمینم»

شد؟ فقط کار و جان کندن.  بمیچه نص یکه بزرگم کرد نیا

خودم فکر خودم باشم.  امبوده، مجبور امکردهچشم باز  یاز وقت

 بتیمبادا رق ،ینداد ادمیرا  یکسب و کار آتشباز یتو حت

 یتو یردو ولم ک یتنم کرد راهنیشلوار و پ کیبشوم. 

 کیبا  یچطور روزگار را بگذرانم و حت رمیبگ ادیتا  هاابانیخ

 .یکرد رونیب اتخانهمرا از  راهنیال پ

 ب: مثال

 تویکه ترانس یوقت فکر نکرد چیکار را کردم چون تو ه نیا»

 یمحل یاست. هر وقت او را خانه آوردم، به او ب یزن خوب

 ادتی ،یناجور بارش کرد یهاحرفو  یکرد

که آمد، نگاهش  یدفعه اول یحت اور،یب

یماست که  یدختر نی. نگاه کن بابا، اینکرد

از  یکنم. شروع کرد یبا او عروس خواهم

او را  یعنیشعر بافتن و خواندن که  ودتخ

زن  کیانگار که  ،یشناسیم کیخوب از نزد

سر در  یکه من حت یگفت زهایعالم چ کیبود. و  یابانیخ

او را  گریبود که د نیهم یچه بود. برا شانیمعن اوردمین

یم. حاال من ردیکار من لجت بگ نیاز ا دی. پس نبااوردمین

دارم بروم.  الیچون جداً خ ،یدار گهمن ن یکه او را برا خواهم

توانم که ب نیا ایکه بکنم و  ستیمن ن یبرا یکار چیجا ه نیا

 «کنم. دایپ یکار

 

 داستان: یداللت مند -۵

داشته باشد که دغه دغه  یلیدال دیبا یبه هر شکل یزیچ هر

داستان  نیکه در ا یزیکردن است چ تیروا یبرا سندهینو

 مهم است:

 اختالفات دو نسل 

 فرزندش یپدر برا رفتنینپذ نیپسر، مسئول ینکبت ی* زندگ

 مادر اینبودن حضور زن  *

 * طرزتفکر پدر و پسر

 * درک نکردن احساسات

 به بچه دار شدن رو آورردن ییفرارازتنها ی* برا

 است نهیآوردن خاطرات گذشته که همراه با ک ادی* به 

 فرزندش یپدر برا رفتنینپذ نیپسر، مسئول ینکبت ی* زندگ 

 :مثال

چطورشعر سرهم کنم. همان طور  ینداد ادیبه من  یحت تو»

 دیکار را بلد بودم، شا نیفقط هم اگر. یکه خودت بلد بود

مثل تو سرمردم را گرم کنم.  توانستمیمو  آمدیم رمیگ یزیچ

: برو تخم مرغ بفروش، یگفت ،یبده ادیکه ازتوخواستم  یروز

تراست. اول تخم مرغ فروختم و بعد جوجه و  شیدرآمدت ب

برک نبود. اما پول تو  میبگو توانمیم یبعد هم خوک، و حت

آب خوردن  نیو آن را ع ندیآیم هابچه، ماندینم دمۀدست 

 یو کس ماندینم یکاسب یبرا یزیو بعدش چ دهندیم قورت

 شیبفروشد. گفتم که، هفته پ هیبه آدم نس ستیهم حاضر ن

 ی. براامدین رمانیهم گ نیهفته، هم نیو ا م،یعلف خورد

بروم  خواهمیمهم باراحتم که  یلیبروم. خ خواهمیم نیهم

 هستم. میهابچه، آخرمن عاشق شودینمپدر، گرچه باورت 

به  یو بعد ولشان کرد یتو که فقط بچه پس انداخت برعکس

 «امان خدا!

 مادر اینبودن حضور زن  *

 :مثال

یممرا  ییآیم ،یدار اجیبه من احت یوقت»

ینممن  ادیاوضاعت روبراه بود،  اگر. ینیب

خواهرت  یمادرت مرد، وقت ی. از وقتیافتاد

که،  دمید یتو رفت یمرد، تنهاترشدم، وقت

دل مرا نرم  یخواهیمو  ییآیم. حاال امماندهابد تنها  گرتاید

 ترسختمرده  کیکه دوباره زنده کردن  یدان میاما ن ،یکن

فر آدم . سریبگ ادیرا  یزیدادن. چ یتازه به کس یاست تا زندگ

، کس نخارند پشت من جز ناخن انگشت من، کندیم دهیآبدرا 

 «فرو کن. اتکلهرا خوب تو  نیا

 

 * طرزتفکر پدر و پسر

 :مثال

و  ،یتا بخور یکنیمچرت و پرت است. تو کار  هاحرف نیا»

و  رمی. من پریادبگی. از عقل من یکن یتا زندگ یخوریم

 به تو ستمیجوان بودم، خب، مجبورن ی. وقتکنمینم تیشکا

کنم، کار آن  یآن قدر پول داشتم که خانم باز یحت میبگو

 ،یکه خرج هر چه دلت خواست کن آوردیمقدر درآمد 

 کیجاست که تو  نیتنت. مشکل ا اجاتیخرج احت صوصاًمخ

 «دادم. ادتیرا من  نی. و نگو که ایاحمق

یم ادمیرا  یراه و چاه زندگ دیو با یآورد ایتو مرا دن اما»

 «توعلفزار. یکردیمکه مثل اسب ولم  نینه ا ،یداد

 

 * درک نکردن احساسات

 :مثال

 تویکه ترانس یوقت فکر نکرد چیکار را کردم چون تو ه نیا»

 یمحل یاست. هر وقت او را خانه آوردم، به او ب یزن خوب

دفعه  یحت اور،یب ادتی ،یناجور بارش کرد یهاحرفو  یکرد

ت اس یدختر نینگاه کن بابا، ا. یکه آمد، نگاهش نکرد یاول

 ،یدار اجیبه من احت یوقت

. اگر ینیبیممرا  ییآیم

ینممن  ادیاوضاعت روبراه بود، 

 .یافتاد
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شعر  ودتاز خ یکنم. شروع کرد یبا او عروس خواهمیمکه 

 ،یشناسیم کیاو را خوب از نزد یعنیبافتن و خواندن که 

ه من ک یگفت زهایعالم چ کیبود. و  یابانیزن خ کیانگار که 

بود که  نیهم یچه بود. برا شانیمعن اوردمیسر در ن یحت

حاال  .ردیکار من لجت بگ نیاز ا دی. پس نبااوردمیاو را ن گرید

 الیچون جداً خ ،یدار گهمن ن یکه او را برا خواهمیممن 

 ایکه بکنم و  ستیمن ن یبرا یکار چیجا ه نیدارم بروم. ا

 «کنم. دایپ یکه بتوانم کار نیا

 

 به بچه دار شدن رو آورردن ییفرارازتنها ی* برا

 :مثال

تخم  کی دیتازه، آدم با یانهیآشپسر: تو هر  ر،یبگ ادیرا  نیا»

 بگذارد.

سرت نشست، آن  یرو یریگرد پ یوقت

 ،یکن یچطور زندگ یریگیم ادیوقت 

یم تیتنها تیهابچهکه  یفهمیمآن 

ینمرا  زیچ چیقدر ه هاآن، که گذارند

تو را  یهاخاطره یحت هاآن، که دانند

 .«خورندیم

 «چرند است. هاحرف نیا

 «است. تیاما واقع دیشا»

 «که. ینیبیم، امنکردهتو را فراموش  من»

اوضاعت  اگر. ینیبیممرا  ییآیم ،یدار اجیبه من احت یوقت»

 یمادرت مرد، وقت ی. از وقتیافتادینممن  ادیروبراه بود، 

ابد  گرتایکه، د دمید یتو رفت یخواهرت مرد، تنهاترشدم، وقت

اما  ،یدل مرا نرم کن یخواهیمو  ییآیم. حاال امماندهتنها 

است تا  ترسختمرده  کیکه دوباره زنده کردن  یدان مین

. سفر آدم را ریبگ ادیرا  یزیدادن. چ یتازه به کس یزندگ

، کس نخارند پشت من جز ناخن انگشت من، کندیم دهیآبد

 «فرو کن. اتکلهرا خوب تو  نیا

 

 است نهیآوردن خاطرات گذشته که همراه با ک ادی* به 

 :مثال

همان  ؟دیآیم ادتیدانم، پدر. استانسالذو را  یچه م خب،»

کارها را  تبیتر میتوانیممرا آن جا کشاند. به من گفت که 

 آل میو بعد از آن جا رفت یتیکوسیمکز میو اول رفت میبده

 از رودخانه میپاسو. داشت

کردند. من برگشتم، چون به من  کیکه به ما شل میگذشتیم

 و بعدش به« نگذار. میتنها ق،یجا ببر، رف نیمرا از ا» گفت:

ل حا یپشت افتاد، تنش سوراه سوراخ شده بود و سست و ب

یم یسع ،دمشیکشیمبه زور  دمش،یکش توانستمیم تا شد.

 یبراکه  ییهاقوهطرف بکشانم تا از نور چراغ  کیبه  کردم

. گفتم: میکردن ما روشن کرده بودند، در امان باش دایپ

و بعدش .« قیجا ببر، رف نیمرا از ا»جواب داد:  «؟یازنده»

 را داغان کرده میاز بازوها یکیگلوله « دخلم را آوردند.»گفت: 

بود که با دست  نیزده بود. ا رونیبود و استخوان آرنجم ب

نار اما ک.« ریمرا بگ سفت»سالمم او را گرفتم و به او گفتم: 

 نیبود، ا ناگایکه اسمش اوخ ییجا یهاچراغ کیساحل، نزد

طور مثل سابق، انگار  نیرودخانه که هم یهاین انیطرف، م

 ، تو بغلم مُرد.زدندیمبود، آن را هاشور  فتادهین یاتفاق چیکه ه

 

 داستان: انیپا -6

. هر آنچه تالش ستیو مرگ ن یدیجزنا ام یمفهوم یزندگ

 از دست یروز یو به دست آورد یکرد

چه به واسطه مرگ چه به واسطه  یدهیم

 یجز رنج و تلخ کام ی. زندگیرونیعوامل ب

 تیندارد و درنها یگرید زیو انتقام چ

 صورت وحشتناک آن مرگ است.

و مرگ  یدیجزنا ام یمفهوم ی( زندگالف

 .ستین

 :مثال

شاد و  میکردند. داشت یراندازیبه طرف ما ت شبید خب،»

 می. بس که خوشحال بودمیزدیمو سوت  میرفتیمشنگول 

وسط رودخانه ما را بستند  کهویآن طرف که  میرویم میکه دار

بابا و  نی. اآمدینماز دستش بر  یکس هم کار چیبه گلوله. ه

م نصفه آن ه هتاز م،یدر برو میکه توانست میبود یمن تنها کسان

 «را خوانده. یهم غزل خدا حافظ نیکه، ا ینیبیمکاره، چون 

 «کردند؟ یراندازیها بودند که ت یک»

 ی. فقط چراغ قوه هاشان را رومیدیرا ند هاآن یما حت خب،»

 که با میدیما انداختند، و بنگ بنگ، شن

اس تو آرنج احس یدرد کهویکه  نیکنند تا ا یدرم ریت هاتفنگ

. قیرف رون،یمرا از آب ببر ب ،دیگویمبابا  نیکه ا دمیکردم و شن

 «نداشت. حالمانبه  یادهیفا ،میدیدیمرا  هاآنهم  اگراما 

 «باشند. هایآپاچ دیبا پس»

از دست  یروز یو به دست آورد ی( هر آنچه تالش کردب

. یرونیچه به واسطه مرگ چه به واسطه عوامل ب یدهیم

ندارد و در  یگریزدیو انتقام چ یجز رنج و تلخ کام یزندگ

 صورت وحشتناک آن مرگ است. تینها

 یاست. وقت نیمثل تو هم ییآدم احمق و هالو یسزا» :مثال

 «د.ش بتیکه از رفتن چه نص ینیبیم ،ینیبیم، اتخانه یرفت

سرت نشست، آن  یرو یریگرد پ یوقت

آن  ،یکن یچطور زندگ یریگیم ادیوقت 

، گذارندیم تیتنها تیهاکه بچه یفهمیم

، که دانندیرا نم زیچ چیها قدر هکه آن

 .خورندیتو را م یهاخاطره یها حتآن
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 «مرده؟ میهابچهاز  یکیافتاده؟  یاتفاق بد مگر»

که زن راست  یفرار کرده. گفت یقاطرچ کیبا  تویترانس»

جا، آن پشت،  نیا تیهابچهاست، مگر نه؟  یخوب یراست

و شب را  یکن دایپ ییجا یبرو یتوانیمهم  تو .انددهیخواب

 را فروختم. اتخانهکه کردم،  یچون من بابت مخارج ،یبگذران

 .«یبه من بدهکار گریپسو د یهنوز س

 در بروم پولت را بخورم. رشیاز ز خواهمینمپدر، من  باشد»

کنم تا بتوانم همه  دایپ یدور و برها کار نیفردا هم دیشا 

از  وتیبا ترانس یآن قاطرچ یرا به تو پس بدهم. گفت امیبده

 «کدام طرف رفت؟

 «نکردم. ییاعتنا چیآن طرف. من ه از»

 «دنبالش. رومیمگردم،  یمن زود برم پس»

 «؟یرویم یدار کجا»

■ «رفته. ییگو یآن طرف، پدر، همان طرف که م خب،»
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 «مهتاب تراودیم» نقد رمان 
 «زهرا فرازاندام»؛ «مریم رضاپور» سندهینو 

 

 خالصه رمان

ای پرکردن که بر مهتاب دختر شاداب و پرشروشوری است

اوقات فراغتش در روزهای بلند تابستان در کالس نقاشی که 

کند. استاد عرفان ارژنگ نام میدایی فربد معرفی کرده ثبت

 میفتد که با دیدن چهره مهتاب به یاد تصویریدر بدو ورود 

ایی کرده و دل به آن صورت رؤیهمیشه در ذهنش مجسم می

 اش طراحی کرده وبسته بود. او حتی تابلویی از عشق خیالی

دید به حال که او را به شکلی مجسم جلوی روی خود می

پروا شدت متحیر شده بود. مهتاب به قدری سرخوش و بی

که از  ایتواند درباره تصور دیرینهکند که استاد نمیرفتار می

 رسد،ن نتیجه میاو در ذهن داشته حرفی به زبان آورد. به ای

باید صبر پیشه کند تا زمان مناسب برای بازگوکردن خواسته 

 اش فرا رسد.درونی

روی خانه مهتاب و مادرش از طرفی همسایه جدیدی روبه

اند که تا قبل از آن متروک افتاده بود. در همان ساکن شده

شود اما توان اولین دیدار، مهتاب عاشق پسر جوانشان می

 گذرد وقش را ندارد. مدتی از این آشنایی میبرمالکردن عش

شود خانواده فخر هم که از وآمدهای بیشتر سبب میرفت

اند از او ها پی به پاکی و نجابت مهتاب بردهمعاشرت با آن

خوششان بیاید و مهتاب را برای ازدواج با پسر بزرگترشان 

 کاندید کنند. غافل از آن که شایان پسر دوم هم به مهتاب دل

ه اش دست ندادبسته اما تا آن لحظه فرصتی برای ابراز عالقه

بود. او هم به سبب احترامی که برای برادر بزرگتر و تصمیم 

 دارد.والدینش قائل است، عشقش را در دل مخفی می

ن داند ایشود، مهتاب نمیوقتی قرار خواستگاری گذاشته می

ست. دیدن برنامه از طرف کدام یک از پسرها درخواست شده ا

شروین که عالقه و الفتی بینشان ایجاد نشده بود، حالش را 

کند. وقتی از طرف شایان حرکتی در جهت بروز دگرگون می

رسد که شاید هیچ بیند به این نتیجه میاحساساتش نمی

 دلبستگی در بین نیست. 

فکری که اش و از روی لجبازی و کوتهپس به اصرار خانواده

ست، به درخواست شروین جواب مثبت ناشی از سن کمش ا

شود همراه دهد. شروین ساکن آلمان است و قرار بر این میمی

او رهسپار شده و زندگی جدیدش را آغاز کند. او از وضع مالی 

بسیار خوبی برخوردار است به همین جهت به سرعت اقدامات 

کند اما در همان بدو الزم برای مهاجرت همسرش را فراهم می

شود، شروین آن کسی نیست که به آلمان متوجه میورودش 

پیش از آن ادعا داشته است. در واقع ظاهر و باطنش یکی 

اش رسد که متوجه باردارینبود ولی زمانی به این نتیجه می

 شود.می

به اصرار شایان که برای رساندن مهتاب به دست شروین 

. دگیراش کرده بود، تصمیم به بازگشت و طالق میهمراهی

قبل از عزیمت به ایران، شایان به بهانه سرپرستی از بچه 

برادرش به او پیشنهاد ازدواج دهد. مهتاب که راه بهتری پیش 

دهد. غافل یابد، به اجبار تن به این وصلت میروی خود نمی

مند است. در مدت از آن است که شایان واقعًا به او عالقه

اش اعتراف به عالقه زندگی کوتاهی که کنار هم دارند بارها

کند اما مهتاب باور ندارد و بر این عقیده است که او تنها می

جوانمردی به خرج داده تا سرپرستی بچه برادرش را به عهده 

شود بگیرد. به دلیلی عشق آتشینی که به او دارد، راضی نمی

 شایان را از خوشبختی محروم کند.

رود. اب از دنیا میچند روز بعد از ازدواجشان، مادربزرگ مهت

به خاطر وابستگی شدیدی که به مادربزرگش داشت مرگ او 

ریزی و بعد شوک عصبی به مهتاب وارد کرده و سبب خون

شود. به این ترتیب راهی برای رفتن جنینش میهم ازبین

یابد زیرا از قبل خالصی و نجات از آن زندگی اجباری می

و کودکِ ناخواسته، اتصمیم گرفته بود که به محض دنیاآمدن 

را به خانواده فخر واگذار کند و خود به دنبال سرنوشت 

رفتن دلیل نامعلومش برود. به این ترتیب با از میان

خواد او را طالق دهد و تالش ازدواجشان، مصرانه از شایان می

اش راه به جایی ماندن مهتاب در زندگیشایان برای باقی

 برد.نمی

شود که مهتاب در رشته یح داده میدر ادامه داستان توض

التحصیل شده و طی دیدار مجدد استادش بعد از نقاشی فارغ

اش مشغول تدریس چندین سال، به دعوت او در مؤسسه

شود. استاد ارژنگ باالخره زمان را برای برمالکردن الفت می

داند اش به مهتاب، مناسب میابد؛ با وجود آن که میدیرینه

شت چند سال دل در گرو عشق شایان دارد. هنوز بعد از گذ

 تواند کسمهتاب به قدری درگیر عشق قدیمش است که نمی

دیگری را جایگزین او کند. برحسب تصادف دختری در کالس 

ر کند دختکند و مهتاب گمان مینام میآموزشی مؤسسه ثبت

ها بعد از چندین سال هر دو را شایان است. دیدار مجدد آن

عشقی که در وجودشان خاموش نشده و سعی  شوکه کرده و

 شود.ور میدر کتمانش داشتند، دوباره شعله



 

 1399 خرداد ماه |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوهجدهمشماره    31

 بررسی داستان

شود و به شیوه محاوره نوشته رمان از زبان مهتاب نقل می

مند ای از خوانندگان که عالقهشده است. به همین جهت عده

به این سبک نگارش هستند به راحتی با آن ارتباط برقرار 

د. از دید این دسته از مخاطبان، روش نگارش کننمی

 ها به وجودتری با شخصیتتواند ارتباط نزدیکای میمحاوره

نویسی نگارش آورد. پرواضح است که از منظر اصول داستان

ای کل متن به شکل محاوره پذیرفته نیست. نویسنده حرفه

 تنویسد و بقیه متن روایها را به فرم محاوره میتنها دیالوگ

آید. از جمله نکاتی که به شکل نثر کتابی به نگارش درمی

پسند خوانندگان زیادی را به سمت خواندن این رمان عامه

های پرشوری است که در این کتاب مطرح کشانده، عاشقانه

چرخد و به شده. در واقع کل داستان حول محور عشق می

همین سبب بیشتر مورد توجه قشر جوان و نوجوان قرار 

گیرد. عشق آتشین و ویرانگری که در دنیای کنونی به یم

 سختی پذیرفتنی بوده و دور از باور جامعه امروزی قرار دارد.

داستان بیشتر طرحی رؤیاگونه به خود گرفته که در جهان 

گیری چنین رسد بتوان شاهد شکلحاضر بعید به نظر می

ری ه قدهایی عمیق بین دو نفر بود. مهتاب و شایان بعاشقانه

خواهان یکدیگرند که برای خوشبختی و سعادت دیگری 

تمایلی به بیانش ندارند. هر کدام تعبیری برای باورهای خود 

د. رسانگارانه و سطحی به نظر میپروراند که سادهدر ذهن می

بیند اما همه را به مهتاب آن همه ابراز عالقه را از شایان می

اشتیاق فراوان را در چشمان گذارد. شایان پای رادمردی او می

بیند اما به احترام برادر بزرگتر پا پس درخشان مهتاب می

راند تا به برادرش کشد و حتی به عمد مهتاب را از خود میمی

خیانت نکند چرا که مهتاب را پیش از او برای برادر بزرگتر 

 اند.کاندید کرده

نظر یکی از معایب پررنگ رمان که الزم است مورد تجدید 

اساسی قرار بگیرد، ازدواج زن حامله با برادرشوهر است که 

طبق قوانین حاکم بر کشور تا وقتی خانم باردار وضع حمل 

نکرده، اجازه ازدواج مجدد به او داده نخواهد شد. عالوه بر آن، 

زن بعد از طالق مجبور است طبق قوانین شرعی، عده نگه 

ایت نشده و همه دارد که باز این مسئله مهم در رمان رع

ماجراها بدون در نظر گرفتن واقعیات قانونی و شرعی جلو 

 رود.می

فارغ از این مشکل واضح، وقتی زندگی مشترکشان با همه 

وغمّ خود را به کار شود و شایان تمام همّموانع شروع می

اش را به مهتاب نشان دهد و مهتاب گیرد تا عشق و عالقهمی

فشاری کرده و معتقد است شایان از مصرانه بر عقیده خود پا

روی ترحم و دلسوزی او را پذیرفته. در نهایت برای سعادت 

راند. شایان عشقش را کتمان کرده و او را از خود می

ترین تأثیری در تصمیم مهتاب های شایان کوچکمحبت

اش مبنی بر جدایی نگذاشته و با تمام قوا روی خواسته

که از لحظه آشنایی با او، عشقش کند. با وجودی پافشاری می

ذره بارور شده؛ تا جایی که در ضمیر مهتاب شکل گرفته و ذره

در بندبند وجودش رسوخ کرده و قادر به بیرون راندن این 

گیرد تا آن را پنهان عشق نیست، اما همه توانش را به کار می

دهد این تعلق خاطر سد راه خوشبختی کرده و اجازه نمی

چون در خیال خود، رفتار او را تظاهری بیش شایان شود. 

داند و عشقش را باور ندارد. به عبارتی تصوری کودکانه و نمی

ناپخته از عشق، مهتاب را به این باور رسانده که صمیمیت 

شایان تنها از روی بزرگمنشی برای حفاظت از او و فرزند در 

 بطنش بوده و حقیقت ندارد.

های آن شاید دادن جلوهشانکردن عشق و ناین گونه بیان

ای برای سنین نوجوانی باورپذیر باشد اما خواننده حرفه

بودن این طرز تفکر پسند به راحتی به سطحیهای عامهرمان

تر برای تر و عقالنیبرد و به دنبال دلیلی عمیقپی می

گیری رمانی با این حجم نیاز دارد که تنها بر پایه عشق شکل

های فرعی دیگری نیز در رمان شاهد اخهشکل گرفته است. ش

هستیم که به نحوی با زندگی شخصیت اصلی درآمیخته، از 

هایی از این رمان بلند را به جمله ازدواج دایی فربد که بخش

های ابتدایی داستان نقش خود اختصاص داده و در قسمت

 پررنگ و به سزایی دارد.

پسند از جمله جوانها با کلماتی ساده و گفتن از روزمرگی

تراود مهتاب است که با استفاده از های بارز رمان میویژگی

های عامیانه نقل شده و خواندن آن المثلنثر شکسته و ضرب

کند. خصوصاً بخش ابتدایی سن جذاب میرا برای جوانان کم

رمان که شور و حال ناپختگیِ مهتاب را به نمایش گذاشته، 

بخش است. روایت بدون مسرت برای بسیاری از مخاطبان

باورانه ماجراها، کتاب را به رمانی پرفروش پیچیدگی و خوش

مبدل کرده، طوری که شمارگان دورقمی چاپ آن رو به فزونی 

 دارد.

آن چه نویسنده در این رمان به نحوی شایسته از عهده انجام 

اش بوده که به خوبی توانسته پردازی قویآن برآمده، شخصیت

نوع نگرش و ساختار فکری کاراکترهای رمان را به نمایش 
بگذارد. خصوصاً درباره مهتاب که نقش محوری داستان را 

گوشانه و توان به رفتار بازیدهد و به وضوح میتشکیل می

ای سرخوش او پی برد. در بخش دوم بعد از طالق، مهتاب به گونه

. شودپوست انداخته و وارد مرحله جدیدی از رشد شخصیتی می
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گرچه هم چنان طرز تفکری نابالغ را همراه دارد اما در مواردی 

های کند رفتاری متناسب با سنش بروز دهد. حرفسعی می

های انتهایی از او را در بخش تریهای سنگینتر و کنشپخته

 رمان شاهدیم.

تنها شخصیت شروین این میان به درستی و به اندازه الزم واکاوی 

نشان داده که باز هم دور باز و نامتعادل نشده و او را فردی هوس

کند. این که کسی تنها برای چند شب تصاحب جلوه میاز ذهن 

گرفتن، به ام دلدختری، او را به همسری برگزیند و بعد از ک

خود آمده و همسرش را به حال خود رها کند به دالیل 

تری نیازمند است. جالب آن جا که خود شروین شخصًا مستدل

شود و به این دارد، درآمدم از راه حالل کسب نمیاذعان می

داند. حتی از شرم، جهت مهتاب را سزاوار چنین زندگی نمی

کند و از پشت تلفن اعتراف می حاضر به رویارویی با مهتاب نبوده

اش پشیمان است و تصمیم به دلیل پاکی طینت مهتاب از کرده

گیرد حقایق را واگویه کند. یعنی در عرض مدت کوتاهی از می

این رو به آن رو شده و اعمال ناشایستی که مرتکب شده به زبان 

اش از چگونگی گذران زندگی آورد. تا آن زمان حتی خانوادهمی

اند و به این جهت خود را در قبال خبر ماندهارشدشان بی پسر

 دانند.مهتاب مسئول می

ای طول وخردهازدواج شروین و مهتاب زمانی حدود یک ماه

کشد و تمام آن مدت دور از هم بودند تا شروین بتواند امکان می

مهاجرت مهتاب را به آلمان فراهم کند. زمان وصالشان که فرا 

ای متحول شده زمینهناگهانی و بدون هیچ پیش رسد، کامالًمی

رسد که نباید مهتاب را بازیچه امیال خود و به این حقیقت می

گیرد که تنها شدن در حالی صورت میداده. این متحولقرار می

دو شب را با همسر خود گذرانده و حاصل آن دو شب در بطن 

است که مهتاب در حال رشد است. نکته قابل تأمل بعدی این 

هیچ کس حتی حاضر نیست شروین را که پدر واقعی جنین 

است از وجودش آگاه کند. شایان و مهتاب به تنهایی برای این 

گیرند، بدون آن که بخواهند شخص مسئله مهم تصمیم می

 دیگری را در انتخابشان سهیم کنند.

 این چه شور عشقی است که یک شبه آمد

و یک شبه دود شد و به هوا  

ت. چرا دلیلی منطقی برای رف

توان در خالل رمان آن نمی

ای که یافت آن هم در خانواده

به ظاهر فرهیخته معرفی 

اند. چطور پسر بزرگشان شده

سالیان سال خارج از کشور 

 تریناقامت داشته و کوچک

اند. همگی به راحتی این شکست را اطالعی از وضعیتش نداشته 

ر را آید و پسجویی علت برنمی پذیرند و کسی به دنبال پیمی

کنند. دالیل این رهاشدگی در رمان نشان به حال خود رها می

اهمیت جلوه کرده که کسی نخواسته عذر بی داده نشده و ظاهراً

منطقی برای این حرکت بیابد. با آن که شروین مسبب بزرگترین 

توجه به عامل اصلی فروپاشی شکست زندگی مهتاب شده و بی

تاب، همگان گذرا از کنارش رد شده و توجیهی برای عمیق مه

 توان یافت.آن نمی

داشتن و عشق استاد ارژنگ است که طرفی دیگر دوستاز 

ترین حسادتی به عشق محفوظ در ذهن و دور از دسترس کوچک

مهتاب ندارد و با علم به این موضوع، تقاضای وصلت با او را دارد 

به ظاهر تنها شخصی که کمی  کند.اش پافشاری میو بر خواسته

کند شایان است که از تر از دیگران در این رمان رفتار میمعقول

کند و اغلب رفتاری هیچ نوع کمک و فداکاری فروگذاری نمی

 دهد. سنجیده از خود نشان می

البته زمانی که حاضر نیست پدرشدن برادرش را به او اطالع 

ت ولی بعد از مشورت با دهد، از نکات منفی و پررنگ رفتار اوس

ها، درخواست ازدواجش را به مهتاب مطرح خانواده و موافقت آن

کند که خانواده فخر کند. در آن لحظه این طور بیان میمی

اند پس در مقابل مهتاب مسئولند مسبب سرگردانی مهتاب شده

 دانند او را تحت حمایت قرار دهند.و خود را موظف می

آمیز، های اغراقشق، ابراز عالقهسطحی نگری در بیان ع

آمیز از طرف خانواده شایان از بارزترین ای غلوگیری عالقهشکل

ای است. نکته حائظ اهمیت های این رمان هفتصد صفحهویژگی

ای که مقید به عرف هستند و بعدی این است چطور خانواده

سعی دارند طبق شئونات جامعه رفتار کنند، به راحتی رضایت 

هند تک دخترشان که پدری باالی سر ندارد چون در اوان دمی

کودکی او را از دست داده، به تنهایی و بدون همراهی اعضای 

اش، در خانه افرادی غریبه که تنها شناخت کمی از آنان خانواده

دارند؛ مهمان شود و تمام ایام تعطیالت عید را در میان اشخاصی 

ندارند. آن هم تنها به این شان بگذراند که اطالع کافی درباره

بهانه که بهتر است در مراسم ختم یکی از اقوامشان شرکت نکند 

که به تازگی فوت شده و قرار است کل خانواده به شهر دیگری 

تراشی تا حدود زیادی ادراک مخاطب را هدف بروند. این دلیل

 قرار داده و شاید تنها جوابگوی سطح آگاهی نوجوانان باشد.

ته ها داشژهدر آینده دقت نظر بیشتری در انتخاب سو امید است

باشیم تا به یاری یکدیگر سطح شعور و آگاهی جمعی را ارتقا 

 .دهیم

خیال خام/ باز باران/ تنها در این  های این نویسنده:دیگر رمان

 ■وادی/ آرزو/ نگاه آشنا/ دورگه/ کهربا/ بازی ایام
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 خالقت و ارتباط آن با نویسندگی ۀروانشناسانبررسی   
 «سوری رحیمی» 
 

 چکیده:

دانند، بعضی روانشناسان معموالً خالقیت را با هوش همراه می

معتقدند که خالقیت به ترکیبی از مهارتهای فکری، شخصیت 

و محیط حمایتگر نیازدارد. چیزی که حائز اهمیت است، این 

ارتباط نیستند است که، خالقیت با هوش تفاوت دارد ولی بی

 مستمردارد.واما نویسندگی با خالقیت ارتباطی مستقیم و

 کلیدواژ:
پذیری، اصالت، ا، تفکرهمگرا، سیالی، انعطافاگر، تفکروهوش خالقیت،

 آشنایی، آمادگی، کمون، اشراق، وارسی، نویسندگی

 مقدمه:

ای عامیانه، افراد بسیار بنا برافکار کلیشه 

گرا، خالق، افرادی عجیب و غریب، درون

نوروتیک، از لحاظ اجتماعی بی دست وپا، 

از لحاظ عالیق، بدون تعادل و در مرز 

دیوانگی قرار دارند، که البته چندان 

واقعیت ندارد. خالقیت مفهومی است که 

تا کنون تعریفهای متعدد داشته وهمه 

اشتراک معنایی زیادی دارند. در تمام اشتراک نظرها  هافیتعر

کر وتصورات ذهنی خود انگیخته بیشتر مورد توجه به توانایی تف

 توجه قرار گرفته است.

 بدنه اصلی بحث وبررسی:

است. موضوعاتی که در فکر بکر، همیشه تاریخ بشر را تغییر داده

بینیم وشاید هنر، پزشکی، موسیقی، تکنولوژی و علوم می

رسیدهاست، زمانی غیر ممکن به نظر میایمان پیش پا افتادهرب

ها روزی از ذهن متفکر خالق به مین غیر ممکناست. ه

است. دراین جا به برخی از ویژگیکشفیات امروز مبدل شده

های افراد خالق که با مطا لعه مستقیم تصویری متفاوت ارائه 

شود: بین خالقیت و هوش رابطه آماری اشاره می دهندیم

ضریب هبستگی( مثبت اما بسیار کوچکی وجود دارد. افراد )

ق، معلومات عمومی و عالیق باالتر از حد متوسط دارند. خال

ها باز هستند، تفکر غیر به روی انواع زیادی از تجربه هاآن

ها دهند، افراد خالق از افکار، ایدهمنطقی را مورد توجه قرار می

برند. به استقالل خود اهمیت میو مفاهیم سمبلیک لذت می

 دهند وپیچیدگی را دوست دارند.

دهد؟ برای این است این خالقیت چگونه روی می سؤال حال

 فوق بار دیگر خالقیت را از بعد  سؤالدستیابی به پاسخ 

 

. خالقیت: عبارت است از توانایی میکنیمروانشناسانه تعریف 

 یا یک ایدۀ جدید، اصیل، متفاوت، مفید وعملی. یکشیتولید 

پذیری سیالی، انعطافعالوه، گیرد، بهکه همۀ تفکرات را در برمی

 شود.واصالت را نیز شامل می

توانید درمواجه با پیشنهادی که میسیالی یعنی تعداد کل 

مسئله بدهید وانعطاف پذیری یعنی تعداد دفعاتی که از یک 

سری پیشنهاد احتمالی به یک سری دیگر از پیشنهادهای 

احتمالی تغییر مسیر دهید، اصالت یعنی پیشنهادهایتان تا چه 

اندازه جدید یا غیر عادی است. باشمردن 

الی، انعطافتعداد دفعاتی که از خودتان سی

توان خالقیت پذیری واصالت نشان دهید می

 ایی شما را درجه بندی کرد.اگریا تفکرو

ا چیست؟ برای توضیح آن اگرحال تفکر و

باید به تفکرهمگرا نیز اشاره کرد. جوی

دربارۀ  1960و  19۵0گیلفورد در سالهای 

هوش و ساختار هوش مطالعه کرد. مقاالت 

مینه منتشر وتحقیقات متعددی در این ز

ا و تفکرهمگرا را در کتاب خود تحت اگرکرد. او اصطالح تفکرو

عنوان ماهیت هوش انسانی مطرح کرد و پس از این، دوتعبیر 

به ادبیات عمومی روانشناسی وسپس مدیریت وارد شد و رواج 

کنند در برخورد با پیدا کرد. افرادی که به شیوه همگرا فکر می

ست چند ایدۀ متفاوت به ذهنشان در لحظۀ نخ اگرمسئله حتی 

کنند و فهرست برسد به سرعت آنها را به نفع یکدیگر حذف می

طورکه اشاره ا هماناگرشود. اما تفکروترمیآنها کوچک وکوچک

های رسد از راه حلشد به تعداد خطوط فکری زیادی می

کند که برخی در تکراری دور و رفتارهای جدیدی را تولید می

ا را دقیقاً معادل مفهوم خالقیت اگرق کرده و تفکرواین جا اغرا

 دانند که البته چنین نیست.می

های روش ااگرهای خالقیت برای سنجش تفکرودرآزمون

مۀ ه اگر»مختلفی وجود دارد. مثالً ممکن است از شما بپرسند: 

ناگهان تعادل خود را از دست بدهند و دیگر نتوانند  هاانسان

هرچه تعداد بیشتری « فاقی خواهد افتاد؟راست بایستند چه ات

ا است. به نظر میاگراز عواقبِ ممکن گفته شود نشانۀ تفکرو

سنجند، که با هوش های خالقیت توانی را میرسد که آزمون

خالقیت مفید هستند،  های برایخیلی تفاوت دارد. این آزمون

سیالی یعنی تعداد کل پیشنهادی 

توانید درمواجه با مسئله بدهید که می

وانعطاف پذیری یعنی تعداد دفعاتی که 

از یک سری پیشنهاد احتمالی به یک 

سری دیگر از پیشنهادهای احتمالی 

 .تغییر مسیر دهید
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خواهید پیش بینی کنید که در آینده فردی خالق می اگراما 

 باشید.خواهید بود یا نه باید به دو موضوع دیگر نیز توجه داشته

واشیای  هاینقاش. محصوالت تفکرخالقانه )مثالً کتابها، اشعار، 1

های خالقیت، معموالً خالقیت ساز( در مقایسه با آزموندست

 دهند.بیشتری را ارائه می

عالی ها و دستاوردهای خالقانه افراد، روش . فهرست فعالیت2

 بینی خالق بودن یا خالق نبودن آنها درآینده است.برای پیش

آید این است که آیا خالقیت چیزی مهمی که پیش می سؤال

عداد ، تسؤالفردی، برای یک  اگرا نیست؟ اگربیشتر از تفکرو

ا راگمصرف پیدا کند آیا اوخالق خواهدبود. تفکروزیادی پاسخ بی

دادن پاسخ و ارائه راه حل تنها بخشی مهمی از خالقیت است. 

تفکرات با معقول نیز باشد، این همان اگرباید عملی باشد و 

تفاوت بین عقاید احمقانه و عقاید خالقانه است. پس افراد خالق 

بعد از خلق عقاید جدید، ازاستدالل وتفکر انتقادی استفاده می

 کنند تا از مفید بودن وعملی بودن آنها مطمئن شوند.

فکر خالق برای حل مسئله فرد معموالً پنج مرحله را به هنگام ت

 گذارد.پشت سر می

پردازد و . آشنایی. در مرحله اول فرد به شناسایی مسئله می1

 کندمهمترین ابعاد آن را مشخص می

. آمادگی. خود را با اطالعات هر چه بیشتر درباره مسئله مد 2

 کند.نظر اشباع می

آورند که ای را به وجود میدوره. کمون. اکثر مسائل بزرگ ۳

 فایده است، اما در سطحهای امتحان شده بیدرآن همۀ راه حل

 

 

 

 

 

 شود.یابد تا پختهناخودآگاه )ناهوشیار( راه حل ادامه می

. اشراق. مرحلۀ کمون معموالً با بینش سریع، یک سری 4

کنند راتولید می« آهان»تجربۀ  هانشیبشود. بینشها دنبال می

 این همان اشراق یعنی بصیرت است.و

. وارسی. آخرین مرحله، امتحان راه حل وارزیابی انتقادی آن ۵

معلوم شود که راه حل مدنظر ناقص است فرد به اگراست، 

 مرحله کمون برخواهد گشت.

این مراحل خالصۀ خوبی برای اکثر مراحل عادی و تفکر 

 خالقانه است.

 گفته شده یک نویسنده بابا نگاهی اجمالی به مطالب  نتیجه:

ا با تشکیل ایده در ذهنش به تعدادی تفکر اگرداشتن تفکرو

را می هاآنپذیری واصالت یابد، با سیالی و انعطافدست می

و نوشتن در بارۀ آن،  موضوع مد نظرش پروراند و با پرداختن به

آگاهانه مراحل خالقیت که همان آشنایی، آمادگی، کمون، 

ای که پا شک نویسندهکند. بیت، اعمال میآشراق، وارسی اس

گذارد، تفکری خالقانه دارد، ولی برای به عرصۀ نویسندگی می

نویسندۀ خالق شدن و خلق اثر خالقانه، راهی بس طوالنی را 

های باید طی کند، صرف داشتن ایده و پرداختن به موضوع

تواند تفکری خالق را به جامعه مختلف و پروراندن آنها نمی

تزریق کند. عقاید و تفکرات باید به مرحلۀ مفید بودن وعملی 

 ■ بودن نزدیک باشند.

 

 شناسی اتکینسون وهیلگارد )جلددوم( مترجم: مهدی گنجیکتاب روانمنابع: 
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 «شما دکترید؟» ساخت داستان کوتاهاستراتژی  
 «سیدعلی موسوی ویری» ؛«ریموند کارور»نویسنده  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استراتژی ساخت:

 

کند طبق معمول، همسرش است که بیرون از شهر قرار فکر می .خوردمقدمه: پیر مردی ساعت ده شب، تلفنش زنگ می .1

 دارد. اما پشت خط، یک زن غریبه است.

ا گیر ی او را از کجکیست؟ و از آن مهمتر، شمارهگیری مسئله: پیر مرد این سؤال برایش شکل گرفته که زن غریبه، شکل .2

 آورده؟

کشمکش تلفنی دو شخصیت بر سر مسئله )قالب گفت و گو(: زن غریبه در پی کسب اطالعاتی از پیر مرد است. ابتدا  .۳

 تردهد که بعداً بیشاش )آنت( گرفته و این اطمینان را میی او را از پرستار بچهکند توضیح دهد که شمارهسعی می

شود نام و نام خانوادگی پیر مرد را متوجه شود. )آرنولد برایت( + خودش را هم معرفی گوید + اینکه موفق میاش میدرباره

 کند. )کالرا هُلت(می

خواهد که کالرا شماره را دور آورد: او تنها میی کالرا به دست میواکنش آرنولد پس از اینکه اولین اطالعات را درباره .4

 و اصالً از بابت این سوءتفاهم ناراحت نیست. بیندازد

خواهد در جایی آرنولد را مالقات کند. اما آرنولد ی کشمکش با درخواستی از طرف زن + قطع شدن تلفن: او میادامه .۵

 موافق نیست + قطع شدن تماس و برانگیخته شدن حس کنجکاوی آرنولد.

 هان کردن تماس مرموز از همسرش.تماس همسرش )همسر آرنولد( و کمی گپ زدن با او: پن .6

کند که همان شب ساعت نه و نیم آرنولد به کالرا درخواست میی کشمکش و اصرار کالرا برای دیدار با پیر مرد: ادامه .7

گوید که شوهر ندارد. )نوعی شود؟ اما کالرا میاش برود + بیان ترسهای آرنولد بابت این که پس شوهر کالرا چه میخانه

 نگ داستان:پیر 

پرسد. ولی مرد که همسرش خانه نیست، میخورد. زنی که پشت تلفن است، اسم و فامیل مرد را اش زنگ میمردی یکدفعه تلفن خانه»

ه کند ککند تلفن را قطع کند ولی زن از او خواهش میاش را از کجا گیر آورده. او تالش میشود که این زن غریبه، شمارهبرایش سؤال می

شود مرد، وقتی که متوجه می ی آن زن برود.شود که مرد، به خانههای زنِ پشت تلفن، قرار بر این میبه حرفهایش گوش دهد. با تالش

 رود.کند و به دیدار زن میزن، شوهر ندارد، کمی ماجرای مبهم پیش رویش را توجیه می

رسد، دختر کند. وقتی کالرا میرسد، فقط دخترش )شریل( خانه است و در را برای او باز میی زن )کالرا( میوقتی مرد )آرنولد( به خانه

ی مریضش نخواسته و کار د تا بتواند راحت با آرنولد صحبت کند. کالرا، ظاهراً حضور آرنولد را برای بچهفرستکوچکش را به اطاقش می

گوید که وقتی پرستار دخترش )آنت( خانه بوده، کسی زنگ زده و این ای هم با او ندارد. کالرا با کمی تأکید بیشتر، این را میضروری

 ی آرنولد را(.شماره را داده )شماره

رسد، همسرش زنگ ی خودش میشود. وقتی به خانهآید. موضوع برایش خیلی عجیب میی زن بیرون مییک خداحافظی گرم، از خانه با

 «کند. انگار از نظر همسرش، صدای آرنولد عوض شده.زند و بابت دیر جواب دادن آرنولد گالیه میمی

 

 رسالت گیری داستان کوتاهشکلروند توضیح  استراتژی ساخت داستان کوتاه
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کند که آرنولد این دیدار را بپذیرد چرا که ذهن آرنولد و محرکی که به مالقات کالرا برود.( + کالرا تاکید میتوجیه در 

 کند که کار مهمی با آرنولد دارد.دخترش مریض است و حاال هم نگران پسرش است. او اینطور القا می

 گوید که مادرش رفتهکند و به او میی آرنولد باز میی کالرا: شریل )دختر کالرا( در را براتغییر فضا و رسیدن به خانه .8

 فرستد.دهد و او را به اطاقش میرسد، دارویی به دخترش میدارو بخرد + وقتی کالرا می

دهد تا آرنولد سیگاری گذارد تا چایی بخورند + اجازه میخلوت کالرا با آرنولد و سؤال آرنولد از کالرا: کالرا آب را جوش می .9

 ی خاصی نبوده. )این موضوعگوید مسئلهکند، کالرا میی کالرا سؤال می+ وقتی آرنولد از علت آمدنش به خانه آتش بزند

رسد( + خداحافظی سخت آندو و در آغوش گرفتن کالرا و پاسخ منفی آرنولد به برای آرنولد خیلی عجیب به نظر می

 برای آرنولد که پس پسرش کجا بود؟ + بیرون آمدن از خانه.درخواست دیدار کالرا در آینده + به وجود آمدن این سؤال 

ند که کخورد. زنش سؤال میگردد، تلفنش زنگ میوقتی به خانه برمیبازگشت به خانه و پاسخ دادن تلفن زنش: او  .10

 ■ کرده.کند صدای آرنولد تغییر گذرد + زنش احساس میچرا آرنولد جواب تلفنهایش را نداده و انگار به او خوش می
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 «باشگاه مشت زنی» رمانیادداشتی بر  

 «سعید زمانی» ؛«پیمان خاکسار»؛ «چاک پاالنیک» سندهینو 

 
* رمان باشگاه مشت زنی اثر چاک پاالنیک ترجمه پیمان 

 خاکسار نشر چشمه:

برتر در باب ضد مصرف گرایی رمان باشگاه  یهارمانیکی از  

. باشگاه مشت زنی علی رغم نام کتاب، در باشدیممشت زنی 

. پردازدیمبه شکل گیری گیری باشگاهی به همین نام  یاگوشه

بقیه رمان به سرکشی بشر معاصر در مقابل مصرف گرایی و نه 

. آنارشیسمی که پردازدیمهرج و مرج طلبی( ) سمیآنارشنوعی 

. پردازدیمو به طغیان در مقابل سیستم  شودیماز فرد شروع 

شخصیت اول رمان فردی است درونگرا و بسیار ناامید؛ 

شخصیت اول رمان هویتش در قبال جلسات روان درمانی از 

از نظر ) شانیمردانگسرطان و مردانی که  یهاانجمنقبیل 

. هویت اصیلش زمانی ردیگیمجنسی( از دست رفته شکل 

. تایلر کندیمکه شخصیت تایلر دردن ظهور  شودیمکامل 

نماد انسانیست که در مقابل پوچگرایی که حاصل مصرف دردن 

. داستان کندیمگرایی بیش از حد انسان معاصر است قد علم 

که  دهدیم. تایلر پیشنهاد شودیماز ظهور تایلر دردن شروع 

ینمبه همراه راوی داستان )که هیچگاه نامش را به خواننده 

اه اشگکنند. قوانین ب سیتأسباشگاه( کلوپ )( یک دیگو

مشخص است: قانون اول: در مورد باشگاه با هیچکس صحبت 

ینم؛ قانون دوم: در مورد باشگاه با هیچکس صحبت یکنینم

و ....... از دل باشگاه مشت زنی انجمن میهم سربرمی آورد؛  یکن

انجمنی که فقط قصدشان نابودی تمدن معاصر است تا تمدن 

جدیدی را در مقابل تمدن مصرف گرایی بوجود آورند. راوی و 

را در  هاانساندر دورانی که فاقد عاملیت  خواهندیمتایر 

 یز سرکوبیک باشگاه زیرزمینی غرا سیتأسبرگرفته، با 

را بیدار کنند. هرچند این باشگاه به مرور به یک  شانشده

. اما آن برای اینکه بتوانند شودیمسازمان شورشی تبدیل 

سیطره قدرت را از بین ببرند، باید چیزی را درون اعضای باشگاه 

تغییر دهند. چون سیستم مصرف گرایی با شناختی که از 

یم. چه چیزی کندیمدایت شهروندان دارند آنها را از درون ه

این فرمانپذیری درونی را در آنها از بین ببرد؟ راه کار  تواند

راوی و تایر مشت زنی و کتک کاری است. اینگونه آن خوی 

بیدار شود و احساسات عقیم شده و نظام  تواندیمبدوی نرینه 

مندی که در درون مردان بخت برگشته و اخته رخته کرده را 

اما این همه ماجرا نیست. سیستم حاکم نه فقط از بین ببرد. 

احساس درونی، امیال جسمانی و رفتارهای اجتماعی، بلکه 

 شودیم. این کندیماذهان شهروندان را نیز هدایت و مدیریت 

 کندیمکه تایلر با سخنرانی مهیج و روحیه انقالبی تالش 

 هذهنیت اعضای باشگاه را نیز تغییر دهد. ایده محوری رمان ب

تبلیغات و فضای حاکم  ریتأثکه تحت  پردازدیم یاافسردهنسل 

جمعی، هر روز با ولعی بیشتر از روز قبل مصرف  یهارسانهبر 

. نسلی که هیچ جنگ و رکود اقتصادی را تجربه نکرده کندیم

و فاصله میان ایجاد تا ارضای نیازهایش به قدری ناچیز بوده 

امیالش رسیده و از مصرف زمان، به غایت  نیترکوتاهکه در 

 یاقطهنبیشتر و بیشتر نه تنها کمبودهایش رفع نشده، بلکه به 

از دست دادن همه چیز و ساختن  اشیرستگاررسیده که راه 

دوباره فردیت فارغ از هرگونه هنجارها و چارچوب تحمیلی 

که تمدن را از  رسدیمجامعه است. رمان با این جمله به پایان 

 د تا دنیای بهتری از نو بسازیم.بین خواهیم بر

 :شودیمرمان با این جمالت شروع 

و بعد تفنگی  کندیمتایلر یک شغل پیشخدمتی برایم پیدا 

که این اولین قدم برای رسید  دیگویمو  چپاندیمدر دهانم 

 قبل هامدتبه جاودانگی مردن است. با این که من و تایلر 

یمبهترین دوست هم بودیم باز هم مردم همیشه ازمن 

که اسم تایلر دردن به گوشم خورده یا نه. لوله  دندیپرس

ینم واقعاً: ما دیگویم. تایلر آوردیمتفنگ به ته گلویم فشار 

تفنگ را که  یلوله. با زبانم شیارهای صدا خفه گن میریم

ر صدایی که . بیشتکنمیمحس  میاکرده شانمتهخودمان 

در اثر انبساط گازهاست. گلوله  کندیمشلیک گلوله ایجاد 

که با خاطر  کندیمصدای زیر قابل شنیدنی هم تولید 

حرکت بسیار سریعش است. برای خفه کردن صدا، فقط باید 

تعداد زیادی سوراخ داخل لوله تفنگ ایجاد کرد. این کار به 

و این طوری سرعت گلوله به  دهدیمخروج  یاجازهگازها 

را درست مته  هاسوراخ اگر. رسدیمکمتر از سرعت صوت 

این  دیگویم. تایلر شودیمنگنی تفنگ در دستت منفجر 

مرگ نیست. ما افسانه خواهیم شد. ما پیر نمی شیم.  واقعاً

تفنگ را سمت لپم می رانم و می گویم: تایلر،  یلولهبا زبانم 

 ■ یم.ما که دراکوال نیست
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 «یورش ددوم به نانوایی»داستان  بر یادداشتی 
 «مهدی هزاره» ؛«محمد شفیعی»؛ مترجم «هاروکی موراکامی»اثر  

 

 کوتاه داستان در نآ تیروا نحوه و ییجادو سمیرئال

 نیا تواندیم یخارج یهاداستان یبررس و نقد بیمعا از یکی

از سویی . میندار ییآشنا داستان یاصل زبان با ما که باشد نکته

 .شودیم وچنداند کار زحمت باشد، فیضع ترجمه اگر

خواندن  از کندیماست که انتخاب  وانندهدر این موارد، این خ

 ترجمه چشم پوشی نقص ازو به این واسطه  ردبب لذتداستان 

 یحت و مدرن داستان یخواننده ،رسدیم نظر به چهاگر. )کند

ین ا به یچندان توجه منتقد آن نباید

 شه،یاند بر رشتیب و باشد داشته مساله

 نحوه یحت ای و داستان یمحتوا و ساختار

 اردمو واقع در کند. تمرکز ،تیروا کیتکن

 ادی به اثر از که است یزیچ تنها شده ذکر

 .(ماندخواهد 

 یشناس جامعه مباحث وکندو کا در اگر

 ییهارفرنس و ها نماد گرایی با داستان نیا دیهست اتیادب در

یم انیب خاطرهگاهی هم در قالب  وشبک فال قالب در گاه که

 انتظارات یحدود تا تواندیمکه  سازدیم. بستری مناسب شود

 چنانچه ی ممکن استحت. آن چنان که کند برآورده را شما

 شوید! دیناام دیکن نگاه یمعمول دهید با

، تاس( ژاپن) وتویک متولد که نیا رغم یعل یموراکام یهاروک

 اتیادب از را خود راه اشیسندگینومسیر  یابتدا همان در

ینوشتار سبک است معتقد نکهیا وجود با. او کرد جدا ژاپن

 یها ییگرا ساده توانیم اوست خود به متعلق فقط اش

 ساده گاه و چندلر لیتخ و یپرداز داستان کارور، موندیر

 نیهم در بخصوص. کرد مشاهده را کاپوته رومنت کردن تیروا

که تا حدودی تمام این موارد  (یینانوا به دوم ورشی) داستان

 .شودیممشاهده 

ی زمان تأثیر بی قید و شرط توانیم را ینوشتار سبک نیا

 .ودب( شده ذکر یهاسندهینوآثار ) مترجم دانست که موراکامی

نشانه گفت توانیمپذیری به حساب نیاوریم  ریتأثآن را  اگر

 در نگارش داستان است. هاآنتشابه سلیقه موراکامی و  ی

 شمار هب داستان نیا قوت نقاط از یک، یفیتوص و یرسازیتصو

 رد کهی، یکی تصویر مرد ذهن ریتصو دو مثال یبرا .رودیم

 یوحر متشنج یفضای، گرسنگ تصویر نمایش و است قیقا

 خود در را فرد تیشخص تمام ینوع به ،دهدیم شرح را خود

. دهدیم نشان داستان لیاوا در که اول ریتصو. دهدیم یجا

 یقیقا در را خود. کندیم رد را او شنهادیپ همسرش یوقت مرد

 که ندیبیمزیر دریا  را یفشان آتش و ندیبیم تنها کوچک

 آنقدر آب حال نیع در یول ،است کینزد آب سطح به یلیخ

 .ستین صیتشخ قابل هم آن عمق که است شفاف

 .می افتد اتفاق هیثان ۳ یال 2 در اتفاقات نیا یتمام 

یم اتفاق درونش که یطوفان نیا رغم یعل داستان قهرمان 

 ،اصرار ای و مخالفت چیه بدون همسرش یمنف جواب به افتد

 را خود . سپسکندیمو موافقت  دهدیمروی خوش نشان 

 نبودم دیفرو من که کندیم قانع گونه نیا

 کنم لیتحل را خودم یدرون طوفان نیا تا

 و گرسنه بیشتر از آن چیزی، یطرف از و

 رد شتریب گفتوگوی مجالکه  بودم شوکه

 .بماند من

 یموراکام شد گفته که همانطور چهاگر

 شکلدر  اما کندیم نقد را یژاپن اتیادب

 آن .ردندا کاواباتا یاسوناراز ی یکم دست، فاتیتوص ینوشتار

 االب آب از که یفشان آتش کوه) سم،یسورئال ریتصاو و اعجاز

 زنی فاتیتوصحتی گاهی  و از آن جمله است متن در( زندی م

 .شودیم دهیکش سمت آن به

 به را یحس زمان که است متن در یموراکام اعجاز نیاول نیا

 فیتوص و تیروا ریس از زمان هم و شکندیم شکل نیبهتر

 .شودینم خارج

 یروح حاالت که قهرمان ذهن یفضا و قیقا در دوم ریتصو

 اعجاز اول ریتصو اندازه به چهاگر بود، زده مثال آن با را خود

 شب آن انیپا نطوریهم و داستان انیپا یخوب به اما نداشت

 نیاطوری که . بود کرده جمع را حاالت آن و بیغر و بیعج

 را خود بودن مردد مرد،. بود کار نیا انجام یبرا مصمم زن بار

 .داد نشان شود، انجام کار نیا بود الزم ایآ که جمله نیا با

 اما کرد احساس تنها را خود ،خود یذهن یفضا درهمچنان  

 مقع هنوز و نداشت وجود یآتشفشان گرید که تفاوت نیا با

 ییجا به تا داشت را نیا یآرزو عاجزانه مرد و! نبود دایپ آب

 .دارد تعلق آن به که شود برده

 قسمت نیتریقو که رسدیمبه نظر اینگونه شد که یاشارات با 

 زمان فاتیتوص که ییجا. شودیم خالصه بند دو نیا در تیروا

 ۳ در تنها یزمان یهایباز و شخصیت پردازی ال،یخ حال،

 و داستان اول یهاتیروا با سندهینو و ردیگیم شکل هیثان

 انداست یهامنطق با یاحرفه کامالً را اتفاق نیا داستان انهیم

 همراه کرده است.

 جامعه مباحث وکندو کا در اگر

 انداست نیا دیهست اتیادب در یشناس

 اهگ که ییهارفرنس و ها نماد گرایی با

گاهی هم در قالب  وشبک فال قالب در

 .شودیم انیب خاطره
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 ریگ در مین و صفحه کی هم سینو ادداشتی که یاهیثان سه

 ست؟ین زیانگ شگفت ایآ است، آن

 ییجادو سمیرئال سبک با داستان در هامنطق و ریتصاو

 تمام یغذا اگر که یگرسنگ از مثال، یبرا. دارد یهمخوان

 نیاول نیا. رسدینم اتمام به باز بخورد را شهر یهارستوران

 و کندیم عمل موفق سبک نیا در یموراکام که ستین یبار

 ارک به مدرن داستان در را بیعج واتفاقات ییجادو سبک نیا

 اهانسان جسم در که یگوسفند ای و یماه باران مثل بردیم

 .کندیم حلول

 خود گرید فاخر آثار در یموراکام که است ییهاشهیاند ریتصاو

 چیه اول قدم در ،باشد عاقل اگر خواننده .است برده کار به نیز

 فقط و گرددینم یموراکام یهاداستان در ییچرا دنبال گاه

 اثر داستان، خود یهامنطق همراه با و حوصله با اول قدم در

 .کندیم دنبال را

 مسردرگ خوانندگان سندهینوی، او وراکامم خود گفته به رایز

 هب دنیرس و مقصد دنبال بهاز همه  اول سردرگم نسان. ااست

 آن. اتیجزئ و ییچرا نه است هدف

 وجود داستان نیا از یریتصاو دیهست ییچرا دنبال به اگر

 یمعن چیه شاید، کنمیم، ذکر دیشا و هستند پهلو دو که دارد

 .باشد نداشته یمنطق و یشناس جامعهی و فلسف

 یقیموس به دادن گوش با را نان نانوا، چرا نکهیا ریتصو: مثالً

 دارد کار سرو هنر با که یانسان یموراکام چرا ؟کندیم عرضه

 درست من نظر به که) .داندیم شده نینفر را دیریگیم یخو و

 ییانوان کی به دوباره یگرسنگ رفع یبرا دیبا چرا (کندیم فکر

 ؟کندیم حمله دونالد مک به چرا و کند حمله گرید

 همه آنوجود  با انددهیخواب دونالد مک در که جوان دو چرا

 .رگید ییچرا هاده و ؟هم کمتر واکنش دارند مرده کی از اتفاق

 ایآ داستان داخل ییروا یهامنطق وجود با شما نظر بهحاال 

ی دارند یا شناخت جامعه و یفلسف یمعنا هاییچرا نیا تمام

هستند که به مفهوم بزرگتر ختم  ییهانشانه هاآنآیا  ؟خیر

 وهجل یعاد اتفاقات نیا داستان خارج یهامنطق با ای شوندیم

 کند؟یم

 و دندارن یثابت پاسخ اتفاقات نیا از کی چیه ،رسدیم نظر به

 نیا که کند ادعا تواندینم سندهینو خود جزهرگز کسی 

 آگاه خود امر کی داستان قهرمان یبرا اتفاقات و ماتیتصم

و جهان است یا عمد  جامعه ریتأث ناخودآگاه؟ ای و است

 نویسنده؟

 و ترشیب یپرداخت ای و است یشناخت جامعه و یفلسف امر کی

 ؟ییجادو سمیرئال سبک بر نو ینگاه

 در نماد عنوان به یاشهیاند و ئش هر از شودینم که همانطور

 یداختپر هر با، کرد یاد...(  و سمیسمبول ،ییگرا یبوم) داستان

 ییجادو سمیرئال رویپ داستان گفت توانینم هم اتاتفاق از

یی خارق العاده به تنها اتفاق کی با نه شدن ییجادو بلکه. است

 داستان آن انیجر در اتفاق آن شدن حل بلکه ،شودیمایجاد 

و  کلمات بر هیتک. نه سازدیمکه یک داستان جادویی  است

 .ایدن نیا از خارج یموجود نه و خاص مکان نه

 نیا زا یموراکامدر پایان بد نیست به خاطر داشته باشیم که 

 ریگ گوشه گاه که ییهاانسان با که است سبک صاحب جهت

 ییجادو یلحظات واقعی، یجهان در ،یمعمول به شدت و هستند

 ■ !کندیم خلق را
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 «در انتظار بربرها» نقدی بر کتاب 
 «آنی هوسپیان» ؛«ج.م. کوتسی»اثر  
 

در  بپردازیم؛ بربر« بربر»در ابتدا بهتر است به معنای واژه 

 متمدن وفرهیخته، نافرهنگ، نامعنای: بیلغت بهفرهنگ

 وحشی تعریف شده؛ این کلمه از ریشه کلمه یونانی

barbaroi،  از ابداعات یونانیان باستان بود که در آغاز

انی، نمتکلم به یویونانی، غیربرای خطاب به هر انسان غیر

یونانی و ساکن در سرزمینی غیر از  رفاقد رفتار و کردا

شد. همچنین این واژه از لحاظ یونان به کار برده می

، جزیره بالکانبه تمامی اقوام شمال آفریقا، شبه ،تاریخی

ی شد که به گفته برخایتالیا اطالق می ه ایبری ورجزیشبه

ئی از جریان زتاریخی ندارند؛ اما فقط ج هاآناز مورخان )

 تاریخ طبیعی هستند(.

 1940نویسنده هلندی تبار، زاده  جان ماکسول کوتسی،

مفتخر به دریافت جایزه  200۳سال  در آفریقای جنوبی،

ست ا مورد تحسین منتقدان یهنویسنداو  نوبل ادبی شد.

 شناس و ترجمنویس، زباننویس، مقالهرمان یو در زمینه

ر ساختار نگارشی بسیاکند. جان کوتسی، نیز قعالیت می

های ای دارد و دیالوگاستادانه

هایش از نظر تحلیلی حرف داستان

و در عین حال  .زیادی برای گفتن دارند

یک شکاک موشکاف است که در 

رحم و در انتقاداتش از تمدن غرب بی

هایش از اصول اخالقی خاصی این نقد

ه گیر و بسیار آرام کای گوشهنویسندهوی . کندپیروی می

زدن و سکوت کردن معتقد است: راه سومی میان حرف

 وجود دارد و آن ادبیات است.

، از شعری به همین نام که «هاار بربرظدر انت»نام کتاب  

 ،ستسروده شده ا« کنستانتین»توسط شاعر یونانی به نام 

ت لی اسالهام گرفته. این کتاب در قالب یک داستان خیا

یک در قلمرو نام، شهر کوچک مرزی بی اش درکه وقایع

دهد و توسط راوی اول شخص نام رخ میامپراتوری بی

شود و به خوانندگانش زندگی و مشکالت روایت می

معلوم نشان های داستانش را در این مکان ناشخصیت

دهد. نویسنده به سبک جالبی از توهم، واقعیت و می

گوید و به همین سبک، این اثر سخن می ها درشناختهنا

گیرد. شناخته را میجلوی این رویدادهای پر از توهم و نا

منتشر شده؛  1980بار، در سال این کتاب اولین

 کار گرفته شدههای متعددی در این کتاب بهاندازچشم

های تئوریکی ادبیات پس از ی جنبهکه در بردارنده

ل اؤاین اثرش تالش بر زیر سو کوتسی در  استعمار است.

کند. در این گر میهای استعمارنظام بردن مشروعیت

لوحانه و ایدتوان هیجان سیاسی که در آن سادهکتاب می

کند را لمس سمت وحشت باز میهایی بهگرا دروازهلئا

ی ی ناامیدنگرانهج. م. کوتسی در وصف ژرف توانایی کرد.

ن، در مواجه با شرایطی و درماندگی شخصیت اصلی داستا

لعاده ایابد، فوقکه توان تغییر یا تعدیل آن را در خود نمی

کار رفته در این کتاب آن های بهاست. همچنین استعاره

 کند.تر میرا ارزشمند

هایی داستانی، وی این اثر را پر کرده از تصویر

 سمت خود بازهایی که آگاهانه مخاطب را بهداستان

ها، فقط یک کیفر خواست گرداند. کتاب در انتظار بربرمی

گری یا یک کتاب سیاسی نیست؛ و با آنکه در آن استعمار

ی لو ،ها، محاصره و جنگها، قلعهسرباز پر شده است از

گیرد. زمان و نگی نیز قرار نمیجهای در دسته کتاب

های آن مشخص و شخصیتمکان آن نا

اند، که این یکی از گذاری نشدهنام

آید. جسته کتاب به شمار مینکات بر

توان این برداشت را کرد که می

نویسنده، در واقع تحقیق، مطالعه و 

 های این داستان راصیتپردازش شخ

ای به خواننده واگذار کرده. طور خالقانهدر طول روایت، به

خواهد نشان دهد، در این کتاب به مخاطب می ،کوتسی

تواند ها بر خالف شناختمان چگونه نیز میکه انسان

های منفعل است باشند. از این رو، داستان سرشار از صدا

 ندارد. هم و چندان هیجانی

ها، یک داستان شخصیت محور است ر انتظار بربرکتاب د

، نام و نشان هستندهای این داستان با آنکه بیو شخصیت

ند. رسنظر میولی قابل شناسایی، جالب، آشنا و غریبه به

های حقیقی را آشنا به این علت که: خصایص و ویژگی

خصایص،  هاآنو غریبه به این دلیل که:  دهند.نشان می

ر ند که بیشتربه فرد خود را داخلقیات منحصر ها وویژگی

سنده تمرکز نوی آنها همگانی نیستند، بلکه بیشتر حاصل

. در تمام طول است هایبرای خلق خالقانه چنین کاراکتر

این شهر مرزی که خود  رداستان، روایت توسط شهردا

شیار وگر و همداخلهراوی غیر وشخصیت اصلی داستان 

نویسنده  جان ماکسول کوتسی،

در آفریقای  1940هلندی تبار، زاده 

مفتخر به  200۳سال  جنوبی،

 دریافت جایزه نوبل ادبی شد.
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او به پیرنگ داستان  هواسطو ما بهشود است، تعریف می

ها و اتفاقات گذشته را نقل بریم. راوی، رفتارمی پی

داند. داستان نمی تمام و کمالکند و همه چیز را می

شود که خواننده تقریباً مشاهدات گو میای بازگونهبه

د؛ کنشخصیت اصلی داستان را در طول روایت دریافت می

گزارش است؛  نحال خواندچنان که گویی مخاطب در 

ولی این روند و حالت نوشتاری هیچ مزاحمتی برای 

ما در  ،کند. این به آن دلیل است کهخواننده ایجاد نمی

حال خواندن یک داستان دیالوگ محوری نیستیم؛ بلکه، 

های داستان را از چشم عنوان خواننده تمام شخصیتبه

یم شناسیبینیم و مشخصیت اصلی داستان(، می)شهردار 

. آیدخوبی از پس این چالش برو نویسنده توانسته به

ی روایت مناسبی را برای هکوتسی، شیو

سازی تنش، ظلم، استبداد و آثار فضا

کار گرفته. اجتماعی مخرب آن به

شخصیت اصلی داستان دو نقش را ایفا 

کند؛ اول اینکه: چشمی است که می

: . دومبیندخواننده تمام وقایع را با آن می

نظرات خود را برای صدایی است که نقطه

های کند. بینشگو میمخاطب باز

های شخصیت اصلی داستان، غالباً واکنش

عاطفی است که از ارتباط با اطرافیانش 

گیرد. و شخصیت اول داستان ت میأنش

مدام در حال سوختن برای درک واقعیت و شناخت است. 

آگاهی جهل و عدمتوان ها نیز میدر مابقی شخصیت

پی مشاهده کرد. موضوع دیگری که در درجمعی را پی

کند، امکان تغییر مکرر شرایط این کتاب جلب توجه می

و وضعیت برای اشخاص است؛ تغییر از یک وضعیت 

متعارف بد؛ و مخاطب با این مساعد به یک وضعیت نا

های داستان این اثر، شود که شخصیترر میبهمسلئه رو

اند. همان خوشایند در حال کنار آمدنین تغییرات نابا ا

تر گفته شد، راوی این داستان یک راوی طور که پیش

گر است، که وجود صدایش با آنکه شخصیت مداخلهغیر

اول داستان است، صرفاً برای روایت داستان برای مخاطب 

الزامی است و نویسنده پشت راوی خود مخفی شده، سعی 

عنوان نویسنده جا خود در داستان به کرده ردپایی از

تواند باشد تا خواننده از این نگذارد. این راه مناسبی می

اش طریق به اعماق ذهن فرد )راوی( و افکار گفته نشده

پی ببرد؛ تا از این افکار حمایت کند یا در ذهن خود به 

ات، وی راوی حمخالفت با آنها برخیزد. با تمام این توضی

جز پرداخت عینی به ،شناسد. کوتسیبی میخوخود را به

تصویر گر احساسات و بهو دقیق محتوای اثر که بیان

راوی است، به لحن،  کشیدن منطقی رفتار شخصیت

 ای داشته.بندی نیز توجه ویژهلغات، فرم جملهدایره

ویر تصای در خلق و بهالعادهنکه نویسنده، قدرت خارقیبا ا

 های، عناصر وکشیدن نه تنها راوی بلکه دیگر شخصیت

ر داستانش داشته، ولی چندان هم مایل جوامع مورد نظ

نبوده تا شخصیت اصلی داستانش را از حصار داستانی 

و که ا ایبیرون بیاورد و به دنیای واقعی بکشاند. جامعه

های تصویر کشیده، مشخصات و ویژگیدر این اثر به

توان آن تصاویر را هم نوعی میخاصی دارد که به

و این  گذشته و هم به حال پیوند زد.به

هایی است که این یکی دیگر از ویژگی

خوردن  کند. پیوندداستان را بهتر می

ای که های داستان با جامعهشخصیت

های در داستان توصیف شده، با واقعیت

گر قدرت داستانی، نمایانحقیقی غیر

کند تا به نویسنده است؛ وی تالش می

ی مخاطبش هشدار دهد، که جامعه

خود را به جوامع  گرانه جایآرمان

 اند.بینانه دادهواقع

 مانند ادبیاتها، بهکتاب در انتظار بربر

، قهرمان یا شخصیت پرور نیست و اخیردو یا سه قرن 

ها در این کتاب کند، با آنکه شخصیتسازی نمیقهرمان

کنند تا نگاهی نسبتاً واقعی به نوبه خود تالش میبه

ها باشند. شخصیتهای اجتماعی انسانی داشته جنبه

جای خود را به جامعه و نوع زندگی خود در داستان 

های زیادی هم در بین این چه شخصیت اگراند. داده

شود؛ اما هیچ یک از آنها داستان به خواننده معرفی نمی

قهرمان داستان نیستند و جامعه و زندگی است که نقش 

 کند.اصلی در داستان پیدا می

های داستان با هم در تعامل و مقابله هستند. شخصیت

گ مایه پیرنکند. کشمکش بنمر ایجاد کشمکش میااین 

شود. پیرنگ در نهایت شالوده داستان را رقم داستان می

بی انتخاب مناس عزند. ماکسول کوتسی، توانسته در واقمی

برای تعداد شخصیت در این اثر داشته باشد و آنها را 

اندازه آنها را به ما معرفی هبخوبی مدیریت کرده است. به

زند، در جای مناسب آنها شان حرف میارهبکند و درمی

نکه نویسنده، قدرت یبا ا

تصویر ای در خلق و بهالعادهخارق

 بلکه دیگر کشیدن نه تنها راوی

های، عناصر و جوامع شخصیت

مورد نظر داستانش داشته، ولی 

چندان هم مایل نبوده تا 

شخصیت اصلی داستانش را از 

 .حصار داستانی بیرون بیاورد
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های جسمی گذارد. از مشخصهمیان شدوشدهد و وظیفه برای که الزم است بها میاندازهکند و به آنها بهرا وارد داستان می

مانند: جای زخم، نقص عضو، رنگ پوست به جا استفاده کرده است. و در نهایت حاصل تمام این خصوصیات، باعث جهانی 

 شود.شدن داستانش می

های هنر در جامعه آفریقای جنوبی سخن گفته و ودیتده از محج. م. کوتسی، در خط مقدم جنبش آپارتاید بوده و همیش

شود. ماکسول ها میگاری، تغییر شکل و مبهم شدن روابط بین انسانزسابه نا مناسب، منجرهای ناکه ساختار ردباور دا

 گویی نویسنده ازکند که ند که ادبیات آفریقای جنوبی، در اسارت است و این اسارت باعث ایجاد حسی میادکوتسی، می

گاه خواهانه انسانی است. وی هیچهای آزادیزندان در حال نوشتن است؛ در حالی که، این ادبیات سرشار از عواطف و جنبه

اتی تروریسم معاصر انتقادهایش همیشه به سیاست اشاره کرده است. و به قوانین ضدگیری سیاسی نداشته، ولی در کارجهت

 .آپارتاید مقایسه کرده داشته و آن را با رژیم

 شناسی است. مسائلشکنی و همچنین سبکشناسی، ساختارشناسی، ساختاراش بر مبحث زبانمقاالت او حاکی بر عالقه

ر ابونتکند. تاریخ خشهای متعددی را منتقل میهای آفریقای جنوبی شکل گرفته و معنا و تفسیرپایه واقعیتآثارش اغلب بر

 مدرندر چهارچوبی از افکار پستلم را ظآثار  وا دهد.ارش قرار مییمناسبی برای پرورش داستان در اختهای زادگاهش ایده

ی عنوان یک نویسنده تحت چنین شرایطتوان تصور کرد که زندگی بهکند. به هر تقدیر، با تمام این توضیحات، میبیان می

و  چه در خلق شخصیت ،نویسنده توان چنین گفت: که در این کتابتواند باشد؛ در انتها میدر آفریقای جنوبی چگونه می

 گو کند.خوبی بازهای اطرافش را بهسازی آن توانسته واقعیتچه در خلق جامعه و تصویر

و روزگار و افکار و اوهام وی آشنا  عنوان مخاطب باید تالش کرد که حاالت روحی نهفته در آثارش را بشناسیم و با حالبه 

 ■ م.شوی
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 «کافکا در کرانه» نگاهی به رمان 
 «مجید رحمانی» ؛«هاروکی موراکامی»اثر  
 

فرانک اوکانر نویسنده ایرلندی داستان کوتاهی دارد به نام 

 یابچه. اوکانر در این داستان زندگی پسر «عقده ادیپ من»

که در آرزوی تصاحب مادر به میدان رقابت  کندیمرا روایت 

اودیپ یا ». در اساطیر یونانی نیز شودیمبا پدرش وارد 

و  الئوسفرزند شهر تِبس، تنها  یاافسانهپادشاه « ایدیپوس

و با مادر خود یوکاسته  کشدیمیوکاسته است که پدر خود را 

. این مضمون، فصل مشترکی با درونمایه مورد کندیمازدواج 

او  گرچه اشاره شده دارد. ی« کهن الگو»نظر موراکامی و 

اسطوره عنصر اصلی آن نیست. وی در  نیا است، معتقد

 خواستمیماز آغاز »گفته است:  یامصاحبه

در باره پسری پانزده ساله بنویسم که از دست 

و به جستجوی مادر  زدیگریمپدر شوم خود 

با اسطوره  طبعاً موضوع  نیا .رودیمبه سفر 

ادیپوس پیوند خورد. وقتی داستانی از آنِ 

نیست جز وصل  یاچاره، میسینویمخود 

. موراکامی در ادامه 1«هااسطورهشدن به انواع 

 «کافرانتس کاف»دنیای داستانی  ریتأثکه تحت  معتقد است،
نیز قرار نگرفته است. چرا که دنیای داستانی او را چنان  2

 «.داندیمکه ادامه کار او را حتی خطرناک  داندیمکامل 

توسل به کهن الگو و یا »نویسنده، ذهنیتِ  اگردر هر صورت 

به دنیای فرانتس کافکا را هم  یاسهیمقاو یا نگاه  «اسطوره

ندانیم که کافکا در زبان چک پسر  اگرنداشته باشد )حتی 

جذاب و قابل  است یاثر زاغی نام دارد( رمان کافکا در کرانه،

مزیت را  نیا که در هزارتوی معّماهایش، است یداستان تعمق.

ومخاطبش را تا انتها هدایت  پردازدینمدارد که فقط به خود 

. منطقی و به جاست که در هزارتوی پیچیده کندیمو راضی 

 زوماً لمختلفی داشته باشد. سواالتی که  سؤاالت خواننده متن،

یمبه جواب منطقی هم نرسد. اما حتی با خواندن یکباره آن 

این همه در  و در لذتِ کشف، سهیم و از آن لبریز شد. توان

که ما را به دنیایی پر  شودیمهنر هاروکی موراکامی خالصه 

و با تغییر شخصیتها داستان را  بردیماز استعاره و رمز و راز 

 پایان دهد:

آیا حق این » «؟یبخشیممرا : ».... دیگویممیس سائه کی 

. جنباندیمو چند بار سر  کندیمنگاه  امشانهبه  «کار را دارم؟

 اگر»او می گویم:  به« تا آنجا که خشم و ترس مانعت شود»

                                                             
 مهدی غبرایی مترجم مقدمه رمان. -1

. و یا هوشینو بعد از بخشمیماین حق را دارم، پس تو را  واقعاً

 بردیمهمراهی و تحمل رنج و مرگ ناکاتا، پی به تغییر خود 

صحبت کند. به طور خالصه و در چند  هاگربهبا  تواندیمو 

 خط اصلی داستان را چنین تعریف کرد: توانیمجمله، 

کافکا تامورا رابطه خوبی با پدرش ندارد. مادرش او را در سن  

. کافکا در سن پانزده سالگی خانه کندیمچهار سالگی ترک 

. داستان به طور موازی به کندیمرا به قصد یافتن مادر ترک 

که در حادثه ایی حافظه  او .پردازدیمپیرمردی به نام ناکاتا 

توانایی پیشگویی دارد و نحوه ارتباط  خود را از دست داده،

را بلد است. در ادامه  هاگربهبرقرار کردن با 

جانی واکر  – هاگربهقاتل  خواسته،و به طور نا

یمو خود نیز پس از مدتی  کشدیمرا  -

ادر م یامکاشفه. کافکا نیز در یک سفر ردیم

. در پایان ابدییممیسی سائه کی را  –خود 

 کافکا راضی و خشنود به خانه برمی گردد.

گفت که دو عنصر تقدیر گرایی و  توانیم

استعاره در کلیت اثر وجود دارد. سرنوشت و جبرگرایی که از 

یماساطیر یونانی است در روایت موراکامی دیده  یهایژگیو

که برای تقدیر  هستندهای سرنوشت الهه« مویرای» .شود

 تا تولد بدو از زنده موجودات و هاانسان ناپذیر همهاجتناب

از همان ابتدا  گیرند. در رمان نیزمی تصمیم مرگ لحظه

 :دیگویم« زاغی یا صدای درونی کافکا»

گاهی سرنوشت مثل توفان شنی است که مدام تغییر سمت »

بر همین اساس او از جانی واکر که استعاره پدرش «. دهدیم

. شکل این انتقام نیز با کلیت اثر منافاتی ردیگیماست انتقام 

 ندارد:

. شکل حمالت ردیگیمروح از روح در دنیایی برزخ گونه انتقام 

شبیه به حمالت یک عقاب به یک طعمه و تخیلی  چه اگر

به خوبی نفرت ِ متخاصم را مجسم  توانیم، اما کندیمجلوه 

 کرد.

 ناکاتا نیز با همین نگرش تمام تالش و اراده شخصیت کافکا و 

. بر اساس تقدیر باید ناکاتا سنگ شودیمپایه ریزی و هدایت 

مدخل را پیدا کند و جانی واکر را بکشد. کافکا نیز مادرش را 

رود. و به اعماق جنگل ب یامکاشفهباید پیدا کند و به یک سفر 

 همان مقدمه - 2

کافکا تامورا رابطه خوبی با 

پدرش ندارد. مادرش او را در سن 

. کافکا کندیمچهار سالگی ترک 

در سن پانزده سالگی خانه را به 

 .کندیمقصد یافتن مادر ترک 
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یمتا آنجا که دیروز ایستاده بودم » تشبیهی باشد برای ترس درونی کافکا: تواندیم. جنگل کندیمدر این بین استعاره نیز معنا پیدا 

و باز درختها  شودیمپس از مدتی کوره راه باز پیدا  .گذارمیم هاسرخسو قدم به دریای  رومیمو با گامهای محکم پیش  رسم

 «...کندیم اممحاصره

کافکا را دنبال هدف و یا به سوی آن سوق دهند. موراکامی با استفاده از این  تا آنجا ارزش دارند که -تقدیر و استعاره –این دو عامل 

. کندینم. اما آن را نفی نیز شودینمبه واقعیت منتهی  لزوماً. جهانی که کندیمعامل جهانی را با آدمهای تنها و یا ناگزیر خلق  دو

پوست »به هایی و غم پسری پانزده ساله را در راه رسیدن تن شودیمجهانی که با نفس و ماهیت داستان هماهنگ است. او موفق 

. کتاب بهترین کندیمبه تصویر بکشد. پسری که کمتر مثل پسران هم سن سالهای خود شیطنت « پسر پانزده ساله دنیا نیترکلفت

گفتگوهایش با پسران بینی خاص خود را دارد و جنس  جهان را هم خوب مسواک می زند. شیهادندان. کندیمدوستش است. ورزش 

. ندینشیمدیگر تفاوت دارد. رئالیسم جادویی موراکامی در این رمان قید و شرط ندارد. در عین پیچیدگی و تو در تو بودن به ذهن 

. این شیفتگی به حدی است شودیمبه دلیل عشق موراکامی به موسیقی، بازتاب این عشق در آثار و در نگاه شخصیتهایش هم دیده 

صفحه برای یک رمان زیاد است.  600برای مخاطب بی حوصله تعداد  احتماالً اما پی برد که بتهوون کم شنوا بوده است. توانیمکه 

شاید برای مخاطبی که ادا و اصول دارد کمی آزار دهنده هم باشد. چرا که درست یا غلط، کشف رابطه بین حادثه تپه کاسه برنج و 

د عجیب به ماهیت موجو یپ است، الزم نین باید بتواند رابطه ناکاتای پیرمرد را با کافکا کشف کند.ناکاتا به عهده خودش است. هم چ

تصویر مطلوبی برای شناخت جامعه سنتی  تواندینمهم ببرد. هم چنین این رمان  شودیم و غریب و اهریمنی که از دهان ناکاتا خارج

: سدینویم. موراکامی کندیمبه آمریکا سفر و با ریموند کارور مالقات  1984ژاپن باشد. شاید به این دلیل که این نویسنده در سال 

ی ی حتی مترجم آثار. و«امداشتهآموزگار و هم چنین بزرگترین دوست ادبی بود که تا کنون  نیترارزندهریموند کارور بی تردید »

را در کافکا تامورا و بی اعتمادی « هولدن کالفیلد»رد پای  توانیمسلینجر هم هست. بر همین اساس  «ناطور دشت»آمریکایی مثل 

بر اساس ذهنیت  ستیبایمبرای رسیدن به همه این مفاهیم مخاطب  ۳به بزرگساالن در باره دروغهای زندگی و آگاهی لطیفش جُست.

 هاداستانخصوصیت موراکامی و دیگر نویسندگان مهم و موفق دنیا در خلق همین نکات است.  اصوالًرا سازمان دهی کند.  خود آنها

به  توانیماز این مرحله است که  پس باید مسیر را نشان بدهند. رفتن به سوی سنگ مدخل تالشی است به عهده خود مخاطب.

د. شایددرجنگل نروژی این خصوصیات کمتر جلوه کند اما درکافکا در کرانه ما با یک دنیای اعجاب انگیز و لذت بخش نویسنده رسی

 ■.که ممکن است با یک بار خواندن به نتیجه نرسد کندیماثر پیچیده روبرو هستیم. اثری که خود نویسنده بر این باور است و توصیه 

 

 

 

                                                             
 مهدی غبرایی مترجم مقدمه رمان. -3
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 «اوراد نیمروز» رمان نگاهی به 
 «مصطفی بیان» ؛«منصور علیمرادی»اثر  
  

به شرح تفاوت جهانِ فکری یک زوج « اوراد نیمروز»رمان 

. تفاوتی که انگار منجر به فاصله و در نهایت پردازدیمجوان 

تاریخ خوانده  یرشتهشده است. بهمن محسنی « طالق»

است، ساکن تهران و عاشق فرو افتادن در دلِ کویر و کاوش 

کردن تاریخ؛ و همسرش پریسا، عاشق تئاتر و نمایشنامه. 

رمان نویس خوبی شوی باید  یخواهیم اگربهمن معتقد بود 

کدام : »دیگویمکتاب( اما پریسا  4۵تاریخ بخوانی. )صفحه 

بهمن دوست دارد « نویسنده را دیدی که تاریخ خوانده باشد!

، کتاب هاکافهپریسا و دوستانش به جای گشت و گذار در 

چراغ راه نجات  تواندیمتاریخ بخوانند. باور دارد که تاریخ 

سرنوشت تاریخ را  توانستندیمکه  ییهاانسانباشد.  هاانسان

 تغییر بدهند اما جبر به آنها امان نداد!

هدف بهمن، تالش برای جلوگیری از 

تاریخی بشر از وجود کویر  یحافظهمرگ 

و  یااسطورهاست با سه زبان تاریخی، 

پروژهرازآمیز. به همین دلیل برای انجام 

ایی . جکندیمتاریخی به دلِ کویر سفر  ی

ینمو  دهدیمکه به سختی تلفن آنتن 

 ورمأمبا پریسا تماس داشته باشد.  تواند

دام شهرستان شهداد به بهمن  یاداره

خواجه »و سفر تا کوه « چاله گندم بریان»گفته بود که گذر از 

نقلیه و قطب نما ممکن  یلهیوسبدون راهنما، « ملک محمد

. او در قلب کویر کندینمتوجه  هاهیتوصنیست. اما بهمن به 

است که از « خواجه ملک محمد»لوت به دنبال آبادی به نام 

. سفری رازآمیز که همه به او می گذردیمحدود گندم بریان 

 داندیمگویند چنین آبادی با این نام وجود ندارد اما بهمن 

و چنین آبادی وجود دارد. آبادی  کنندیمکه همه اشتباه 

یعقوب لیث و عمرولیث است. انگار  متعلق به دوره صفاریه،

بسیاری در ذهِن  یهاسؤالرازی در دلِ این سفر وجود دارد. 

. بهمن افسون کویر شده بود. داندیمبهمن است که فقط او 

. سفری رازآلود که باید کشاندیمانگار نیرویی او را به این سفر 

. کشف آبادیِ خواجه ملک محمد. اما هیچ کردیمکشف 

و در این بیابان ت»آبادی و آبادانی در دل کویر نبود!  نشانی از

آخرین کسی نیستی که فرمان یافته و تا  –بهمن محسنی  –

که از سپاه یعقوب، یعقوبی که  داندیمگذشته است. خدا 

! هوووی مه!، چند مرد جنگی هابچه: گفتیمپریسا به خنده 

 کتاب( 68)صفحه « هول تباه شده. یورطهدر این 

. برگشت زمانی در کندیمبهمن در مسیر سفر به پریسا فکر 

که بین آن دو رد و  ییهاصحبتت و داستان و ذکر اختالفا

، نشان از اختالفات درونی بین بهمن و پریسا شودیمبدل 

که چقدر او را  ابدییمو شاید در  کندیمدارد. به پریسا فکر 

دوست دارد. او زیباست و عاشق تئاتر و هر روز در دورهمی 

بهمن و  یرابطه. کندیمتئاتر شرکت  یهابچهبا  یاکافههای 

. پریسا درگیر بازی و نقشش شودیمپریسا روز به روز سردتر 

 انگار« لطف زندگی به بچه است: »گفتیماست. بهمن دائم 

تو  که اندگفتهپریسا مخالف بچه است. دوستاِن بهمن به او 

دیوانه هستی با پای پیاده و یک کوله پشتی راه افتادی توی 

سی بریل تو کتابش گفته: کآلفونس گا»کویر! بهمن پاسخ داد: 

که گرفتار افسون کویر شد، تا پایان عمر 

 کتاب(. 27)صفحه « رهایش نخواهد کرد

پسر  آگهگرده به فلسفه تاریخ، میبر»

سپاهی،  یستهیشاعمرولیث، اون جوان 

زنده می موند، کل تاریخ این مرزو بوم 

 اصالًاالن یه چی دیگه بود، از کجا معلوم 

که  شدنیمیانی پیدا غزنویان و سلجوق

بنده امروز در مورد دیوان عریضِ عَرَض، 

دیوان رسائل، دیوان انوری، دیوان 

عسجدی، چه می دونم اوضاع مستوفیان و منهیان رساله 

بنویسم؟ یعقوب مردی حیرت انگیزه. یعقوب ناجِی جان زبان 

فارسیه، همین زبانی که امثال فرخی و عنصری در دربار 

 کتاب( 29)صفحه « یح وزین! گفتن.غزنوی باهاش مدا

 توانستیمبداند که ملک محمدِصفار  خواستینمچرا کسی »

کُل روند تاریخ این دیار را عوض کند؟ شاید االن تاشکند مرکز 

« ایران بود، شاید سمرقند، شاید هرات، شاید اربیل عراق.

 کتاب( ۳8و  ۳7)صفحه 

. رسدیمبادی باالخره بهمن در مسیر جاده گندم بریان، به آ

کوهی کبود و تک افتاده در  یدامنهروستایی با سه خانوار در 

قلب کویر لوت. جایی که تنها پسر عمرولیث صفار سر بر الحد 

گور گذاشته بود. جایی که زمان در آن وجود ندارد... زمان 

کتاب(.  117و  116هزارساله که متوقف شده است )صفحه 

یمجدیدی در این آبادی رازآلود آشنا  یهاتیشخصبهمن با 

و  دهندیمکه مسیر داستان را تغییر  ییهاتیشخص. شود

و به رازهای بسیاری در این  دهدیماتفاقاتی برای بهمن رخ 

 آبادی مخوف پی ببرد.

باالخره بهمن در مسیر جاده گندم 

. روستایی با رسدیمبریان، به آبادی 

کوهی کبود و  یدامنهسه خانوار در 

تک افتاده در قلب کویر لوت. جایی که 

تنها پسر عمرولیث صفار سر بر الحد 

 گور گذاشته بود.
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 کتاب( 1۵9)صفحه ....« راندیمیمبروی، فراموشی است که آدمی را  مرگ آن است که در ذهن دیگران از یاد»

« تشبیه»و « عارهاست»یکی از نکات بارز این کتاب، استفاده از تشبیه و استعاره آکنده از تعلیق در داستان است. نویسنده با استفاده از 

. مینیبینمداستان مبالغه و زیاده روی در توصیف برای رنگ دادن و روشن کردن داستانش به آن روحی ویژه بخشیده است. در این 

. انگار که خواننده کندیمکه خواننده را ناخودآگاه مجذوب زیبایی کویر  آوردیمنویسنده آنچنان زیبا تصاویر کویر را در متن داستان 

 همراه بهمن محسنی است و در مسیر همراه اوست:

ماهورهای مخروطی روی آب و روی شنزار، کلوت های بلند ته کویر، غبارِ محوِ،  یهیساانوار طالیی روی دریاچه، رنگ سرخی خاک، 

سیاه بازالتی  یهاسنگکتاب(،  ۳۵زنی زیبا و میان سال )صفحه  یدهیچکتاب(، توصیف هاللِ ماه به ناخن  ۳4توصیف پرنده )صفحه 

قطبی، دب اکبر، دب اصغر،  یستارهکویر،  یهاشبو متخلخل، خیسی پشنگه های آبِ روی صورت، غروب خورشید در کویر، 

 داغ و شنیدن صدای رپ رپ و ... یهاشنو کهکشان راه شیری، راه رفتن در  یامالقه

. آنچنان که خواننده کنجکاو است تا راز و معمای داستان را کشف کند. پایان بندی غیر رودیمداستان خیلی کشش دار پیش 

و این غافلگیری از نکات بارز و درخشان  شودیمتان است. خواننده در پایان داستان غافلگیر داستان از نقاط قوت داس یاشهیکل

 داستان پردازی منصور علیمردانی است.

 ■ منتشر شده است. 1۳98منصور علیمرداری، توسط انتشارات نیماژ در سال  ینوشته« اوراد نیمروز»رمان 
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 «مردی به نام اوه» یادداشتی بر کتاب 

 «ریحانه حسینی» ؛«فردریک بکمن»اثر  
 

 رمان قالب در بکمن کیردرف تالش نیاول اوه نام به یمرد

فرناز تیمور ازف در انتشارات نون  که در ایران با ترجمه است

کتاب  نیترپرفروشبه چاپ رسیده است. مردی به نام اوه 

 2016دنیا در سال  یهاکتاب نیترپرفروشسوئد است و از 

 یسینو وبالگ لحاظ به شتریب بکمن نیا از شیپاست.  زین

 هک بود زمینه نیهم در اتشیتجرب البته که داشت شهرت

 کتاب نیا در. کند خلق را اوه نام به یمرد او شد باعث

 نکهیا . به همین جهتدارد وجود یادیز توجه قابل یهابخش

 کار یکن صحبت هاآن از یکی کدام از تا یکن انتخاب یبخواه

 زیانگ وسوسه خود ینوبه به شان مهر کدا. است یسخت

 تیشخص قدرت درباره یهاساعت شودیم مثالً. هستند

 یخاکستر یهاتیشخص. کرد صحبت بکمن یپرداز

یم نظر به اهیس و دیسف هم با مقابله از قبل که خوشرنگ

 که دید شودیم ،رندیگیمقرار  هدیگر ک ککنار ی در اما رسند

 .چسب دل یخاکستر هستند، یخاکستر همه

 اوه تیشخص یمنحن یبررس به و نشست شودیم نکهیا ای 

 جهات یاریبس از تواندیم که یاساله ۵9 رمردیپ. پرداخت

 طول در و رامآ را اوه بکمن .باشد یدئسو یخو یندهینما

 زآمی اغراق و گونه شعار اصالً که یرشد دهدیم رشد داستان

 .ستین

 ربزرگت یشگفت از انتخاب کردم من همانطور که شودیم ای و

 خواهمیم اروایت. ابتد نام به یشگفت ،کرد صحبت کتاب نیا

 یهاکالس نینش مکتین که ییهاسال به کنمیم اشاره

 یداناراوی  شدیم گفته که ییهاسال. بودم یسینو داستان

 ینلح با کیکالساست ) کیکالس یداستانها مخصوصکل 

 یشاهکارها، حال آنکه است فحش انگار که شدیمادا 

 خلق آثاری کالسیک زیادی وجود دارد که هرگز کسی قادر به

 حاال یراونوع  نیاکه  شدیمیاد آوری  (نیست هاآنهم تراز 

 و است یمیقد ،ندارد تیجذاب یراو نیا ،است شده منسوخ

به  گرددیمبر  اشهمهمشابه، که متاسفانه  ییهاحرف

و  ردیگیمشخصی صورت  یباورهاکه با  ییهاسیتدر

 .شودینم هاآنتوجه ای به درست و غلط بودن  نیترکوچک

 یسع و میرفتیپذ ،شد ما آموخته به که را یزیچ آن هم ما

 به را قلممان بود، ممکن که خطرناک یراو نیا سمت میکرد

 یهاابکت که هرچند. مینشو کینزد کند مبتال کهنه ینینفر

 ،بود لدانای ک هاآن یراو که خواندم آن از بعد یادیز خوب

 دمتقاع را من اوه نام به یمرد مثابه به نبود قادر کدام چیه اما

 خودش نبوغ تواندیم سندهینو که هست یراه شهیهم که کند

 یهاتیمحدودو  یهاچهارچوب از خارج) .دهد نشان را

 مرگ از را فیضع کتاب کی تواندیم که ینبوغ (یآموزش

 .بدهد یشتریب یجال را خوب کتاب کی ای دهد نجات

 تنها نه او .دهدیم یاتازه جان را راوی دانای کل بکمن نبوغ

یمآن  به یدیجد اراتیاخت بلکه ،کندینم کم آن اراتیاخت از

 هوش نوعی به مجهز را خود دانای کل یراو بکمن .دیافزا

، از (است آموختن یآماده که یرباط مثلکند )یم یمصنوع

 همه ذهن خواندن قدرت گذشته در که همچنان یراو این رو

 در تماماً اونکته اینجاست که  اما ،خواندیم را ذهن داشت، را

 یراو. است کار یبایز قسمت همان نیا و است اوه اریاخت

 را وها قضاوت بلکه است، گوسفند هیشب هیهمسا زن دیگوینم

 هم را یفندق مغز .کندیم خطاب گوسفند را او و ردیپذیم

 .کندیم کیپاتر اسم نیگزیجا

 داستان در لیدخ یراو به مربوط نیا از شیپ که یاریاخت

و بکمن آن را به راوی دانای کل خود پیوند زد تا جهان  .بود

 اوه را روایت کند.

 تا دهدیم زحمت خودش به تنها کل یدانا یراو سودیگر  از

 کند آشکار را هاآدم تیشخصیا  ذهن، گذشته از قسمت نآ

 اندازه همان به و کندینم ییگو اضافه .دیآیم اوه کار به که

 یحت) .دهدیم بها انها هیا مشتاق است ب خواهدیم اوه که

 درست اوه قضاوت که دهدیم نشان یطور را قتیحق یگاه

 یراو که شده باعث کوچک راتییتغ نیهم (دیایب نظر به

یت شخص بهبلکه  نباشد تیجذاب از یخال نه تنها کل یدانا

 .کندیم هم یادیز کمک اوه یپرداز

 کفایت کرده و به تا به همین اندازه از صحبت پیرامون راوی

 گره نآ دیشا که یداستان ریس خط .میرویم تیراو سراغ

)با  اشدب نداشته را یسنت بینش و فراز ای ییگشا گره و یافکن

برجسته و  کامالً، آن طور که در داستان ادیز سطح فاختال

 را خواننده که کندیم اشاره یدیکل نکات به ما .،(واضح باشد

البته  .شودیم چه رمردیپ نیا سرانجام بداند کندیم مند عالقه

آن دسته از افرادی که مایلند هم چنان در داستان بافت سنتی 

را مشاهده کنند ممکن است در پنج فصل اول از خواندن 

 کتاب خسته شوند.

 ظاهر ،شودیم شروع اوه روزمره یزندگ از یریتفس با تیروا

 را خانه اطراف اوه که همانطور و شودیم گذاشته شینما به او

یم یمعرف خواننده به او اتیخلق به یک کی. کندیم یوارس
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 ،ستین زننده اصالً قسمت نیا در سندهینو یهااغراق، شود

چرا که با پیشرفت داستان و شناخت کامل اوه، تمام آن 

 خط کقالب ی در بخش هر یابتدا سندهینو .شودیمپذیرفته 

 هاعنواناین . کندیممطرح  را میدار رو شیپ دررا که  آنچه

یمرا به سمت داستان هل  خواننده که اندشدهطوری انتخاب 

تا بداند آن عنوان چطور اتفاق افتاده است. گویا نویسنده  دهند

ماجرا را  دهدیمو ترجیح  پسنددینماصل غافل گیری را 

بگوید و بعد به چگونگی رخ دادن آن بپردازد. در همان ابتدا 

 و نداشده وارد داستان به یاصل تیشخص سه و در فصل پنج،

 فصل پنج نیا در. اوه و پروانه ،کیپاتر. اندشده آشنا باهم

 وا مورد در سندهینو. ستین مشخص کامالً اوه همسر تیوضع

در مواقع فلشبک ها را طوری  .کندیم استفاده حال افعال از

که تا زمان آشکار شدن این مساله که او مرده  کندیمنقل 

. در واقع شودینم هاآناست، خواننده متوجه فلشبک بودن 

است و هنوز  هاین اوه است که با مرگ همسرش کنار نیامد

 هاآنکه مبادا همسرش  کندیمهم شیرهای شوفاژ را وارسی 

 قبر سر اوه که پنج فصل انیپا دررا دست کاری کرده باشد. 

 به اوه عالقه .شودیم اعالن رسماً او مرگ. است ستادهیا او

عنوان  که است ادیز چنان نآ همسرش

 حتماً یخاکسپار بعدازظهر همان ،شودیم

مساله کار وجود  اگر کشتیم را خودش

 هم ان. بکندخود کشی  چطورنداشت. اوه 

. رفتیم کار سر دیبا بعدش روز که یزمان

عنوان این مساله  در .ستین بهانه کی رکا

راوی خادم اوه با خونسردی کامل ماجرا را 

که  که انگار صورت دومی وجود ندارد یطور ،دهدیمشرح 

 اخراج از بعد فرصت نیاول درخواننده به آن فکر کند. اوه 

 به. ندیچیم را خود نقص و بیع یب یخودکش بساط شدنش

 یبرا. کندیم یوارس را محوطه. رسدیم خانه یکارها

 را هاقبض و خردیم قبر او کنار در بردیم گل همسرش

و  پوشاندیمو کف پوش خانه را با پالستیک  کندیم پرداخت

تا وقتی متوجه مرگ او شدند، برای داخل  گذاردیمدر را باز 

 ر همبسیا گرا کمال ی هشدن نیازی به شکستن آن نباشد. او

 نیهم یبعد یهافصل در چنان که آن ،است آداب یمباد

. کند همراه خود با را خواننده تا شودیم سندهینو ابزار ادب

سر انجام خودکشی اوه  یمشاهدهکه در انتظار  یاخواننده

 شده حساب و رامشآ کمال در بتواند نکهیا یبرا اوه است.

 گر مداخله یهاهیهمسا نیا شر از را خودش ستیبایم .ردیبم

به همین  .شود انجام بیع یب اشیخودکش تا کند خالص

 خرآ .اندازدیم ریتأخخاطر خودکشی را تا فرصتی مناسب به 

 تا است اشخانه شسنگ فر نگران هم مرگ از بعد یحت اوه

 ارافک به اصالً  که یحال در .نشود خراب امالک دالالن یپا ریز

خودکشی او  هاآن، به آنکه کندینم فکر مرگش از بعد مردم

خود کشی  ینامه. از این رو او حتی کنندیمرا چطور تفسیر 

 هم ندارد.

 .است کرده مادهآ را زیچ همه وهو ا است فراهم زیچ همه حاال

 پروانه با را رها کند تا اشیخودکش شودیم مجبور مجدداً اما

 از ییایدن وارد اوه شودیم باعث یهمراه نیا. شود همراه

 عقب را او مرگ تنها نه که ییکارها. شود نشده انجام یکارها

 آشنا( همسرش یحتها )آدم گرید یرو با را او بلکه اندازدیم

 مبادا تا کنندیم را اوه مالحظه مدام که یگرید یرو. کندیم

 او با همه کردیم گمان اوه که یصورت در شود، دلخور او

که همه از  هاستسال ،شودیمناگهان متوجه  .هستند دشمن

بی آنکه خود اوه بداند. مراقبتی که نشانه  کنندیماو مراقبت 

یمدوست دانستن و دوست داشتن اوه است. در این قسمت 

تحول شخصیت اوه و به پیروی از آن تحول نوع روایت و  توان

 راوی را همزمان مشاهده کرد.

 رشد و اوه تیذهن رییتغ با همراه یراو

یم رییتغ هم را خود تیروا او تیشخص

 دل یهاصفت با گرید را هاآدم اسم دهد

 .کندینم خطاب اوه خواه

 زن را پروانه که داستان اول عکس به و

 را او داستان انیپا در .دانستیم یخارج

 نیا راتییتغ .کندیم خطاب یرانیا ریغ مرد را اوه و یرانیا زن

نشان گر تغییر هرچند  که .است اریبس داستان در ینیچن

کوچک اما باور پذیر اوه نسبت به جهان انسانی است. جهانی 

 .رندیگینمبه دلیل تولد ناخواسته به یک مرز تعلق  هاآدمکه 

 رییتغ و کندیم رشد اوه همراه به یراو گفت توانیم واقع در

ی میهن پرستانه دیعقا رویپ هنوز که هرچند. دهدیم دهیعق

 او مانند کندیم یسع و است کرده دایپ انعطاف اما ،است اوه

 مکک با چه که یجهان. باشد نیب خوش دیجد جهان به نسبت

 با چه و اوپد اوه قول به ای پد یآ و وتریکامپی به مانند ابزار

 .است شدن کوچک حال در فرهنگ انتقال و مهاجرت

درج شده از مجله اشپیگل  یجملهدر پایان همانطور که 

: کسی که از این رمان خوشش دیگویمروی جلد  بر آلمان،

 ■ نیاید بهتر است هیچ کتابی نخواند.

 

 همراه به یراو گفت توانیم واقع در

. دهدیم دهیعق رییتغ و کندیم رشد اوه

میهن  دیعقا رویپ هنوز که هرچند

 دایپ انعطاف اما ،است اوهی پرستانه

 .است کرده
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 «شورش گیگانتها»خالصه اسطوره  

«مرتضی غیاثی» 
 

یمگایا که از سرنوشت فرزندان پیشینش که تیتان خوانده 

، اندوهناک بود، فرزندانی تازه زاد که گیگانت نام شدند

پیشتر بدست کرونوس و زئوس در تارتاروس  هاتانیتداشتند. 

د بسته امی اشتازهبه بند کشیده شده بودند و گایا به فرزندان 

بود تا فرمانروایی کیهان را بار دیگر به چنگ آورد. گیگانتها، 

موجوداتِ کیهان بودند که هیچکس را یارای  نیتربزرگ

 از برای گیسوانِ کلفتی که شانچهرهبرابری با زور آنها نبود و 

یمآویزان بود، هراس در دل بیننده  شانیهاگونهاز سر و 

. پاهایشان پوشیده از پولک، همچون تَنِ مار، بود. در انداخت

میان اینان پورفوریون و آلکونئوس از همه نیرومندتر بودند، 

، ستندیزیماین دو تا آن زمان که در سرزمین مادری خویش 

 یب ناپذیر بودند.نامیرا و آس

سپاهِ فرزندانِ گایا چون برای نبرد با خدایان الومپوسی آماده 

شد، جنگ را بدینسان آغاز کرد. درختان بلوط از ریشه در 

کنده و بر سر  هاکوهاز  هاسنگآمد و به آتش کشیده شد. 

دست گرفته شد. آنگاه این آسمان بود که آماجِ تیرهای آتشین 

 خوردکننده بود. و گویهای سترگِ درهم

یک پیشگو برای ایزدان آسمانی آشکار کرده بود که هیچ 

گیگانتی بدست خدایان کشته شود و چون ایزدان بخواهند 

خود به تنهایی با آنها بجنگند، این جنگ فرجامی به سود 

از میرایی، همچون هم پیمانی،  اگرخدایان نخواهد داشت، اما 

ه از ذهن نخواهد بود. گایا کیاری بگیرند نابودی گیگانتها دور 

 بر این پیشگویی آگاهی یافته بود، بر روی زمین بدنبال گیاهی

 

 

تا با آن فرزندانش را حتی از گزند میرایان در امان  گشتیم

بدارد. اما زئوس پیشدستی کرد. سپیده دم و ماه و خورشید 

را از درخشیدن بازداشت و تمامی گیاهان را از روی زمین 

پس آتنه، دخترش را بسوی هراکلس فرستاد تا او را برکَند. س

 برای یاری دادن به ایزدان به همراه بیاورد.

هراکلس خود را رساند و با گیگانتها به نبرد پرداخت. او با 

تیری آلکونئوس را از پای درآورد، اما همین که آلکونئوس بر 

زمین افتاد بار دیگر نیرویش را باز یافت. سرانجام، آتنه 

اکلس را اندرز داد تا پیکر آلکونئوس را بر روی زمین بکشد هر

و از سرزمین مادریش بدور دارد. با اینکار آن گیگانت از پای 

 درآمد و جان داد.

دیگر از این نبرد، پورفوریون بر هرا و هراکلس  یاصحنهدر 

تاخت و زود بود که آن دو را از پای درآورد، اما زئوس به آنی 

وس عشقبازی با هرا کرد. گیگانت از نبرد دست او را گرفتار ه

برداشت و به کندن لباس هرا آغاز نهاد. آنگاه که بر هرا دست 

یافته بود و نزدیک بود که با او بیامیزد، ایزدبانو فریادی هولبار 

سر دارد و شوهرش، زئوس، با تندری به داد وی رسید. 

 .را کشت پورفوریون بر زمین افتاد و هراکلس با تیر خود او

باقی گیگانتها نیز هر یک بگونه ای با دالوری یکی از ایزادان 

و آذرخشهای زئوس از پای درآمدند تا سرانجام زئوس توانست، 

باز هم تاج و تخت کیهان را با دل استواری در چنگ خویش 

 ■ نگاه دارد.
 با اندکی دگرگونی[« 1، 6، 2-1کتابخانۀ آپولودروس »]برگرفته از 
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 «آودیک ایساهاکیان» معرفی 
 «آنی هوسپیان»
 

آودیک  در عرصه پررنگ ادبیات ارمنی، استاد بزرگ

فرهنگ و  ایساهاکیان، بیش از همه مجذوب فلسفه و

ادیان شرق بوده. شرق کهن، برای وی همچون چشمه 

پذیر حکمت هستی انسان بوده است. فلسفه چین، پایان نا

های هند، ایران و فرهنگ مردمی آنها، آثار و اندیشه

ها فالسفه بزرگ جهان و سرنوشتشان، بسیاری از افسانه

های بار ایران زمین و چهرهها پرو منظومهها و حکمت

ادبی جاودانش که در قلب و روح آودیک ایساهاکیان تأثیر 

گذاشته، مفاهیم اصلی آثار وی را شکل داده. او در آثارش 

با استادی تمام بیشتر به تجسم و ترسیم موضوعاتی چون 

شناسی و دوستی و آرمان نجات بشر از طریق خودانسان

جات متعالی تکامل معنوی انسانی پرداخته رسیدن به در

 است.

آودیک ایساهاکیان، استاد سخن، خطیب نامی، شاعر،  

نویسنده، فعال سیاسی و یک چهره محبوب اجتماعی که 

های ادبی به از همان دوران نوجوانی در کنار فعالیت

های اجتماعی و سیاسی نیز مشغول بوده، سال فعالیت

شد. از نوجوانی، به نوشتن و در ارمنستان متولد  187۵

پرداخت و خواهانه خود میسرودن و نشر عقاید آزادی

خواه و قلم کش و آزادیهمین ذوق فطری و روح سر

های نوشته توانایش بود که تحمل مشقت ملتش را نداشت.

 ها و فلسفه زندگی مردمی و ها و آرماناو تجسم گرایش

 

های چه نوشته بینی ارمنیان است. چه اشعارش وجهان

منثور وی از همین روح مایه گرفته است. وی پیوسته 

های ملت خویش سراینده عشق، آرزو، دردها و نامرادی

ش، نظیرنبوغ کم توان وواسطه قلم پربوه. از این جهت، به

های ظلم و استبداد تزاری پرداخت و با به گسستن زنجیر

ر کرد. و نجات ملتش از زیر یوغ استعمابه آثارش شروع

عنوان یک عضو فعال و با ایمان انقالبی شروع به نوشتن به

آثاری کرد که بیشتر آرزوهای سوخته و عواطف ارامنه 

کرد؛ و سرانجام، زجر کشیده و مهجور مانده را منعکس می

ها او را راهی زندان تزاری کرد؛ ولی در بند همین نوشته

. باز از پای بودن نیز نتوانست او را از نوشتن باز دارد

ننشست و به توسعه افکار و عقاید خود ادامه داد. پس از 

رهایی از زندان توانست یکی از بهترین آثار خود را به نام 

ثر توانست جایی ا با این منتشر کند و« ها و دردهاترانه»

 میهنانش باز کند.را برای همیشه در قلب هم

 هارتی عجیبی میسراایساهاکیان، در زمینه نثر و داستان

دستی خاص از اوضاع و احوال داشته و با تبحر و چیره

صورت نثر شاعرانه ملت خود الهام گرفته و آثاری به

نوشته. در این دسته از آثارش، وی با شیدایی در قالب 

الفاظ و کلماتی موزون چنان داستانش را به چشم خواننده 

ی کند از زیبایسازد که مخاطب را سیراب میمجسم می

پروا و به زبان اش. زبان وی ساده، بیمفاهیم به کار برده

مردم نزدیک؛ وی مطابق با فهم عموم و گاهی با زبان 

گوید و در کارهایش کلمات عامیانه در آثارش سخن می

خورد. چشم میمصطلح ارمنی و تعداد زیادی فارسی به

همان طور که در پیش رفت، ایساهاکیان در کنار گوته 

اصی به شعرای ایرانی داشت و این عالقه وی به عالقه خ

منظومه آخرین بهار )ن اندازه بود که در ستایش سعدی آ

سعدی: نوشته ایساهاکیان؛ ترجمه آرمینه کاراپتیان(، 

او با استعداد و قلم لطیفش  خیام و حافظ اشعاری سروده.

دیگر  های مللگرفتن از این شعرا و البته افسانه ریتأثو با 

به ویژه ملل مشرق زمین که در حوزه دید خالق این 

ها، نویسنده توانا قرار گرفته، توانست تفکرات، اندیشه

های احواالت خود را با کلماتی دلنشین بیان نشیبوفراز

هایی در کند و با بهره جستن از آثار آن بزرگان، نوشته

 های عمیقنظم و نثر بنویسد و در آنها دیدگاهقالب 
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ا ب فلسفی خود و روحیات مردم سرزمینش را منعکس کند. 

توان چنین تعبیر کرد که، استوار ماندن بر این مبنا، می

ای برای رشد نثر زبان ارمنی ها را نمونهایساهاکیان افسانه

شاعر و نویسنده آشفته حال و حساس با  این قرار داده.

ذوقی لطیف، چنان احساسات و شجاعتی از  طبع وعتمنا

عام گشت و بر وزد خاصخود در آثارش نشان داد، که زبان

های استوار مردم اوج گرفت های ظریف خیال و اندیشهبال

به زبان ارمنی: واربد(؛ که ) و به لقب استاد مفتخر شد.

 توانست در نهایت به ریاست انجمن ادبی ارمنستان برسد.

های بارش به کشوریک ایساهاکیان در طول زندگی پرآود

متعددی برای سیاحت سفر کرده بود؛ و گاهی زندگی 

 کرد ومیهنانش در وطن مقایسه میهم اروپایی را با زندگی

پی به هیجان دراش را پیخواهیها حس وطناین تفاوت

آورد و طبع توانایش را تشنه و روح عاصیش را پر از میدر

خشم و نفرت نسبت به حکومت حاکم بر میهنش طوفان 

گفت نوشت و سخن میساخت؛ و در این حیطه مدام میمی

سرود. که هر یک از این آثارش در این برهه زمانی به و می

نوبه خود حاکی از یک دنیا جذبه و سرشار از هیجان و 

دوستی است، که روح پرستی و انساناحساسات مقدس وطن

از خواندن آن آثار محظوظ و در همین  ای راهر خواننده

اختیار عنان صبر و کند، تا جایی که بیحال متأثر می

فتوح این شاعر و دهد و به روان پرشکیبایی را از دست می

 فرستد.می دنواز ارمنی دوپرست و ملتنویسنده میهن

ها اثری خلق عنوان یک نویسنده، تقریباً در همه ژانراو به

 دوستی استهایش عشق و انساناصلی نوشتهکرده. موضوع 

شود های متفاوتی متجلی میها و وجهکه در آثارش با جلوه

کند. عشق به محبوب، و آن را از دیدگاه خودش تعریف می

 هایعشق به میهن، عشق به مادر و انسان و انسانیت.... ایده

گرفت و اصلی آثارش را از زندگی روزمره زمان خودش می

با خالقیت و تخیالت خاص خودش پر و شاهکار ادبی  آنها را

های مهم کرد. آثارش با ستایش ارزشو ماندگار را خلق می

های جامعه، و واضحی چون: برابری اجتماعی در تمام زمینه

آگاهی مدنی، داشتن حقوق آموزش برابر برای هر فرد، 

توان احساس عمیق هایش میشود. در نوشتهمتمایز می

گیرد لمس کرد. ا که از افسوس سرچشمه میاندوهی ر

ها و آرزوهای مردم را که در آثارش بازتاب روحیات ملی، رنج

خوبی دید و درک کرد. قهرمان توان بهای دارد میگسترده

تأثیر شرایط جامعه، ضلم، گاه تحتهایش هیچداستان

حق شامل حالشان شده است قرار نااستبدادهایی که به 

بلکه بالعکس، تحت آن شرایط امیدشان گیرند؛ نمی

تر و خشمشان را برای دفاع از حقوقشان نمایان و رنگپر

کنند. او قهرمانانش را به نفرتشان را به مبارزه تبدیل می

پایداری ظلم را آشکار و نور فرستد که ناای میمیدان جامعه

ها بتابانند. او با چنین قدرتی آثارش را خلق و را بر دل

کرد. تناسبات لفظی و تشنه به آثارش می بش رامخاط

ده کار برتشبیهات بدیع و مفاهیم بکر که وی در آثارش به

به کالمش شادابی و زیبایی خاصی بخشیده است و آنها را 

اشعار  پرور درتر کرده. کلمات آهنگین و روحدلچسب

. آوردایساهاکیان قلب شنونده و خواننده را به تپش در می

هایش گذشته از تهیج غرور ملی، توانسته داستان اشعار و

 ی دور از وطن بگذارد.تأثیرات عمیقی بر زندگی ارامنه

 مثابه گوهرینام و آثارش هر کدام به آودیک ایساهاکیان که 

درخشد، است که برای همیشه در آسمان ادبیات ارمنی می

فرد وی را چه در نظم و چه در نثر بهروش و سبک منحصر

دست و معروف دیگر خطیبان و نویسندگان و شعرای زبر

اند. راه خالقانه او که سرشار از دنبال کرده ارمنی نیز

گرایی و احترام به کرامت انسانی است، با تاریخ و انسان

ترین فرهنگ مردم ارمنی، عمیقاً در ارتباط است و مهم

های ادبی روسیه و جهان در آثارش جا داده است. شاخصه

لی )شاعر، نویسنده، منتقد روس، نویسنده رمان بیهآ.

ای عنوان شاعر ونویسندهپیترزبورگ(، ایساهاکیان را به

درجه یک و تازه و ساده توصیف کرده که شاید مانند او را 

به عضویت  194۳نتوان پیدا کرد. ایساهاکیان سال 

فرهنگستان علوم انسانی اتحاد جماهیر شوروی برگزیده شد. 

تا پایان عمر ریاست انجمن نویسندگان  1944 از سال

جمهوری ارمنستان را بر عهده داشت. وی دو بار، در 

به دریافت نشان ممتاز جماهیر  19۵۵و  194۵های سال

کشمکش و آوارگی شوروی نائل گشت. سراسر عمر وی به

های عمرش را در تبعید و اسارت ترین سالگذشت و شیرین

در جمهوری  19۳6ال گذراند؛ ولی سرانجام، س

 سوسیالیستی ارمنستان شوروی اقامت دائم گزید.

بوب مردمش بود حایساهاکیان، در آن دوران، چنان مورد م

های خونین حزب یهصفهای دهشتناک تکه حتی در سال

ترین و مهم کمونیست نیز از تعرز حکومت در امان ماند.

د، در آن نام دار« ابوالعال معری»ترین شاهکار وی که معروف

اعتراضات پر احساس و شاعرانه خود را به جهانیان اعالم 

ای هبراربریها، ناداشته. در این اثر اعتراض نسبت به فشار

ها را در ها و شرایطی که در آن انسانعدالتیاجتماعی، بی

گو کشند، از زبان فیلسوف و شاعر عرب زبان بازبند می

های: آلمانی، ی به زبانکتاب منظومه ابوالعال معر شود.می

انگلیسی، اسپانیایی، چک، اسلواک، عربی و البته فارسی نیز 

ترجمه شده. و بدین ترتیب، شهرت این شاعر و نویسنده 

افزون گردانیده. آودیک ایساهاکیان در سال مایه را روزگران

 ■ در گذشت. 19۵8
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 02تا  11شماره  «خطاهای نویسندگی و تجربیات نویسندگی»هایی از کتاب برش 
 «مهدی رضایی» 
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 «دو کلمه مثل آدم حرف بزنیم» نگاهی به مجموعه 
 «پورندا ولی» ؛«لیامیررضا بیگد»نده نویس 

 

نام مجموعه داستان « دو کلمه مثل آدم حرف بزنیم»

ست از امیرضا بیگدلی که به تازگی به صورت کوتاهی

الکترونیکی توسط نشر نوگام به چاپ رسیده است. این کتاب 

لمه دو ک، داغ، سفته بازداستان کوتاه است به نامهای:  7شامل 

 -ببخشید  -جلسه برای چیزی که ... ، مثل آدم حرف بزنیم

کاری که خوابیده، این وقت شب و این همه سر و صدا، ورود 

 منم شیرین.، سگ به پارک ممنوع و سالم تهمینه خانم
ومین مجموعه د: دیگویم هاداستاننشر نوگام درباره این  

ود، شداستان امیررضا بیگدلی که در نشر نوگام منتشر می

هایی روان و خواندنی از زندگی مدرن و شهرنشین داستان

آزمایش راه بهبازی که باید راهامروز ایران هستند. از سفته

 انمختهمینه خانه زنگ باید روز هر که نطفه بدهد تا شیرین

انتظار روزی است که خانه مچش و بزند را

قدیمی را بکوبند و عمارتی نو بسازند. 

اید ش»کنید: هایی که گاه شک میداستان

های قوت داستان« داستان من باشد!

 داستان ظاهراًبیگدلی همین است که 

کند اما خبری از قل میزندگی روزمره را ن

ها سادگی در آنها نیست. اینجا پیچیدگی

 حس خود درون هرروز که هاییها و گاه رذالتو تشویش

 چهره ها،داستاناین در. شودمی کشیده مانرخ به کنیممی

 دوخوابه آپارتمان ساکن که ما. شودمی فاش ما واقعی

 ام …گازیم و نفت مشاوره شرکت کارمند که ما امیرآبادیم،

 !بازیمسفته که

التحصیل است. او فارغ تهران در 1۳49متولد  امیررضابیگدلی

ه مجموعپنج رشته زبان و ادبیات فارسی ست و پیش از این 

آن مرد در باران » ،«اسکلهعکس کنارچند»داستان به نامهای: 

آن »و « جنگی هم نباشد اگر»« و دودکشها هاآدم» ،«آمد

در اولین  1۳81او در سال  کرده است.شر منت« سال سیاه

دوره جایزه ادبی صادق هدایت تندیس صادق هدایت برای 

آن مرد در باران »از مجموعه « شودیمحاال مگر چه »داستان 

لوح تقدیر دومین دوره جایزه ادبی  1۳8۳و در سال « آمد

و همچنین در « آن مرد در باران آمد»اصفهان برای کتاب 

یر برای کسب رتبه دوم داستان کوتاه در لوح تقد 1۳94سال 

 برای داستان  201۵بخش ادبی جشنواره تیرگان تورنتو 

ورود سگ به »همچنین داستان  را دریافت نمود.« سفته باز»

در نخستین جشنواره ملی داستانی آب در « پارک ممنوع

برگزار شد رتبه دوم را به دست  1۳98اصفهان که در سال 

 .آورد

از  «ورود سگ به پارک ممنوع»و « بازفتهس»دو داستان 

 .باشندیمداستانهای این مجموعه داستان 

چند نسخه از »جدیدی را به نام  نبیگدلی مجموعه داستا

آماده کرده و برای نشر به ناشر سپرده است. « این کاغذها

یمنوشتن یک داستان بلند حال همچنین در این روزها در 

 .باشد

 توسط نشر ترنگ« آن سال سیاه»داستان به تازگی مجموعه 

منتشر و راهی بازار شده است. همچنین این ناشر چند 

مجموعه داستان پیشین این نویسنده 

 تجدید چاپ کرده است.

بیگدلی درباره داستانهای کتاب اخیر 

 گوید:خود می

های من را همسرم وقتی داستان

پس چرا اینها رو »گوید: خواند، میمی

پدر و مادرم هم وقتی این « نوشتی؟

چیز رو تو که همه»گویند: خوانند با خنده میها را میداستان

ا هالی سطور این داستانران هم خود را در البهدیگ« نوشتی.

ها اند. نگرانی من این است که یک روزی همسایهیافته

دیگر شوخی نخواهند داشت.  هاآنهای من را بخوانند. داستان

چرا اینها »شوند و خواهند پرسید: رو میطبکارانه با من روبه

چنین سوالی را با لبخند نخواهند بپرسید؛ بدون « را نوشتی؟

رو خواهند شد؛ چون زندگِی شک با اخم و عصبانیت با من روبه

وقت است که زندگی کردن برای ام. آنپنهانیشان را رو کرده

ن ساختمان و در کنار آنها تبدیل به جهنم خواهد. من در آ

های آتش نشسته و به اکنون نیز در کنار زبانههر چند هم

  .کنمسو نگاه میسو و آناین

ست برای شناخت و من که داستان کوتاه گویند هنر راهیمی

با همین اصل قدم بردارم، بدون شک پا در  اگرنویسم، می

ام که باید به کشف و شناختی بینجامد. آنچه مسیری گذاشته

ت، های بزرگ نیسهانگیز است اتفاقات و پدیدبرای من شگفت

بلکه من در جستجوی وقایع روزمره کوچک هستم تا با

بیگدلی مجموعه داستان جدیدی را 

« چند نسخه از این کاغذها»به نام 

آماده کرده و برای نشر به ناشر سپرده 

حال وزها در است. همچنین در این ر

 .باشدیمنوشتن یک داستان بلند 
 



 

 1399 خردادماه |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوهجدهمشماره    58

ها خواهم بدانم آدمبینند. برای من وسوسه برانگیز نیست اما میرا به رخ بکشم. آن آتش گدازنده را همه می هاآنساختی قدرمند  

 .دهندچرا و به چه بهایی تن به این آتش می

ام ها و تمناها هستند. من همانطور که در خانه نشستهکنند که سرشار از وسوسههایی زندگی میآدماینجا، در نزدیکی من، انبوهی از 

ه های این مجموعشنوم. داستانبینم و گاهی نیز از پشت دیوار صدای آنها را میکنم. گاهی از پشت پنجره آنها را میبه آنها فکر می

ها نویسم و از در و همسایه. آدمام. من از دوست و آشنا مینویسم و از خانوادهمی های همین دور و اطراف است. من از خودمداستان

 داستان این در  اند خوشحال نیستند؛ چون هر کس برای خود راز مگویی دارد که آن رازهای من راه پیدا کردهاز اینکه به داستان

اید خشمگین باشید. اما بدانید این خشم ارزش شناخت خویش را کردهم از اینکه به داستان من راه پیدا ه شما شاید. شودمی برمال

 .دارد

خواهند دست از پا خطا کنم و آنجا که میهستند و من آنها را رصد می های این مجموعه داستان مشغول زندگی روزمره خودآدم

 .نیست کنم. برای همین از دست من شکار هستند. اما باکیکنند، تصویرشان را ضبط و ثبت می

 ()ابوحیان توحیدی« کاتبی را پرسیدند لذت تو در چیست؟ گفت در انشاء و افشاء»

صفحه و به صورت الکترونیکی توسط نشر نوگام به چاپ رسیده و به  1۵9در « دو کلمه مثل آدم حرف بزنیم» مجموعه داستانهای

 ■ توانید به این آدرس مراجعه کنید:میباشد. برای دریافت رایگان این کتاب صورت رایگان در اختیار همگان می
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 «زنانی که همه یکدیگرند» به نمایشنامهنگاهی  
 «شیما منفرد مجد» ؛«رزا جمالی»نویسنده  
 

 ازدهی به حال تا .اندختهیردر دنیایی سردرگم پندارها و باورها به هم 

 رد پلیس اند؛شده دستگیر اندداشته قاتل شبیه ایچهره که زن

 .اندبوده شبیه کامالً هازن این یهمه. ستدیگری زنانِ جستجوی

 ،شودیم آغاز ساکت پناهگاهِ یک به زنی بردنِ پناه با نمایشنامه

 زنِ که گذردینم چندی. میز رویِ اشیایی اندک با ساده اتاقی

 مشخصاتِ درست که زنی. آوردمی پناه همانجا به درست هم دیگری

 به ملبس و شده اغراق و یکسان ییهاچهره با. دارد را پیشین زنِ

 ارند،د نام یک و اندآمده دنیا به روز یک در هاآن سیاه. و بلند لباسی

 هویتی جستجوی در دارند، هم با که یایروان هایچالش در دو این

 هب ناچار آن آوردن بدست برای که هویتی است، نامعلوم که هستند

 هب را همدیگر زن دو این نمایش پایانِ در هستند، دیگری تخریبِ

 دو هب شبیه کامالً که دیگری زن آخرِ یصحنه در و رسانندمی قتل

 هک ابدییم میز کنار سطلِ در را یاروزنامه تکه است پیشین زنِ

 بیهش کامالً که را زن سیزده تاکنون پلیس که است این بر حاکی

 پیدا مرده تعداد این از زن دو و است کرده دستگیر اندبوده بهم

 در محورانه-زن ایدغدغه با است اینمایشنامه «سایه» .اندشده

 د؛افتمی اتفاق استعاری فضایی در نمایشنامه. ایران معاصر جامعه

 ادنی به روز یک در و دارند نام یک دو هر که زن دو که پناهگاه یک

 سرگذشت یک دو هر زن دو این اند،کرده رجوع آن به اندآمده

 صورت یک شناسنامه، یک همسر، یک: اندداشته

 اندبرخورده یکدیگر به نمایشی یلحظه این در و

 این...نوبسازند از را خود هویت که خواهندمی و

 ایکلیشه مفاهیم از که داردمی وا را آنها جدال

 ساختار شده تحمیل آنها به جامعه سوی از که

 واقعی هویت وجویجست به و کنند شکنی

 راه وجوجست و جدال این گرچه بروند، خویش

 واقف خود ناتوانی به نمایش پایان در آنها و برد نخواهد جایی به

 نای که اندشده بدل تراژیک هاییشخصیت به اینکه و شوندمی

 مستقل هویتی زن دو ازین چکدامیه .کنند زندگی را سرگذشت

 در درستی به که است مردی به وابسته آنها هویت و ندارند

 یظاهر فقط زن دو ازین که است ایسایه نشده، تعریف نمایشنامه

 این در .است ساخته مشوش را آنها ناخودآگاه و بیندمی را

 برد خواهند پی دارند نام ضیائی پردیس که زن دو این وجوجست

 اندداشته وجود سرگذشت و چهره و نام این با هم دیگری زنانِ که

 .اندنبوده تنها جنگ این در آنها و

 ابتدا. پروانه: اول شکل!... بدیم ادامه بهتره! ساکت دوم زن

 از بعد ،میآوریم در ورقه ورقه شکلِ به را هاینیزم سیب

 ...میکنیم جدا را یاپروانه آنها تویِ

 شکلِ  به را هاینیزم سیب ابتدا. سنجاقک: دوم شکل اول زن

 ،میکنیم جدا آن از را زیر سنجاقکِ بعد و میکنیم ورقه ورقه

 یهاورقه از باید نظر موردِ یهاورقه که است ذکر به الزم

 .باشند قطورتر اول شکلِ

 "...زنبور: سوم شکلِ دوم زن

 کتاب 16 یصفحه 

 رتئات از متأثر هادیالوگ اما جنایی به نظر برسد داستان شاید  

 زن .شودمی آغاز پناهگاه یک به زنی بردن پناه با متن ابزوردست.

 هاآن. بردمی پناه جا همان به قبلی زن مشخصات با دیگری

 هب روز یک و چگونه است که در دارند نام یک و یکسان هاییچهره

 وجویجست در روانی هایچالش در زن دو این اند؟آمده دنیا

 هب ناچار آن آوردن بدست برای که هویتی. هستند نامعلوم هویتی

 تلق به را همدیگر زن دو نمایش این پایان در. یکدیگرند تخریب

 زن دو به شبیه کامالً که دیگری زن آخر یصحنه در. رسانندمی

 لیسپ است این بر حاکی که یابدمی را ایروزنامه تکه است پیشین

 دو و ردهک دستگیر اندبوده بهم شبیه کامالً که را زن سیزده تاکنون

 .اندشده پیدا مرده تعداد، این از زن

 نز دو این است، کالمی لحنی و و زبانی هایبازی از پر نمایشنامه

 ارندد مشوشی ناخودآگاه. برندمی سر به شناختیروان کشمکشی در

 برای و است شده تحمیل هاآن به مردساالر ایجامعه سوی از که

 اب سایه نمایشنامه .بجنگند ناچارند خود اثبات

 اما دارد هماهنگی پوچی تئاتر یهاصهیخص

 این واقع در. داستانی ستای نمایشنامه

 عین در. دارد نوسان سبک چند بین نمایشنامه

 هاینمایشنامه یهاصهیخص اینکه

 است کرده حفظ خود در را اگزیستانسیالیستی

 آلبر سیزیف یاد به را خواننده اینکه درعین و

 یاشنامهینما است؛ بیهوده امری جستجوی به که اندازدیم کامو

 داستانی آثار تعلیق که است

 عاشق هک بود گفته بار یک کریستی آگاتا. دارد را پلیسی جنایی و 

 در را مرگ پذیر باور ماهیت این بتوانیم اینکه و هاستجنازه

هصیخصدارد. شاید  تأمل سجای بیاوریم وجود به نمایش یلحظه

 کندیمیک زن او را به یک کارآگاه موفق بدل  یجستجوگرانه ی

و چراکه بسیاری از کارآگاهی نویسان موفق از زنان هستند. رُزا 

نوشتن یک داستان جنائی را در شعر  یتجربهجمالی که پیش ازین 

را  "امکردهدم  یاقهوهی این ماجرای پلیسی برای ادامه "بلند 

شاعرانه فضایی نمایشی را خلق  ییهاالوگیدداشته در اینجا نیز با 

 .کندیم

های اگزیستانسیالیستی بر چیستیِ هستی و وجود بیشتر نمایشنامه

برای تغییر بسیاری از چیزها نداریم.  یاارادهکه چرا  کنندیمبحث 

 هاآنها مقدر شده و ست که برای آن یامسئلهجنسیت این دو زن 

یک اتاق محبوس کرده است؛  را در چارچوب اگزیستانسیالیستی

جنایی به نظر  داستان شاید

 رتئات از متأثر هادیالوگ اما برسد

 یزن بردن پناه با متن ابزوردست.

 .شودمی آغاز پناهگاه یک به
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ترس و اضطراب از مضامینی ست که کیرکگارد به آن پرداخته است 

و از مضامین مهم اگزیستانسیالیستی ست که در این اثر برجسته 

 شده است.

وبا انواعی از تهدید و ارعاب  اندکردهدر یک اتاق دربسته گیر  هاآن

تحمیل  هاآنامعه به از این تهدیدها ازسوی ج یاپارهمواجه هستند. 

... "همسر"و  "خانه دار -زن "، "مادر "سنتی از  یهافیتعرشده. 

قابل  هاآنبرای  "همسر"در این چاهارچوب ها تعریف 

در اتاقی محبوس شده است و  هاآنساختارشکنی نیست. صدای 

ندارند. در این  امکان رساندن این صدا را به محیط بزرگتری

به هم ریخته است و ما مفهوم بسیاری  هاداللت یچرخهنمایشنامه 

 دانیم.را نمی آورندیمبه زبان  هاآناز کلماتی که 

 داده رخ مرگ یک نمایش یلحظه وقوع از پیش نمایش این در

 همسر و است بوده زن دو این همسر گویا که مرد یک مرگ. است

 از را مرد این که اندداشته را این جرات هازن این اما... دیگر زنانی

 ینازب نیز را خود این امر حین در. ببرند بین

 اماجر این پایان مرد این مرگ گویا. اندبرده

 نیا .شده نیز او زنان مرگ به منجر و نبوده

 دوست در را خود زندگی یتجربه زنان

 کارهای و فرزند همسر، تملک پرویز، داشتن

. کنندیم خالصه خانه در زن یک به مربوط

 دارند پرویز به هاآن دو هر که ییهاوسواس

 هویتی چه مرد یک منظر از اینکه و

 پرویز که کنندیم اقرار تاًینها هاآن .دارد فراوانی اهمیت اندداشته

 هاآن صورت بر که است بوده یاچهره عاشق بلکه نبوده هاآن عاشق

 صورت بر که هاچشم خطوط آن و هالب خطوط آن. شده نقاشی

 خود مرد به شدت به زن دو این .من خود نه و بود شده نقاشی من

 این گویا و ست خطری هاآن برای دیگری زن هر وجود. اندوابسته

هیاس زن دو این آیا. است داشته بسیاری زنانِ دارد نام پرویز که مرد

 تند؟هس خود درون با گفتگو حین در هاآن آیا نیستند؟ یکدیگر ی

 هاآن به که درونی من این ؟کنندیم گفتگو خود درون با دو این آیا

 رقم مردی را دو این وهویت ندارند هویتی هاآن که شودیم یادآور

 .زند می

 کار چی یکنیم فکر!... پرویز...  (موضعی نوری در) دوم زن

 ... کردی

 !...بود؟ تو دستِ معما این کلید یعنی 

 ... میشه؟ اینجوری دونستی می تو یعنی 

 ... داریم اسم یه تا دو ما 

 ... افته؟ می اتفاق این دونستی می تو یعنی! ... پرویز 

 ..اسم یه تا دو ما دونستی می اول از تو یعنی 

 ... داریم شوهر یه شاید یا ... شناسنامه یه 

 بودیم؟ تو زنِ  هردومون ما یعنی 

 ...زدی رقم ما برای رو سرنوشت این تو شاید اصالً نه 

 !...ممکنه غیر... نه 

 !...شده اینطور که شده اشتباهی حتماً 

 !...پرویز 

 ... نگفتی هیچی هیچوقت چرا 

 !!؟... پس نگفتی هیچی هیچوقت چرا 

 ... داشتی خبر ماجرا این از تو حتماً 

 ! ...نه! ... نه...  زن این باحتماً  

 !.نیفته اتفاق این که کشتمتیم فقط کاش 

 ... کنمیم اشتباه دارم حتماً...  خدایا 

 ...ایستاده روبروم که است سایه یه فقط این 

 کتاب 21 یصفحه 

 هاآن روان و هستند روانشناختی کشمکشی درگیر زن دو این

 به زپروی آیا است؟ کرده خیانت هاآن به پرویز آیا. است دیده آسیب

 تزویری پرویز یعاشقانه هایستایش آیا است؟ گفته دروغ هاآن

 آیا. اندکرده باور را آن خام خیالی در هاآن و است بوده عاشقانه

 همه که است بوده بسیاری زنان عاشق پرویز

 مرد یک سوی از همه و اندداشته چهره یک

 از بسیاری به اند؟ نمایشنامهدیده خیانت

عهده به را هاآن وپاسخ دهدینم پاسخ سؤاالت

 نمایشنامه وهمی فضای. گذاردیم خواننده ی

 که دهدیم خواننده به را امکان این

 .باشد داشته آن از متفاوتی بسیار هایخوانش

و  گذاردیمباز  اگررا برای خواننده و تماش لیتأونمایشنامه امکان 

. ساختار زدائی از نظام کندیمای را خلق الیه به الیه مفهوم تازه

کلمهبه آن اشاره کرد،  ستیبایمست که از دیگر مواردی هانشانه

و ما به ازای  "خانه " یکلمهو مابه ازای بیرونی آن،  "همسر" ی

 بیرونی آن و...

ابزورد  یگارد در تعریف نمایشنامهبه نقل ازکیرکی اسلین مارتین

های فلسفی، حدودیتم تئاتر ابزورد دچار یهاتیشخص: دیگویم

ها را وامی زمانی و مکانی قرار هستند. عدم اختیار و اجبار محیط آن

دارد تا با نوعی از بی معنایی و پوچی مواجه باشند. ترس، اضطراب، 

 نای ی هویتی تعریف نشده... باسردرگمی، بی معنایی و جستجو

 گروهی .دارد وجود نمایشنامه این در معیارها ازین بسیاری حساب

 به اگزیستانسیالیسم یفلسفه از متأثر که نویسان نمایشنامه از

 این در. ست آدمی وجود چرایی و هستی چیستی یهاپرسش

 نمایش کار موضوعی محور در زن دو این هستی وُ چیستی نمایش

ست که در تئاتر عبث نما ترس و اضطراب از مضامینی ...دارد قرار

 زا یاپاره است که کرده سعی شود. نمایشنامه نویسنمایانده می

 بازسازی را آشپزخانه در زنان و مادران دار، خانه زنان یهاالوگید

 یهشب دارند نما عبث و پوچ امری بر داللت که هاالوگید این کند،

 یا و متمادی ساعات برای ساالد سازی آماده به خود کردن مشغول

 یب هایوسواس یا و بردارم مدرسه از را پسرم باید که امر این تکرار

 هااین یهمه دیگر، زنان به او توجه و خود همسر به مورد

 معنا ابزورد تئاتر فضاسازی در که ستایرانی زن یک هایدغدغه

 یلحظه وقوع از پیش نمایش این در

 مرگ. است داده رخ مرگ یک نمایش

 بوده زن دو این همسر گویا که مرد یک

 ...دیگر زنانی همسر و است
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 یفروخورده یهاحسرت به زن دو این هاگویی تک در. کندیم پیدا

 نور در گاه و گویند می سخن آینه در گاه. پردازندیم خود

 و مخمصه از فرار. گرددمی شخصیت یک حول فقط که ایموضعی

 یاندهیآ به بودن محتوم ترس، و تهدید اتاق، یک در گرفتارآمدن

 مرد یک تصمیم و حکم به وابستگی و یرأ آزادی عدم شده، مقدر

 نای باالخره. است شده پررنگ نمایشنامه این در که ست مواردی از

 هاآن آزادی اما ندیآیم فائق شناسانه هستی موقعیت این بر زن دو

 که خود خیالی هویت که ناچارند و شودیم تمام جانشان قیمت به

 آغاز از گویا که هاآن. ببرند بین از را کرده پیدا تجسد شانجسم در

 در و اندبرده بین از را شانیزندگ بر شده مقدر مرد این نمایش

 دهش تعریف پیش از برایشان که هستند دنیایی با جدال و جنگ

 ادیدهن را هاآن هویت که دنیایی پسندند،نمی را آن که دنیایی. است

 در. دهدیم اهمیت هاآن جسم و زیبایی چهره، به فقط و ردیگیم

 عاشق نبود، من عاشق پرویز که خوانیممی نمایشنامه از جایی

 پر نمایشنامه زبان...بود شده نقاشی من یچهره بر که بود صورتی

 آزار یهامکث و تکرارها ست؛ کالمی یهالحن و زبانی هایبازی از

 و بکت یهاشنامهینما یاد به را ایحرفه یخواننده که یادهنده

 در" زا متأثر همه از بیشتر اثر یشاعرانه زبان شاید. اندازدمی پینتر

 روشن از پس که آوری هراس هایسکوت یا و باشد "گودو انتظار

 هب را نمایشنامه جدی یخواننده است حاکم صحنه بر حقایق شدن

 پینتر هارولد یهاشنامهینما در "انگیز هراس سکوت" تمهید یاد

 کند تداعی را استریندبرگ "تریقو" یشنامهینما شاید و بیاندازد

 و برندمی سر به روانشناختی کشمکشی در زن دو این که چرا

 هاآن به مردساالر ایجامعه سوی از که دارند مشوشی ناخودآگاه

 ود این بجنگند، که ناچارند خود اثبات برای و است شده تحمیل

 خود برای نو از را همسر و مادر عنوان به زن یک هویت که ناچارند

بجنگند و کاش بتوانند درک  نو تعریف این برای و کنند تعریف

 جدیدی را پدید بیاورند. یشناسانههستی 

شاید از لحاظ روانکاوی الکان این دو زن در جستجوی معادل آن 

رویای سرخورده در دنیای واقعی هستند این معادل سازی در اشیاء 

 چیست و از کجا ناشی  هاآن یهازخم -روان یابد.آشپزخانه نمود می

با پرویز  هاآنکه حاصل از زندگی زناشویی  ییهازخمشده؟ روان 

مرگ را در  یزهیغرخود دارند  یگذشتهاست... تردیدی که آنها به 

 عشق کاسته است. یزهیغرپررنگ کرده و از  هاآن

 حاال (.تمسخر با...)کنی؟ بازی مرگ با خوای می دوم زن

... دیم می دست زمان رواز داریم...  کرد کاری شه نمی دیگه

 چند از بعد... )بگیریم اتفاق رو این جلوی تونیم نمی

 دیگه اسم یه با یکدوممون شدیم کاش(...باتردید)(لحظه

 مشد بزرگ اسم این با من...  تونم نمی من اما...  کنه زندگی

 خودم یچهره به وقتی...  زدیم صدا اسم این به پرویزمنو... 

...  شه می تداعی هاخاطره اون تموم ،کنمیم نگاه آینه تو

 باشی ناچار و بشی مواجه خودت روزبا یه که بَده ر چقد

 توام عاشقِ  من پس...  منی عین تو... بِبَری بین از خودتو

....  آینه یتو منی تصویر تو یعنی...  بوده تو عاشقِ پرویز...

...  هستی دیگه یکی تو...  کنم تحملت تونم نمی من اما... اما

 اپید منو هویت اما شده جدا من از که تصویری...  دیگه یکی

 که بشی گم شدیم کاش...  بیزارم ازت... بیزارم ازت کرده،

 بده ....بده...  من به دی نمی کاردو اون چرا... نبینمت دیگه

 خیره آینه به)... (است فکر در)!...من بده کاردو اون... دیگه

داشتم...  شک آینه تو خودم تصویرِ به همیشه ( منشودیم

 کتاب 26صفحه 
 (فیمنیسممحور ) -زن مکتب برای که عمده موج سه به توجه با

ورهد سه به را زنانه ادبیات که شوالتر آلن تعریف به بنا دارد وجود

 این شاید ،کندیم بندی طبقه زنانه و محور-زن گرایانه،-زن ی

 نز زبان از مرد درآشپزخانه،) زنانه زبان کاربرد حیث از نمایشنامه

 ودش طلقی زنانه کامالً اثری( آینه در هاگویی تگ همسر، هیئت در

 انهزن گفتار دل از هالحظه این کشف و زنانه ناخودآگاه بطن به که

 گفتارشان ناخودآگاهِ در را هازن این هویت و است پرداخته

 ■ .کندیم موشکافی
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 «در انتظار بربرها»نقدی بر کتاب  
 «آنی هوسپیان» ؛«جی. ام. کوتسی»نویسنده  
 

بپردازیم؛ بربر در « بربر»در ابتدا بهتر است به معنای واژه 

متمدن و فرهیخته، نافرهنگ، نامعنای: بیلغت بهفرهنگ

 وحشی تعریف شده؛ این کلمه از ریشه کلمه یونانی

barbaroi،  که در آغاز برای از ابداعات یونانیان باستان بود

ار متکلم به یونانی، فاقد رفتیونانی، غیرخطاب به هر انسان غیر

و کردار یونانی و ساکن در سرزمینی غیر از یونان به کار برده 

شد. همچنین این واژه از لحاظ تاریخی، به تمامی اقوام می

الیا ایت جزیره ایبری وجزیره بالکان، شبهشمال آفریقا، شبه

تاریخی  هاآند که به گفته برخی از مورخان )شاطالق می

 ندارند؛ اما فقط جزئی از جریان تاریخ طبیعی هستند(.

در  1940جان ماکسول کوتسی، نویسنده هلندی تبار، زاده 

مفتخر به دریافت جایزه نوبل  200۳آفریقای جنوبی، سال 

ی مورد تحسین منتقدان است و در ادبی شد. او نویسنده

شناس و ترجم نیز نویس، زباننویس، مقالهی رمانزمینه

کند. جان کوتسی، ساختار نگارشی بسیار قعالیت می

هایش از نظر تحلیلی های داستانای دارد و دیالوگاستادانه

حرف زیادی برای گفتن دارند. و در عین حال یک شکاک 

رحم و در موشکاف است که در انتقاداتش از تمدن غرب بی

کند. وی اصول اخالقی خاصی پیروی می هایش ازاین نقد

گیر و بسیار آرام که معتقد است: راه سومی ای گوشهنویسنده

 زدن و سکوت کردن وجود دارد و آن ادبیات است.میان حرف

، از شعری به همین نام که توسط «هادر انتظار بربر»نام کتاب  

سروده شده است، الهام « کنستانتین»شاعر یونانی به نام 

فته. این کتاب در قالب یک داستان خیالی است که گر

نام، در قلمرو یک شهر کوچک مرزی بی اش دروقایع

دهد و توسط راوی اول شخص روایت نام رخ میامپراتوری بی

 هایشود و به خوانندگانش زندگی و مشکالت شخصیتمی

دهد. نویسنده به معلوم نشان میداستانش را در این مکان نا

ها در این اثر سخن شناختهی از توهم، واقعیت و ناسبک جالب

گوید و به همین سبک، جلوی این رویدادهای پر از توهم می

 1980بار، در سال گیرد. این کتاب اولینشناخته را میو نا

کار های متعددی در این کتاب بهاندازمنتشر شده؛ چشم

 بیات پسهای تئوریکی ادی جنبهکه در بردارنده گرفته شده

و کوتسی در این اثرش تالش بر زیر سؤال  از استعمار است.

کند. در این کتاب گر میهای استعمارنظام بردن مشروعیت

گرا ئاللوحانه و ایدتوان هیجان سیاسی که در آن سادهمی

 توانایی کند را لمس کرد.سمت وحشت باز میهایی بهدروازه

ناامیدی و درماندگی ی نگرانهج. م. کوتسی در وصف ژرف

شخصیت اصلی داستان، در مواجه با شرایطی که توان تغییر 

العاده است. همچنین یابد، فوقیا تعدیل آن را در خود نمی

 ند.کتر میکار رفته در این کتاب آن را ارزشمندهای بهاستعاره

ی هایهایی داستانی، داستانوی این اثر را پر کرده از تصویر

گرداند. کتاب در می سمت خود بازخاطب را بهکه آگاهانه م

 گری یا یکها، فقط یک کیفر خواست استعمارانتظار بربر

ها، کتاب سیاسی نیست؛ و با آنکه در آن پر شده است از سرباز

های جنگی نیز ها، محاصره و جنگ، ولی در دسته کتابقلعه

ن های آمشخص و شخصیتگیرد. زمان و مکان آن ناقرار نمی

 جسته کتاب بهاند، که این یکی از نکات برگذاری نشدهنام

توان این برداشت را کرد که نویسنده، در آید. میشمار می

 های این داستان راواقع تحقیق، مطالعه و پردازش شخصیت

ای به خواننده واگذار کرده. طور خالقانهدر طول روایت، به

نشان دهد، که خواهد کوتسی، در این کتاب به مخاطب می

ن تواند باشند. از ایها بر خالف شناختمان چگونه نیز میانسان

های منفعل است و چندان هیجانی رو، داستان سرشار از صدا

 هم ندارد.

ها، یک داستان شخصیت محور است و کتاب در انتظار بربر

نام و نشان هستند، ولی های این داستان با آنکه بیشخصیت

به  رسند. آشنانظر میلب، آشنا و غریبه بهقابل شناسایی، جا

 د.دهنهای حقیقی را نشان میاین علت که: خصایص و ویژگی

ها و خلقیات خصایص، ویژگی هاآنو غریبه به این دلیل که: 

به فرد خود را دارند که بیشتر آنها همگانی نیستند، منحصر

تمرکز نویسنده برای خلق خالقانه چنین  بلکه بیشتر حاصل

های است. در تمام طول داستان، روایت توسط شهردار کاراکتر

این شهر مرزی که خود شخصیت اصلی داستان و راوی 

واسطه او شود و ما بهگر و هوشیار است، تعریف میمداخلهغیر

ها و اتفاقات گذشته بریم. راوی، رفتارمی به پیرنگ داستان پی

داند. داستان نمی کند و همه چیز را تمام و کمالرا نقل می

شود که خواننده تقریباً مشاهدات گو میای بازگونهبه

کند؛ شخصیت اصلی داستان را در طول روایت دریافت می

چنان که گویی مخاطب در حال خواندن گزارش است؛ ولی 

این روند و حالت نوشتاری هیچ مزاحمتی برای خواننده ایجاد 

در حال خواندن یک  کند. این به آن دلیل است که، مانمی

ام عنوان خواننده تمداستان دیالوگ محوری نیستیم؛ بلکه، به

شخصیت اصلی )های داستان را از چشم شهردار شخصیت
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خوبی از شناسیم و نویسنده توانسته بهبینیم و میداستان(، می

ی روایت مناسبی را برای آید. کوتسی، شیوهپس این چالش بر

ار کاستبداد و آثار اجتماعی مخرب آن بهسازی تنش، ظلم، فضا

ینکه: کند؛ اول اگرفته. شخصیت اصلی داستان دو نقش را ایفا می

بیند. دوم: چشمی است که خواننده تمام وقایع را با آن می

د. کنگو مینظرات خود را برای مخاطب بازصدایی است که نقطه

طفی های عاهای شخصیت اصلی داستان، غالباً واکنشبینش

گیرد. و شخصیت اول است که از ارتباط با اطرافیانش نشأت می

داستان مدام در حال سوختن برای درک واقعیت و شناخت است. 

آگاهی جمعی را توان جهل و عدمها نیز میدر مابقی شخصیت

پی مشاهده کرد. موضوع دیگری که در این کتاب جلب درپی

و وضعیت برای اشخاص کند، امکان تغییر مکرر شرایط توجه می

بد؛  متعارفاست؛ تغییر از یک وضعیت مساعد به یک وضعیت نا

 های داستانشود که شخصیترر میبهو مخاطب با این مسلئه رو

 اند. همانخوشایند در حال کنار آمدناین اثر، با این تغییرات نا

تر گفته شد، راوی این داستان یک راوی طور که پیش

ت، که وجود صدایش با آنکه شخصیت اول گر اسمداخلهغیر

داستان است، صرفاً برای روایت داستان برای مخاطب الزامی 

است و نویسنده پشت راوی خود مخفی شده، سعی کرده ردپایی 

عنوان نویسنده جا نگذارد. این راه مناسبی از خود در داستان به

( )راویتواند باشد تا خواننده از این طریق به اعماق ذهن فرد می

اش پی ببرد؛ تا از این افکار حمایت کند یا در و افکار گفته نشده

ذهن خود به مخالفت با آنها برخیزد. با تمام این توضیحات، وی 

جز پرداخت عینی و شناسد. کوتسی، بهخوبی میراوی خود را به

تصویر کشیدن گر احساسات و بهدقیق محتوای اثر که بیان

لغات، فرم اوی است، به لحن، دایرهر منطقی رفتار شخصیت

 ای داشته.بندی نیز توجه ویژهجمله

تصویر ای در خلق و بهالعادهبا اینکه نویسنده، قدرت خارق

های، عناصر و جوامع کشیدن نه تنها راوی بلکه دیگر شخصیت

مورد نظر داستانش داشته، ولی چندان هم مایل نبوده تا 

ر داستانی بیرون بیاورد و به شخصیت اصلی داستانش را از حصا

یده، تصویر کشای که او در این اثر بهدنیای واقعی بکشاند. جامعه

توان آن نوعی میهای خاصی دارد که بهمشخصات و ویژگی

گذشته و هم به حال پیوند زد. و این یکی دیگر تصاویر را هم به

وردن خ کند. پیوندهایی است که این داستان را بهتر میاز ویژگی

ای که در داستان توصیف شده، های داستان با جامعهشخصیت

گر قدرت نویسنده داستانی، نمایانهای حقیقی غیربا واقعیت

 یکند تا به مخاطبش هشدار دهد، که جامعهاست؛ وی تالش می

 اند.بینانه دادهگرانه جای خود را به جوامع واقعآرمان

دو یا سه قرن اخیر،  ادبیاتمانند ها، بهکتاب در انتظار بربر

که کند، با آنسازی نمیقهرمان یا شخصیت پرور نیست و قهرمان

 کنند تا نگاهینوبه خود تالش میها در این کتاب بهشخصیت

های اجتماعی انسانی داشته باشند. نسبتاً واقعی به جنبه

ها جای خود را به جامعه و نوع زندگی خود در داستان شخصیت

های زیادی هم در بین این داستان به چه شخصیت اگراند. داده

شود؛ اما هیچ یک از آنها قهرمان داستان خواننده معرفی نمی

نیستند و جامعه و زندگی است که نقش اصلی در داستان پیدا 

 کند.می

های داستان با هم در تعامل و مقابله هستند. این امر شخصیت

پیرنگ داستان مایه کند. کشمکش بنایجاد کشمکش می

ل زند. ماکسوشود. پیرنگ در نهایت شالوده داستان را رقم میمی

کوتسی، توانسته در واقع انتخاب مناسبی برای تعداد شخصیت 

خوبی مدیریت کرده است. در این اثر داشته باشد و آنها را به

زند، شان حرف میکند و دربارهاندازه آنها را به ما معرفی میبه

ای اندازهکند و به آنها بهب آنها را وارد داستان میدر جای مناس

گذارد. از دوششان میدهد و وظیفه برکه الزم است بها می

های جسمی مانند: جای زخم، نقص عضو، رنگ پوست مشخصه

به جا استفاده کرده است. و در نهایت حاصل تمام این 

 شود.خصوصیات، باعث جهانی شدن داستانش می

در خط مقدم جنبش آپارتاید بوده و همیشه از  ج. م. کوتسی،

های هنر در جامعه آفریقای جنوبی سخن گفته و باور محدودیت

سازگاری، تغییر شکل به نا مناسب، منجرهای نادارد که ساختار

شود. ماکسول کوتسی، ها میو مبهم شدن روابط بین انسان

 و این اسارتداند که ادبیات آفریقای جنوبی، در اسارت است می

کند که گویی نویسنده از زندان در حال باعث ایجاد حسی می

نوشتن است؛ در حالی که، این ادبیات سرشار از عواطف و 

گیری گاه جهتخواهانه انسانی است. وی هیچهای آزادیجنبه

هایش همیشه به سیاست اشاره کرده سیاسی نداشته، ولی در کار

معاصر انتقاداتی داشته و آن را با تروریسم است. و به قوانین ضد

 رژیم آپارتاید مقایسه کرده.

شناسی، اش بر مبحث زبانمقاالت او حاکی بر عالقه

 شناسی است.شکنی و همچنین سبکشناسی، ساختارساختار

های آفریقای جنوبی شکل پایه واقعیتمسائل آثارش اغلب بر

ند. تاریخ کهای متعددی را منتقل میگرفته و معنا و تفسیر

های مناسبی برای پرورش داستان در بار زادگاهش ایدهخشونت

دهد. او آثار ظلم را در چهارچوبی از افکار اختیارش قرار می

کند. به هر تقدیر، با تمام این توضیحات، مدرن بیان میپست

عنوان یک نویسنده تحت چنین توان تصور کرد که زندگی بهمی

تواند باشد؛ در انتها چگونه می شرایطی در آفریقای جنوبی

توان چنین گفت: که در این کتاب نویسنده، چه در خلق می

سازی آن توانسته شخصیت و چه در خلق جامعه و تصویر

 عنوان مخاطب بایدبه گو کند.خوبی بازهای اطرافش را بهواقعیت

تالش کرد که حاالت روحی نهفته در آثارش را بشناسیم و با 

 ■ گار و افکار و اوهام وی آشنا شویم.و روز حال
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 «ناتور دشت»نگاهی دیگر به رمان  
 «پونه شاهی» ؛«ج.د. سالینجر»نویسنده  
 

پسری ست که در حال عبور از ناتور دشت رمان سالینجر داستان 

هولدن که حین عبور از بلوغ  مرز نوجوانی ست. نوجوانی به نام

جسمی که پشت سر گذاشته در طول و عرض داستان کم کم به 

. نوجوانی که نسبت به همه بدبین است به رسدیمبلوغ فکری هم 

 به جز دو نفر پنداردیمکسی چندان اعتماد ندارد و همه را حقه باز 

 فیبی خواهر کوچکترش. و اشیمتوفی، برادر ال

موضوع رمان هولدن است، نوجوانی که توی دردسر افتاده است. 

اخراج از دبیرستان، برای نوجوانی که مرحله حساسی از رشد را 

. برای عبور از این دردسر ماندیم. مثل جنگی سخت کندیمسپری 

 .ردیگیمراه غیر متعارف فرار از خانه را پیش رو 

برادر بزرگتر هولدن، دی بی نویسنده معروفی ست که مجموعه 

ست که با  یابچهکه داستان پسر  «ماهی قرمز»داستانی به نام 

و حاضر نیست به کسی نشانش  خردیمماهی قرمزی  شیهاپول

یمبعد آدم معروفی شده و به هالیوود  دهد را نوشته است. دی بی

او را  دن دیگر مثل سابق. هولشودیم. از وقتی که معروف رود

از نظر هولدن معروف شدن  و به او اعتماد ندارد. کندینمستایش 

 و داشتن مهارت در کاری خاص معادل با مغرور شدن است.

 اشیاتاقو هم  هامعلمهولدن نوجوانی ست که به خانواده و 

اعتماد ندارد. حتی معلم تاریخی  شیهایکالس)استردلیتر( و هم 

او را  اشعالقهشت. بعد از اینکه آنتولینی معلم مورد که دوستش دا

، منجر به بدبینی و از دهدیمدر منزل خودش مورد نوازش قرار 

یم. هولدن فکر شودیمبین رفتن اعتماد هولدن حتی به معلمش 

معلمش نظر بدی دارد که او را نوازش کرده است. بعد از اخراج  کند

برای همیشه  ردیگیماز دبیرستان دست به طغیان زده و تصمیم 

 را ترک کرده و فرار کند. اشخانواده

الی را که سه سال قبل فوت کرده خیلی دوست  هولدن برادرش

 دشویمدارد. به خاطر همین هر وقت دچار بحران روحی یا ترس 

که الی در هوایی بارانی در  کندیم. او تصور کندیمبا الی صحبت 

هولدن مرگ را با بی  احاطه شده است. هامردهتوسط  قبرستان

. اوایل وقتی اتفاق داندیمو اتفاقات مرتبط  هالحظهثبات شدن 

داشت زمان متوقف شده و شیرینی آن لحظه  ، دوستافتادیمخوبی 

شت زمان متوجه شد که الزمه زندگی رخ حفظ شود. به مرور با گذ

 دادن تغییر در آن است. 

در راهی که ارزشش را داشته  دهدیممائوریس ترجیح  بعد از دعوا با

 .شودیم باشد، بمیرد. کم کم هولدن از خود زندگی هم دل زده

بزرگ شدن محافظت کند.  در مقابل هابچههولدن سعی داشت از 

 در دشتی بزرگ بدون کوچک یبچه هزاران کردیمهمیشه تصور 

 و خودش  کنندیمو بازی  اندشدهرها  حضور آدم بزرگی جز خودش

 

 

به آن سمت آمد بگیردش  یابچهلب پرتگاهی ایستاده است تا هر 

و نگذارد که سقوط کند. تصورش همین است که تمام روز کاری 

 :دیگویمجز این ندارد و در واقع ناتور دشت است. آنجا که 

کوچیک دارن تو یه  یبچهچن تا  کنمیمهمه ش مجسم »

کوچیک؛ و  یبچهدشت بزرگ بازی می کنن. هزار هزار 

لبههیشکی اون جا نیس، منظورم آدم بزرگه، غیر من. منم 

 رو که می یه پرتگاه خطرناک وایستاده م و باید هر کسی ی

یکی داره می دوئه و نمی  آگهیعنی  –آد طرف پرتگاه بگیرم 

. رمشیگیمدونه داره کجا می ره من یه دفه پیدام می شه و 

 «تمام روز کارم همینه. ناتور دشتم.
رمان ناتور دشت مخاطبان نوجوان زیادی دارد و با استقبال خوبی 

سالینجر مربوط  یهاداستاناز طرف نوجوانان روبرو شده است. اکثر 

نویسنده این  کندیمی که خواننده فکر به دوران نوجوانی ست. طور

دوران را دوست داشته و با خطرات احتمالی این مسیر و مشکالت 

روحی و روانی نوجوانان آشناست. هر چند دوست ندارد این دوران 

ه ب تمام شود با شناخت و آشنایی که از مخاطرات این دوران داشته

 ،شوندیمگرفتارش  که در عبور از این مسیر نوجوانان ییهابیآس

 نشان داده است. توجه

دارای صراحت در کالم است و هر چه را که  یاسندهینوسالینجر  

و سعی در سانسور  سدینویمو آنچه که هست را همانطور  شدیاندیم

یمانجام  هاسندهینوکردن بخشی از آن ندارد. کاری که بعضی از 

 خود سانسوری، در قاموس او جایی ندارد. ،دهند

سالینجر دو نظام مهم را در این رمان هدف قرارداده است. یکی  

والدین فرزندانشان  دهدیمنظام خانواده طوری که در رمان نشان 

در دنیایی متفاوت از  "اکثراً و  نندیبینمو حتی گاهی  فهمندینمرا 

 هاانسانو دیگری نظام آموزشی که  برندیمدنیای فرزندانشان بسر 

به غیر از  قدرت فکر کردن دودی محصور کرده ورا در فضای مح

 را منع کرده است. خواهندیم هاآن آنچه

در این رمان به آن اشاره کرد این  توانیماز نکات جالب دیگری که 

است که ماجرای اصلی در بازه زمانی محدود دو یا سه روز اتفاق 

با فلش بک  هاتیشخصمی افتد و برای دادن اطالعات از زندگی 

 .کندیمخواننده را با گذشته و اتفاقاتی که رخ داده همراه 

ینمرمان ناتور دشت سالینجر محدود به فرهنگ و زمان خاصی 

نوجوانی را پشت سر گذاشته یا  . برای همه کسانی که دورانشود

در حال عبور از آن مسیرند، در هر کشور با هر فرهنگ و در هر 

راز ماندگاری رمان ناتور دشت  مین مسئلهه قابل لمس است. زمانی

 ■ است.
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 «جاوید ثابتی»؛ «سرما»داستان 

 «سیده سارا مرادی»؛ «ایاز»داستان 

 «رضا مهریزی»؛ «بسملمرغ نیم»داستان 

 «سمانه کبیری»؛ «تالفی عاشقانه»داستان 

 «بنیامین نوری»؛ «دوهزار تومان ناقابل»داستان 

 «محمدعلی وکیلی»؛ «بو کردن گلی خوشبو»داستان 

 

 

 
ن

ـا
ـت

اس
د

 
 



 

 1399 خردادماه |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوهجدهمشماره    66

 «ایاز» داستان 

 «سیده سارا مرادی»نویسنده  
 

یم یزندگ یشکرت که حاال انزل ای. خداترسمیرودبار م نیاز زم

باال  یقفلِ درِ مغازه چرخاندم. کرکره را به سخت یرا تو دی. کلکنم

اش از مغازه یکنار یزدم و قد راست کردم. احمد پسرِ جوانِ مغازه

 آمد و با لکنت گفت: رونیب

آقا  هی یاومد. ول یمشتر یلینبود. خ داتونیپ روزی. دازیسالم آقا ا-

 .سادیوا منتظرتون یلیخ

 داره؟ کارینگف چ-

 نه واال، با اجازه.-

 و کتم را یبرق را زدم. کاله پشم فِیکث دِ یرا باز کردم و کل در

کنار در که حاال داشت رنگش  یکهنه یدرآوردم و به چوب لباس

دست  امدهیسرِ کوچکِ از ته تراش یکردم. رو زانیآو رفت؛یم

. دمیسرم کش یدستم را رو شتریو ب ستادمیا نهیآ ی. جلودمیکش

 شودیخودم هم باورم نم ی. حتشناختمیخودم را نم گریحاال د

ا و فکرم ج ریاست. از تصو ستادهیا یام زنکهنه یهاپشتِ لباس

ا کرد. اما ب لیبه من تحم یرحم یرا با ب ریتصو نیخوردم. رودبار ا

فکرها شدت گرفتند تا مثل االن  نیمغازه؛ ا نیبه ا میآمدنِ سل

 ازیا ینبود روزیآمد: د یکلفت مرد ینتوانم رامشان کنم. صدا

بازم  یول ادیم میدت سلاگرخان. سالم عرض شد. فکر کردم ش

 نشد. یخبر

 کردم. نگاهش

رفته رودبار خونه خاله ش.  میکار و بار داشتم. سل کمیسالم. ها، -

 بفرما.

 کرد. زانیکت من آو یرا درآورد و رو کتش

 به سرم بده. ییصفا هی ازیا-

. نشست نهیآ یبند را برداشت و دور گردنش بست و جلو شیپ

شانه و آبپاش را برداشتم و به طرفش رفتم. محکم آدامس  ،یچیق

اند آرام زمختم که پوست پوست شده یها. با انگشتدیجویم

 ذشتهسال گ یس نیا یکردم. ط شیشروع به کوتاه کردن موها

 یهاخواب نیبودم. من با ا دهیبار بود که از خودم ترس نیاول نیا

چرا خواستم  دم؟یرس نجایدستم چرا به ا یهاتر از انگشتزمخت

 باشم؟ ازیا

 خان. ازیا یآدامسش را ترکاند و گفت: تو فکر مرد

. حواسم رو پرت نکن. کشدار گفت: ستمیلب گفتم: نه ن ریز

گنده تق تق  یهالیترکاند. با آن سبتر چشم.آدامسش را محکم

 . کارش را تمام کردم و هزار تومان کمتر داد. ترکاندیم آدامس

گفت:  دهیجو دهینداشتم که با مردک بحث کنم. جو حوصله

 .ادیدستت درد نکنه، عزت ز

دسته بلند و خاک انداز را از  یتکان دادم. جارو شیرا برا سرم

 یرا از رو اشیمشک یوز موها یهابرداشتم. تکه شگاهیآرا یگوشه

وز  یزرد بد رنگ جمع کردم. من مثل آن تکه موها یهاکیسرام

در همان سال  ازیاتفاق بودم. آقا، ننه و ا کیبودم. من پس ماند 

یرفتند. آن موقع پانزده سالم بود و م ارشصت و نه، با زلزله رودب

را به هم  میهالب دمیستریکلمه مرگ را تلفظ کنم. م دمیترس

آن موقع تازه  ازیاز دهانم خارج شود. آقا و ا میبکوبم تا صامتم

 یبابو کته ک یکنار جگرک قاًیرا باز کرده بودند. دق شگاهشانیآرا

آمدند و مجبور بودم من یناهار به خانه نم یارمغان بود. ظهرها برا

 یتو یهاچون دختر آمدیکار خوشم نم نیناهارشان را ببرم. از ا

 راهن،یگلتاج گنده آمد. پ گفتندیو م کردندیام مکوچه مسخره

تا محوتر نشان بدهم. از  دمیپوشیم رهیو شلوار ت یروسر

ور ج نیدرشتم از ا کلیبودم. با ه یفرار یگلدار و رنگ یهاراهنیپ

 یشال زرشک کی ی. ننه ناهارشان را تودمیکشیخجالت م هالباس

 دهیرخ میبرا شگاهیآرا ینیریش یبرا ازیرا ا. شال دیچیپیبزرگ م

سرِ من، دور  ینبودم؛ پس به جا یمن که اهل زرشک یبود. ول

و آهسته تا خانه بدون جلب  دادمیشد. غذا را م دهیچیها پقابلمه

و ا ایمن ناراحت بود. در دن یریگ هاز گوش ازی. اگشتمیتوجه بر م

و اسمم گلتاج را به  کردیبود که من را مسخره نم یتنها کس

 شتریب خواستی. فکرم نمکردیم لیممکن تبد یآوا نیترقشنگ

گرمم شده بود. هر وقت  یانزل یسرما نیا یغرق شوم. تو هانیاز ا

 ار ی. بخارخواستیو دلم پنکه م کردمیداغ م کردم؛یفکر م

اًل اص ایبود  میهاخواب ریلم دادم. تقص یروشن نکردم و به صندل

مغازه  یرا تو شیپا یاحمق است. از وقت مِیآن سل رینه، تقص

آمد که من همان دختر زشت  ادمیگذاشت؛ برگشتم به گذشته و 

 ام.سال است که مرد شده یمختلم کرده بودند. س هایهستم. لعنت

. مثل زایا یبه کلفت ییپرمو و صدا نقد بلند، چاق، با صورت و بد

. مادرم زنمیمو نم یواقع یبا مردها . منیعبوس واقع یمردها

بد برآورده شد.  شیآرزو یو طفلک خواستیدلش دختر م یلیخ

پ تو کی شیکرد. برا یحسود یلیخ ازیآمدم ا ایمن به دن یوقت

 یو ننه الک دندیخر کهیچهل ت

 یآورده است. بچه هیهد تیرا گلتاج از شکمم برا نیگفته بود ا 

 آوار برود؛ ریز نکهیساده باور کرده بود. تا آخر عمرش تا قبل از ا

 بوده است. اشهیهد نیبهتر نیا گفتیم شهیهم

ها شد. خواب نیسنگ میهافکرها خوابم گرفت و چشم نیهم در

ام خفه توانندیها دست دارند و مدوباره شروع شدند. مثل آدم

همه شکل  میها. در خوابهاهیننه، آقا و همسا از،یکنند. دوباره ا
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است. چهره همانندشان  یبه ک یک دانمیمن م یهستند. ول ازیا

 ت:کردم گف فیننه بزرگ آن موقع ها تعر یبرا ی. وقتزندیگولم نم

باهاشون. من فقط تو رو دارم.  یننه. نر یمواظب باش گول نخور-

 .زکمی. حاال بچرخ تا موهات رو ببافم عزیمن رو تنها نذار

. برداشت یدوستش داشت خم شد و سنگ ازیکه ا یدختر لدادیگ

 دیلرز می. پاهادیگفت آخ و خند ازیزد. ا ازیسر ا یبا آن محکم تو

 و به دیلغز میپا ریز نی. زمدمی. به طرفش دوازیا دمیو داد کش

ننه؟  یدیآمد: موهات رو تراش شیخوردم. ننه بزرگم صدا نیزم

 ؟یمگه مَرد شد

 لدادیو گ ازیسر ا یرو زیچروک چپش زد. همه چ یبه گونه 

از خشم  امنهی. سدیبلندتر نعره کش نی. من داد زدم و زمختیر

 محکم تکانم داد. ی. دستدیلرزیم

 شو. داریآقا، آقا، ب-

دم را باز کر میها. چشمدمیکوب نیرا محکم به زم میو پاها دمیترس

 میهاچشم یرا رو میها. دستدمیدی. مرد را تار مستادمیو ا

موهام رو کوتاه  ایب د؟یدیدیخواب م . مرد با پوزخند گفت:دمیکش

 کن؛ عجله دارم.

 بند رفتم و دور گردنش بستم. شیشدم و به طرف پ بلند

 د؟ینیبیکابوس م نقدریا شهیهم-

 را تکان دادم. سرم

 ؟یدوا درمون د؟یدکترم رفت-

یم یاهیمدت دارو گ هیآره،  نگاهش کردم و گفتم: نهیآ یتو از

 کرد. زیتجو میماجد بن حک ی. عطارخوردم

بود که  یفضول یهااز صورتش بود. از آدم یقسمت پوزخند

 دوستشان نداشتم. مردِک فضول.

 مشکلت رو حل کنه. تونهیکه م شناسمینفر رو م هیمن -

 ؟یینجایکردم و گفتم: اهل ا شیبه کوتاه کردن موها شروع

 بهش مشکلت رو بگم؟ ؟یخوایآره. دارو م-

 بگو.-

 راحت. رد خور نداره. التیخ ؛ینیبیخواب نم گهید یبخور یوقت-

بود که  مینزد. از خدا یحرف گریلختش د یکوتاه کردنِ موها تا

 یو مثل قبل زندگ دادمیراه نم گریرا هم د می. سلنمیخواب نب

پول داد و قبول  شتری. ده هزار تومن بکردمیو فکر نم کردمیم

 . گفتم: شمارت رو بده.ردینکرد که پسش بگ

 سراغت. امیخودم م-

 گِرونه؟-

 راحت. خدانگهدار. التینه خ-

. نمیبیدر هفت روز هفته، شش شب کابوس م شود؟یم یعنی

. کاش اورندیتا بندش ب کشندیکه به نفسم پنجول م ییهاخواب

خانه ننه بزرگ نبودم  النیکاش من آن موقع، گ ایزنده بود.  ازیا

 ازیروز به اسرارِ ا کی شدینم نطوریا اگر دی. شامردمیتا من هم م

که مرد هستم. مثل  کردمینم اهرو تظ دمیپوشیم یزرشک یروسر

به خودم نگاه کردم. صورتِ آفتاب سوخته و  مرخیدزدها از ن

 باشد. بایز توانستیم شدینم نطوریا اگر دیچروکم شا

 فقط خفه شو. :دمیلب غر ریز

 کیو  دمیدمِ غروب پنج نفر را اصالح کردم، سر دو نفر را تراش تا

 را کوتاه کرد. شینفر موها

. مدیرا پوش میهاام شده بود. مغازه را جمع جور کردم و لباس گشنه

غالم،  یفروش هیبام ایو راه افتادم. از زولب دمیکش نییکرکره را پا

 یانهکه به خ یابانیخ یختم تو. اندادمیخر هیبام ایزولب لویک کی

 قفل شد. میسر نبش پاها یفروش ی. کنار روسردیرسیم رمیحق

 ییبایو لرز کردند. زن جوان ز دندیمغازه کش خلِمرا به دا میپاها

 گفت: نمودیزشت م اشانهیناش شیکه به خاطر آرا

خانمتون،  یمد نظرتونه؟ برا یزی. خب چدیسالم، خوش اومد-

 دخترتون؟

 .خوامیزنم م یکردم و با لکنت گفتم: زنم، آره زنم. برا هل

 براتون مهمه؟ ؟یچ متیگفت: ق دیخند

 ارزون باشه.-

 گذاشت و تک تک بازشان کرد. میجلو زیم یرو یتا روسر چند

 هستن. همه چل تومن. متیق هیهمه  نایآقا ا-

و  زیر یهابا گل ی. زرشکیآخر یروسر یگذاشتم رو دست

 کمرنگ. یدرشت صورت

 .خوامیرو م نیهم-

ار گذاشت. چه یرنگِ کوچک دیسف لونِینا یرا تا کرد و تو یروسر

 آمدم. رونیگذاشتم و ب زیم یرو یتا ده تومن

در را به  دیحتماً با ؛یچرخاندیقفل م یدرِ خانه را تو دیکل یوقت 

 دمیتا باز شود. در را به طرف خودم کش یدیکشیطرف خودت م

را  یرروس لونِیو نا ینیریباز شد. جعبه ش یبلند ژیق یو با صدا 

. دیایهال گذاشتم. سماور را پر از آب کردم تا جوش ب یگوشه

 ریز کی شهیهم ازیرا دانه دانه درآوردم. مثل آقا و ا میهالباس

را دم کردم و بنا به خوردن  ییشلوارم بود. چا ریراه راه ز یشلوار

ان ده یافتاد. دستم را رو یروسر. نگاهم به مکرد ایبا زولب ییچا

 هنیآ یرا درآوردم و جلو یو بلند شدم. روسر دمیچسب ناکم کش

 هیو بدنم که شب دهیرا به سر کردم. سر تراش ی. روسرستادمیا

 ی. عصباندیخندیبه من م نهیننگ در آ کیمردها شده بود مثل 

 شدم و بلند گفتم:

تونسته  یوقت نم چیه کیسر کوچ نیدرشت و ا کلیه نیا-

 زن بوده باشه. هیمتعلق به 

اشکم  یهال پرت کردم. دزدک یرا درآوردم و به گوشه یروسر 

در  کی یهای. به پشتدمیقطره اشک کش یدرآمد و زبانم را رو
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 ازیخوابم برد. ا یو خستگ یدادم. از شدت کالفگ هیقرمز و کرم تک انیم

 رودبار نشسته بود. یخانه اطیح یتو ،یصندل یرو

 نه مثل خودت از ته بزن. ایبه سر ما بزن.  یچیق هی یآبج-

 نیبا ا ی. حتیکردم آبج یو گفت: ناراحت نشو، شوخ دیته دل خند از

 سر کچلت دوست دارم.

 یدفعه درختِ تو کیکه  گشتمیام مو شانه یچیزدم. دنبال ق لبخند

 میادکردم ص یکردم. سع هینشستم و گر نیزم یافتاد. رو ازیا یباغچه رو

 میصدا خواستمی. هر چقدر که مامیرا مثل گلتاج کنم. مثلِ خودِ قبل

. تنم دمیام سوراخ شد. از خواب پرو حنجره شدیتر منازک شود؛ کلفت

. بلند شد میهااستخوان یشده بود. دستم را که تکان دادم صدا کخش

را داغ داغ خوردم  ی. چادمیدم کردم و لباس پوش یبلند شدم؛ چا عیسر

که قرار بود  یهمان مرد شگاهیراه افتادم. کنار آرا شگاهیو به طرف آرا

 فت:تنش بود. با خنده گ یبدرنگ یبود. کت آب ستادهیا اورد؛یدارو ب میبرا

 ؟یکنیمغازه رو باز م رید نقدریا شهیهم-

 کمک بده کرکره رو بدم باال. هی-

 را روشن کردم و کاله و کتم را درآوردم. چراغ

 ؟یدارو من رو آورد-

. ازیسالم آقا ا و گفت: دیمغازه کش یپسر شش ساله خود را تو یزن

 .یپسرم رو کوتاه کن یآوردم موها

 یرو یمغازه تخته چوب ی. از گوشهکردیبا ترس نگاه م یچشم ریز پسر

 گذاشتم. یصندل یدسته

 خواهر. نجایبزارش ا اریب-

تخته چوب گذاشت.  یآمد. بچه را بلند کرد و رو یبه طرف صندل زن

 نشست. یمشک یصندل یخودش عقب عقب رفت و رو

ه ک دمیمرد را د نهیآب را باز کردم تا آب پاش را پر از آب کنم. از آ ریش

 .یهست یک دونمیگوشم گفت: من م یبه طرفم آمد. از پشت تو

 .میمن ک دوننیدارم. همه م یسلمون نجایکردم و گفتم:ده ساله ا نگاهش

 .یتو زن دونمیشد و گفت: من م ترکینزد

آب را بستم و  ریاست. ش دهیرنگم پر دانستمیباره جا خوردم. م کی

 .یاشتباه گرفت . گفتم:دمیخند یالک

 گهیساعت د هی دیطرف بچه رفتم و بلندش کردم. رو به زن گفتم: بر به

 .دیایب

 آخه..-

 .لهی: تعطدمیکش ادیاعصابم از دستم در رفت و فر رشته

 لب گفت: ری. زن زدادمیبا حماقت خودم را لو م داشتم

 برو بابا...-

 طرف مرد برگشتم و گفتم: به

 .رونیتو هم گمشو ب-

را  اشقهیسرش را باال انداخت. به طرفش رفتم و  یبا سرخوش مرد

 گرفتم. گفت:

 دونن؟یخودشون م ؟یامحرم دست زدنوچ نوچ. ده سالِ به سرِ مردا ن-

 بهم گفته؟ یک یپرسیاصالً نم

 جدا کرد و گفت: اشقهیرا از  میهادست

هفته  ادتهیپامچال.  یکوچه یمادربزرگت تو هیهمسا ادته؟ی یآمل یآقا-

 ریز یخوابونده بود دهیکش هی ادتهیاومد مغازه ت و شناختت؟  شیپ

 گوشِ پدرم؟

 .دیکش رونیب نشیج بیبودم. تلفنش را از ج دهیترس

تو متظاهر  فِیتا تکل دمیو گزارش م زنمیزنگ م سیحاال به پل نیهم-

 رو روشن کنه.

 را گرفتم و گفتم: دستش

 .ی. بخدا اشتباه گرفتادینم ادمینه نکن. من اصالً -

 …ایتلفن کنم  دیبا سیبه پل ای اد؟ینم ادتیکه -

 ؟یچ ای-

 .رهیآبروتم نم یشکل نیبه نامم. ا یرو بزن نجایا ای-

 . گفتم:ختیریم نییپا میاز سر و رو عرق

 ؟یکنیم یاخاذ- 

 محضر. میفکر کن. حاال بر نطوریتو ا- 

 .ایبرو هفته بعد ب-

 ؟یو فلنگ رو ببند یتا جمع کن امیبرم هفته بعد ب ؟یزرنگ-

 …من جا-

 ؟یپدرم ای یجا مادرم-

سرش  یالکل را تو شهیحاال ش نیهم خواستی. دلم مدیبلند خند بلند

 بکوبم. اما من ترسو بودم.

 .ستین نجایسند ا یگفتم: باشه. ول 

 مغازه رفتم. در رونیسرم گذاشتم و بدون کت به ب یرا رو یپشم کاله

. از شدت آمدیرا قفل کردم. به طرف خانه راه افتادم. پشت سرم م

درست راه بروم و نه فکر کنم. در خانه را باز  توانستمینه م یجاخوردگ

هال رفتم. کشو  یرا درآوردم و به طرفِ دِاورِ گوشه میهاکردم. کفش

را تا  میدرآوردم. پاها میهایرشلواریز نیپنجم را باز کردم و سند را از ب

 .دمیدم در کش

 را به طرفش گرفتم و گفتم: سند

 وقت. چی. هیبگ یبه کس دینبا یبه نامت ول زنمیم میفردا بر-

 حله.-

 برگشت. ینشستم. به طرف در رفت ول یدرگاه دم

 درست بخوابن. توننی. خشک مغزا نمیدار یپدرم گفت تو خشک مغز-

 به طرفم خم شد و ادامه داد: -

 .یدلت بخواد مرد باش ی. حق داریواقعاً زشت-

 حاال ینکردم ول هیوقت گر چیجمع شد. ه میهاچشم یاشک تو نباریا

آوار شده بود. بلند شدم و هلش دادم. به داخل خانه رفتم.  میرو ایدن

. با برگشتم اطیرا برداشتم و تند به ح ونیزیتلو یرو یگلدان سفال

 یبه من زل زده بود. اجازه ندادم فکر کند و گلدان را محکم تو یناباور

 ی. پاختیسند ر یافتاد و خونِ سرش رو نیزم ی. رودمیوبسرش ک

آدم  توانندیکه ترسوها م دانستی. او نمخوردیچپش به شدت تکان م

. وسط هال دراز به دراز دمیهال کش یتا تو یبکشند. خودم را به سخت

. با خودم فکر کردم دمیخودم کش یرا رو یزرشک یو روسر دمیخواب

 ■را پر کرده است.  اطیحاال حتماً خونِ سرش کلِ ح
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 «دوهزار تومان ناقابل» داستان 

 «بنیامین نوری»نویسنده  
 

یا  خوردمیمچهارشنبه شب بود، مدام در رخت خواب تکان 

؛ دلیلش را هم بردینمولی اصالً خوابم  کردمیمبالشتم را عوض 

یمامّا طوری برای خودم وانمود  دانستمیم، صبرکنید دانستمینم

! به خاطر همان دو هزار تومانی است که امروز دانمینمکه  کردم

صبح بعد کالس ریاضی برروی زمین حیاط مدرسه دیدم، آن را 

برداشتم، یک کیک و آبمیوه خریدم و خوردم. فقط دو هزار تومان 

ع کردم به صلوات کافی بود تا خواب من بر هم بخورد. شرو

، این نداشت یادهیفافرستادن، ده تا بیست تا پنجاه تا صد تا، نه 

راه حل مادرم برای این شب اصالً جوابگو نبود. ساعت را دقیق 

ولی فکر کنم حوالی ساعت چهار بود که تقریباً داشتم  دانستمینم

که  شدیمداشت سنگین  میهاپلک، آرام آرام رفتمیمبه خواب 

ن پدربزرگ ناخواسته به خاطر خواندن نماز صبحش مرا بیدار ناگها

کرد. شب خانه پدربزرگ و مادربزرگم مهمان بودیم و من و بعضی 

آنجا خوابیدیم. خالصه آن شب نتوانستم بخوابم و صبح  هانوهاز 

چشمانم قرمز و متورم شده بود امّا دیگر فکر دو هزار تومانی نبود 

ه صبحانه مادربزرگم که آزارم دهد. صبح سر سفر

به صورتم نگاه کرد، اخم کوچکی بر صورتش به 

 نشانۀ توجّه کردن نمایان گشت و پرسید:

که در دهانم  یالقمه« دیشب راحت خوابیدی؟»

م اخ« نه» بود با کمک چایی قورت دادم و گفتم:

یم« برای چی؟» مادربزرگم بیشتر شد و گفت:

م از او م هدلیلش را بگویم تا شاید بتوان خواستم

کمک بگیرم، هم کمی از عذاب وجدانم کم شود ولی ترسیدم، 

که دربارۀ من دارد، یک خاطره نه  ییهاشهیاندترس از اینکه در 

 چندان جالب بوجود بیاید.

از حیاط حوالی بعد از ظهر پنج شنبه، پسر عمویم، شایان، مرا 

م پارک رفتی «بیا برویم فوتبال» صدا زد و با نشانه دستش گفت:

نزدیک خانۀ مادربزرگ و حدود نیم ساعت بازی کردیم. بعد از 

بازی رفتیم سوپر مارکت تا چیپس و دلستر بخوریم، یک لحظه 

امشب راحت بخوابم که فروشنده  توانمیماحساس کردم دیگر 

دو هزار تومنی ندارم، برید به جای دو هزار تومن یه کیکی، » گفت:

باز هم یک فکر دو هزار تومانی و یک « شکالتی بردارید و برید.

شب بدون خواب در انتظار من بود. شب به خانه خودمان رفتیم و 

این بار به لطف خستگی ناشی از بازی فوتبال توانستم سه یا چهار 

ساعت، خواب شیرین نیست و  ساعت بخوابم ولی سه یا چهار

دغدغۀ من هنوز یک خواب راحت بود. جمعه صبح، هنگام خوردن 

صبحانه، مادرم لیست خریدی به من داد و خواست تهیه کنم. 

کاپشنم را پوشیدم و به راه افتادم، هوا ابری بود و نمِ باران پاییزی 

 دیشب برروی زمین نمایان گشته بود. لیست را تهیه کردم و هنگام

بازگشت دیدم از پولی که مادرم برای خرید داده بود، هفت هزار 

تومان مانده، یک پنج و یک دو هزار تومانی، فکری به ذهنم خطور 

خیس را پشت سر گذاشتم و از  یهاجادهکرد، فوراً با پاهایم 

که در آسفالت برکه ساخته بودند، رد شدم، صدای  ییهاچاله

. به صندوق کردیمیشتر تشویق بروی آب باران مرا ب میهاقدم

معموالً  دهایخرمامان که به » صدقات رسیدم، با خودم گفتم:

هم پرسید میگم تو راه بازگشت گُمش  اگرجزئی نگاه نمی کنه، 

ولی نیرویی در وجودم مانع این کار شد به طوری که « کردم

که به  دادندیمدیگر قدرت نداشتند و پاهایم دستور  میهادست

زگردم. جمعه شب به جای تکنیک صلوات که از مادرم یاد خانه با

 ذهنی که از کارتون یگوسفندهاگرفته بودم به تکنیک شمردن 

صبح در یاد داشتم بهره بردم اّما باز هم نتوانستم راحت بخوابم. 

شنیدم  رفتیمصدای مادرم که به آشپزخانه برای تهیۀ صبحانه 

که نوید پایان شب بود. صبح شنبه 

به  خواستیمبچّه ای که  نیترالخوشح

مدرسه برود من بودم چون می تواستم با پولی 

، آن دو هزار تومان دادیمکه مادرم آغاز هفته 

را جبران کنم و خواب شیرین را به زندگیم 

را خوردم، فرم مدرسه و  امصبحانهبرگردانم، 

را پوشیدم،  میهاجورابکاپشنم را به تن کردم، 

زد و مادرم با پنج هزار تومان من را راهی کرد.  سرویس دم در بوق

به مدرسه که رسیدیم سعی کردم سریع به صندوق صدقات 

پسرک کجا میری؟ برو سر » نزدیک شوم ولی ناظم مدرسه گفت:

چشم آقا یه لحظه ... یه کاری دارم ... انجام بدم » گفتم:« صفحِت

به صف امّا ناظم مرا هل داد و من هم ناگزیر « میرم سر صف

کالسمان پیوستم. باز هم ریاضی، درسی که از آن متنفر نبودم 

، خوردینمولی عاشق آن هم نبودم. عقربه ساعت روی دیوار تکان 

عذاب وجدانم را به  توانمینمکه  دیخندیمانگار داشت به من 

نوری به » خاطر یک دو هزار تومانی خاموش کنم. معّلم پرسید:

به خودم آمدم « چرا سر جاش نیست؟؟ حواست یکنیمچی فکر 

 «مطمئنی هیچی نیست؟» گفت:« هیچی خانم ببخشید» و گفتم:

چرا خانم یه چیزی هست ... می » بعد یک مکث کوتاه پاسخ دادم:

 خواستمیم« نخیر، دَرست رو گوش بده» گفت:« تونم برم بیرون؟

که ناگهان زنگ تفریح « پرسیدین خانم؟ سؤالپس چرا » بگویم:

و من شادمان به سمت صندوق صدقات رفتم ولی حاال پنج  خورد

کردم و هنگام لیست را تهیه 

بازگشت دیدم از پولی که مادرم 

برای خرید داده بود، هفت هزار 

تومان مانده، یک پنج و یک دو هزار 

 .تومانی، فکری به ذهنم خطور کرد
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را زیر و رو کردم، خبری نبود؛ احتماالً در کیفم مانده بود، رفتم از ناظم اجازه بگیرم که به کالس بروم ولی زنگ  میهابیجهزار تومانی نبود! 

و صدای  دادیمرا از زنگ قبل کندتر تکان  شیهاعقربهی کالس خورد، این بار زنگ علوم، از علوم متنفر بودم، برعکس فارسی، ساعت دیوار

تیک تاکش که برای من به منزلۀ صدای قهقه هایش بود، بیشتر شد. باالخره بعد از چهل و پنج دقیقه که برای من چهل و پنج روز گذشت، 

ج هزار تومان را در صندوق انداختم. صدایی زنگ تفریح خورد. فوراً پنج هزار تومانی را برداشتم و به سمت صندوق صدقات رفتم و همۀ پن

ه آن کیک و آبمیوه ای ک» زنگی به گوشم خورد که صدای زنگ بازگشت به کالس نبود صدای راحتی بود، انگار روحی آمد و در گوشم گفت:

 چه حس خوبی....« چهارشنبه بعد از زنگ ریاضی خوردی، نوش جونت 

هنگامی که زنگ آخر به صدا درآمد، دانش آموزان مانند زندانیان تازه آزاد شده به سمت در خروجی راهی شدند، البته بی انصافی نکنیم من 

انه با بچّه ها گفتیم و خندیدیم، زنگ خانه را زدم و هم جزء همین دانش آموزان بودم. سوار سرویس مدرسه شدم و مثل همیشه در راه خ

داخل شدم، آنقدر خوشحال بودم که دست مادرم را بوسیدم. ناهار را خوردم و پس از کمی استراحت، برای اوّلین بار عاشقانه به سراغ 

هم آفتاب زود  کردندیمرس آغاز به کار چون هم مدا شدمینمرفتم و تکالیفم را انجام دادم. هیچ وقت از آمدن پاییز خوشحال  میهادرس

و برای کسی که عاشق روشنایی است غروب آفتاب خیلی دلگیر است امّا آن روز از دیدن غروب آفتاب لذّت بردم، غروب آفتاب  کردیمغروب 

مسواک زدم و به  بود که ییهاشبیعنی رسیدن شب، رسیدن شب یعنی خواب خوش و خواب خوش برای من یعنی آرزو. آن شب از معدود 

که به یاد آوردنش کمی برایم دردناک بود. من یک شنبۀ هفتۀ گذشته  یاخاطرهیادم آمد،  یاخاطرهتخت خواب رفتم. هنگامی که خوابیدم 

■.دو هزار تومان در حیاط مدرسه گم کرده بودم و حاال این فکر نگذاشت من شنبه شب یک خواب راحت را تجربه کنم

. 
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 «سرما» داستان 

 «جاوید ثابتی»نویسنده  
 

هوا پر بود از دود و غبار. بوی گوشت سوخته و جزغاله تمام شهر 

نمانده بود، هر کس باید  یاچارهرا پر کرده بود. برای فرار از سرما 

تا به آخرین عضو دلخواه  سوزاندیماعضای بدن خود را به نوبت 

 .برای زندگی سرد خود برسد

یم. قلب از اولین عضوهایی بود که سوزانده کردیمسرما بیداد 

اعضا  یهیبقسوزاندن  یاراده. هم گرمای زیادی داشت و هم شد

کنار آتش خود نشسته بودم و شهر آکنده از  .کردیم تریقورا 

 .کردمیمدود را نظاره و بوی گوشت جزغاله را استشمام 

 .من همین دیشب قلبم را سوزانده بودم

عظیم و گرمی داشت. هنوز  یشعلهور شد و چه چقدر سریع شعله 

. به زودی نوبت به عضو دیگرم بردمیمداشتم از گرمای آن لذت 

 شدیموگرنه آتش خاموش  کردمیم. باید زودتر انتخاب دیرسیم

 .زدمیمو من پیش از رسیدن به آخرین عضو بدنم یخ 

 .انداختیمخود را دیدم که داشت دستانش را در آتش  یهیهمسا

در حالیکه به ما خیره شده  از آن طرف خیابان یک جفت چشم

. او آخرین انتخاب خود را کرده بود و بجز شدیمبود داشت رد 

چشم، سایر اعضا را سوزانده و بدون نیاز به آتش زندگی خود را 

 .کردیمسپری 

 .کردمیمبعدی خودم فکر  یهاانتخابمن داشتم به 

که راهش را  کردیمفریاد  یامعدهسر  سر کوچه دهانی داشت بر

به فریادهای دهان  اصالًبسته بود. معده فقط به فکر غذا بود و 

 .نان داشت یالقمه. او درخواست دادینماهمیت 

سرما را تحمل کنم و  توانمیمبه آخرین عضوم که برسم دیگر 

نیازی به آتش و گرما ندارم. ولی انتخاب آخرین عضو سخت است. 

نتوانم با آن کنار بیایم چه؟  اگرخواهم بود؟  تریراضبا کدام عضو 

همچون خوردن، آشامیدن،  ییهالذتبا نداشتن  توانمیمچطور 

قدم زدن، لمس کردن، عاشق شدن و صحبت کردن و اندیشیدن 

. فکر کردم همیشه دوست شدیمشم داشت خاموش آت سر کنم؟

داشتم رژیم بگیرم و الغر شوم. چرا حال که موقعیتش فراهم شده 

 این کار را نکنم؟

به نظرم تصمیم درستی بود. تمام دستگاه گوارش را از دهان و 

و مقعد خارج کردم و انداختم در آتش. تصمیم  هارودهمری تا 

. دود قلب دادیمدود آن بوی بدی خوبی بود. آتش الو گرفت، ولی 

با اشاره و نگاهش به من فهماند  امهیهمسا .بود ترخوشمزهخیلی 

دیگر برای همیشه از لذت  دانستمیمکه انتخاب خوبی کردم. ولی 

 کنار آتش خوابم برد. با صدای .امشدهخوردن و چشیدن محروم 

یمحرکتی بیدار شدم. یک دست داشت به سرعت از کنارم فرار  

. به نظرم دست، جیب دیدویمو یک گوش هم به دنبال او  کرد

فریاد کند تا دیگران دست  توانستینمگوش را زده بود. ولی گوش 

. گرفتیمدزد را بشناسند و او را بگیرند. خودش تنها باید او را 

 .کار سختی بود

م شده بود. این بار دیگر صبر نکردم. از تصور دزد آتشم ک یشعله

شدن دستهایم، بدون تأمل آنها را در آتش انداختم و دوباره به 

 .بیدار که شدم صدای داد و فریاد شنیدم .خواب رفتم

پای بزرگی مشغول لگد زدن و له کردن زبانی در کف خیابان بود. 

و زبان  زدیم . پا فقط لگدکردیمخون از سر و روی زبان فوران 

این صحنه از خیر پاها هم گذشتم و آنها را به  یمشاهدهبا  .ناله

 .آتش کشیدم

دیگر از من فقط مغز مانده بود و جهاز تناسلی. باید بین آنها 

مغز را به آتش بکشم و تا  توانستمیم .کردمیمآخرین انتخاب را 

 .با جهاز تناسلی خوش باشم امزنده

جهازهای تناسلی زیادی دیده بودم که بی دغدغه در کنار هم 

یم. البته زود از هم خسته برندیمهستند و از وجود هم لذت 

و سراغ  کنندیمشریک خود را رها  فوراًو  انددغدغه، ولی بی شدند

 .روندیمدیگری 

دیروز به آلت شدن رضایت داده بود و امروز  امهیهمسا اتفاقاً

 کردیمخوشحال در خیابان به یک جهاز تناسلی خانم ابراز ارادت 

تا نظرش را جلب کند. او همیشه چرب زبان بود. مطمئنم که 

 .او را خام کند شودیمموفق 

تا آتش  .تصمیم نهایی را بگیرم. باید باز هم فکر کنم توانمینم

 .دارمروشن است فرصت 

. شدمیمهم خالص  از اندیشه و وجدان سوزاندمیممغزم را  اگر

ینمبیهوده خسته شده بودم. این دو به هیچ کار  دیگر از این دو

 .کنندیمرا بیشتر  هادغدغهو غصه و  غم . فقطندیآ

ولی زندگی آلتی هم لطفی برایم نداشت. خیلی محدود و یکنواخت 

تا آتش هست فرصت برای  فعالً .دیرسیمو بی معنی به نظرم 

 .تصمیم گیری دارم. شاید آخرین لحظات فکر کردنم باشد

جواب داده بود. چون آویزان و افسرده کنار  امهیهمساچرب زبانی  

دیوار ایستاده و به زمین خیره شده بود. دیگر سنی از او گذشته. 

طول بکشد از این وضعیت خارج شود و  یاهفتهیک  کنمیمفکر 

آتشم دارد خاموش  .اره شق و رق، شروع به چرب زبانی کنددوب

 ■ م.باید زودتر تصمیم بگیر. شودیم
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 «مرغ نیم بسمل» قصه 

 «رضا مهریزی»نویسنده  
  

 دل مستم چو مرغ نیم بسمل

 به دام چون تو دلداری فتادست

 }عطار نیشابوری{

جوجه مرغابی، از وقتی که سر از تخم درآورده بود و خود را 

شناخته بود، همیشه یک چیزی برای عذاب دادنش وجود داشت، 

 کشیدن شناخته بود.اصالً خود را با عذاب 

که برادر  یاجوجهاو مادرش را خیلی دوست داشت همچنین چهار 

و سه خواهرانش بودند؛ اما همیشه میان خودش با آنها تفاوت قائل 

بود. از آنها بود ولی از آنها نبود. گویی یک تفاوت اساسی با آنها 

داد. جوجه مرغابی داشت ولی خودش آن را درست تشخیص نمی

دانست آن چیز چیست؟ گشت اما نمینبال چیزی میهمیشه د

همیشه منتظر بود، منتظر یک اتفاق بزرگ، اما 

دانست آن اتفاق بزرگ چیست؟ همیشه نمی

دانست دلیل این همه اضطراب داشت اما نمی

اضطراب و تشویش چیست؟ همیشه از همه 

دانست چرا گالیه داشت و معترض بود، اما نمی

تی همه چیز و صداقت اینگونه است؟ به درس

همه کس، حتی خودش، شک داشت اما 

دانست چرا اینجوری است؟ جوجه مرغابی نمی

دانست برای چه کسی؟ گاهی هم دلش بی دلش تنگ بود اما نمی

سوخت، طوری که تمام جانش جزغاله جهت در آتشی نهانی می

 شد ولی دلیل آن، معلومش نبود.می

دانست این حاالت و تر، جوجه مرغابی نمیها مهماز همه این 

هایش چه موقع سپری ها و سوختنها و رنج کشیدنتشویش

شود. جوجه مرغابی شود و او برای همیشه راحت میمی

 دانست برای رها شدن و راحت شدنش چه باید بکند.نمی

رار فچندی بود که فکری به سرش زده بود. تصمیم گرفته بود که 

دانست آیا این فرار سودی دانست به کجا؟ و اصالً نمیکند اما نمی

دانست به کجا باید بگریزد؟ خسته بود با دارد یا نه؟ و اساساً نمی

کرد ولی همیشه ای بیش نبود و کار چندانی هم نمیاینکه جوجه

ها از این همه خسته بودنش هم خسته خسته بود خیلی وقت

 ی نداشت.شد اما راه نجاتمی

باالخره تصمیم به فرار گرفت؛ روزی به دور از چشم مادر و برادر 

ای که جایگاهشان بود گریخت و به سوی و خواهرانش از برکه

ای که اوصافش را از زبان مادرش و مرغانی دیگر شنیده بود، برکه

جوجه مرغابی شبانگاه به برکه جدید رسید. برکه زیباتر  روانه شد.

ز برکه خودشان بود. البته شاید هم نبود اما به چشم و دلپسندتر ا

 نمود.او اینگونه می

جوجه مرغابی کمی دور و بَر برکه جدید با شادی و غرور خاصی، 

آمد، چرخید. احساس خیلی خوبی داشت که گاهی به دلش می

پس از مدتی چرخش و گردش تصمیم گرفت شب را در همانجا 

اش و بی آگاهی دور از خانواده بخوابد، این اولین باری بود که

ماند. سرش را به زیر بالش برد و کمی ایشان، شب در جایی می

 آرام گرفت

جوجه مرغابی هنوز چندان جای خوش نکرده بود که سر و صدایی 

او را از خواب بیدار کرد یک گربه وحشی ولی زیبا، به سویش 

داد. جوجه مرغابی زد و چنگ و دندان نشان میآمد و نعره میمی

تا او را دید هول و هراس همه هستیش را فرا 

گرفت و ترسان و لرزان شروع به فرار کرد ولی 

 آمد.دنبالش می گربه

دوید و به سویش پنجه گربه وحشی دنبالش می

دوید انداخت. جوجه مرغابی بال بال زنان میمی

که ناگهان پنجه گربه به زیر بالش کشیده شد 

دردی شدید تمام وجود جوجه مرغابی را فرا 

گرفت. در همین گیرودار بود که مشاهده کرد 

و وقتی نزدیک شد، با آید ها میجغدی هو هو کنان به سوی آن

گربه درگیر شد. اما در میانه جدال جغد و گربه، جغد به اشتباه با 

منقارش بر سر جوجه مرغابی کوبید و دردی جدید مرغابی را فرا 

گرفت. مرغابی نه آن زمان و نه هیچ وقت دیگر نفهمید درد پنجه 

گربه به زیر بالش شدیدتر است یا درد منقار جغد بر سرش؟! جوجه 

مرغابی بیهوش به زمین افتاد ... پس از چندی جغد توانست گربه 

 وحشی را فراری دهد و هو هو کنان پرواز کرد و رفت.

جوجه مرغابی که روی زمین افتاده بود به سختی بلند شد و به 

سمت برکه خودشان راهی شد. این اولین باری بود که امیدش 

 شد.نومید می

درش که بسیار نگرانش شده بود، وقتی به برکه خودشان رسید، ما

شروع کرد به دعوا و عتاب و خطاب که تا این هنگام کجا بودی؟ 

چرا دیر کردی؟ و... ولی جوجه مرغابی سرش را پایین انداخت و 

چیزی نگفت. مادر که حال و روز ِ زار و نزار او را دید دیگر چیزی 

 نگفت. پس از مدتی برادران و خواهرانش دورش جمع شدند و

شروع کردند به پرسیدن ما وقع، ولی او جوابی نداد. یک خواهرش 

 کمی سرزنشش کرد ولی مادر جلویش را گرفت و نگذاشت ادامه 

 

جوجه مرغابی هنوز چندان جای 

خوش نکرده بود که سر و صدایی او 

را از خواب بیدار کرد یک گربه 

د آموحشی ولی زیبا، به سویش می

زد و چنگ و دندان نشان و نعره می

 داد.می
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خالصه جوجه مرغابی آنشب را  دهد و دیگر کسی چیزی نگفت.

 گذراند.

فردا صبح شد. دیگران همه خاطره دیروز را فراموش کرده بودند 

ز خاطره برایش زنده بود جوجه در حالیکه جوجه مرغابی هنو

مرغابی ناراحت شد و به برکه آب خودشان رفت و در جایی از آب 

دید کنار یک نیلوفر آبی، شروع کرد با خود که کسی او را نمی

سخن گفتن و از دست همگان نالیدن و دشنام دادن. کسی دیگر 

به او توجهی نکرد و حتی مالمتش هم نکرد و او هم بی توجه به 

کرد و گاه زخم سرش را که کار جغد بود ران با خود نجوا میدیگ

می مالید و با اینکار کبا زخم بالش که کار گربه زیبا بود به هم می

ای برای او بودند. وَر رفتن با دو زخم تفریحات تازه یافتالتیام می

داد و هم خوشنودش زخمهایش هم عذابش می

 .بردا میکرد از این ناسازگاری نهایت لذت رمی

ها گذشت اوضاع به همان منوال بود مدت

جوجه مرغابی روزها به کنج دنجی در برکه آب 

کرد و از درد رفت و با زخمهایش بازی میمی

شد و دیگران هم مشغول کشیدن مشعوف می

رد. ککار خودشان بودند کسی به او توجهی نمی

 خواند.فقط مادرش موقع غذا او را فرا می

های جوجه مرغابی دوباره داشت دردها و غم

گرفت. جوجه مرغابی از خودش و در خودش خیلی رنج اوج می

دانست برای رها برد، هیچ کس نبود که به دادش برسد، نمیمی

 شدن از غمهایش چه باید بکند،

شد حاال سنش جوجه مرغابی خو گرفته با غمهایش، بزرگ می

ن آموخت برای همییبجایی رسیده بود که باید مسائل زندگی را م

د آمدنمادر، او را گذاشت در کالس درسی که پرندگان دیگر هم می

 معلم کالس یک هدهد پیر بود.

خواست برود هیجان داشت جوجه مرغابی به کالس درس که می

هایش تمام شود. اما مدتی که و امید داشت که در فضای تازه، غم

در کالس درس گذشت احساس کرد چیز زیادی تغییر نکرده، او 

ن توانست با دیگر پرندگاکرد اصالً نمیهمیشه احساس تنهایی می

رابطه برقرار کند چه برسد که بخواهد با آنها دوست شود و همیشه 

در اضطراب و واهمه بود همیشه منتظر یک اتفاق بد بود. همیشه 

کرد معلم نیز احساس خاصی نسبت به معلم داشت احساس می

جوجه مرغابی در کالس گهگاهی مورد  دارد.به او احساس خاصی 

گرفت از خیلی تمسخر و گاه هم اذیت و آزار باقی مرغان قرار می

دانست چه کار باید بکند؟ همیشه به از آنها متنفر بود اما نمی

کرد در درون خودش احساس امنیت درون خودش فرار می

س ترسید. در کالترسید خیلی میکرد از دیگران میبیشتری می

درس از فرط درد و عذاب ِ زخمهایش و تنهاییش و ترسش از هم 

صنفانش، هرگاه که کسی نبود زخم سرش را با زخم بالش نوازش 

 گرفت.داد و از این درد کمی التیام میمی

اش های درونیشد ولی حالتتر میجوجه مرغابی بزرگ و بزرگ

 کرد. خیلی تنها بود.تفاوتی نمی

چندی بود که اتفاق جدیدی افتاده بود یک تذرو جوان ماده وارد 

کالسشان شده بود. جوجه مرغابی که حاال خودش هم جوان شده 

 تواند با دوستی کردنکرد که میبود به او عالقه مند شد؛ فکر می

با او کمی آرامش و خوشی بیابد. تذرو جوان ماده خیلی زیبا بود، 

یا دانست که آو او عاشق او بود اما نمی دلفریب بود، دلنشین بود؛

ا ب اگرکرد او هم عاشق او هست یا نیست؟ مرغابی جوان فکر می

دانست چگونه باید رود اما نمیاو باشد غمهایش پر می زند و می

با او باشد چگونه باید عشقش را با وی در میان 

 گذارد.

بارها سعی کرده بود که به او نزدیک شود و ابراز  

ترسید همیشه کرد میقه کند ولی جرات نمیعال

ترس داشت همیشه واهمه داشت همیشه دودل 

بود همیشه شک داشت. تذرو جوان ماده گاهی 

کرد و این عالقه او را زیر چشمی به او نگاه می

کرد چند بار آهنگ کرد که از عشقش بیشتر می

پرده بردارد ولی باز ترسید، جرات نکرد، تردید 

ها ذرو جوان همیشه جلوی چشمش بود حتی شبداشت چهره ت

شد قبل از هر ها که بلند میدید و صبحخوابید او را میکه می

دید. همیشه منتظرش بود همه جا چشم چیز چهره او را می

کرد اوست و هر جا که دید فکر میانتظارش بود هر کس را که می

 گشت.رفت دنبال او میمی

ا یکی دیگر دوست شد و رفت؛ رفتند باالخره تذرو جوان ماده ب 

که ازدواج کنند و مرغابی جوان تنهای تنها ماند. دیگر حتی رویش 

دانست کجا رفتند. او هیچ را ندید و در حسرت رویش ماند. نمی

خواست کمی کرد هروقت که میگاه تذرو جوان را فراموش نمی

خزید و زخم سرش را زیر بالش ای میفراموشش کند به گوشه

کرد. این درد و عذاب او را از یاد برد و با زخم سرش نوازش میمی

 کرد.دردهای دیگرش راحت می

رد کرفتن جوجه مرغابی ماده ضربه سنگینی به او بود باور نمی

کسی که امید داشت از اندوهش بکاهد این چنین بر اندوهش 

 شد.بیفزاید این دومین باری بود که امیدش نومید می

اش بسیار پیرتر از سن جوانش ضربه خورد بود چهرهدیگر خیلی 

داد. مرغابی جوان دیگر خیلی غریبه بود حتی در خانه نشان می

خودشان هم غریبه بود کنار برادر و خواهرانش هم غریبه بود تنها 

در کالس درس هدهد پیر که معلم بود روزی  امیدش مادرش بود.

 ایام جوانیش به  ِاز کوچ گفت و از خاطرات خوش خودش از کوچ

گرفته با  جوجه مرغابی خو

شد حاال سنش غمهایش، بزرگ می

بجایی رسیده بود که باید مسائل 

آموخت برای همین زندگی را می

مادر، او را گذاشت در کالس درسی 

آمدند که پرندگان دیگر هم می

 معلم کالس یک هدهد پیر بود.
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همراه دیگر مرغان گفت و دل مرغابی جوان را به تاب و تب 

ای از مرغان اول پاییز کوچ انداخت. هدهد پیر گفت که دسته

تواند با آنان همراه روند و هر کس که بخواهد میکنند و میمی

 ای را در ذهن مرغابی جوان رویاند: کوچ.شود. این حرف، فکر تازه

تواند از شدت تنهایی و غمهایش بکاهد؟ شاید کردن می آیا با کوچ

ست تواندر جایی دیگر و میان افرادی دیگر و در فضایی دیگر، می

کمی استخوان سبک کند و اندکی آرام بگیرد و لختی از اندوهش 

 بکاهد.

روز بعد در مورد کوچ از هدهد پیر پرسید و هدهد باز از خاطرات 

ت. شب هنگام مرغابی جوان از های کوچیدن گفخوشش و خوبی

مادرش راجع به کوچ پرسید مادر هم بی خبر از همه جا، کوچیدن 

شد که تنها چاره را ستود. کم کم مرغابی جوان داشت امیدوار می

کار او در کوچیدن و رفتن است. مرغابی جوان روزهای بعد باز هم 

 شراجع به کوچ از هدهد پیر و دیگران پرسید و سرانجام تصمیم

کرد کوچ عالج همه دردهایش بود. اما تا را گرفت باید کوچ می

 رد.کفصل کوچ هنوز مدتی مانده بود و او باید تا آن زمان صبر می

مرغابی جوان دیگر درس و مدرسه را رها کرد و برای اینکه تا فصل 

ای داشته باشد در کارگه درودگری دارکوبها مشغول کوچ سرگرمی

کرد و اجر و مزدی ای دارکوبها پادویی میبه کار شد مرغابی بر

رد بگرفت ولی همواره از صدای نوک کوبیدن دارکوبها رنج میمی

 ها صدای طنینکوبند. شبگویا دارکوبها بر سر و مغز او نوک می

داد ولی نوک دارکوبها در سرش بود و همین بسیار آزارش می

دان بر جگر کرد و دنای نداشت باید تا فصل کوچ تحمل میچاره

رفت ای در برکه آبی میگذاشت. وقتی بیکار بود به کنج کرانهمی

غرید و گاه زخم کرد به ناله و زاری و از دردهایش میو شروع می

کرد تا دردهای کشید و دردی ایجاد میسرش را به زخم بالش می

 دیگرش فراموشش شود.

 ت زمانبا هر جان کندنی بود تا فصل کوچ صبر کرد در این مد 

با مادرش و نزدیکانش از سر و برگش برای کوچیدن پرده برداشت 

و از همه به جز مادرش تحسین شنید اما مادرش با او مخالفت 

کند اما او کرد و گفت کوچ مشکلی از مشکالت او حل نمی

ضع توانست آن ورفت دیگر نمیتصمیمش را گرفته بود و باید می

رفت به فراد را تحمل کند باید میو روز را و آن زندگی را و آن ا

 جایی جدید.

به هر روی مرغابی جوان منتظر دسته مرغانی بود که به سوی 

رفتند. دسته مرغان به رهبری مقصد کوچ خود در مغرب می

فالمینگو بال آتشی رسیدند و مرغابی جوان بدانها ملحق شد و 

 .مادرش را با چشم اشک آلود تنها گذاشت و همراه آنها رفت

مرغابی جوان گرچه در میان دسته مرغان مهاجر تنها بود و این 

داد اما کوشید با غاز جوانی، که هم سن و غم غربت آزارش می

آمد و به سال خودش بود، دوست شود. از او زیاد خوشش نمی

صداقتش شک داشت، ولی به هر روی با او دوستی کرد اما بر 

ن احساس تنهایی خالف این دوستی ظاهری باز مرغابی جوا

کرد که آن غازک قصد تحقیر و خوار کردن او کرد و فکر میمی

کرد همه به داد. همچنین فکر میدارد. و این احساس آزارش می

نگرند مخصوصاً از نگاه رهبر مرغان، طرزی خاص بدو می

فالمینگوی بال آتشی، به شدت ترس و تنفر داشت نگاه بال آتشی 

آزرد. اما باید تحمل خورد و میند و میسوزاتمام وجودش را می

 کرد چاره دیگری نداشت.می

چند روزی گذشت مرغابی جوان خسته شده بود ولی هنوز تا 

پرسید جوابی مقصد روزهای زیادی مانده بود از هر کسی که می

ه گفت: یک هفتگفت: دو روز. یکی میشنید یکی میمتفاوت می

کس جواب درست و حسابی  گفت: ده روز. خالصه هیچدیگری می

داد و این رنج و نگرانی و اضطراب مرغابی جوان را بیشتر به او نمی

 کرد.می

دو سه روز دیگر هم با همه خستگی و سختی پرواز کرد؛ اما دیگر 

خیلی خسته شده بود هم از زحمت راه فرسوده بود و هم از رفتار 

اد د بکند؟ یدانست چکار بایدیگر مرغان سرخورده و افسرده؛ نمی

های مادرش افتاد که او را از کوچ منع کرده بود. دلش برای حرف

اش مادرش خیلی تنگ شده بود. باالخره مرغابی تسلیم خستگی

شد و تصمیم گرفت بیش از این نرود لذا از دسته مرغان جدا شد 

و تصمیم گرفت که باز گردد. و دسته مرغان را وا گذارد بسیار 

مرغان که متوجه واماندن او شدند، هر کدام  خسته و گرسنه بود.

سخنی از ره نصیحت به او گفتند و او را از نشستن و ماندن نهی 

کردند حتی بال آتشی نیز علی رغم تصورش، او را نصیحت کرد. 

اما مرغابی جوان به حرف آنها اعتنایی نکرد و تصمیم گرفت که 

ش، غاز، هم آنها را ترک کند.. مرغابی جوان وقتی دوست ظاهری

او را ترک کرد، روی شاخه درختی نشست. مرغابی جوان که از 

جرگه مرغان وا مانده بود و تک و تنها شده بود حاال دچار ترس و 

هراس زیادی گشت و نسبت به راه بازگشتش هم واهمه داشت 

ضمن اینکه گرسنه هم بود. با چشمانش کمی دنبال آب و غذا 

تی دانه دید به سمت دانه پرواز گشت ناگهان متوجه زمین شد مش

 کرد، ولی ناگهان دمش در میان دامی سخت، گرفتار شد.

مرغابی جوان شروع به پر و بال زدن کرد تا بلکه رهایی یابد اما 

ای نداشت مرغابی هر چقدر توانست بیشتر بال و پر زد اما فایده

ره به جایی نبرد ترس و اضطراب تمام وجودش را گرفت. حاال هم 

عنی حرف مادرش را که او را از کوچیدن نهی کرده بودن فهمید م

و هم معنی حرف کسانی که او را از ترک کردن دسته مرغان منع 

شد گویا تر میزد دام سختکرده بودند فهمید هر چقدر بال می

ای نداشت بال زدنش بیخود بود. مرغابی که دام را سخت فایده
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کمی از آنها خورد و بعد باز  دید تصمیم گرفت از غذاها بخورد و

ای نداشت. هیچ کس نبود که شروع به پر و بال زدن کرد اما فایده

به دادش برسد هیچ کس. مرغابی جوان که وضع را چنین دید، 

های سر زخمیش را زیر بال زخمیش برد و شروع کرد با زخم

برد و درد کشید لذت میاش بازی کردن از دردی که میکهنه

 کرد.کرد و همین کمی آرامش میاندکی فراموش می تنهایی را

آن روز گذشت و روز تازه رسید. مرغابی همچنان با بال بال زدن 

 کرد خودش را نجات دهد اما سودی نداشت.سعی می

روز سوم فرا رسید در این روز هم مرغابی کوشید از دام فرار کند 

 د.کرلوه میتر جزد کارش بیهودهاما هر چقدر بیشتر بال بال می

زد و بال بر همین منوال روزها گذشت و گذشت و مرغ بال بال می

 اشای نداشت. در این مدت علی رغم میل باطنیزد و فایدهبال می

با دو جوجه تیغی دوست شده بود که آنها از سر دلسوزی و ترحم 

آوردند، گرچه هنگام غذا آوردن و دادن، برایش کمی غذا می

کردند و ی خود را در جسم نحیف مرغابی فرو میهاناخواسته تیغ

افزودند ولی به هر حال خوردن آن اندک مایه غذا، بر دردش می

داد. دیگر از بال بال زدن کمی توان برای زنده ماندن به تنش می

کرد تا خسته شده بود اما هر از چندگاهی این کار را تکرار می

 شاید راهی به رهایی یابد.

گذشت و مرغابی در دام بود خیلی خسته شده روزها گذشت و 

کرد صیاد هر چه زودتر بیاید و از بند نجاتش بود. دیگر آرزو می

دهد هر چند بعد از آن سرش را قطع کند. اما افسوس که صیاد 

 نیامد و هیچ خبری از کسی که دام را گذاشته بود نشد.

 ائمزندگی مرغابی جوان شده بود بال بال زدن و خسته شدن و د

حسرت گذشته را خوردن و با زخمهای کهنه بازی کردن، 

 هایی که گویا قصد بهبودی نداشت.زخم

چند وقتی بر همین منوال گذشت مرغابی دیگر در تمنای مرگ 

ای نداشت کرد اما فایدهزد و هر لحظه آرزوی مرگ میله له می

 لدیگر حتی کسی نبود تا او را به آرزوی مرگ برساند و از این با

بال زدن نجاتش دهد. حال حسرت و هوس مرگ هم به دیگر 

سوزاند اضافه شده بود ولی فرشته اش را میحسرتهایی که سینه

مرگ، این آرزو و حسرت را هم بر دلش گذاشت و این سومین 

 شد.باری بود که نومید می

مرغابی جوان خسته خسته بود و برای مادرش هم خیلی دل تنگ 

چی تنگ شده بود و حسرت آن روزها را  بود. دلش برای همه

شد تا به دیدار کرد ایکاش از این بند رها میخورد. دعا میمی

یاران نه چندان مهربان نائل شود یا حداقل مرگش برسد اما این 

ای نداشت و گویا همه او را فراموش کرده بوند و دیگر دعاها فایده

 برسد. شنیدند. هیچ کس نبود به دادشصدای او را نمی

مرغابی روزها را چون مرغ سر کنده با بال بال زدن و جان کندن 

گذراند. اما بعد از چند وقتی گشایشی در و گاهی دشنام دادن، می

 کارش شد.

سه فاخته روی شاخ درخت بزرگی در نزدیکی دامگه وی، نشسته 

بودند و شروع کرده بودند به کوکو خواندن. مرغابی آنها را که دید 

زد و فریاد خواست. بسیار فریاد کشید تا باالخره متوجه اش فریاد 

ای که مرغابی در آنجا ها به طرف پایین و به سمت بیشهشدند. آن

ای از حال و روز و گرفتار دام بود آمدند. پس از نشستن بر شاخه

ماجرای مرغابی پرسیدند و مرغابی جوان هم پاسخ داد آنها شروع 

کردند مرغابی جوان از مالمت متنفر  به نکوهش و سرزنش مرغابی

کرد، از آنها بود، زیرا خودش به اندازه کافی خویش را مالمت می

خواست بجای سرزنش بیایند او را از دام برهانند. سه فاخته آمدند 

و به سختی دمش را از الی دام بیرون آوردند و نجاتش دادند. 

 ها گفتندهگنجید. فاختمرغابی از خوشحالی در پوست خود نمی

 توانند همراهروند و میایشان هم به حوالی خانه و برکه اولیه او می

هم شوند ولی مرغابی گفت اآلن توانایی پرواز ندارد و باید کمی 

ها، مرغابی همراهشان نشد و استراحت کند علیرغم اصرار فاخته

 همانجا ماند تا بعد به تنهایی رهسپار شود.

مرغابی جوان پس از پر زدن و رفتن آنها، احساس خاصی سراغش 

انست ددانست چه باید بکند آن شب خیلی فکر کرد نمیآمد نمی

دانست اصالً با بازگشتش با چه رویی به خانه باز گردد و نمی

شود یا نه؟ آن شب جان کند و فکر کرد و فکر مشکلش حل می

باز  اگردانست ود و نمیکرد و جان کند. بسیار مردد و دو دل ب

شود یا باز هم باید غصه بخورد و اذیت گردد حال و روزش بهتر می

 و آزار ببیند.

باالخره صبح شد و مرغابی که دیشب را به سختی گذرانده بود اما 

به نتیجه نرسیده بود و هنوز مردد بود. آهسته آهسته به سمت 

دام نهاد و دام دام رفت و با شک و تردید تمام دمش را در میان 

دمش را گرفت. مرغابی وقتی مطمئن شد که دیگر راه گریز ندارد، 

شروع کرد به بال بال زدن و بال بال زدن و تالش برای رهایی 

 یافتن.

بال بال زد و باز هم بال بال زد و جان کند و باز هم جان کند اما 

د. بررهایی نیافت از اینکه دوباره گرفتار عذاب شده بود، لذت می

به هر روی رنج کشید و زجر کشید و گریه کرد و افسوس خورد و 

حسرت برد اما هیچ کس نبود که به دادش برسد هیچ کس. 

توگویی حسرت خوردن و شک داشتن و مضطرب بودن و خالصه 

سوختن و زجر و شکنجه دیدن سرشت و سرنوشتش بود که از 

ن هم ای می زید و ایدست آن گریزی نداشت، هر کس به گونه

 ■ نحو زندگی او بود.
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 «بو کردن گلی خوشبو»کوتاه  داستان 

 «محمدعلی وکیلی»نویسنده  
 

ای بیمارستان آخرین لحظات عمر آقای ذوالعلی پشت اتاق شیشه

گذشت، که حاال پنجاه و چهار سال و اندی داشت به سرعت می

های مادر را محکم چسبیده بودند و طوری محبوبه و مرتضی دست

 شوند،دارنداز محبت پدر خالی میمی فشردند انگار که کم کم 

ها را چگونه های کوچکش چه بگوید و آندانست به بچهمادر نمی

ها هم ترجیح داده بودند که به از گریه ساکت کند. خاله عمه

ای بیمارستان نیایند، اما عموی پیرشان که حاال پشت دیوار شیشه

نها د و تاتاق چنباتمه زده بود و سرش بین زانوهایش فرو رفته بو

خورد و معلوم هایش تکان میشد، شانهموهای سپیدش دیده می

کند. چند تایی از اقوام و آشنایان هم ایستاده شد که گریه میمی

 ای دوختهبودند، هرکدام به نحوی، ولی نگاهشان به اتاق شیشه

کرد که نیازی به اصرار برای وارد شدن در بود. کسی احساس نمی

د، اصالً چنین کاری ممکن نبود. همین چند ای باشاتاق شیشه

دقیقه پیش بود که بیمار که مثل شبحی روی تخت افتاده بود 

ای هم نداشت باز کرد های بی فروغش را که حاال نور دیدهچشم

خواست به هایش را تکان داد، خیلی دلش میواز داخل اتاق دست

نم ای مثل خابا ماسک چقدر خوشکل شده»کتی خانم بگوید: 

ان هایش تکآمد. ناگهان لباما صدایش از گلو بیرون نمی« دکترها!

 .رسید گفتخورد و چند کلمه نامفهوم که به گوش هیچکس نمی

هرکس یک قدم جلوتر آمدوخودش را به شیشه چسباند. اما دیگر 

ها و اشاره دست بیمار خبری نبود. عمو جان از تکان خوردن لب

امید شد، کم کم به سخن آمدو  که از زنده ماندن برادرش نا

تند گریسمحبوبه و مرتضی را که حاال در انتظار مرگ پدرسخت می

در بغل گرفت و با نوازش از محوطه بیرون بردو دلداری دادو گفت: 

عزیزانم نگران نباشید، هنوز معلوم نیست چه بشود و امید هست »

در این لحظه  دانستند کهها میاما او ومادر بچه« که او زنده بماند.

برای بیمارشان موهبتی بهتر از مرگ نیست چون او را از تحمل 

کرد. اما عمو جان با دردهائی شدید و طاقت فرسا آسوده می

ها داستان بیماری خودش صدایی آرام و سنگین برای دلداری بچه

را که چندی پیش به بیماری سرطان مبتال شده بود وحاال شفا 

 .کردیافته بود بیان می

ها های گردان آمبوالنسدر محوطه ورودی بیمارستان چراغ 

روشن بود و انگار منتظر آوردن جسدها بودند. در داخل سالن 

ها و ها با ماسکورودی اقوام و آشنایان بستری شده

هایشان دور ازهم و بارعایت فاصله نشسته بودند و در دستکش

گرفتند. سا عت یها مرتب خبر ممورد بیمارانشان از خدمات رسان

گذشت اما به ها از وقت مالقات دیگر بیماران بیمارستان می

شد. نزدیک غروب بود کتی خانم کس اجازه مالقات داده نمیچهی

که رنج ازدست دادن همسرش بیقرار ش کرده بود مرتباً تا ته 

 ای یکبار صدایگشت. هر چند دقیقهرفت و دوباره بر میسالن می

کرد به گوش که محوطه بیمارستان را ترک میآژیر آمبوالنسی 

رسید. همراه با این آژیرها تعدادی از بستگان بیمارها محوطه می

 کردند.بیمارستان را ترک می

اش سر رفته بود با اشاره دست یکی از کتی خانم که حاال حوصله

 ها را صدا زدو انعامی در جیب پیراهنش گذاشت وگفت:خدماتی

 «خدا بپرسید که بیمارما چه وضعیتی دارد.آقا! برای رضای »

 «پرسم.چشم! مادر جان چشم از جایتان تکان نخورید الساعه می»

باد اسفند ماه هنوز سردی خودش را داشت اما دامنش را که از 

شد و بر درو کرد گرد و خاک زیادی به پا میروی زمین جمع می

خانم  ی کتیشد. هنوز صحبت تلفندیوار سالن انتظار کوبیده می

و عمه خانم تمام نشده بود که عمه خانم جلو سالن انتظار ازتاکسی 

 پیاده شد.

راننده آژانس پایین شدو درب تاکسی را برای عمه خانم باز 

اش را به هم مالید وسپس با کردودست های الغر و سرما زده

اسپری الکل که داخل ماشینش جا داده بود ضد عفونی کرد و 

 ل حاج خانم را ضد عفونی کرده تحویلش داد.بعدهم بقیه پو

عمه خانم هم وقتی وارد سالن شد به شتاب سکوت را درهم 

زد و توی های عمه خانم که حاال برادر برادر میشکست ناله

کوبید، بریده بریده و از زیر ماسک گنگ و اش مشت میسینه

ا رها نامفهوم بود. مدتی به اطرافیانش خیره شد، مثل اینکه آن

کرد. برایش چای آوردند او چای را با عصبانیت پس زد ورانداز می

 و با صدای حزن انگیزی گفت:

من خیلی عجله دارم ... باید هرچه زودتر برادرم را ببینم این همه »

 «ام که فقط اورا ببینم.راه با آژانس آمده

عمو جان خواهرش را در آغوش گرفت واورا با آرامی از داخل سالن 

 ار بیرون برد.انتط

کوشید که خود را در آفتاب و حاال مردی که هرچه بیشتر می

زد، ایستاد وعطسه می کردو خواهر خواهر میبکشاندوگاه می

خواست که داخل سالن انتظار شود، اما نگهبان بیمارستان می

متوجه ورودش که شد با اشارات تند وتحکم آمیز و با رعایت فاصله 

وارد سالن نشود. محبوبه و مرتضی که اورا متوقف کرد، که 

چشمشان به دایی جان افتاد مامان جون را خبر دار کردند و به 

مالقات دایی جان شتافتند و همگی باهم از دو طرف شیشه سالن 

ها گریه و زاری کردند و همدیگر را دلداری دادند. با و جودیکه سال
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ها دایی جان گذشت، در ذهن بچهاز آخرین دیدار با دایی جان می

همان قیافه همیشگی را داشت. صورت استخوانی و قد باریک و 

 بلند با موهای جو گندمی وسبیلی که حاال کامالً سفید شده بود.

ای یکبار بعد از آنکه صدای آژیر آمبوالنسی بلند هر چند دقیقه

ای از سالن گردید، ناگهان از گوشهمی شدواز محوطه خارج می

ن همراهان بیماری که خبر مرگش را انتظار صدای شیو

ماره دویدند و ششد. به طرف تابلو اعالنات میشنیدند بلند میمی

فوتی و علت فوت تنها چیزی بود که همراهان از آن خبر دار 

شد که همراهان بیمار دوباره شیون راه ای میشدند. این بهانهمی

 بیندازند و زمزمه کنند:

 ...«رد و رفت برادر برادر ... گلی بو ک»

 «مادر مادر چرا پول کثیف شمردی...؟»

 «خواهر خواهر چرا ماسک نزدی...؟»

 «دایی جان دایی جان چقدر گفتم با هیچکی روبوسون نکن...؟»

 «عمو جان عزیزم چقدر مواظب بودم از خونه بیرون نیایی...؟»

 «داداش جون داداش جون چرا فرم پر کردی...؟»

هایش توی برادر را شنید اشکعمه جان هم که خبر مرگ 

 آستینش بود و بلند بلند فریاد زد:

 ...!«برادر برادر ...گلی بو کرد و رفت »

کرد گلی خوشبوی درحمام روزی رسید وبعد هم زیر لب زمزمه می

د و شاز دست محبوبی به دستم، سپس بقیه شعر فراموشش می

 گفت: وگرنه من همان هستم که هستم.می

نواده برای تحویل گرفتن جسد آقای ذوالعلی از البته تالش خا

بیمارستان و پزشک قانونی ثمری نداشت و فقط علت فوت وی را 

های سیاه مخصوص که در پرونده پزشکی درج شده بود در پاکت

با خط قرمز آن هم فقط به اعضای خانواده مرحوم یا مرحومه 

 رفتندادند. دلخوشی خانواده ذوالعلی وقت تحویل گتحویل می

بوکردن »جسدآن مرحوم از بیمارستان این بود که علت مرگش 

گزارش شده بود، به همین لحاظ اسمش که برده « گلی خوشبو

کردند و سالم وصلوات شد همه اطرافیانش از او به خوبی یاد میمی

ی ها را که گشتند بها و قبرستانفرستادند. اما تمام بیمارستانمی

از جسدو یا محل دفن اورا به کسی  فایده بود و نشانی خاصی

دادند. دربهشت سکینه بهشت زهرا وقبرستان مرتدها نمی

ها هم دفن نشده بود. جسد که تحویل داده نشد وقبرستان لعنتی

ها نشان از مرگ یک بیمار کرونایی داشت. که به قبرستان آهکی

 منتقل شده است.

 ح فوت پروندهها فقط با تطبیق شرها خانوادهدر قبرستان آهکی

ب توانستند نام و نام خانوادگی صاحپزشکی با سنگ نوشته قبر می

 شماره قبرها به ردیف و منظم نبود. قبر را تشخیص دهند:

 «گلی بو کرد و رفت.»قبراقای ذوالعلی شماره سی و یک هزار بود: 

پس از یک روبوسی »قبر کناریش یعنی شماره سی و دوهزار: 

 «مرد.

از طریق نی »سه هزارو پانصد و بیست و پنج  قبر شماره سی و

 «نوشابه

 «ها.نشستن مرتب دست»شماره هفتادو دوهزار و پنجاه:  

 «رعایت نکردن فاصله یک و نیم متر.»شماره چهل و دو هزار:  

 «شمارش وجه نقددر عابر بانک»شماره بیست هزار 

 «برگشت از کشور چین»قبر شماره یک: 

 «فرار ازقرنطینه در خانه.»شماره هزارویک:  

 «تالش برای پیدا کردن ماسک.»شماره دو هزار:  

 توانست باشد وبه هر همراه که بیشتر از پنج نفر نمی وشماره ...!

بارعایت فاصله، یک ماسک و یک دستکش و کارت سیاهی که در 

راسش تصویر درشت و کروی ویروس مرگبار کرونا و در تحت و 

ماتحتش شناسنامه کوید نوزده درج شده بود پس از ضدعفونی 

 خوانی:شد. انگار که منشور ویروس را میارائه می

ام خسته و مانده، من منم کوید نوزده فرزند کرونا! از چین آمده»

یک جهانگرد هستم، بیابانگرد، کوه نورد، دریا نورد، هوا نورد، 

ه جهان است. همه روستانشین شبگرد، روز پیما، نشانیم هم

 تر ازشناسند، سریعام من را خوب میها سر زدهکسانی که به آن

م، زنآنچه که تصور شود بی حوصله و سرگردان به همه جا سر می

های کویر را لوله با همه چیز همراه هستم، با گردبادی که شن

کند، با ابری که قاصد باران است، با آفتابی که دلش به کوه و می

اند، ای که آفتاب شدههای شستهن تنگ شده، ر وی رختبیابا

هایی برند، داخل دهانروی نان داغی که آقا و یا خانم به خانه می

روند، روی ترشحات عطسه و سرفه عابرین، روی که دهن دره می

سرنیزه تفنگ سربازان، روی شاخ سبیل رانندگان کامیون، روی 

ها، روی دیوارها و های خشکیده و سر سبز، الی شاخهدرخت

اند، بینم که قفس شدهها را میهای شهر و روستا، من خانهبام

اند، من مردمی هستم، بینم که خودشان را زندانی کردهمردم را می

جاهای شلوغ را خیلی دوست دارم، من راه صدای بیمارانم را 

بندم جوری که کس دیگری صدایش را نشنودو بعدفقط می

گذارم وبا خاطر جمعی از او ر در گوشش میکنم وسنگاهش می

 «کنم.خداحافظی می

ای اجازه برپایی مراسم و راه اندازی کاروان نداشت. هیچ خانواده

ها بر سر هر قبر حداکثر پنج نفر آن هم با در گورستان آهکی

توانستند حضور داشته با شند. از رعایت یک و نیم متر فا صله می

هایی که در آمد و رفت بودند مبوالنسها صدای آژیر آدور دست

ها رسید و توده سیاهی که در دوردستلحظه به لحظه به گوش می

مشغول مراسم تدفین و لودری که مرتباً علمکش باال و پایین 

 ■ شد، پیدا بود.می
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 «عاشقانهتالقی » کوتاه داستان 

 «سمانه کبیری»نویسنده  
 

همه جای خانه پیچیده است. یک ترازوی رنگ و رو بوی آبگوشت 

. مرد جوان شودرفته و ترک خورده گوشه آشپزخانه دیده می

گذارد و بعد از کمی چاقی با احتیاط، یک پایش را روی ترازو می

آورد. قبل از آن که ترازو درنگ پای دیگرش را هم به آرامی باال می

ا پرد و بی ترازو پایین میعدد ثابتی را نشان دهد، با شتاب از رو

زند. ترازو به دیوار پشتش برخورد خشم لگد محکمی به ترازو می

ریزد. همسر کند. کمی از گچ دیوار، کنده شده و روی ترازو میمی

مرد در کنار دیگ در حال جوش ایستاده است و شوهرش را 

د توانجا که میهایش را تا آنزند. لپپوزخندی می پاید. به مردمی

آورد. سرش را به سمت زیر بغل کند. شکمش را جلو میباد می

زند. با سر به زیر بغل کشد. بعد هم اوق میبرد و بو میخود می

هایش زند. مرد به زیربغلکند و دوباره پوزخند میمرد اشاره می

اندازد. از تعریق زیاد، لباسش خیس شده و یک هاله نگاهی می

ر های مرد دباسش ایجاد شده است. اخمبزرگی روی ل نسبتاً رنگی 

های بلندش شود. با قدمهایش از خشم قرمز میرود و گوشهم می

های نیمه بلند تبدیل های اضافه تنش به قدمکه به خاطر گوشت

کند. دستانش را روی اند به سمت تلوزیون حرکت میشده

ها گذارد و به کمک آنهای مبل میدسته

دهد. ن مبل جا میخودش را به سختی درو

د. رسصدای قیژ قیژ بلندی از مبل به گوش می

کند. زن که از کانال تلوزیون را عوض می

مرد را زیر نظر دارد با عوض شدن  آشپزخانه

برنامه تلویزیونی بدون آن که مالقه آبگوشتی را 

هایی که محکم بر روی زمین رها کند با قدم

 کتکوبد از آشپزخانه به سمت همسرش حرمی

کند کنترل را از کند. دست آزادش را دراز کرده و سعی میمی

کند. مرد دو دستی دستان مرد جدا کند. اما شوهرش مقاومت می

 باً یتقربزرگ و گوشتالو مرد  یهادستکنترل را چسبیده است. 

تمام سطح کنترل را پوشانده است. و زن که مالقه را با یکی از 

تواند کنترل را از آزادش نمی هایش گرفته، با تنها دستدست

دستان پهن و قوی مرد جدا کند. در میان زورآزمایی بین زن و 

های شدید زن مرد برای تصاحب کنترل تلوزیون، تکان خوردن

شود، باقی مانده آبگوشت از روی مالقه جدا شود و به باعث می

شود. روی زیر نارنجی همه جا دیده می یهالکهاطراف بپاشد. 

نی سفید مرد. روی سرامیک. روی دیوار. روی سر و صورت پیراه

ند. کتواند کنترل را تصاحب کند. اخم میزن نمی تاً ینهازن و مرد. 

های گره شده به هایش را از فرط خشم غنچه کرده و با مشتلب

دهد. ی خاموش روشن آن را فشار میسمت تلوزیون رفته و دکمه

های هایش را روی دستهدستشود. مرد جوان تلوزیون خاموش می

د و ایستشود. کنار زن میدهد و به سختی بلند میمبل فشار می

شود. زن دوباره دهد. تلوزیون روشن میدکمه را فشار می همان

کند. قبل از این که زن دوباره کند. مرد روشن میآن را خاموش می

بتواند تلوزیون را خاموش کند، مرد با ضربه کوچکی روی 

دهد. پای زن به گوشه تیز میز های زن او را به عقب هل میسینه

شود. پوست پایش جر کند و نقش بر زمین میتلوزیون گیر می

خورد و ریزد. مرد یکه میخورد و خون تازه روی سرامیک میمی

شود. زن که روی زمین افتاده است، زخمش را پاچه میدست

. مرد به سختی به سمت کشدای خفیف میکند و زوزهبررسی می

دهد. انعطاف زیادی به او نمی شود. شکم بزرگش اجازهزن خم می

نشیند. روی پای زن با کمک دستانش روی زمین کنار زنش می

کند جلوی خونریزی را بگیرد. اما زن گذارد و سعی میدست می

زند و با کمک گرفتن از میز تلوزیون بلند دست مرد را پس می

های اولیه در لنگان خودش را به جعبه کمکشود. لنگ می

کند و به سمت دیگ در رساند. پایش را پانسمان میآشپزخانه می

رود. صورتش از سوزش زخم حال جوش می

پایش و عصبانیت زیاد، مچاله و گرفته شده 

ای به دیگ در حال جوش خیره است. چند ثانیه

کشد. آب دهانش شود. یک نفس عمیق میمی

کند و با حرکتی پرتابی درون دیگ یرا جمع م

کند. خون پایش از پانسمان هم غذا تف می

زند. نگاه زن به ترازویی که چند لحظه بیرون می

افتد. پیش شوهرش آن را پرت کرده بود می

آورد و نصف بطری را درون بطری روغن را از کابینت بیرون می

ن در غذا، کند. بعد از خالی شدن آن حجم از روغغذا خالی می

سابد. از روی هایش را به هم میشود و دندانمرد عصبانی می

شود. ظرف تخمه را از روی میز عسلی جلوی زمین بلند می

ها را یکی نشیند. تخمهدارد و دوباره روی مبل میتلوزیون برمی

 زن .کندهایش را بر روی زمین پرتاب میپوسته شکند ویکی می

گد با لندارد و با این که میمیینت بریک پیشدستی از داخل کاب

آید و پیشدستی را محکم روی میز جلوی سرعت به سمت مرد می

 کند و همچنان پوستکوبد. مرد به پیشدستی توجهی نمیمرد می

ریزد. زن به سمت سینک ظرفشویی ها را روی زمین میتخمه

 هاشوید. ظرفهای شسته و نشسته را میرود و یکی یکی ظرفمی

ها را درون سینک و قاشق کوبد. بشقابرا محکم به هم می

ی سمت تلوزیون رفته و دکمه

دهد. خاموش روشن آن را فشار می

شود. مرد جوان تلوزیون خاموش می

های مبل هایش را روی دستهدست

دهد و به سختی بلند فشار می

 شود.می
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ها را طوری آویزان کند. لیوانها پرت میها را روی قابلمهچنگال

شان خورند یا به لیوان بغل دستیکند که با هر تابی که میمی

ت ها را پشت هم با قدربرخورد کنند یا به دیوار پشتشان. کابینت

ف درون آن را انگار که دنبال چیزی کند و ظروباز و بسته می

جا که زند. مرد صدای تلوزیون را تا آنبگردد، باال و پایین می

کند که تلوزیون و زیر قدر بلند میکند. آنشود بلند میمی

ف روی سق آیند. چند لحظه بعد لوسترمیتلوزیونی به لرزش در

این  کند و بهآید. شروع به تاب خوردن میهم به حرکت در می

رود. کمی بعد مبل و میز و هر چه در خانه طرف و آن طرف می

کند و بعید به نظرش آید. مرد تعجب میهست به حرکت در می

رسد که این همه لرزش فقط به خاطر صدای تلوزیون باشد. می

دهد. کند. تمام خانه به لرزش خود ادامه میتلوزیون را خاموش می

ی اتاق مسرش هم به تنها گوشهافتد. هنگاه زن به همسرش می

کند. زن هم به همان گوشه خیره که از وسیله خالی است نگاه می

شود که شود توجهش به زنش جلب میشود. مرد نیمخیز میمی

لرزد. زن به همان گوشه خالی خیره شده است. خانه همچنان می

دارند. زن به خاطر و مرد هر دو به سمت همان گوشه خیز برمی

لنگد و مرد هم به خاطر وزن زیادش سرعت کمی ایش میزخم پ

گهواره مانند خانه هم زن و مرد را به جای پیشروی  لرزش دارد.

راند. اما درنهایت هردو در یک زمان به تنها گوشه به عقب می

ایستند. خانه مثل رسند. زن و شوهر در کنار هم میخالی خانه می

یک سمت خانه ترک  یواررود. دگهواره این طرف و آن طرف می

زند. مرد زن کند. زن جیغ میدارد و صدای مهیبی ایجاد میبر می

های بزرگ و پهن شوهرش کشد. زن در میان دسترا در آغوش می

شود تا از او محافظت شود. مرد بیشتر روی زنش خم میپنهان می

 هایشافتد. المپشود و روی زمین میکند. لوستر از جا کنده می

شود. هردو اش به اطراف پرتاب میشکند و ذرات تیز و برندهمی

ها و کنند. زن سرش را از الی چربیهمدیگر را بغل می ترمحکم

 اشبرد. بینیطبقه طبقه شده مرد بیشتر فرو می یهاگوشت

 گیرد.درست در زیر بغل مرد روی همان لکه خیس عرق قرار می

. هر دوچشمانشان را ریزدمقداری خاک از سقف روی سرشان می

شود. بعد از چند لحظه بندند و اشک از چشمانشان جاری میمی

کند. خانه دیگر حرکتی ندارد. همه چیز مرد چشمانش را باز می

. روی تمام وسایل خانه خاک نشسته است. به هم ریخته است

تلوزیون، قابلمه غذا، تمام تابلوهای روی دیوار همه پخش زمین 

کند. هردو با را از روی سینه مرد بلند می هستند. زن سرش

های باریک و خط ای خاکی که اشکآلود و چهرهچشمان اشک

زن  کنند.خیسی روی صورتشان ایجاد کرده به یکدیگر نگاه می

هق گریه گذارد و هقدوباره سرش را روی سینه همسرش می

 ■ کند.می
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 «پل جاسوسان» یادداشتی بر فیلم 
 «فرنوش رضایی درجی» ؛«استیون اسپیلبرگ»کارگردان  
 

 به عدالت یوفادار 

 کندیم یجاسوس کایکه در آمر یشورو مأمور بلیا رودولف 

انتخاب  یو لیداناوان به عنوان وک میو ج شودیم ریدستگ

 .گرددیم

کند تا به  یریجلوگ تا از اعدام رودلف کندیتالش م داناوان

دام  را که به ییکایبتواند جان جاسوسان آمر دیشا لهیوس نیا

 لیدل نینجات دهد اما به هم زیرا ن اندافتاده یشورو یروهاین

قرار  کنندینمافراد جامعه که هدف او را درک  گریمورد تنفر د

 .ردیگیم

 ییهاارزشبه  یاصل تیشخص یداستان و وفادار یاصل مسئله

 یعدالت و آزاد یعنیوجود دارد،  کایآمر یاست که در شعار مل

 .همگان یبرا

 بندیارزش پا نیبه ا یواقع یکه به معنا کندیم یسع ناوان

را تنها در  ارزش هارا نیجامعه ا تیبماند. با وجود آنکه اکثر

 .اندانگاشتهشعار  کیحد 

را از منظر فرم  اثر مورد نظر میبخواه اگر

به چند صحنه آن  میتوانیم میکن لیتحل

 .مییاشاره نما

دفاع داناوان از رودولف در دادگاه برش  صحنه

در آن کودکان در  که یاصحنهبه  خوردیم

مدرسه در حال قسم خوردن هستند. دانش آموزان به تالش 

درست  نیو ا خورندیمهمگان قسم  یبرا یعدالت و آزاد یراب

است که داناوان در هنگام دفاع از رودولف  ییهاارزشهمان 

 .کندیماز آنها دفاع 

که در آن انفجاربمب اتم  یاصحنهبه  شودیمصحنه قطع  نیا

 .شودیمداده  شینما کودکان یپرده برا یرو

درون کودکان ترس و تنفر از مردم  قیطر نیاز ا کایآمر دولت

 .کندیم جادیرا در درون کودکان ا یشورو

، میداناوان با فرزندش هست یصحنه بعد که شاهد گفتگو در

 تسیکمون کیاز رودولف  دیکه او نبا دیگویمپسر به داناوان 

قدرت حاکم و  ریتأثشاهد  یصحنه به خوب نیاست. در ا

 .میاذهان مردم هست یرو هارسانه

. او توسط مینیبیم ی، داناوان را در اتوبوسیدر صحنه بعد 

از  یدفاع و رامونیکه در حال خواندن اخبار روزنامه پ یمردم

 زیتنفر آم یهانگاهاست، محاصره شده و مورد هجوم  رودولف

 صحنه نیگفت در ا توانیمواقع  در .ردیگیمقرار  هاآن

. وما ردیگیمفرد در مقابل جمع قرار  کیداناوان به عنوان  

 یعنی ییاز انواع مهم کشمکش در درام ارسطو یکیشاهد 

 نیا گر،ید ی. اما از منظرمیکشمکش فرد در برابر جمع هست

معنا  توانیم گرید یاگونهکشمکش فرد در برابر جمع را به 

تا  شودیمدر برابر جامعه گذاشته  تیصحنه فرد نیاکرد. در 

 ییدر برابر جمع گرا برالیل شهیبر اند یمبتن یفرد یهاارزش

ت رخ آن اس ندهینما یستیالیو تفکر سوس سمیالیکه سوس

 غیبه تبل صاحبان اثر همچنان قیطر نیو از ا نشان دهد

 .بپردازند سمیبرالیل

و  کندیم یستادگیمخالفان ا لیدر برابر خ ییبه تنها داناوان

 .کندیم یفشار یدارد پا مانیآن ا یکه به درست یادهیعقدر 

آن داناوان در حال دفاع از  یکه ط لمیاز ف گرید یاصحنهدر 

صحنه با صحنه آماده شدن  نیا یاست، مونتاژ مواز لیوک

نا مع دیتول یبه خوب شیخو تیشروع مأمور یپاورز برا یگر

گفت کارگردان  توانیم قتی. در حقکندیم

دفاع داناوان  دیبگو خواهدیمصحنه  نیدر ا

 یبلکه دفاع از گر ستین فتنها دفاع از رودول

 .پاورز هم هست

به آن پرداخت،  توانیمکه  یگرید صحنه

 .پاورز است یصحنه دادگاه گر

و از  کشدیمصحنه عقب  نیدر ا نیدورب

 زیپره هاآن تیبر فرد دیو تأک هاتیشخصشدن به  کینزد

 تیپاورز هو یکه گر رودیمآن قدر عقب  نی. دوربکندیم

 یو به جزئ دهدیماز دست  ریخود را در قاب تصو یفرد

 عجم انیدر م تشیگشته و هو لیصحنه تبد یاز اجزا کوچک

 یرأ ستادهیکه ا یدر لباس نظام دهیپوش یشورو انینظام

 .شودیم گم کنندیم قیدادگاه را تشو

ندانه در هوشم یانکته تیفرد بر دیازتاک لبرگیاسپ زیپره نیا

 هیابر پ یستینکته است که تفکر کمون نیخود دارد. و آن ا

در آن  یفرد تیو هو تیبر جمع بنا شده و فرد یارزشگذار

وش ر نیبا ا لبرگیاسپ ونی. استستین یارزش چندان یدارا

 تریوتالت رخوردب وهیو ش یستیکمون شهیتوانسته اند یبه خوب

 .بکشد ریرا به کمک فرم به تصو هاآن

دولت  یرا برا اشیغاتیتبلهمچنان نگاه  لبرگیاسپ البته

 .کندیمحفظ  کایآمر

 یکه در آن داناوان وارد آلمان شرق یاصحنه در عنوان مثال به

 یکه به معنا کندیم یسع ناوان

ند. بما بندیارزش پا نیبه ا یواقع

 نیجامعه ا تیبا وجود آنکه اکثر

 کیرا تنها در حد  ارزش هارا

 .اندانگاشتهشعار 
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در  یشعار گونه از فقر و سقوط نظام اخالق یبا لحن لبرگی. اسپشودیمبه زور گرفته  یتوسط جوانان آلمان شرق پالتواششده و  

 .دیگویم یآلمان شرق

خشونت  زانی. مکندیمرا دارند مشاهده  نیبرل وارید یرا که قصد فرار از رو ییهاانسانکه داناوان کشته شدن  یاصحنهدر  ایو

 .زیاغراق آم اریبس یاوهیشالبته به  شودیممنتقل  تریتوتال یهاحکومت

 لیعقب اتوموب یصندل یرو یتوسط ماموران شورو که رودولف ی. هنگامدهدیمکه تبادل دو جاسوس رخ  یهنگام لمیصحنه اوج ف در

 (مسئله است که امکان اعدام رودولف وجود دارد. نیامر نشانه ا نیا) شودیمنشانده 

 .رودیمفرو  یکی، داناوان در تارهانورافکنو با خاموش شدن  ماندیم یبرجا به صحنه نگاه رهیخ داناوان

 یبا افراد یحت یشورو تریمسئله است که حکومت توتال نینشانگر ا. میکن یبررس یصحنه فوق را از منظر معناشناخت میبخواه اگر

با  هاییاکیآمررفتار مهربانانه  شیمسئله با نما نیبا خشونت دارد. ا توام یرفتار زین اندنزده انتیکه در خدمت اش بوده و دست به خ

 .شودیمد یپاورز تشد یگر

که با وجود سلطه  یبه حساب آورد. اثر لبرگیآثار اسپ انیقابل قبول در م یاثر توانیمپل جاسوسان را  لمیگفت ف دیبا انیپا در

 ■.شود کینزد شهیصرف خارج و به ساحت اند یاز ساحت سرگرم کندیم یدر آن سع یغاتیابعاد تبل
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 «نفر 23» یادداشتی بر فیلم 
 «حسین برکتی» ؛«مهدی جعفری»کارگردان  

 

 شناسینفر در موزه مردم 23
اب حس چه سینما به نسبت دیگر هنرها، هنری نو ظهور بهاگر

آید، اما به خوبی توانسته با کمک گرفتن از دیگر هنرها می

 ترین و تأثیرگذارترین هنر تبدیل شود.امروزه به مهم

، در این بین استفاده مناسب از ادبیات مکتوب مانند رمان

نمایشنامه و حتی شعر در سینما بسیار پررنگ است. صنعت 

دامه نهایی قادر به اسینما به خوبی این امر را پذیرفته که به ت

حیات خودش نیست و الزم است با امداد از پشتوانه غنی 

 ادبیات جهان به هنری غنی و مردمی تبدیل شود.

اقتباس ادبی در چند دهه اخیر از جمله این تعامالت بین 

به هر دو این هنرها  هکه توانست ه استسینما وادبیات بود

 ه در هر کدام ازکمک کند و میراثی باشد برای نسل جوانی ک

 ها جویای موفقیت هستند.حوزه

سینمای ایران هم از این قاعده مستثنا نبود 

های آغازین ورود سینما به و از سال

اش را به های تاریکش، ادبیات بومیسالن

ای قابل اتکا به خدمت گرفت؛ مثابه پشتوانه

توان به فیلم ترین آنها میکه از معروف

ریوش مهرجویی اشاره اثر دا« گاو»سینمایی 

کرد که اقتباسی از اثر غالمحسین ساعدی 

 است.

سال از آغاز جنگ تحمیلی هشت  40ها و با گذشت این سال

ر از تتر و سریعساله عراق با ایران، ادبیات مکتوب که پیش

دار روایت سینما به این پدیده پرداخت، به عنوان طالیه

جای خودش را بین کند و داری میداستانی از جنگ، پرچم

 مردم باز کرده است.

نگاری در حوزه جنگ و دفاع حجم تولید آثار ادبی و خاطره

مقدس چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی به قدری وسیع 

کند که آیا و متنوع است که این موضوع را در ذهن ایجاد می

ها و متن سینمایی که اولین معظل خود را نداشتن قصه

ند، نباید نگاهی بیش از پیش به سینمای اقتباس دامناسب می

 داشته باشد؟

وهفتمین جشنواره فیلم که در سی« نفر 2۳»فیلم سینمایی 

ها در زمینه اقتباس از فجر اکران شد، یکی از همان تالش

آن »های جنگ در حوزه اسرا بود که از کتاب نگاریخاطره

 .شده استزاده تولید نوشته احمد یوسف« بیست و سه نفر

توانست نظر « نفر 2۳آن »زاده با نگاشتن کتاب احمد یوسف

بسیاری از مردم را جلب کند و کتابش بین بسیاری از 

دولتمردان از جمله مقام معظم رهبری مورد تمجید قرار 

ها، کارگردانان و استودیوهای بگیرد. بعد از این موفقیت

تان داس گوناگونی پا پیش گذاشتند تا فیلمی را بر اساس

زاده حماسی این نوجوانان رزمنده بر اساس کتاب یوسف

بسازند و در نهایت قرعه به نام سازمان اوج و مهدی جعفری 

فیلمی مستند و تلویزیونی نیز بر اساس  تر همافتاد که قبل

 .این رزمندگان ساخته بود

ساله است که  18تا  1۵سرباز نوجوان  2۳این فیلم روایتی از 

در زمان جنگ ایران و عراق به اسارت گرفته شدند و به جای 

ها فرستاده شوند، در مندگان به اردوگاهآنکه به همراه دیگر رز

ها ماندند. صدام حسین و زندان عراقی

اش تصمیم گرفته بود که با تیم نظامی

اسیر کردن این نوجوانان، با آنها یک سری 

های تبلیغاتی تلویزیونی به سود برنامه

کشور خود بسازد و این نوجوانان را 

های سیاسی خود کند. دستمایه فریب

های شیک تن این ین لباسصدام حس

برد ها کرده و آنها را به شهربازی میبچه

ه داد کو با فیلمبرداری و عکسبرداری از این تیم نشان می

ارتش عراق با نوجوانان سر صلح و دوستی دارد. او در این 

گفت که این رزمندگان کوچک به زور و ها به دروغ میفیلم

 .اندفریبِ پول و... به جنگ فرستاده شده

نفر به جز یک نفر از آنها )سید  2۳باید گفت که تمامی این 

زاده که احمد یوسف د.عباس سعادت( همچنان زنده هستن

رود، کارهای زیادی پیرامون نویسنده کتاب نیز به شمار می

شنیده شدن قصه تلخ خود و دوستانش در بین مردم کرده 

 .است

 و به اصطالح ازداستان بسیار جذابی دارد « نفر 2۳»فیلم 

Plot مند است. شنیدن داستان اسیر شدن بسیار خوبی بهره

سرباز نوجوان در یک جنگ نابرابر و آزار و ستمی که به  2۳

هایی که در دوران اسارت خود آنها داده شده و بدبختی

رای ب باً یتقرهایی که از خود نشان دادند، کشیدند و بردباری

هر مخاطبی در هر جای دنیا جذاب است. داستانی که فیلم 

 کند، به خاطر حضور قهرمانان نوجوانش به دل همهروایت می

اقتباس ادبی در چند دهه اخیر از 

جمله این تعامالت بین سینما 

هر  به هکه توانست ه استات بودوادبی

دو این هنرها کمک کند و میراثی 

باشد برای نسل جوانی که در هر کدام 

 ها جویای موفقیت هستند.از حوزه
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نشیند و فارغ از موافق یا مخالف بودن با مخاطبین می 

توان با تک تک کاراکترهای آن های کشور، میسیاست

نفر  2۳ پنداری کرد. این موضوع برگ برنده اصلی فیلمهمذات

آید و مردمی بودن آن باعث شده که فیلم بتواند به شمار می

باز کند. این داستان جذاب  اگرجای خودش را پیش دل تماش

 شود.نوجوان ناشناس بازیگر روایت می 2۳به همراهی 

الح ص مألسرباز نوجوان، فرد فداکار دیگری به اسم  2۳در کنار 

قاری نیز حضور دارد که داستان و سرنوشت او نیز به اندازه 

کافی جذاب است و فیلم البته زیاد روی این قصه مانور 

جنگ  صالح قاری در تاریخ مألدهد. نمی

ایران و عراق، یک اسیر ایرانی بود که به 

ها شده بود و ناچار تبدیل به مترجم عراقی

بعدها پس از آزادی به جرم خیانت، چند 

سالی را در کشور خودش نیز توسط وزارت 

اطالعات ایران به زندان افتاد، چرا که تصور 

 .ها شده استشد او جاسوس عراقیمی

قتباسی به داستان بسیار متعهد این فیلم به عنوان فیلمی ا

است و سعی دارد تمام ماجرا و اتفاقات را به طورمستند و 

واقعی روایت کند، که در این زمینه هم موفق بوده و همانطور 

که گفته شد داستان پر کشش این اتفاق در جنگ هشت ساله 

 سازد.مخاطب را با خود همراه می

متن؟ و یا تعهد به  تاریخی تعهد به سؤالجا باید اما همین

لی که در ضدرام؟ را در سینمای اقتباسی دوباره پرسید. مع

 غالباً شود. این فیلم هم به شکل مشخصی پدیدار می

ند افت)یا از این ور بوم می اصطالحاًسازان در این زمینه فیلم

شوند. یا به قدری به یا از اون ور بوم( دچار افراط و تفریط می

های داراماتیزه کردن آن در داستان متعهد هستند که جنبه

کنند و یا به قدری در داستان دخل و سینما را فراموش می

 های ماهیتیبا داستان اولیه فرق اساساًکنند که تصرف می

 کند.پیدا می

های دراماتیزه سینما برای این فیلم به نظر نگارنده از جنبه

تواند بیان داستان خود کمتر بهره گرفته و تالش کرده تا می

به متن داستان و نه به متن وفادار باشد. تا جایی که خود را 

داند برای روایت داستان خود از تصاویر مستند و موظف می

ها و برخی و حتی مصاحبهآرشیوی آن دوران استفاده کند 

 ها را به طور مستند بیان کند.نقل قول

دستی و ریتم فیلم را از بین یک اگراین مسئله به نوبه خود 

ببرد به نوبه خود اشکالی ندارد. و این روزها حتی در سینمای 

ار، ایستاده در غب) میهستهایی را شاهد سینمایی-ایران مستند

مستقیم از زندگی و یا  ماجرای نیم روز( که روایتی

ورد بسیار م اتفاقاًست که در گذشته اتفاق افتاده که حوادثی

استقبال مخاطب هم قرار گرفته است. اما آنچه در این 

دستی در پرداخت های موفق مشخص است، یکفیلم

ی تاریخی است، که متاسفانه در سینماییِ شخصیت و یا واقعه

این فیلم حتی در نفر شاهد آن نیستیم. در  2۳فیلم 

ها هم کارگردان موفق نشده فضاسازی مناسبی را بازسازی

ارائه دهد و تصاویر و اتفاقات در قاب به شکل کامل تصنعی 

 شوند.دیده می

پرداخت « نفر 2۳»مشکل دوم فیلم 

های فیلم است. این ضعیف شخصیت

موضوع در سینمای اقتباس از مشکالت 

چراکه شود، رایج این سینما محسوب می

نویسنده در داستان خود فرصت کافی 

های فرعی پردازی قهرمان و شخصیتبرای معرفی و شخصیت

ها در سینما خود را دارد، اما زمانی که قراراست این شخصیت

و در زمان محدودی نفس بکشند بیشتر به یک مجسمه شبیه 

 د.کنکشد و زندگی میهستند تا یک انسانی که نفس می

ش هایمبسوطی به شخصیت کامالًبه طور « فرن 2۳آن »کتاب 

ه ککند، در حالیپرداخته و ما را با ابعاد مختلف آنها آشنا می

صالح قاری که  مألها حتی همه شخصیت« نفر 2۳»در فیلم 

ه ای در غنای فیلم داشتهبرندتوانست نقش کلیدی و پیشمی

موزه هاند و فیلم شبیباشد، همگی با فاصله از مخاطب ایستاده

 فروشد.شناسی به آنها بلیط میهای مردم

گویی و شعارزدگی هم که بعد از یک سوم ابتدایی مستقیم

شود، از همان ضعف همیشگی داستان به فیلم وارد می

انه گیرد که متاسفدراماتیزه کردن داستان در سینما نشأت می

شود و داستان پر کشش و جذاب این فیلم هم دچار آن می

 دهد.تحت شعاع خود قرار می فیلم را

که با داستان پر کشش  است یلمیف« نفر 2۳»در هر حال 

کند و گاه گاهی عرق ملی و خود مخاطب را با خود همراه می

 کند.احساس غرورآفرینی را در بیننده زنده می

های غنی و ناب در با این وجود نباید فراموش کرد که داستان

نند تواهای سیاسی و ارزشی میهاین مقطع تاریخی فارغ از نگا

ر هایی نه تنها در ژانبه عنوان منبع مناسبی برای ساخت فیلم

های عاشقانه، خانوادگی و جنگی و حماسی، بلکه در ملودرام

 ■ حتی طنز مورد استفاده قرار گیرند.

 
 

های این فیلم به نظر نگارنده از جنبه
دراماتیزه سینما برای بیان داستان 

تالش کرده  خود کمتر بهره گرفته و
تواند به متن داستان و نه به متن تا می

 وفادار باشد.
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 «پلتفرم» یادداشتی بر فیلم 
 «زادهپریسا ابراهیم» ؛«گالدر گازتلو اوروتیا»کارگردان  

 

از منتظر مکتب سمبولیسم، مکتب ناتورالیسم و 

 اسطوره شناسی

گالدر گازتلو اولین اثر  2019محصول سال « پلت فرم»فیلم 

، فیلمساز اسپانیایی است که برای اولین بار در فستیوال اوروتیا

فیلم تورنتو مخاطبان بسیاری را به خود جذب کرد و خیلی 

 اشرا برای خرید حق پخش جهانیفلیکس نتزود توانست 

تازگی این فیلم را در بازار عرضه بهفلیکس نت .متقاعد کند

 سازی است که با اولین فیلمشفیلمگازتلو اوروتیا کرده و حاال 

توانسته طرفداران زیادی در دنیا پیدا کند؛ کارگردانی که همه 

 .اش هستندمنتظر آثار بعدی

در فیلم پلتفرم ما با قواعد مکتب سمبولیسم روبه رو هستیم. 

 .میشویمی سمبلیک مواجه ما در این فیلم با جهان

اختالفات طبقاتی موجود در جامعه  توانیمطبقات سکو را 

دید. افرادی که در طبقات مختلف 

هستند برای هم ارزشی قائل نیستند. 

کسی که در طبقات باالیی هست با اینکه 

ممکن است ماه دیگر در طبقات  داندیم

. کندینمپایین باشد ولی به دیگران رحم 

عدالت است ولی این بی عدالتی دنیا بی 

 را خود انسان باعث شده.

در قسمتی از فیلم، گورنگ را در حال خوردن کاغذهای کتاب 

، شاید بتوان این مساله را نماد فاصله گرفتن از دهدیمنشان 

قلمداد کرد. اینکه حتی حاضر شد تنها  اشیقبلتفکرات 

اندنش چیزی که برایش ارزشمند بوده است را فدای زنده م

کند. کتابی که خود را با شخصیت اصلی آن همراه کرده بود. 

 .گرفتیمو از آن الگو 

رویکرد دیگر سمبلیک فیلم، نقد بر سیاست است، وجود 

عدم رعایت قوانین توسط  یدهندهکودک در زندان نشان 

 وضع کنندگان همان قانون هست.

که گورنگ با زنی که او را به زندان فرستاده  ۳۳عدد( اتاق )

بود بیدار شد، نماد همراهی و راهنمایی یک یا دو استاد به 

و تالشش این  هاحرفسمت رشد و پیشرفت است. که زن با 

و همین طور همراهی روح هم سلولی  دهدیمکار را انجام 

 اولش.

یمیدار که گورنگ در آخرین بیداریش در آن طبقه ب 6عدد 

. و همچنین نماد به باشدیمنماد مسئولیت، و همدلی  شود

روز  6کمال رسیدن، پیشرفت و در ادیان آسمانی به معنای 

 خلقت و اتمام تکامل است.

نشانه  ۳. عدد دهدیمرا نشان  ۳۳۳طبقه عدد  نیترنییپا

به معنی موافقت  ۳۳۳خالقیت و رشد و شکوفایی است. عدد 

ت از طرف دنیا به شخص هست، که در کائنات و جواب مثب

را توسط کودک که  شیهاتالشانتهای فیلم گورنگ جواب 

. و از درون نیز دچار رشد ردیگیممتعلق به نسل آینده هست 

. کودک در انتهای فیلم نماد امید به آینده و انتقال شودیم

 زندگی به نسل آینده است.

بسته کودک در حال برگشت به سکوی صفر چشمانش را 

است به این معنی که برای رشد و شکوفایی باید نسل آینده 

 چشمانشان را روی گذشته ببندند و به سمت آینده پیش روند.

، مکتب بردیممکتب دیگری که این فیلم از قواعد آن بهره 

ناتورالیسم است. به طوری که احساس و 

عاطفه کنار گذاشته شده و ما با قوانین 

واقعی و جبر زندگی روبه رو هستیم. در 

ناتورالیسم ما با تقلید موبه مو و دقیق از 

که در فیلم پلتفرم  میشویمطبیعت مواجه 

هم با همین مساله روبه رو شدیم. یعنی 

. که در اینجا یشویمقانون تنازع بقا، یا باید بکشی یا کشته 

یا  خوردندیمبرای زنده ماندن یا هم سلولی خودشون رو 

. در حالی که گورنگ )نقش اصلی شدندیمتوسط وی خورده 

 وری از این روندفیلم( در ابتدا سعی به توجه به اخالقیات و د

پیش رفت که جبر و قوانین  یاگونهداشت ولی شرایط به 

وادار کرد. حتی زنی  اشیسلولطبیعت، او را به خوردن هم 

که با او دوست شده بود. در فیلم با رویکرد ناتورالیسمی، به 

 .شودیمموجود در زندگی توجه  یهایاهیسجزییات و 

 

 بررسی اسطوره:

توجه به اسطوره  شدیممورد دیگری که در این فیلم دیده 

دن کیشوت است. نقش اصلی فیلم کتابی با خود آورده بود 

که قصد داشت آن را در زندان بخواند. و به نوعی از دن 

کیشوت الگو برداری کرده. دن کیشوت اهل کتاب بود و تنها 

بود و گورنگ، نقش اصلی فیلم هم با  شیهاکتابداراییش 

خود کتاب آورده بود که در زندان تنها داراییش بود. کاری که 

 و تا آن لحظه اتفاق نیوفتاده بود. نمودیمبه نظر بقیه عجیب 

اختالفات  توانیمطبقات سکو را 
طبقاتی موجود در جامعه دید. افرادی 
که در طبقات مختلف هستند برای هم 

 ارزشی قائل نیستند.
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در فیلم شاید بتوان گفت ترک سیگار به معنی ترک زندگی قبلی بوده است. او سفری را آغاز کرده و خانه و زندگی واقعی خود را 

 نبال تخیالت و زندگی آرمانی خود رفت.رها کرد و داوطلبانه به زندان رفت. دن کیشوت نیز زندگی واقعی خود را رها کرد و به د

 دن کیشوت و گورنگ هردو ماجراجو بودند.

 و گورنگ هم به دنبال گرفتن مدرک از زندان است. رودیمدن کیشوت به دنبال گرفتن لقب از یک اشراف زاده 

دن کیشوت برای آغاز سفرش به دو چیز نیاز دارد یک زن وفادار و یک خدمتکار. گورنگ هم برای آغاز تالش برای ایجاد تغییر در 

تا گورنگ از گوشت بدن او برای زنده ماندن تغذیه کند و مرد سیاه پوست که  کشدیمزندان به یک زن وفادار نیاز دارد که خود را 

 یر را ایجاد کند.تا تغی کندیمبه او کمک 

تا حدودی متفاوت است. ولی هردو در جهت رسیدن  هاآننوع مرگ  البته .ردیمیمدر انتهای داستان هم گورنگ همچون دن کیشوت 

انجام دهند. که البته در فیلم  خواستندیم. و دلیل مرگ هردو نا امیدی نسبت به کاری هست که شوندیمخود کشته  یهاآرمانبه 

 ■. رودیمصفر سکو  یطبقهبه طرف  شودیمپلتفرم کودکی که نماد امید به آینده تلقی 
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 «زمان و عناصر طبیعت» ترجمه داستان 
 «اسماعیل پورکاظم»مترجم ؛ «الکساندر چودسکو»نویسنده  
 

با دو دخترش زندگی  یاوهیببسیار پیش از این زن  یهازماندر 

یادگار همسر اوّلش بود  "ماروکال". دختر بزرگش کردندیم

را از همسری که اخیراً مرحوم شده بود،  "هلن"درحالیکه 

 داشت.

 داشتیمرا بسیار دوست  "هلن"زن بیوه دختر کوچکترش 

. او خودش آمدینمگواینکه اصوالً از فقارت و یتیم داری خوشش 

لذا قرار گرفتن در چنین شرایط  دانستیمش را زیباتر از دختران

 .دیدینمدشواری را شایستۀ خویش 

نظر موافقی دربارۀ زیبائی بیوه زن  "ماروکال"دختر بزرگش 

از  اشینامادرکه چرا  کردینمنداشت. او به هیچوجه درک 

 .گرددیمدیدن او این چنین ناراحت و عصبانی 

 "ماروکال". سپردیم "الماروک"نامادری دشوارترین کارها را به 

، شستیمرا  هاظرف، کردیم، آشپزی نمودیمرا تمیز  هااتاق

خیاطی را بر عهده داشت، ریسندگی و 

یمرا تدارک  هادام، علوفۀ کردیمبافندگی 

و هر کمکی که  دیدوشیم، شیر گاوها را دید

 .دیورزینم، دریغ کردندیمدیگران از او طلب 

محوّل  "هلن"امّا در این میان، هیچ کاری به 

و او عهده دار هیچ مسئولیتی در امور  شدینم

و به انواع  دیپوشیمرا  هالباسخانه نبود درحالیکه بهترین 

 .پرداختیم هایسرگرمتفریحات و 

هیچگاه از وضع موجود شکوه و شکایتی نداشت. او  "ماروکال"

 اشیناتننامادری و خواهر  یهایبدخلقو  هاسرزنشدر مقابل 

مطیع شکیبائی  یابرّهو چون  دادیمبا تبسّمی بر لبانش پاسخ 

امّا رفتارهای متین و محبت آمیز وی نه تنها  کردیمپیشه 

، بلکه گذاشتینمهیچگونه تأثیر مثبتی بر نامادری و خواهرش 

 "الماروک"نسبت بر  هاآنبر کارهای ستمگرانه و ترشروئی های 

 .افزودندیم

 دیگردیمو بیش از پیش زیباتر  کردیمهر روز رشد  "ماروکال"

 شدیمو بد خلق تر  ترزشتبا گذشت زمان  "هلن"درحالیکه 

 .دیگردیمو بدین ترتیب منفور دوستان و همسایگان واقع 

 "ماروکال"، هر چه زودتر از دست خواستیمنامادری دلش 

در  "ماروکال"مانیکه ، تا زدانستیمخالص شود زیرا بخوبی 

 پیدا نخواهد شد. "هلن"خانه باشد، هیچگاه خواستگاری برای 

، بدرفتاری و سوء هاتیمحروم، هایسختگرسنگی، انواع 

 بودند که برای تیره بختی یاروزههر  یهاوهیشاز  هااستفاده
 

. بدین ترتیب شدندیمبکار گرفته  "ماروکال"روزگار 

 "ماروکال"تصوّر کرد که تا حد نامادری  توانیمکمتر مردی را 

 نسبت به دخترک بینوا بیرحم و سنگدل توانستیمو دخترش 

 یهایورزدر برابر تمامی کینه  "ماروکال"باشد. با این وجود 

 .دیگردیمو دلرباتر  ترجذابنامادری همچنان با گذشت اّیام 

بنفشه  یهاگلهوس داشتن  "هلن"یکروز در اواسط زمستان، 

وش گفت: گ "ماروکال"جنگلی نمود لذا با فریادی گوشخراش به 

کن دختر. تو باید به کوهستان بروی و مقداری بنفشه جنگلی 

برایم بیاوری. من دوست دارم که آنها را در داخل جامۀ بلندی 

باید کامالً تازه و معطر  هاآن، بگذارم. پوشمیمکه هنگام خواب 

 یدی؟باشند. آیا دستورات مرا خوب شن

یتیم بینوا گفت: امّا خواهر عزیزم، چه کسی تاکنون شنیده است 

 در میان برف سر بر آورند و غنچه و گل بدهند؟ هابنفشهکه 

گفت: تو موجود بدبخت، آیا جرأت  "هلن"

که از فرمان من سرپیچی نمائی؟  یکنیم

من بیش از این با تو جروبحث نخواهم کرد. 

 یهاجنگلتعدادی گل بنفشه از  اگرپس 

کوهستانی برایم فراهم نسازی، یقیناً به 

 الک خواهم ساخت.طریقی تو را ه

را  "هلن"نیز تهدیدهای  "ماروکال"نامادری 

را با شدت به بیرون خانه هُل داد سپس  "ماروکال"تأئید کرد و 

 درب خانه را پشت سرش محکم بست.

دختر نگون بخت ناچاراً راه خویش را به سمت کوهها آغاز نمود. 

در این زمان از سال برف ضخیمی بر سطح زمین جمع شده بود 

. خوردینمبر روی برف به چشم  هاانسانهیچ ردپائی از  و

مدت مدیدی سرگردان بود و به این طرف و آن طرف  "ماروکال"

 ، تا اینکه در جنگل گم شد.رفتیم

. او از دیلرزیمبه شدت گرسنه شده بود و از سرما  "ماروکال"

. مدتی گذشت تا اینکه ناگهان کردیمخدای بزرگ آرزوی مرگ 

نسبتاً دور مشاهده کرد. پس با  یافاصلهضعیفی را از  روشنائی

، رفتیمو  رفتیمزحمت بسیار به آنسو رفت. او کشان کشان 

که در  کردیمتا اینکه به نوک قلۀ کوه رسید. او اینک مشاهده 

ش د آتاگر. در گرداندافروختهبلندترین نقطۀ کوه آتشی بر 

دوازده قطعه سنگ بزرگ قرار داشت و دوازده نفر مرد عجیب 

بر روی آنها نشسته بودند. سه تن از آنها کهنسال و دارای موهای 

سفید، سه تن میان سال، سه تن جوان و زیبا و سه تن باقیمانده 

 .نمودندیماز سایرین  ترسالنیز بسیار کم سن و 

من دوست دارم که آنها را در داخل 
یمجامۀ بلندی که هنگام خواب 

باید کامالً تازه  هاآن، بگذارم. پوشم
و معطر باشند. آیا دستورات مرا 

 خوب شنیدی؟
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سنگی نشسته  یهایصندلی تمامی این افراد ساکت و آرام بر رو

در حقیقت هر  هاآن. ستندینگریمآتش  یهاشعلهبودند و به 

 سال بودند. یهاماهکدام نماد یکی از 

( بزرگ یا ژانویه )معادل دی( در جایگاه Setchene) "سِتچِن"

از سایرین قرار داشت. وی دارای موها و سبیل سفیدی  یترعیرف

همچون برف بود و در دست راستش یک عصای جادوئی دیده 

 .شدیم

ابتدا بسیار ترسید اّما پس از لحظاتی بر جرأتش  "ماروکال"

شد و محترمانه گفت: ای  ترکینزدافزوده شد لذا به جمع آنان 

خود را در کنار این آتش گرم نمایم؟  توانمیممردان خدا، آیا 

 من از سرمای زمستان در حال یخ زدن هستم.

بزرگ سرش را بلند کرد و گفت:  "سِتچِن"

دخترم، چه چیزی تو را به اینجا کشانده است؟ 

 ؟دیگردیمشما دنبال چه چیزی 

 یهاگلدخترک پاسخ داد: من در جستجوی 

 بنفشه وحشی هستم.

لی وحشی جنگ یهابنفشهسبز شدن  گفت: اآلن فصل "سِتچِن"

 ؟دینیبینمنیست. آیا پوشش ضخیم برف را بر سرتاسر منطقه 

دخترک با حالتی التماس آمیز گفت: من این موضوع را بخوبی 

، تا انددادهدستور  امینامادرو  "هلن"امّا خواهرم  کنمیمدرک 

نها بدون آ اگربرایشان گل بنفشه وحشی پیدا کنم و  هاکوهاز 

به خانه برگردم، مرا هالک خواهند کرد. پس ای مرد نیکو 

سرشت، من همواره دعاگویتان خواهم بود. لطفًا به من بگوئید 

 بیابم؟ توانمیمبنفشه وحشی را در کجا  یهاگلکه 

 نیترجوانبزرگ از جا برخاست و به طرف  "سِتچِن"این زمان 

: د و گفتفرد گروه رفت. او عصای جادوئی خویش را به وی سپر

( یا مارس )معادل اسفند( تو را به Brezene) "بِرزِن"برادرم 

 آرزویت خواهد رساند.

اطاعت کرد. او آنگاه عصای جادوئی را بر فراز خرمن  "بِرزِن"

آن به سوی آسمان  یهاشرارهآتش چرخاند آنچنانکه  یهاشعله

بناگهان شروع به ذوب شدن کردند. درختان  هابرفبلند شدند. 

سبز شدن آغاز نمودند و از بین آنها  هاعلفجوانه زدند.  هابوتهو 

تازۀ گل پامچال پدیدار گردیدند. بهار اینک در آنجا  یهابرگ

آبی رنگ بنفشه وحشی  یهاگلآغاز شده و سراسر چمنزار از 

 پوشیده گردید.

یم، زودتر هر آنچه گل بنفشه وحشی "ماروکال"گفت:  "بِرزِن"

 ی کنید.، جمع آوردیخواه

بنفشه وحشی  یهاگلدخترک با شادمانی سریعًا به چیدن 

بنفشه جنگلی را  یهاگلبزرگ از  یادستهپرداخت. او بزودی 

آنگاه از همۀ آن اشخاص محترم تشکر  "ماروکال"فراهم کرد. 

 نمود و به سمت خانه روانه گردید.

بنفشه که عطر آنها  یهاگلو مادر خوانده از دیدن  "هلن"

 ی فضای خانه را فرا گرفته بود، بسیار حیرت کردند.تمام

 ؟یاافتهیبنفشه وحشی را از کجا  یهاگلپرسید:  "هلن"

در پاسخ گفت: از زیر درختانی که در دامنه کوهستان  "ماروکال"

 .انددهیروئ

گرفت و بین خود  "ماروکال"بنفشه وحشی را از  یهاگل "هلن"

هرش برای آن همه زحمت و مادرش تقسیم کرد. او حتی از خوا

 و مرارتی که متحمل شده بود، تشکر نکرد.

روز بعد هوس خوردن توت فرنگی  "هلن" 

فرمان داد:  "ماروکال"وحشی نمود بنابراین به 

برای من مقداری توت فرنگی وحشی بدوید و 

از کوهستان بیاورید. بخاطر داشته باشید که 

 آنها باید کامالً رسیده و شیرین باشند.

گالیه کنان گفت: خواهر، چه  "ماروکال"

وحشی رسیده  یهایفرنگکسی تاکنون شنیده است که توت 

 رشد کنند؟ هابرفدر 

و با من بگومگو به تندی پاسخ داد: زبانت را نگهدارید  "هلن"

نتوانید برایم توت فرنگی وحشی فراهم نمائید، یقینًا  اگرنکنید. 

 جان خود را از دست خواهید داد.

را گرفت و او را به داخل حیاط  "ماروکال"سپس نامادری دست 

 هُل داد و کلون درب خانه را پشت سرش چفت نمود.

از سر گرفت، تا اینکه  هاکوهدخترکِ غمگین راهش را به طرف 

به آتش بزرگ و دوازده نفری رسید که اطرافش نشسته بودند 

 مسند قرار داشت. نیترعیرفبزرگ همچنان در  "سِتچِن"و 

با متانت خود را به نزدیک آتش رساند و گفت: ای  "ماروکال"

مرد خدا، لطفاً اجازه بدهید، تا خودم را با این آتش گرم نمایم. 

 زمستان در حال یخ زدن هستم.من از سرمای 

بزرگ سرش را باال آورد و پرسید: دخترم، چرا مجدداً  "سِتچِن"

 ؟ دیگر در جستجوی چه چیزی هستید؟دیابرگشتهبه اینجا 

توت فرنگی وحشی  یهاوهیمدخترک گفت: من در جستجوی 

 .امآمدهبه اینجا 

 مدر پاسخ گفت: ما در اواسط فصل زمستان قرار داری "سِتچِن"

 .ندیآینموحشی در میان برف به عمل  یهایفرنگو توت 

 کنمیمدخترک با لحنی محزون گفت: من این را بخوبی درک 

 یهاوهیم، تا برایشان اندخواستهاز من  امینامادرامّا خواهر و 

اینکار را انجام ندهم، مرا  اگرتوت فرنگی وحشی فراهم نمایم و 

ت، من همواره دعاگوی خواهند کُشت. پس ای مرد نیکو سرش

بزرگ سرش را بلند  "سِتچِن"

کرد و گفت: دخترم، چه چیزی 

تو را به اینجا کشانده است؟ شما 

 ؟دیگردیمدنبال چه چیزی 
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 توت فرنگی یاری یهاوهیمشما خواهم بود. لطفاً مرا برای یافتن 

 رسانید.

بزرگ از جا برخاست و به سمت شخصی که روبرویش  "سِتچِن"

نشسته بود، رفت و عصای جادوئی خود را در دست وی قرار داد 

( یا ژوئن )معادل Tchervene) "چِروِن"و گفت: برادرم 

 خواهد رساند. اتخواستها به خرداد( تو ر

اطاعت کرد و عصای جادوئی را بر فراز آتش چرخاند  "چِروِن"

به آسمان جَستند آنگاه در چشم بهم زدنی  شیهاشعلهآنچنانکه 

 یهابرگآب شدند و زمین پوشیده از سبزه و درختانی با  هابرف

 جنگلی یهاگلتازه شد. پرندگان آواز خواندن آغاز کردند. انواع 

بسیار ظاهر ساختند آنچنانکه  یهاغنچه

. دندیبخشیمحضور تابستان را تداعی 

شکل که در  یاستاره یهاگلبا  ییهابوته

پناه درختان رشد کرده بودند، شروع به دادن 

 توت فرنگی وحشی نمودند. یهاوهیم

قبل از آنکه تغییر اوضاع را بخوبی  "ماروکال"

ا در مقابل فرشی متوجه گردد، ناگهان خود ر

توت فرنگی وحشی کامالً رسیده  یهاوهیماز 

 .آمدندیمدید بطوریکه همچون دریائی به رنگ خون به نظر 

توت  یهاوهیمهر آنچه از  ترعیسر، "ماروکال"گفت:  "چِروِن"

 ، جمع آوری کنید.دیخواهیمفرنگی وحشی 

دخترک با خوشحالی از وی تشکر کرد و پس از آنکه پیش بند 

توت فرنگی رسیده نمود، شادمان  یهاوهیمدامن خود را پُر از 

 به سمت خانه روانه شد.

توت فرنگی تازه و رسیده  یهاوهیمو نامادری از دیدن  "هلن"

 که خانه را معطر ساخته بودند، در عجب ماندند.

 ؟دیاافتهیرا از کجا  هاآنبا ترشروئی پرسید:  "هلن"

و در زیر درختان  هاکوهرا از میان  هاآنپاسخ داد:  "ماروکال"

و شما اشکالی در رسیده بودن آنها  امجستهراش جنگلی 

 نخواهید یافت.

توت فرنگی وحشی را به مادرش  یهاوهیمچند عدد از  "هلن"

داد و مابقی آنها را خودش خورد درحالیکه حتی یکی از توت 

 تعارف نکرد. "ماروکال"را به خواهرش  هایفرنگ

توت فرنگی وحشی دلزده شده  یهاوهیمکه از خوردن  "هلن"

قرمز تازه کرد. او  یهابیسبود، در سوّمین روز هوس خوردن 

، "ماروکال"سپس فریادی برآورد و به خواهرش چنین گفت: 

سریعاً بروید و برایم از جنگل کوهستانی تعدادی سیب قرمز تازه 

هر جان، چرا غمگینانه پاسخ داد: ولی خوا "ماروکال" بیاورید.

؟ درختان دیاشدهسیب قرمز تازه را در فصل زمستان خواستار 

 انشیهاشاخهبر  یاوهیمسیب این موقع از سال هیچگونه برگ و 

 ندارند.

مجدداً فریاد کشید و گفت: دخترک بیکاره، بهتر است  "هلن"

بیهوده و ماللت آور پرهیز کنید و هر چه  یهاکالماز گفتن 

، بروید. هرگاه بدون سیب امدادهآنچه دستور زودتر به دنبال 

به اینجا برگردید، یقین بدانید که به هالکت  امخواستههائی که 

 خواهید رسید.

نیز او را در تأئید دستورات دخترش همانند  "ماروکال"نامادری 

دفعات گذشته با دستانش محکم گرفت و به خارج از خانه هُل 

 داد و بالفاصله کلون درب را انداخت.

دخترک بیچاره اشک ریزان برای دفعه سوّم 

روانه شد. او در مسیر به سمت کوهستان 

پُر  یهادرّهکوهستان مجدداً مجبور شد که از 

را  هاانساناز برف بگذرد. او هیچ رد پائی از 

 در مسیر مشاهده نکرد.

بسوی آتش باالی کوه رفت و  "ماروکال"

مشاهده کرد که دوازده مرد فرهیخته 

د خرمن آتش بر روی اگرهمچنان در گرد

. او اندنشستهسنگی خویش در آرامش و سکوت  یهایصندل

بزرگ همچنان در باالترین جایگاه  "سِتچِن"مشاهده کرد که 

 که نشان از ارج و احترام وی داشت، استقرار دارد.

دخترک با مشاهده آن بزرگواران به خودش جرأت داد و به کنار 

آتش رفت و گفت: ای مردان خدا و صاحبان سیرت نیکو، از شما 

که مرا در کنار آتش بپذیرید، تا از سرمای  خواهمیمزه اجا

 سوزناک زمستان یخ نزنم.

بزرگ سرش را باال آورد و پرسید: دخترم، باز هم که  "سِتچِن"

 ؟ اینک در جستجوی چه چیزی هستید؟دیابرگشتهبه اینجا 

تا برایشان سیب قرمز تازه  اندفرستادهپاسخ داد: مرا  "ماروکال"

 فراهم نمایم.

بزرگ نگاهی محبت آمیز به دخترک انداخت و گفت:  "سِتچِن"

امّا اینک فصل زمستان است و موقع مناسبی برای چیدن 

 قرمز تازه نیست. یهابیس

اّما  کنمیمدخترک در جواب گفت: من این را بخوبی درک 

، تا از کوهستان برایشان سیب اندفرستادهمرا  امینامادرخواهر و 

، به خانه برگردم، اندخواستهبدون آنچه  اگر قرمز تازه ببرم و

 یقیناً جان خویش را از دست خواهم داد.

بزرگ با شنیدن این سخنان از جا برخاست و به طرف  "سِتچِن"

یجادوئافراد حاضر رفت و درحالیکه عصای  نیترمسنیکی از 

 ( یاZare) "زار"، گفت: برادر دادیمرا به وی  اش

 

بیهوده و ماللت  یهاکالماز گفتن 
آور پرهیز کنید و هر چه زودتر به 

، بروید. امدادهدنبال آنچه دستور 
هرگاه بدون سیب هائی که 

به اینجا برگردید، یقین  امخواسته
 بدانید که به هالکت خواهید رسید.
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 .رساندیم اتخواستهیور( تو را به سپتامبر )معادل شهر 

به سمت باالترین نقطۀ مجاور آتش رفت و برفراز قطعه  "زار"

سنگی بزرگ قرار گرفت آنگاه عصای جادوئی را بر باالی سرش 

آتش به حرکت در آورد. به ناگاه  یهاشرارهگرفت و بسوی 

سرکش آتش جهیدن آغاز کردند، بگونه ای  یهاشعلهخرمنی از 

 یهابرگاطراف در چشم بهم زدنی ناپدید شدند.  یهابرفکه 

خزان دیدۀ روی درختان در اثر وزش باد سردی که از جانب 

زرد  یاتوده، به ارتعاش در آمدند و چون دیوزیمشمال شرق 

رنگ بر سطح زمین ریزش آغاز نمودند. تنها چند گل پائیزی 

)گل  نظیر: پیر بهار )شیخ بهار(، میخک قرمز، سورنجان

حسرت(، علف جاروب و انواع سرخس جنگلی همچنان در 

 .شدندیمآب دیده  یهالیمساطراف 

بیهوده در اطراف خویش به جستجوی  "ماروکال"ابتدا 

، نمودیمقرمز پرداخت. او سپس درحالیکه مأیوس  یهابیس

چشمش به درختی افتاد که در ارتفاعی باالتر از آنجا روئیده و 

تعدادی سیب قرمز  شیهاخهشااز هر کدام از 

 درخشان آویزان بودند.

به دخترک فرمان داد تا سریعاً به جمع  "زار"

 قرمز مورد نیازش بپردازد. یهابیسآوری 

دخترک با شادمانی و شعف فراوان به کنار 

درخت سیب قرمز جنگلی رفت و آن را با 

تمام توان تکان داد. در اثر اینکار ابتدا فقط 

عه دوّم سیب دیگری بر یک سیب و در دف

 زمین فرو افتادند.

سیب کافی جمع  اگرنگاهی به دخترک انداخت و گفت:  "زار"

 ، زودتر بسوی خانه بشتابید.دیاکرده

دخترک نیز از همگی آنها تشکر کرد و با دلی شاد به سمت 

 خانه دوید.

دهانش از تعجب وامانده بود و نامادری نیز مات و  "هلن"

 .ستندینگریمقرمز تازه  یهابیسمبهوت به 

وبرانه ن یهاوهیمخواهر ناتنی پرسید: راستش را بگوئید که این 

 ؟دیاآوردهرا از کجا 

تعداد کمی از میوه هائی هستند که  هانیاپاسخ داد:  "ماروکال"

 در باالی کوهستان بر درختان سیب جنگلی رشد کرده بودند.

رایم ری از آنها را ببا عصبانیت گفت: پس چرا تعداد بیشت "هلن"

 یهابیس؟ تو دخترک حقیر و خیره سر احتماالً اکثر دیااوردهین

 .یاخوردهقرمز را در راه برگشت به تنهائی 

گفت: اصاًل اینطور نیست. من حتی یکی از آنها را  "ماروکال"

. من فقط دو دفعه درخت امنداشتهبر  اشمزهبرای چشیدن 

ار فقط یک سیب بر زمین افتاد. سیب قرمز را تکان دادم و هر ب

به من اجازه تکاندن درخت سیب بیش از دو دفعه داده نشد و 

 آنها بالفاصله به من دستور دادند تا سریعاً به خانه برگردم.

و ما را از وجود  آمدیمگفت: ایکاش آذرخش بر تو فرود  "هلن"

. او سپس با خشم به سمت کردیمناچیز و بی مصرفت راحت 

 حمله کرد. "ماروکال"

و این چنین  مردیمکه ایکاش  کردیماین زمان آرزو  "ماروکال"

. او درحالیکه به تلخی گرفتینممورد تحقیر و بی حرمتی قرار 

از آشپزخانه و به دور از دید  یاگوشه، خود را در ستیگریم

 دیگران مخفی ساخت.

 هاآنقرمز نمودند.  یهابیسو مادرش شروع به خوردن  "هلن"

از تمامی سیب هائی که تاکنون خورده  هابیسدریافتند که این 

بودند، لذیذتر و معطرتر هستند لذا به شدت عالقمند شدند که 

 تعداد بیشتری از آنها را داشته باشند.

زمستانی مرا  یهالباسگفت: مادر، گوش کنید. لطفاً  "هلن"

به کوهستان بروم و تعداد بیشتری از  خواهمیمبیاورید. من 

قرمز را برای خودم جمع کنم و به  یهابیس

 برمینماینجا بیاورم. من هیچ غذائی با خودم 

و قصد دارم که در تمام مدت فقط از 

قرمز تغذیه نمایم. من بخوبی می  یهابیس

دانم که از توانائی یافتن مسیر کوهستان و 

درخت سیب قرمز برخوردارم. ممکن است، 

واهند آن مردان نیک سیرت با فریاد از من بخ

که تکاندن درخت سیب قرمز را متوقف نمایم 

 یهابیسامّا من به کارم ادامه خواهم داد، تا زمانیکه تمامی 

 قرمز از درخت بر زمین بیفتند.

توصیه کرد که باالپوش ضخیمی بر  "هلن"به هر حال مادر به 

تن نماید، سر خود را با یک کاله ضخیم بخوبی بپوشاند و 

 ه اصلی منحرف نگردد.هیچگاه از مسیر جاد

یم "هلن"مادر در جلو منزل ایستاد و همچنان به دنبال 

، تا زمانیکه دخترش فاصله نسبتاً زیادی را طی کرد و ستینگر

 از دیدرس وی خارج شد.

 هاانساناز برف همه جا را پوشانده بود. هیچ ردپائی از  یاهیال

ی را گم جاده اصل "هلن". در نتیجه شدینمبر سطح برف دیده 

افزوده شد. او پس از  اشیآوارگکرد و هر لحظه بر سرگردانی و 

مدتی توانست روشنائی کوچکی را در باالی کوه تشخیص دهد. 

پس مسیر آن را دنبال نمود، تا اینکه به قلۀ کوه رسید. خرمن 

سال  یهاماهآتش همچنان برپا بود و دوازده نفر به عنوان نماد 

 گ در اطراف آتش نشسته بودند.بر روی دوازده تخته سن

در ابتدا از دیدن آنها به وحشت افتاد لذا برای لحظاتی  "هلن"

در ادامه راهش مردد ماند. او اندکی بعد به آرامی خود را به کنار 

که  کردیماین زمان آرزو  "ماروکال"

و این چنین مورد  مردیمایکاش 

. گرفتینمتحقیر و بی حرمتی قرار 

، ستیگریماو درحالیکه به تلخی 

از آشپزخانه و  یاگوشهخود را در 

 به دور از دید دیگران مخفی ساخت.
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 "هلن"نمود.  شیهادستآتش رساند و شروع به گرم کردن 

از افراد حاضر نخواست و ادب و نزاکت مرسوم را  یااجازههیچ 

 رعایت نکرد.

ر ؟ ددیاآمدهبزرگ با لحنی تند گفت: چرا به اینجا  "سِتچِن"

 جستجوی چه چیزی هستید؟

با لحنی متکبرانه و تحقیرآمیز جواب داد: پیرمرد من  "هلن"

مجبور به پاسخگوئی به شما نیستم. از شما چه کاری برای من 

 ؟دیآیمبر 

آنگاه پشتش را به خرمن آتش کرد  "هلن"

 و به سمت جنگل مقابل به راه افتاد.

را در هم کشید  شیهااخمبزرگ  "سِتچِن"

و عصایش را بر باالی سر خود به حرکت در 

آورد. آسمان در چشم بهم زدنی از ابرهای 

تیره پوشیده شد. خرمن آتش بالفاصله به 

درشت برف  یهاگلولهخاموشی گرائید. 

روع به باریدن کردند و باد سردی زوزه ش

 کشان از سمت درّه به سوی قلۀ کوه وزیدن گرفت.

که در میان خشم طوفان شدید گرفتار شده بود، مرتبًا  "هلن"

. این زمان باالپوش او از فرستادیمدشنام  اشیناتنبه خواهر 

 گرم نگهداشتن بدنش ناتوان بود.

به خانه بود. او از  همچنان منتظر برگشتن وی "هلن"مادر 

. مادر همچنین گاه و بیگاه به ستینگریمپنجره مرتباً به بیرون 

امّا هیچ اثری از  دوختیمو چشم به راه  رفتیمآستانه خانه 

 .شدینمدیده  "هلن"برگشتن 

همچنان به خانه  "هلن"امّا  گذشتندیمبه آهستگی  هاساعت

 باز نگشت.

قرمز چگونه دخترم  یهابیسمادر با خودش اندیشید: ببینید 

 را وسوسه کردند و او را از خانه دور ساختند.

او آنگاه کاله ضخیمی بر سر گذاشت، ردائی پشمی پوشید و به 

جستجوی دخترش پرداخت. برف بیش از پیش بر روی هم 

انباشته گردیده بود بطوریکه همه جا را در زیر پوشش خویش 

. شدینمبر سطح برف دیده  هاانسانداشت. هیچگونه ردپائی از 

ردان به هر گم شده بود و سرگ هابرفاو اندک زمانی بعد در 

شمال شرق به  یهاکوهستان. صفیر باد سردی از رفتیمطرف 

تضرّع  یهانالهامّا هیچکس به  دیرسیمگوش 

 .دادینمآمیز نامادری پاسخی 

روزها و روزها به تنهائی به رتق و  "ماروکال"

یمفتق کارهای منزل پرداخت. او مرتباً دعا 

ماند  اشیناتنو منتظر نامادری و خواهر  کرد

 امّا هیچ خبری از بازگشت آنها نشد.

در اثر سرمای شدید  اشینامادرخواهر و 

 یاخانهکوهستان یخ زده بودند. اینک از آنها 

به  "ماروکال"کوچک برای  یامزرعهروستائی، یک رأس گاو و 

 ارث مانده بود.

مدت زمانی از این ماجرا نگذشته بود، که مردی جوان و شریف 

 هاآنآمد.  "ماروکال"ان آبادی به خواستگاری از ساکنین هم

یکدیگر  یهاغمو  هایشادبزودی با یکدیگر ازدواج کردند و در 

 سهیم شدند.

سال در کنار  یهاسالو همسر جوانش  "ماروکال"سرانجام 

همدیگر با صداقت، صمیمیت و پاکدامنی روزگار گذراندند و 

 ■ سرمشق شدند. فرزندانشانبرای 

 

   

 

 

با لحنی متکبرانه و  "هلن"

تحقیرآمیز جواب داد: پیرمرد من 

مجبور به پاسخگوئی به شما نیستم. 

یماز شما چه کاری برای من بر 

 ؟دیآ
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 «یک تماس تلفنی»ترجمه داستان  
 «گیتا بختیاری، کتایون بختیاری»؛ مترجم «دورتی پارکر» نویسنده 

 

کنم خدا، بگذار با من تماس بگیرد. خدای عزیز، خواهش می

بگذار االن با من تماس بگیرد. من هیچ چیزی دیگری از شما 

؛ این که برای شما چیزی نیست. خواهمینم واقعاً، خواهمینم

این چیزها برای شما خیلی کم و کوچک است؛ فقط اجازه 

 …لطفاً… لطفاً خدا،  کنمیمبدهید، خواهش 

کردم ممکن بود او تماس بگیرد؛ من در مورد آن فکر نمی اگر

توانستم به چیزهای می اگر... اگرافتد، بعضی اوقات این اتفاق می

توانستم به چیزهای دیگری فکر کنم... می اگردیگری فکر کنم... 

تا پانصد، پنج تا پنج تا بشمارم او در این مدت تماس  اگرشاید 

هم  اگر، حتی کنمینمشمارم، تقلب هم من آهسته می بگیرد.

به سیصد رسیده باشم و او زنگ بزند دست از شمردن برنمی

ده، ه، پانزدارم، تا به پانصد نرسم پاسخش را نخواهم داد... پنج، د

 ...لطفاًزنگ بزن...  لطفاًبیست، بیست و پنج... اوه 

، دیگه نگاهش کنمیماین آخرین باری است که ساعت را نگاه 

تماس  ۵گفت که ساعت  گذشته؛ 7نخواهم کرد. ده دقیقه از 

 .ردیگیم

فکر کنم «. تماس خواهم گرفت، عزیزم ۵من ساعت »گفت: 

مطمئنم همینجا گفت.  اًبیتقر؛ «عزیزم»اینجا بود که گفت 

صدا کرد، آن یکی « عزیزم»بار من را  2بار گفت...  2میدانم که 

 «خداحافظ عزیزم.»را زمان خداحافظی گفت، 

خیلی صحبت  ادارهتواند در او سرش خیلی شلوغ است و نمی

اینکه با او  صدا زد. امکان نداره از« عزیزم»بار من را  2کند، اما 

یر شده باشد. میدانم که نباید با آنها تماس گرفتم از من دلگ

دانند این کار را دوست ندارند. می تماس گرفت، میدانم که آنها

کنیم و این آنها را از ما متنفر میکنه. اما سه که به آنها فکر می

روزه که با او صحبت نکردم؛ اوه خدایا سه روز. تنها کاری که 

درست مثل  «چطور هستی؟»کردم این بود که از او بپرسم 

 هرکسی که ممکن است با او تماس بگیرد.

این فکر را نمی ین فکر را نداشت که مزاحمش هستم. نه،

؛ «دنه، البته که شما نیستی»به من گفت:  توانست داشته باشد.

زند. مجبور نبود این حرف را بزند. و گفت که به من تلفن می

ین کاری چنین نکردم. مطمئنم چن واقعاً من از او نپرسیدم. 

و هرگز  گیردکنم گفته باشد با من تماس مینکردم. فکر نمی

نگذار که این کار را با من بکند،  لطفاًاین کار را نکند. خدایا، 

 .کنمیمخواهش 

خداحافظ »، «به شما زنگ خواهم زد ۵عزیزم، ساعت » او گفت:

 «.عزیزم

با اینکه آدمهای زیادی  او سرش خیلی شلوغ بود و عجله داشت،

صدا زد. این مال منه، « عزیزم»بار من را  2اطرافش بودند، اما 

هرگز دوباره نبینمش. اوه این  اگرمال من. فقط مال منه، حتی 

خیلی ناچیز و کم است، کافی نیست؛ نه... این هیچ چیزش کافی 

خدا، بگذار دوباره  کنمیمخواهش  .دوباره نبینمش اگرنیست 

 ببینمش.

 خوامبهتر بشم، می کنمیمخیلی دوستش دارم. خدایا، سعی 

د با من بگذاری اگرشما بگذارید دوباره ببینمش،  اگربهتر بشم، 

بگذارید همین االن با من تماس بگیرد.  اگرتماس بگیرید، 

 .خدایا، نگذار دعای من در نظر شما کوچک و حقیر باشد

 تارگانی که درشما آن باال با همه فرشتگان پیر وسفید و س

 اطرافت در حال چرخش هستند، نشستی، و من با دعایی برای

یک تماس تلفنی آمدم پیش شما؛ نخند خدا؛ مبینی! تو متوجه 

. با آن تاج و تختی که آمنهتو جات  نمیشی چه احساسی داره.

تواند به تو زیر پات آسمان آبی در حرکت است هیچ چیزی نمی

ند قلب تو را در دستش بگیرد و تواآسیب برساند. هیچکس نمی

ینمست؛ خیلی بد است. بفشارد. این شکنجه و زجر بزرگی

کمکم کنید. بخاطر پسرت عیسی مسیح کمکم کن.  دیخواه

یمای که با نام عیسی باشه اجابت خودت گفتی هر خواسته

ی. اوه، خدایا! به نام تنها پسر محبوب شما، عیسی مسیح، کن

 با من تماس بگیره.سرورمان یک کاری بکن 

 گهیم یبه خانوم ییتصور کن آقا بهش فکر نکنم. گهید دیبا»

و تلفن  ادیم شیش پیبرا یامسئله یول هزنیکه بهش تلفن م

 موضوع ممکنه نی..ا.هست؟  ست،یبد ن یلیکه خ نیا ...هزنینم

ه تو جهان چ نکهیمن به ا ..ه.فتیجهان اتفاق ب در یهر کس یبرا

 وره؟خیتلفن زنگ نم نیچرا ا ...کاری ندارم .افتهیمه دار یاتفاق

 ی! چیچرا؟ دستگاه زشت لعنت ؟یخوریچرا؟ چرا زنگ نم
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لعنت  ؟یزنگ بخور یریمیم ؟یآگه زنگ بخور شهیم

( و ارمیبکنم )درب واریزشتت رو از د یهامیس خوادی.دلم م.بهت.

 بفرستمت به جهنم.. کنم. رتیخرد و خاکشو  تکهبزنم تکه

 گهید زیچ هیبه  دی.با.موضوع فکر کنم. نیبه ا گهید دینه، نبا نه،

تو اتاق  ذارمی. ساعت رو مکنمیکار رو م نی.آره، هم.فکر کنم.

وقت خواستم ساعت رو چک  هیهم  اگر...نمشیخواب تا نتونم بب

 نکهیکار، قبل ا نیبا ا د،یبرم اتاق خواب. شا نجایکنم، مجبور از ا

.. چرا این تلفن زنگ اون تلفن بزنه. بتونم ساعت رو چک کنم،

خوره؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا نمیتونی زنگ بخوری؟ چرا نمی

ای لعنتی زشتِ براِق  کنمیمنمیتونی به صدا بیایی؟ خواهش 

 مزخرف...

میبگه که ن اگرتماس بگیره با او خیلی مهربان خواهم بود.  اگر

 نیست چرا؟ مشکلی"تواند من را امشب ببینه؛ خواهم گفت: 

 جوری "عزیزم، مطمئن باش مشکلی نیست.

که اولین بار او را دیدم، پس  زنمیماو حرف  با

ممکنه دوباره من را دوست داشته باشه. من 

همیشه مهربان بودم. مهربان بودن با مردم 

یمشون ست که عاشقخیلی آسانتر از زمانی

 .میشو

 اگرهنوز کمی دوستَم داره.  کنمیمفکر 

بار من را  2توانست امروز نمی دوست نداشت

هنوز کمی دوستم داشته باشه یعنی  اگرصدا کند. « عزیزم»

ی نیبیمفقط کمی باشه، کمی.  اگرهمه چیز از بین نرفته، حتی 

بگذاری فقط با من تماس بگیره دیگه از شما هیچ  اگرخدا، 

 .کنمینمسوالی 

یم یسع کنم،ین برخورد ماخوب و مهرب او ، باهتلفن بزن اگر

تَم دوسبه نظر برسم، مثل قبل، و او دوباره  و خوشحال شاد کنم

وقت دیگه از خدا هیچی نمیخوام... خدایا؟ خواهد داشت، آن

لطفاً  ؟ینیبیم ا؟ی.. خداخوامینم یچیه شمااون موقع از  گهید

 ...لطفاً، لطفاً کنم،ی؟ خواهش منهکن تلفن بز یکار هی

کار رو عصبانی هستی؟ چون این ی؟ از منکنیمخدایا مجازاتم 

 فقط به دیتوانینمکردم، بد هستم؟ اما آدمهای بد زیادند، شما 

بد باشد؛  تواندینممن سخت بگیرید، این خیلی بد نیست، این 

بد هستند، ولی ما به  زنندیمصدمه  یی که به آدمهاهااتفاق

نمیرسه.  زنیم، ما حتی آزارمان به مورچههیچکس صدمه نمی

شما؟ پس  دیدانینماین را میدانید، میدانید که بد نیست؛  شما

 خواهید که او همین االن با من تماس بگیرد؟شما نمی

که شما از دست من عصبانی هستید.  فهممیمتماس نگیره،  اگر

ت در این مدت تماس نگرف اگرتا پانصد پنج تا پنج تا میشمرم و 

که شما هرگز قصد کمک کردن به من را ندارید.  فهممیممن 

 -نجبیست و پ -بیست -پانزده –ده  –این یک نشانه است. پنج 

چهل و پنج... اوه خدایا این خیلی بد  -چهل -سی وپنج -سی

ی کمک کنی من را به جهنم بفرست. خواهینم اگراست. خب 

 ت از حالی جهنمکنیمی، نه؟ فکر ترسانیم جهنمتمن را با 

فرض که دیروقت  االن من بدتره؟ این دیوانه کننده نیست...

م، و ناراحت بش تماس بگیره این چیزی نیست که از آن عصبی

ممکنه بدون اینکه تماس بگیره  اصالًنباید این کار را بکنم؛ 

واهد خکردم،  هیگر هنیبب اگر همین االن، مستقیماً اینجا بیاد.

ما  دها دوست ندارنآنگریه کنم او اذیت میشه،  اگر آمد. نه،

برایش توانستم یم خدایا، کاشکند. ینم هیاو گرنه . یمکن هیگر

م کن لگدمالاحساسی را که دارم توانستم یکاش میاگریه کنم. 

وانستم آزارش اش را بلرزانم. کاش میو قلب سخت و سنگی

 دنیا را برایش جهنم کنم. بدهم و

یفکر نمهمچین آرزویی برای من نداره، او 

. بداند چه احساسی به او دارم یکنم حت

توانست یم مه او بگکه من ب نیکاش بدون ا

بگوئیم که برایدوست ندارند  ها. آنبفهمد

بگوئیم که . دوست ندارند شان گریه کردیم

کار  نیا اگرآنها ناراحت هستیم ...  از دست

یماین حرفها را بزنیم فکر  اگر را بکنیم یا

که صاحب اختیارشان هستیم و در  کنند

به  دیبا شهیهم. شوندیمو خب از ما منتنفر  اسارت ما هستند

 .ادامه بدیمکوچک  یهایبازاین 

کردم شویم اینجوری باشیم، فکر میکردم مجبور نمیاوه، فکر 

 چیه و منظورم هست را به او بگویم. کنمیمهرچه فکر  توانمیم

اش شده باشه. آنقدر بزرگ و بد نیست که باعث ناراحتی یزیچ

ها از مردم آن .مکه از او ناراحت مگی، نمتماس بگیره فقط اگر

 ند.رمتنف نیغمگ

، هن .هافتاده باش یاتفاق هممکن االن در راه اینجاست. اصالً  دیشا 

 یشبرا یتوانم تصور کنم که اتفاقاتی. نمنیفتاده اتفاقی چیه

هرگز تصور  توانم داشته باشم،هیچ تصوری از اتفاقات نمیافتاده. 

چنین تصوری که او دراز کشیده و مرده  چنین فکرهای را ندارم.

باشد نخواهم داشت من هرگز چنین تصوری نخواهم داشت. 

یه، ولی وحشتناک ی. آرزوه بود، کاش، مرده بود..ردمُ اشک

او مرده  اگرمرده بود، مال من بود. اگرچون  .ستیدوست داشتن

 .دوست نداشتم به چند هفته گذشته فکر کنموقت  چیبود، ه

و عاشقانه را به یاد  یاوقات دوست داشتنداشتم دوست فقط 

 بیاورم.

احمقانه است. احمقانه است  نی. اه بودکاش مرد مرده بود. کاش

ر که د لیدل نیفقط به اآرزوی مرگ آدمها را داشته باشیم که 

برایش توانستم یم کاشخدایا، 
توانستم یکاش میاگریه کنم. 

کنم و  لگدمالاحساسی را که دارم 
اش را بلرزانم. قلب سخت و سنگی

دنیا  وانستم آزارش بدهم وکاش می
 را برایش جهنم کنم.
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و پیش ما  رندیگینمبا ما تماس که گفتند  یقیهمان دقا

شاید  ؛سریع جلو میرهتند و  خرابه و ساعت دیشا اصالً .نیستند

شاید دلیلی داشته که دیر کرده شاید کاری . درست کار نمیکنه

 شدفتر در همجبور شد دی. شابرایش پیش آمده که دیر کرده

ده که آم یو شخص هریتماس بگا خانه تا از آنجرفته  دی. شابمانه

 نتوانسته...

اره تلفنی با من صحبت دوست ندوقتی کسی پیشش هست 

از اینکه من را در انتظار نگه داشته.  هنگران باشم ه دی. شاکنه

 بکنم،کار را  نیتوانم ایم شاید منتظره تا من با او تماس بگیرم؛

 .توانم به او تلفن بزنمیم

تلفن  که به او نگذار. اوه خدا، لطفاً دی، نبادیمن نبا ...دینبا مننه، 

 مراننگ اگر هم من که ،یدونیتو مهم  ا،یخدا .مانع شوبزنم. لطفاً 

ا ب ای ستایدن ینداشت که کجابرایش  یفرق زدیبود، تلفن م

 کن بفهمم که نگرانم یکار ا،ی... خدازدی، تلفن مهست یک

ن ام آسیبرا ار طیشرا نیا خوامیازت نم ا،ی..خدا.نه ای هست

ی!، برای همه دنیای دیگری نبک اکار ر نیا یتوانی...تو نمیکن

 .به خودم امید بدم نگذار یا،خدا بده.... فقط به من اجازه بسازی

نگذار که اینجوری امیدوار باشم، نگذار همچین چیزهای لطفاً 

بخشی به خود بگم. خدای عزیز این کار را با من نکن، آرمش

 اجازه نده بیخود امیدوار باشم.

زنده هستم به او تلفن که  یوقتکنم. هرگز تا یمن به او تلفن نم

قبل از اینکه صداش بزنم در جهنم خواهد پوسید. . زنمینم

اومن  اگرخدایا نیاز نیست به من قدرتی بدی من خودم دارم. 

اینجا منتظرش  داندیمتواند با من تماس بگیرد، را بخواد، می

به  کنمیمهستم و درفشارم. از من مطمئنه، مطمئن. تعجب 

اید از ب کنمیم. فکر شوندیممحض اطمینان، از ما منتنفر 

ست، شاید کار ام مطمئن باشه. تماس گرفتن با او آسانمهربانی

ای نباشه. شاید حرف بدی نزنه، شاید ناراحت نشه، شاید احمقانه

 با من خوشش هم بیاد و دوست داشته باشه شاید سعی کرده

 کنندیم... سعی کنندیمتماس بگیره؛ بعضی وقتها مردم سعی 

خراب بشه یا خط مشکل داشته  تلفن تماس بگیرند اما ممکنه

 هااتفاقاین  واقعاًرا برای دلداری خودم نمیگم  هانیاباشه. 

. اوه هافتیم هااتفاق. شما میدانید، میدانید که گاهی این افتهیم

دار... دور خدایا به هر طریقی که ممکنه من را از تلفن دور نگه

ا یاز دارم خدایدار. بگذار کمی غرور برایم باقی بماند به آن ننگه

 این همه چیزی است که میخوام داشته باشم.

توانم دوری و صبحت غرور چه اهمیتی دارد وقتی نمی اصالًاوه، 

نکردن با او را تحمل کنم. غرور مثل خیلی چیزها پست و 

احمقانه است. غرور بزرگ، غرور بزرگ نداشتن غرور است. این 

را به این دلیل نمیگم چون که میخوام با او تماس بگیرم. من 

سته... میدانم این درسته... بزرگ خواهم راینطوری نیستم، این د

کنم، یکوچک خواهم بود. خواهش م یهافراتر از غرورشد، 

غرور دانم ینم .کنم خدای. خواهش مبگذار تماس بگیره، ایخدا

 اصالً  چه ارتباطی با این چیزها داره که خیلی کوچک هستند.

این غرور برای من که این قدر نگران و مضطربم هیچ چیز افتخار 

د . شایممکنه... شاید اصاًل اشتباه متوجه شدم..، آفرینی نداره

با  ۵، ساعت زمیعز"گفته که من با او ساعت پنج تماس بگیرم...

ممکنه همین باشه. شاید این درسته. ممکنه  ".من تماس بگیر

ده ، اجازه نایاکه گفت. خد ممطمئن باًیتقر من درست نشنیدم.

 ...لطفاًدرکم کنید، با خودم صحبت کنم. لطفًا  نگونهیا

 اگر. نمینشیسر و صدا م یب ،کنمیمبه چیز دیگری فکر  اصالً

وانم بت دیشا... نمیتوانستم هنوز بنشیم اگر... نمیتوانستم بنشیم

 ست کهآدمهایی ۀدربارهم که همه کتابها  ،بخوانم. آهچیزی 

 عی!.. شیرین و واقدوست دارند یکدیگر را به طور واقعی و شیرین

 نیدانند اینم سند؟یخواهند در مورد آن بنویم یزیچه چ

خدایا این یک دروغ لعنتی، هدروغ نیدانند اینم ست؟یدرست ن

میزند و صدمه خواهند دانند که چگونه صدمه یم یوقتست؟ 

ها، لعنت بر آن ند؟یموضوع بگو نیدرباره ا دیرا با یزی، چه چدید

. خدایا، خواهمینم باید ساکت باشم. .لعنت بر آنها، لعنت بر آنها

هیجان زده شوید. هیجان زده سکوتم چیزی نیست که از آن 

 شناختمش.ببینید، فرض کنیم او کسی بود که من نمی .نشید

تماس میبعد فقط  ،دختر بود کشخص دیگری یاو  که فرض

اتفاقی برای شما ، حالت خوبه؟، یخوب"، گفتمیو مگرفتم 

آن فکر  ۀبارکردم و هرگز هم در ست که میکاری نیا "افتاده؟

 ،گاه گاهی عادی و طبیعی رفتار کنمتوانم ی. چرا نمکردمنمی

ش، راست !باشم تونمیم !که او را دوست دارم؟ لیدل نیفقط به ا

 این کار را بکنم؛ تماس بگیرم، این توانمیتوانم باشم. میمن م

 .رمیاو تماس بگ بااجازه نده که اوه خدایا! . آسان و بهترست

 نگذارکه این کار را بکنم، نگذار...

! ؟هریبا من تماس بگ بدی تابه او اجازه  دیخواهیقعاً نموا خدایا!

 اینقدر خشن باشید؟ دیتوانیم، چطور لطفاً  .خدا؟ یمطمئن ایآ

او همین االن با من تماس خواهم که یمن از شما نم ؟یناتوینم

شروع  اجازه بده که در همین مدتی که من ؛ فقطیاخدا بگیره.

 یلی. ختا به پانصدوپنج برسم، تماس بگیره کنمیمبه شمارش 

انصافاً انجام خواهم . شمارمیم نصفانهبه دور از تقلب و آهسته و 

. رمیگی، من با او تماس مدر این مدت تماس نگرفتاو  اگرداد. 

مهربان،  ی، خدازیعز یکنم خدای. اوه، خواهش ممیخواممن 

 کار با من تماس بده که قبل از این اجازه ،در بهشتعزیزمن پدر 

، یو پنج، س ستی، بستی، ده، پانزده، بپنج .لطفاً  یا، خدابگیرف

 …■و پنج یس
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 «متون و خوانندگان»مقاله  ترجمه 
 «محمد عابدی»مترجم ؛ «ولف کانگ ایزر»نویسنده  

 

 سدانشگاه کنستان

نین چ. است تعامل خوانندگان با ادبیات داستانی بررسی شده

ی یک فرآیند پویا برا طیمتونی باید توسط خود خوانندگان در 

. ندشکل بگیر تربزرگ متنیزمینه ایجاد هم مفهوم متن هم پس

 ایجاد دیدگاه، یک اتخاذ: شودمی زیر موارد شامل فرآیند این

 خالی هایشکاف با مقابله پارچه،یک نظریات یا تصاویر، ها،ایده

 افق با موضوع زمینه،پس با زمینهپیش هماهنگی و تناقضات، یا

شده. یبینپیش یا قبلی هایگزینه با فعلی هایدیدگاه و نگاه،

 ستمرتغییر م و اصالح تکامل، سیر یک عنوان به مطالعه پویایی

 ،شودیمتوضیح داده  هادهیاافکار و  و اندازچشم دیدگاه،

 گفتمان که آنجا شود. ازمی درک تدریج به که متنهمچنان

 ای هنجارها و معنا غالب هایسیستم بازتاب به نیاز داستانی

 و هافرضپیش از را جدیدی جدایی خوانندگان ندارد، هاارزش

 متن، تدوین و ایجاد آورند. بامی دست به خود انتظارات

 و خود شناخت کردن فرموله و دادن شکل حال در خوانندگان

 کار این انجام برای عملیات از آگاهی

 هستند.

 

 مجموعه متن

 یک عنوان به متن از کارکردی مدل یک

 هب است ممکن که آنچه به تاریخی، رویداد

 کی چگونه که این به بلکه شود،نمی مربوط باشد آن معنای

 رو،ایندارد. از بستگی دهد،می قرار تاثیرتحت را خواننده متن،

 و تنم یک بین و واقعیت و متن بین غالب روابط تحقیق دامنه

 تینآس یوسیلهبه گفتاری هایفعالیت است. مدل خواننده یک

 ابعاد توصیف برای مقدماتی عنوانبه (1969) سرل و (1962)

 دهخوانن توسط متنی هاینشانه پردازش یعنی متن، یک عملی

 ار مجامعی داستانی گفتمان کلی، شد. به طور معرفی بالقوه

 آن: کندمی کمک آن تعیین به که دهدمی قرار خطاب

 از پیش که (1961 آستین، مفهوم در) پذیرفته را هاییروش

 اعمال متن تصویب هنگام در خوانندگان هایاستراتژی طراحی

 نآ طی که دارد تعلق عملکردی به گفتمانی شوند. چنینمی

 قراردادی هایحوزه به ارجاع عنوان به راآن مفهوم متن، گیرنده

 ریفتع و اشیا به تجربی رجوع حال،این کند. بامی وضع مختلف

  عامل دو هر: ندارد وجود داستانی گفتمان در ارتباطی موقعیت

 

 

 انیگفتم اقدام یک موفقیت برای گفتار عمل نظریه در معموالً

 1شوند.می گرفته فرضپیش از

 به باید داستانی گفتمان شوند، توجیه باال هایاستدالل اگر

 زبان زا استفاده از تقلیدی فقط شود. این توصیف خاص ایشیوه

 آستین مفهوم در گفتار عمل نظریه چنانکه نیست، روزمره

 گونههیچ زیرا 2 سازد،می رهنمون باور کردن به را ما( 1962)

 ار این ندارد. همچنین وجود موقعیت یک در مستقیمی تمرکز

 یپدیدارشناسانه رویکرد خط در «قضاوت شبه»نظر  از توانینم

 ندارد. وجود تجربی واقعیت زیرا کرد؛ تعریف( 197۳) نگاردنیا

 جنبه روزمره، هایگفته با و ستارجاع-خود داستانی، گفتمان

 شتراکا به را( اشیا به تجربی توسل جنبه نه امانماد ) از استفاده

 گفتمان ،(1976 اکو،) یشناسنشانه اصطالحات گذارد. درمی

 ای قابلبه شیوه -است ادراک و شناخت شرط بیانگر داستانی

 را هادال از ایمجموعه نتیجه در و -های شمایلیقیاس با نشانه

 را هرچیزی بتوانند تا ندارند تعریفی چندان که گیردمی بر در

 .دهند قرار خود اختیار در

 هنجارها غالب هایسیستم مرسوم هایحوزه

 دو هر توسط اجتماعی «واقعیت» در معانی و

 شوند،می گذاشته اشتراک به خواننده و متن

 از داستانی گفتمان که جا کهآن تا حداقل

 کند. می پیروی هاآن

 چنین به را خود معموالً متن حال،این با

 اب را غالب هایسیستم اعتبار مجدداً: کندنمی محدود اطاعتی

 میان از خود قراردادهای انتخاب با یا و خود ساختار در مداخله

 غالب حالت به انتخاب این کند. روابطمی کدگذاری ها،آن

 به وابسته: ماندیممحتمل باقی  ها،ارزش و ی هنجارهامجموعه

 و جونز احتمال، مورد در) گفتمان خاص تعامالت و اقدامات

 ناشی احتمالی کاهش طریق از ارتباطات ۳.(1967 جرارد،

 و متن بین تعامل مشروط عوامل این که طوری به شود،می

 کنند.می آغاز را خواننده

 خود سیستم مدل براساس توانیم را خواننده و متن بین رابطه

ساز های انگیزهنشانه از فهرستی متن 4کرد. بینیپیش تنظیمی

ها در صور که توسط خواننده برای ایجاد مدلول دهدیمرا ارائه 

 شوند. اینخواندن به کار گرفته می مختلف در طول فرایند

 اطالعات به پاسخ در مداوم طور به باید شده تولید هایمدلول

 شوند. اصالح و تعدیل متن، از رسیده تازه

 

 عنوان به متن از کارکردی مدل یک
 که آنچه به تاریخی، رویداد یک

 باشد آن معنای به است ممکن
 شود.نمی مربوط
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وبه مطلب شود. درکمی متزلزل متن گیریموضع رو،این از 

 توسط شدهساخته هایمدلول پنهانی اصالحی-خود این سیله

 گیرد. اینمی صورت های منفرد خواندنلحظه طی در خواننده

 شدهاصالح ثابت چارچوب یک عنوان به خود نوبه به هامدلول

 انامک متن، در یافته تغییر هایدیدگاه گردند.می باز متن به

 هب شده اخذ موقعیت تعریف با قیاس قابل ایشیوه به را وقوع

-عمل نظریه در شنونده و گوینده از قبلی اجماع یک عنوان

 .دهندمی کاهش گفتار

 مفهوم در) «متن از خارج واقعیت» متن، یمجموعه در

، خطاب به متن، در مجموعه آثار قرار می(1970 ماکاروفسکی،

در باب  همچنین و کلی طور به متون از اصل گیرد. این

 فرهنگی -اجتماعی بستر از که تاریخی و اجتماعی هنجارهای

 کند.می صدق گیرد،می نشات نوع ترینوسیع

 صرفاً متن مجموعه عناصر حال، این با

 :نیستند خاص هایارزش و هنجارها بازتولید

 اننش داستانی گفتمان در کردن کپسوله

 نظر مورد هاآن آشنای کاربرد که دهدمی

 بندیفرمول صراحتاً واقعی قصد و نیست

 است. نشده

 گیرندمی قرار متن مجموعه زیر در که تصمیماتی و هاانتخاب

 اقعیتو هایمدل جای به بلکه نیستند، شبیه واقعیت به چندان

 احتمال مدل، هر .(197۳ اشمیت، ؛1969 بلومنبرگ،) هستند

 جهان بر را معنا از خاصی ساختار و داده کاهش را پیچیدگی و

 بر داستانی متن (1971 لومان، و هابرماس) کندمی تحمیل

 استوار آن تولید زمان در جهان مدیریت غالب هایسیستم روی

 در که همانطور معنا، مختلف هایسیستم عناصر به است؛ و

 کدام هر به پرداختن با شود،می داده نشان خود متن مجموعه

 ترک یا نفی (جهانی شدهپذیرفته مدل یا) هاسیستم این از

 دهد.می نشان واکنش کند،می

 مفاهیم مرزی خطوط امتداد در ادبیات که است معنی بدان این

 نقاط بر شاهدی نتیجه در و کندمی عمل زمان آن در غالب

 واقعیت، هایمدل با مقایسه در دهد؛ امامی ارائه هاآن ضعف

 نسازما زیربنای که را تصمیماتی و هاانتخاب داستانی، متون

 هب منوط آشنا هایارزش خواندن کنند.نمی آشکار هستند هاآن

 عینی تصمیمات و هاانتخاب این به بنابراین و است خواننده

 دارد. بستگی

های متنوعی را در مورد رابطه بین متن داستانی و تاریخ بیانیه

 تعادل یک دهد. متونهای معنایی محیط را نشان مینظام

 طتوس شده ایجاد مشکالت و کمبودها با رابطه در خاص تاریخی

 یک کنند.می مستندسازی را معنادار و اجتماعی هایسیستم

 به) باشد کامل دوره یک از سیستمی است ممکن داستانی متن

 انانس شناخت مشروط بنیان با شندی تریسترام مثال، عنوان

 کار و الک، سر گراییآن زمان، یعنی تجربه حاکم نظام درون در

 انتخاب مختلف هایسیستم از را عناصر است ممکن یا دارد(؛

 مشکالت همپوشانی به جونز تام مثال، عنوان به) کند

 کنمم داستانی متن یک تعادل یا .(پردازدمی ااگرو هایسیستم

 یدآ دست به متداول هایسیستم از حمایت برای تالش با است

 عنوان به را وسطیقرون درباری عشق داستان مثال، طور به)

 هدیدت را فئودالی نظام ثبات که موقعیتی انکار برای ایوسیله

 ۵.(گرفت کار به کرد،می

 دنیای مدل از گرفتهنشات عناصر حاوی متن مجموعه اگر

 مجدد کدگذاری طریق از را هاآن متن حال این با باشد، خواننده

 زا بالقوه یکشی بنابراین و کندمی حذف متداول هنجارهای از

 طول در کند.می ارائه هاآن به را مشاهده

 هنجارها بازسازی به تواندمی خواننده تاریخ،

 از هاآن اعتبار و شدهکدگذاری هایارزش و

 یا مساله یک به پاسخ و متن واکنش طریق

 متن بنابراین بپردازد. تاریخی موقعیت

 از تا دهدمی اجازه خوانندگان به داستانی

 بروند. فراتر خودشان دنیای مدل با ارتباط در خود موقعیت

 محدود اجتماعی -فرهنگی  متن از عناصری به متن مجموعه

 دازد.بپر نیز ادبیات پیشین آثار به تواندمی بلکه: شودنمی

 ونمت دوباره دریافت به منجر شدهمطرح نکات و تلمیح اشارات،

 از رسانیارتباط تضمین یا فعلی ساختار ایجاد منظور به قبلی

 6شوند.می متنی قصد با عناصر کدگذاری طریق

 «افق» یک متن ،(ادبی و تاریخی) متنی عناصر شدن فراگیر با

 گفتمان برای موقعیتی چارچوب تعیین به که کندمی ایجاد

 عناصری .(197۵ جاوس،) کندمی کمک خواننده و متن میان

 برای خواننده وظیفه برای شوندمی جمع متن مجموعه در که

 انونق اند.شده بندی ساختار پیش از هاآن ارتباط و ارتباط کشف

 تنم خود در تنها بلکه نیست، تصادفی واقعی معنای اساسی

 اجرای یک تنها معموالً مفهوم این 7شود.نمی بندیفرمول

 زیرا جامع، روایت یک تا است بالقوه معنای از بینانهواقع

 هستند. انتخابی بسیار آن به مربوط هایعملیات

 

 های متنیراهبرد

 وظایف استراتژی متن

 ایجاد هادستورالعمل از را خود خاص بافت متن، مجموعه هر

عناصر مجموعه به طرز متفاوتی با وظایف خود در داخل  کند.می

اند، سازماندهی میها اخذ شدههای ارجاعی که از آنسیستم

 یداستان گفتمان در کردن کپسوله

 آشنای کاربرد که دهدمی نشان

 واقعی قصد و نیست نظر مورد هاآن

 است. نشده بندیفرمولصراحتاً 
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 حال در است ممکن بود حاکم هاسیستم این در آنچه شوند.

 بالعکس. بنابراین و باشد منفی حتی یا ناموفق حاضر

 عنوان به مجدد سازماندهی این انجام برای متنی هایاستراتژی

 ازنی مورد متنی سیستم در روابط تشکیل برای شرطپیش

 ییعن کنند، تقویت را روابط این باید هااستراتژی این 8است.

 از را عناصر ترکیب برای الزم امکانات طراحی از پیش هاآن

 کنند. طراحی پیش

 برای را هادستورالعمل از بافتی همچنین باید هااستراتژی

هم تنظیم مواد داخل متن و هم  رو، این از کنند. ایجاد خواننده

 این شوند. با ها سازماندهیشرایط ارتباطی باید توسط استراتژی

 ستنی خوانندگان برای دستورالعمل کلی ویژگی نتیجه حال،

 الگوهای خوانندگان موارد، اکثر در کنند. پیروی آن از که

 کنند.می تعیین را ترکیبی ساختاری

 

 «انحراف»مفهوم سنتی 

 روایت یک عنوان به اغلب «انحراف» مفهوم

 کار به تخیلی متون خاص موقعیت از خاص

 لوین، ؛19۵9 ریفتر، در هاییبحث. )استرفته

 .(197۳ انکوست، ؛196۵ ،196۳ ،1962

 کی بین هایتفاوت فقط استداللی خط چنین

 نروش را مطالعه واقعی کند؛ فرآیندمی بیان را آن نقض و هنجار

 کند.نمی

 «واره طرح» عبارت گشتالت، شناسیروان ( از1962) گمبریچ

 اداقتص» اصل از برگرفته) «واره طرح» گیرد.می بهره« اصالح» و

 لاص این: دارد منطقی ساختار: گشتالت( نظریه در «اندازچشم

 افزایش با ( راادراکی ورودی از مشخصی مقدار که) اقتصاد

 یدجد ورودی که کند. هنگامیمی نظم بی خود خاص پیچیدگی

 9ود.شمی انجام الگو اصالح با بازنمایی یک شود،می مواجه آن با

 به ال،مث عنوان به باشد؛ چکیده باید طرح این بودن، مفید برای

 زا باشد؛ نداشته بستگی خاص احساس یک خاص هایویژگی

 و هاشکاف مجدد ساختار در توانیم فقط را تصحیح رو، این

 گذاشت. استدالل نمایش به واره طرح حیاتی هایویژگی

 حقیقت در شناختیزیبایی اشیا که دهدمی نشان گمبریچ

طرح اعمال با خوانندگان که هستند شناختی هایهویت

 کنند.می ایجاد خود دیدهآسیب و ناسازگار هایواره

 تصویر تصحیح،/ طرح یا انحراف - جهت دو این از یک هیچ

 یکشی اجرای برای که دهدنمی ارائه متنی راهبردهای از روشنی

 رود.می کار به شناختیزیبایی

 

 

 زمینهپس و زمینهپیش

 تگرف نظر در متنی «اولیه کد» عنوان به توانیم را هاوارهطرح

دهد؛ به عنوان می را «ثانویه کد» ایجاد دستور خواننده به که

 اولیه کد (.1971پسنر )در مفهوم روالند « کد زیبایی»مثال، 

 رو این از و کندمی عمل شناختی تصویب برای مدلی عنوان به

 ینکند. امی عمل بالقوه خوانش از بسیاری شرطپیش عنوان به

 کد» یک فردی مطالعه کند. یکتعیین نمی را ثابتی انداز چشم

 آن وسیلهبه که فرهنگی - اجتماعی کد توسط که را «ثانویه

 کند.می دییتأ است،شده پذیرفته خاص خواننده

 ردنک تجربه برای را شرایط متنی هایاستراتژی دیدگاه، این در

 ساختار کنند.می طراحی آن عملیاتی اهداف و مسیر و متن

 از شدهساخته انتخاب و متن کارکردهای از هااستراتژی اصلی

 گیرد.می نشات دخیل محیطی هایسیستم

 یک و زمینهپیش یک همیشه انتخاب

پیش عنصر: دهدمی تشکیل را زمینهپس

 ناشی زمینهپس با تضاد از فقط زمینه

 عنوان به عنصر آن حاوی اصل در که شودمی

 10است. سازنده عنصر یک

 به زمینهپس - زمینهپیش رابطه چنین

 هایفعالیت مرکزی ساختار یک عنوان

(: 1968 مولز،است ) نوآوری و حشو نظریه مدل شبیه شناختی،

 زمینهپس مقابل در عنصر یک کنتراست با اطالعاتی ارزش

 رضف اینجا در ما مدل، این خالف بر اما شود؛می تعیین افزونگی

 واضح ورط به تواندمی داستانی متن یک زمینهپس که کنیمنمی

 زمینهپس به گذرا نگاهی زمینهپیش عنصر تنها شود مشخص

 متون خواننده در نتیجه دارد. آن مرجع چارچوب عنوان به

کند.  خودش ایجاد مورد در را مرجعی چارچوب باید تخیلی

 برای ابزاری عنوان به زمان همان در روش این در زمینهپس

 رابطه بنابراین، رود.می کار به زمینه پیش عنصر ارزیابی

 کندیم استخراج را تنش یک است، پویا زمینهپس و زمینهپیش

 در نهایت در و شودمی متمایز تعامالت از ایمجموعه به که

 11شود.می منتشر شناختیزیبایی یکشی گیریشکل

 

 افق و تم

 رابطه از ناشی که هاستدگاهید از سیستمی داخلی سازمان

 روایات در مثال، عنوان به است. زمینهپس و زمینهپیش بین

 شدهانتخاب عناصر آن در که داریم اندازچشم چهار ما ادبی،

 : شوندمی ترکیب متن مجموعه عنوان به و تخریب،

 

 زا بافتی همچنین باید هااستراتژی
 خواننده برای را هادستورالعمل

هم تنظیم  رو، این کنند. از ایجاد
مواد داخل متن و هم شرایط 

ها ارتباطی باید توسط استراتژی
 سازماندهی شوند.
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( ۳) داستان، هایتی( شخص2) ،ی( راو1) اندازهایچشم

 خیالی. ( خواننده4) و ،رنگیپ

 یکشی مورد در را مختلفی اندازهایچشم هادیدگاه این

 ارائه یکدیگر در مورد چنین هم و مشترک شناختیزیبایی

 نیدرو هایدیدگاه این تعامل از شناختیزیبایی شی کنند.می

« افق» و «تم» اصطالحات از توانیممی شود.می پدیدار متن

 من،الک و شوتز) کنیم استفاده هادیدگاه ساختار توصیف برای

 یک در را خود هایدیدگاه همه توانندنمی . خوانندگان(197۵

 هایبخش خواندن فرآیند طول در بلکه کنند، اتخاذ زمان

 گریدی به یکی از مختلف نمایشی هایدیدگاه عنوان به مختلف

 کنونی، بخش در لحظه هر در اندازچشم شوند.می منتقل

 دهش واقع قبلی هایبخش سایر افق مقابل در که است یموضوع

 شود،دیدگاه به صورت ایزوله مالحظه نمیهر  رو، این از است.

نگریسته می متقابل پذیری مشاهده آینه درون در عوض بلکه

 از تعاملی شبکه یک درون فرد به منحصر هایبخش .شود

 ناختیشزیبایی یآنش نهایت در و گیرندمی قرار متقابل ارتباط

 در متعالی دیدگاه یک عنوان به را خود شی .کنندمی تسلیم را

 ایجاد شود،می داده نشان متن خود در که ایمنظره مورد

 .سازدمی ممکن را هاآن ارزیابی و کندمی

 به متن که است آن از حاکی مالحظات این

 به نتیجه در و هادیدگاه در تحول عنوان

 شخصی آگاهی از شناختی درک یک عنوان

. استشده دهی سازمان خوانندگان

 طور به متنی هایدیدگاه از هاییبخش

 به افق از پیش در موضوع عنوان به متناوب

 درک و شامل دهدیم انجام را سنتز عملیات که آیندمی وجود

 .شودیم متن مطلب

 های مختلفیها و صورتکیفیت تواندمی افق و تم ساختاردهی

 در توزیع طریق از شدهانتخاب مجموعه بندیدسته باشد. داشته

 به متن رابطه که طوری به دارد، وجود فردی هایدیدگاه میان

 کرد. ترجمه خواننده آگاهی سطح به توانیم را جهان

 شرایط واجد توزیع این از استفاده با شدهانتخاب هنجارهای

: زا عبارتند هادیدگاه دادن ارتباط برای هاروش از هستند. برخی

 .یالی( سر4) و مراتبی ( سلسله۳) ( مخالفت2واقع؛ ) ( ضد1)

 

 متن درک

 خواننده و متن تعامل

 است. خواننده و متن بین پویا تعامل فرآیند خوانش

 نمت که مسیری در را هاییفعالیت توانندمی متن ساختارهای

 ینا حال، این با کند. استخراج شود،می تبدیل خواننده ذهن به

 کنند.می جلوگیری متن طریق از کلی کنترل از هافعالیت

 سرگردانزاویه دید 

 زا زیبایی شناختی داستانی متون درک غریب و عجیب ماهیت

 گیرد. خوانندهمی نشات متن طریق از خواننده دیدگاه حرکت

 درک باید که ایماده داخل در «سرگردان زاویه دید» عنوان به

 ارائه عبارات صورت به تنها متن این گیرد.می شکل شود،

 در آن تجلیات از یک هیچ با شناختیزیبایی شی: شودمی

 زا تواندمی تنها بلکه نیست، سانیک مطالعه زمانی جریان

 ارتباط یک تواندمی خواننده آن در که شود حاصل ترکیبی

 کند. ایجاد را با متن شناختی

 امور از خاص هایحالت به ارجاع الحاقی یک از متن جهان

های بستگیهم» به اصلی نقش است؛ در عوض، تشکیل نیافته

 جهت .(۳1: م 197۳ اینگاردن،) شودمی داده «حکم قصدی

 هک است چیزی دنبال به همیشه فردی جمالت معنایی گیری

 به ربیشت انتظارات این حال، این با بیاید. آن به رودمی انتظار

 شوند. برآورده کامل طور به تا شوندمی اصالح پیوسته طور

پیش» ؛1966 هوسرل، نظر از) یافته تغییر خاطرات و انتظارات

 اشباع به عنوان جمله هر چنانکه («هابینی

 عمل آینده فرافکنی و خودش هایخواسته

 تغییر زمانی، جریان این در کند. تغییرمی

 شخصی هایدیدگاه میان در دیدگاه مستمر

 خوانش، هنگام در لحظه هر است. در فرد

 دو هر که دارد وجود بالقوه روابط از ایشبکه

 چشم و استشده واقع آن در که را دیدگاه

 هایدوره برای یا آورده خاطر به قبلی هایبخش از که اندازی

 ایشبکه دهد. چنینمی نشان را استشده بینیپیش بعدی

 نتخابا برای مبنایی اما یابد، تحقق کامل طور به تواندنمی هرگز

 از هاآن چه اگر - کندمی فراهم خواننده متعدد تصمیمات و

 عنوان هب طرفه دو صورت به - نیستند مشابه خواننده به خواننده

 هستند. دسترس در شبکه همان پذیر تحقق

 

 سرگردان زاویه دید شناختی هایبستگیهم

 نممک شودمی آغاز شناختی گشتالت یک عنوان به که متنی

 یعنی ،(1964 گورویچ،) شود نامیده «ادراکی نونمای» یک است

 طرواب ها،آن مفاهیم زبانی، هاینشانه توسط که بندی پیکره

 اب گشتالت است.شده ایجاد خواننده هایفعالیت و هاآن متقابل

 شود. درمی بسته خود مؤلفه هاینشانه میان تنش کاهش

 ازب مخالف خوانندگان، ذهن در گشتالت گیریشکل نتیجه،

 به ارجاع الحاقی یک از متن جهان
تشکیل  امور از خاص هایحالت
 اصلی نقش است؛ در عوض، نیافته

 «های حکم قصدیبستگیهم» به
 شود.می داده
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 تخیلی متون هایاستراتژی حال، این با است. متن بودن 

 تاختالال گشتالت گیریشکل که اندشده طراحی چنان معموالً

ت برای الهر انتخاب، برخی احتما: کندمی ایجاد را خود نهان

 کند.میها را حذف و غیرممکن نشانهترکیب 

 ن،مت یک برای گشتالت گیریشکل در مشارکت با خواننده

 جدید اطالعات پذیرش شود؛ امامی خودش تولیدات شیفته

 بین خواننده که طوری به شود،می حالت این در اخالل باعث

 داللکتیکی را تعامل خواننده گیرد.قرار می جدایی و شیفتگی

 خود کهاین تا کندمی واژگون را توهمات و دهدمی تشکیل

 شود. رویداد یک عنوان به متن تجربه به منجر حرکت

 عامل ،(جویس جیمز اولیس: مثال برای) معاصر ادبیات در

 اینجا، رد است. شده اضافه گشتالت تشکیل فعالیت به دیگری

 در دوباره باید که کند ایجاد روابطی شودمی مجبور خواننده

 ایدب گشتالت یک گیریشکل شوند. رها اطالعات تراکم صورت

 12بالقوه(. شکست موضوع عنوان به) باشد سازمشکل

 باشد اه گشتالت انفجار از ایزنجیره واکنش یک تواندمی نتیجه

 جادای برای که عملیاتی نیست. ورودی اطالعات ادغام به قادر که

 وتتفا جای به شود،می گرفته نظر در ثبات

 این که آنجا از شود.می تناقض به منجر

 فرد دهد،می رخ خواننده تخیل در فرآیند

 .(19۵۳ شاپ،) شودمی آن درگیر

 رد خواننده که است شیوه یک پیچیدگی

 پیچیدگی کند.می تجربه را متن حضور آن

 بهتجر کسب برای عمده شرطپیش یک نیز

ساختار  در خوانش، این عامل رو، این از است. روزمره واقعیت در

 تجربیات این دهد.خود را با تجربیات ما به طور کلی ارتباط می

 شوند،می حذف متن در تنیدگیدرهم جریان در موقت طور به

 هتجرب آید.می در تعلیق حالت به حاضر حال برای هاآن اعتبار و

 آگاهی به ورود امکان با واقعی جهان تجربه از شناسیزیبایی

 رد خواننده توسط که اختالفاتی است. متفاوت خواننده هشیار

 اهریظ تناسب عدم شوند،می تولید گشتالت گیریشکل زمان

 ودخ مشارکت از نهان دسته یک نتیجه در و سازندمی آشکار را

 مرحله یک مشارکت، فرآیند در خود کنند. ادراکمی ایجاد را

 است. شناختیزیبایی تجربه از مرکزی

 

 خواندن فرآیند در غیرفعال سنتز

 شخصیت تصوری فکرپردازی

 چیزی به تصویر: است تصویر پردازی،خیال مهم مقوله

 به را آن و شودنمی داده آن به یا و ندارد وجود که پردازدمی

 منفعل - غیرفعال سنتز یک محصول تصویر آورد.می وجود 

 هب نیاز و شودمی انجام هشیارانه آگاهی آستانه زیر در زیرا است

 خواندن فرآیند 1۳ندارد. آن یکپارچه هایجنبه صریح بینیپیش

 همراه تصویر از مجزا ترکم یا و مشخص جریان یک با احتماالً

 و است شدن حاضر حال در کنیممی تصور که چیزی است. هر

 در را وضعیت این توانیممی ما ماست. مدیون را خود وجود

 فیلمی کنیممی احساس ما که کنیم مستند ناامیدی

 فیلم، این در خوانیم.می را آن ما که رمانی از شدهساخته

 کهاین جای به تجربی اشیاء عنوان به داستان هایشخصیت

 یک عالمت مجموعه طریق از خود ایاندیشه فرآیندهای توسط

 فقیر عجیبی طور به اشیا شوند. اینمی ارائه شوند، تشکیل متن

 غیر وضوح با هاآن عینی ادراک اگر حتی رسند،می نظر به

 قرف از ما احساسات شود. بنابراین، بخشیده بهشان ایمنتظره

 هب ما اگر که باشد سازنده هایفعالیت سرکوب خاطر به باید

 برد. خواهیم لذت خوانیم،می را رمان فیلم، دیدن جای

 

 واقعیت مقابل در پردازیخیال

 چیزی کنید،می تجربه را پردازیخیال وقتی

 ما عقاید و ندارد وجود «واقعی دنیای» در

 نظر به غیرواقعی هاآن مورد در همیشه

 رسند.می

 هب ابژه - سوژه ، تقسیمهادهیا گیریشکل در

 است. درآمده تعلیق حالت به تجربه و درک

ایم و به خوانش را انجام داده که هنگامی

 ناگهانی طور به «واقعی دنیای» گردیم،واقعیت باز می

 نمت دنیای با تضاد از آن ویژگی: رسدمی نظر به مشاهدهقابل

 شود.می برجسته بیشتر

 

 هاپردازیخیال گیریشکل

غایب را به ذهن فرا نمی یک ابژه صرفاً داستانی، ما  متون در

در  خوانیم؛ مای موجود و حاضر را نیز فرا میخوانیم، بلکه ابژه

 تاییهم هیچ تجربی دنیای در که کنیممی ایجاد را یکشی عوض

 ابراینبن است، داستانی گفتمان یک ویژگی این باشد. نداشته

 امور برخی به تواننمی را( هااین از توالی یک یا) امور وضعیت

 تطبیق خود نادرست یا درست با را خود و داد اختصاص موجود

 متنی هایحالت به که ییهاوارهطرح. (19۵1 ویتگنشتاین،)داد 

ند؛ هست تصویر کل از جزئی هایجنبه فقط شوندمی مربوط امور

 متن برای «افق» ایجاد برای را خواننده دیدگاه صرفاً  هاآن

 پردازیخیال درون در کنند. معنامی پیشنهاد

 تجربه را پردازیخیال وقتی

 «واقعی دنیای» در چیزی کنید،می

 در همیشه ما عقاید و ندارد وجود

 نظر به غیرواقعی هاآن مورد

 رسند.می
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 از نیست. معنا خواننده خیال تنها اما شود،می ایجاد خواننده 

 هایجنبه از باید هنوز اما است،شده ساخته قبل از متن، طریق

 مورد متن در که را آنچه تواندنمی خود که شود ایجاد موجود

 کند. ایجاد باشد، گرفته قرار نظر

 خود پراکنده فرمول در توخالی در فرم را خود وارهطرح این

ای از این اشکال عنوان مجموعه دهد. سپس متن بهمی نشان

لخیا یک کلیت ندارد. گیرد که داللت برمی توخالی شکل

کند که در آن چیزی آشکار پردازی یک ابژه خیالی را ایجاد می

 نوع کند اما بر آن داللت دارد. اینشود که متن بیان نمیمی

 ار غیروقعی ماده این بتوان که کندمی فراهم را مکانا این بیان

 کرد. تصور خاص روش به

 اشیا آن در که کندمی ایجاد را محوری خوانش، زمانی دوره

 توالی یک در هاایده توسط شده ایجاد خیالی

 مقابل در همیشه اشیا آیند. اینمی هم گرد

 لتبدی با - شوندمی ظاهر گذشته زمینهپس

 این که شویممی متوجه ما حال،به  گذشته

 آنها که هستند معنادار زمانی تنها خیالی اشیا

 یک شوند.می باز دوباره و دهندمی دست از را

 شی هر گذشته اشیا آن در که کندمی ایجاد تجمعی وابسته اثر

 ماهیت یک به حس ترتیب دهند. بدینمی تغییر را جدید

 به قادر ندرت به فردیت، از باالیی درجه و رسدمی موقتی

 که شدیم متوجه همه است. ما متن همان با مجدد بازگشایی

 ت.نیس سانیک کامالً  وقت هیچ دوم کتاب برای بار یک خواندن

 آن جبمو به که است منفعل سنتز کاتالیزور یک زمانی فاکتور

 هوسرل،) است دسترسیقابل خواننده آگاهی برای معنا افق

 تفاوتم شده پیشبینی سنتزهای با فعال غیر (. سنتزهای1966

 ندهست زمان از مستقل هاقضاوتنیستند.  قضاوت در و هستند

 14گیرند.می قرار مطالعه زمانی محور امتداد در غیرفعال سنتز و

 وردست اندیشگانی وظایف توسط که ذهنی بین ساختار این

 به توجه با تواندمی همچنان شود،می ایجاد زمان در شدهداده

 هنوز شوند،می گرفته کار به که اجتماعی - فرهنگی کدهای

 یرتفس . حاکمیت( شودمفاهیم) زیادی معانی به منجر تواندمی

 با یاختصار متن تجربه هنر، کالسیک آلایده از برگرفته غالب،

 آن مفهوم به پرداختن واقع در و متون معنای از پس جستجو

 است. 

 یمتن هایجنبه بر بسیاری در که دستورهاست کلیت مفهوم،

 انتقال معنا، دارد. داللت شود،می تشکیل خواندن عمل در که

 باید معنا و حس 1۵است. خواننده شخصی تجربه به مفهوم این

 گان،خوانند داشتن از متشکل تجربه یک کارایی تضمین برای

 شوند. متحد ها،آن برای خارجی واقعیت یک ایجاد با

 سوژه عنوان به خواننده اساسی قانون

 طتوس که نیست جانبه یک تقاضای یک معنا اساسی قانون

 دست به زمانی تنها شود. معنا تحمیل خوانندگان به هامتن

 فاقات خوانندگان برای فرایندی چنین طول در چیزی که آیدمی

 عناییم افق که کنند اتخاذ را دیدگاهی باید افتد. خوانندگانمی

 دیدگاه این کنند. کار خود ذهنیت روی بر تا سازدمی قادر را

 از خشیب تنها که شود گرفته اشتباه داستانی خواننده با نباید

 برای خوانندگان به کمک برای نویسنده دهندهارائه استراتژی

 16است. اندازچشم کردن پیدا

 دسترسی اجازه خواندن هنگام در ابژه -سوژه تقسیم تعلیق

 کندمی مشاهده( 1969پولت ) .دهدمی را ناآشنا تجربه به ویژه

 نکنند. خوانندگامی فکر را دیگری شخص افکار خوانندگان که

 یک به نویسنده یک افکار کردن وارد با

 کنند؛می پیدا دست جدید داخلی سازمان

 خود فردی موقعیت از موقت طور به هاآن

 د.کننمی تقسیم را خود شخصیت و کرده فرار

 نیستند؛ خوانندگان که است چیزی هر تم،

 ناپدید هاآن تمایالت و هاگرایش اما

 غالب افکار زمینهپیش دهندمی ترجیح هاآن - شوندنمی

 ودخ خود به را خوانندگان بخش دهند. این تشکیل را نویسنده

 جدید تجربیات و قدیمی هایعادت بین در تا کندتجهیز می

 گیبست متن شخصیت به خودجوشی کنند. ماهیت گریمیانجی

 تجربه دادن ارتباط به قادر خود ناگهانی مختلف هایدارد. روش

 قبلی تجربه - خواننده با متن دنیای در حضور پیشین ناشناخته

 روی بر خود خاص تاثیرات دارای متن هر هستند. موضوع از

 است. موضوع آگاهی

 است،مانده باقی ناپذیرشکل که آنچه کردن فرموله با ما

 از قبالً که را چیزهایی و کنیم بندیفرمول را خودمان توانیممی

 کنیم. پیدا بودند، غایب ما هشیار آگاهی

 

 خواننده و متن تقارن عدم

 سازی تعاملمدل

 شدهارائه تعاملی هایمدل لحاظ از توانمی را خوانش تعامالت

 طریق از و (1967 جرارد، و جونز) یاجتماع شناسیروان توسط

 (1966 لی، فیلیپسون، الینگ،) کاویروان ارتباطات تحقیقات

 امل،تع شناختیروان - اجتماعی تئوری به توجه با کرد. بررسی

 جلو به را تعامل همزمان، و شودمی ایجاد تعامل توسط امکان

 بین روابط که کندمی ادعا کاویروان دهد. رویکردسوق می

 تعادل در شکاف تجربیات ما نسبت به یکدیگر ایجاد با فردی

 شامل مشابه، طور به خواننده و متن شوند. تعاملمی انجام

 ایجاد را محوری خوانش، زمانی دوره
 ایجاد خیالی اشیا آن در که کندمی

 گرد توالی یک در هاایده توسط شده
 آیند.می هم
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 نیروهای هم و سازنده هم که است تعیین قابل غیر درجات

به وجود  نشدهبیان و شدهبیان دیالکتیک: هستند ارتباط محرک

 کند،می هدایت را حس ایجاد هایفعالیت انگیزگیآید. بیمی

 هداد نشان را محتوا ما که شود؛ زمانیمی بیان کنترل تحت اما

یابد. شکافمی تکامل و شده ابراز خود کنیم،می اشاره آن به یا و

 هایفعالیت روی بر را خاصی ساختار ها،نفی و خالی های

 و کنندمی تحمیل خواننده و متن تقارن عدم از ناشی سازنده

 روابط ها،شکاف شود. اینمی هدایت ساختار آن توسط تعامل

 هب نیاز با را خواننده و نشدهبیان بازنمایانه هایدیدگاه میان

 است. کشانده متن به ها،دیدگاه آن هماهنگی

یا تعیین شده را احضار  آشنا محتوای هانفی

 این با را لغو کنند.که آنکنند فقط برای اینمی

 نظر در همچنان شده لغو محتوای حال

 دهش انکار اعتبار با را ما اندازچشم و شدهگرفته

 تموقعی بر نفی دهد. بنابراین،می تغییر خود

 گذارد.می ریتأث متن مقابل در خوانندگان

 

 «تعیین غیرقابل» مواضع از اینگاردن تصور

 اجبار یک از را هنری اثر که شد متعهد( 197۳) نگاردنیا رومن

 در «سازیعینی» مفهوم: کند آزاد بازنمایی، عنوان به طرفهیک

 تحقق مفهوم، این کند.می صدق خواننده پذیرش ساختار مورد

 دهخوانن و متن مستقیم تعامل جای به هنری، اثر بالقوه عناصر

 متن هایبخش توسط« تعیین غیرقابل» هایاست. موقعیت

 کنند. اینمی تحریک را کامل متن یک که شوندمی ایجاد

کلش که چرا است، نشده گرفته نظر در پویا صورت به فعالیت

هستند.  مطالبات از شدهبینیپیش الگوی عنوان به متن های

 هب «نادرست» و «درست» میان تمایز از تا کوشدمی اینگاردن

 حتت هنری، کار کردن نهایی یا شدن بسته چند به رسیدن امید

 بنابراین کند، حمایت خود، «صدایی چند هماهنگی» مفهوم

 ،مثالً ) کندمی مجاز را معاصر ادبیات زمینه در جدی نقص یک

 .(شد ذکر باال در که همانطور جویس اولیس

 

 شده رد اتصال عنوان به خالی فضاهای

 عنوان به قصدی یدرش زیادی هایشکاف« خالی هایشکاف»

 خواننده پردازیخیال متنی توسط سیستم در باید که جایی

 اعمال اتمام بجای ترکیب برای نیستند. تقاضاشود  اشغال

 هب نتیجه در و شوندمی داده نشان رفته دست از روابط: شودمی

 شوند. شکافهایمی باز خواننده اندیشگانی هایفعالیت سمت

 هنجارهای که زمانیشوند )می یافت مجموعه در هم خالی

 در هم و( دهندمی دست از را خود مرسوم اتصال انتزاعی

 مداوم هماهنگی به نیاز متن که زمانی) خواننده هایاستراتژی

 آنچه با هادیدگاه و هنجارها این ؛(دارد آن بازنمایانه هایجنبه از

 شود،می نامیده «خوب تداوم»( 1964) چیگورو آرون توسط که

 و شودمی قطع هاوارهطرح ارتباط کنند.می دخالت و برخورد

 هایشود. فعالیت احیا خواننده انتخابات و تصمیمات توسط باید

طرح اعمال برای عادی انتظارات از فراتر خواننده در ترکیبی

 ای،مقابله مخالف، واقع، خالف: است مختلف طرح هایواره

 امتداد در که خاصی هایپردازیایده بندی.بخش یا تلسکوپی،

 رایب دیگر هاآن که هنگامی ،اندگرفتهشکل مطالعه زمانی محور

 شکافهای مورد در روشن شواهد با اتصال

 باید ،شوندینم آورده فراهم ایده، در خالی

 به باید تنها نه شوند. خواننده رها دوباره

 به بلکه متن، توسط شدهداده دستورهای

 که وقت هر خودش، افکار محصوالت

 نشان واکنش شوند،می خوانده اصالحات

 یخال شکافهای شناختیزیبایی دهد. ارتباط

 سد» مفهوم با ما تصور مقایسه با توانیم را

 بودشده بینیپیش روسی هایفرمالیست توسط که «احساس

 بودند معتقد هافرمالیست .(1969 اسکالوسکی،) کرد مقایسه

آثار هنری از طریق ارائه احساسات بیش از حد پیچیده و  که

کنند، و نه طوالنی، احساس و ادراک را تبدیل به یک هدف می

دار ست که مسدود و دنبالهپردازیاین ایده ما، نظر به یک ابزار.

عمن ادراک که حالی در باشید داشته شود، نه احساس. توجهمی

 سند،بر تصویب به آن کارکردهای که شودنمی تکرار زمانی شده

 انتظارات اعمال متغیر شرایط تحت همیشه اصل در پردازیایده

 . بااست پذیر تکرار جهانی اندازچشم تنظیم ایکده و همیشگی

 در ساختگی هایعملیات ایجاد و متنی هایبخش ارتباط قطع

 برخورد به منجر است ممکن خالی هایشکاف خواننده، ذهن

 این هب باید خواننده سپس شود. پیوستگی جای به فردی افکار

 از جدیدی جدایی به بتواند و دهد نشان واکنش هاپردازیایده

 رب توجهیقابل طور به که یابد دست خود همیشگی تمایالت

 طور به فردی است گذارد. ممکنمی ریتأث پردازیایده فرآیند

 ریدیگ دسترس غیرقابل افکار و شود رها اختیارات این از موقت

 اساسی شرطپیش خالی هایشکاف رو، این از آورد. وجود به را

 دیدتش را مهم اندیشگانی هایفعالیت هاآن زیرا هستند، ارتباط

 کنند.می

 

 خالی شکاف کاربردی ساختار

نامعلوم  محتوا لحاظ از خالی هایشکاف اتصال، قطع محض به

 هایبخش میان ممکن روابط ناهمگونی توانیم چگونه. هستند

 شده لغو محتوای حال این با
 و شدهگرفته نظر در همچنان

 شده انکار اعتبار با را ما اندازچشم
 بر نفی دهد. بنابراین،می تغییر خود

 متن مقابل در خوانندگان موقعیت
 گذارد.می ریتأث
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 ساختاری گیریشکل در و داشت نگه کنترل تحت را متنی

 نکرد؟ عمل خودسرانه

 عنوان به را شدهداده متنی هایبخش خالی هایشکاف اصل، در

 کنندمی سازماندهی متقابالً تعاملی هایریزیطرح از ایزمینه

 الً قب ما شود.می خواننده دیدگاه در میدانی ساختار به منجر که

 مختلفی هایدیدگاه در فردی متنی هایبخش که کردیم اشاره

 تداوم باید مطالعه از لحظه هر که طوری به دارند، قرار

 وقتی فتکلی این کند. البته ایجاد یا باشد داشته بخشیرضایت

 از قبل و استخراج برای خالی شکافهای که یابدمی افزایش

 رفته، دست از باشد. روابط داشته وجود خواندن ساختار

 با قیاس قابل متقابل ریزیطرح نواحی به را متن هایبخش

 ،روبین. )کندمی تبدیل گشتالت نظریه در 17«نقش و زمینه»

 قاف برابر در تواندمی بخش هر ؛ سپس(1921

 نهفته شود. تعامل دیده دیگر هایبخش

 عدم به منجر خواننده دیدگاه در قطعات

کی گشتالت یک تولید با که شودمی توازن

 عاتیقط از گشتالت یابد. اینمی انطباق پارچه

 هب طرفه دو صورت به که استشده تشکیل

 عمل یکدیگر برای نقش یا زمینه عنوان

 که دهندمی نشان هاروش این کنند.می

درهم  ضرورت شود.می کنترل خواننده مشارکت چگونه

 منجر متن، این توسط شدهارائه هایدیدگاه و هابخش آمیختن

 که شوندمی طراحی ایگونه به که شودمی هاییایده به

 شود، رها باید شده ایجاد پردازیایده یک اگرباشند.  هماهنگ

 نتیجه در و شود آن جایگزین تواندمی هایش همچناننقص

 از هاایده از زنجیره دهد. یک قرار تاثیرتحت را دومی ترکیب

 هایموقعیت تکامل که اندشده طراحیپیش ساختاربندی طریق

 کند.می تبدیل خواننده آگاهی به را شدهداده متن

 

 تاریخی هایتفاوت

نقش و  تغییر باعث خالی هایشکاف که کردیم استدالل ما 

 و متن هایبخش شوند. بنابراینی( مافق و موضوع یا) نهیزم

 این غیر در و شوندمی مشاهده مختلف زوایای از اندازهاچشم

گردند. می قابل مشاهده هاآن پنهان هایچهره و هالبه صورت

 استفاده با حس ایجاد برای را هادستورالعمل خالی هایشکاف

 هایخشب تفسیر و متقابل ارتباط تنظیم برای دیدگاه تغییر از

 محور عنوان به توانیم را فرآیند این کنند.می منتقل متنی،

 تصریح بدون اندازچشم تغییرات: کرد خوانش تعریف نشینیهم

های متن محتوای قطعات و بخش الزاماً های دقیقی که دگرگونی

 شوند.دهند تنظیم میقرار می ریتأثرا تحت 

 نفی

شکاف از دیگری نوع ها،نفی در خوانش محل نشینیهم محور

 لغو را متنی از خارج هایواقعیت اعتبار هانفی است. خالی های

 متن مجموعه در موجود هایواقعیت آن حال، این کنند. بامی

 مرکزت گیرند: بامی قرار جزئی هانفی تاثیرتحت معموالً داستانی

 خود برای انگیزه فقدان از ما مشکل، بدون معمولی جنبه یک بر

 شویم.می آگاه هنجار

آورد، و با کند به خاطر میمعنای قبلی را که انکار می هانفی

 . اینکندیمماند منطبقش معنای جدیدی که خالی باقی می

 ات دارد بستگی شده لغو معنای کهنه به همچنان جدید معنای

 هاتن نه را هاشکاف هاکند. نفی مشخص را غایب انگیزه مساله

 ایجاد خواننده موقعیت در بلکه هنجارها، از منتخبی مجموعه در

 لغو اعتبار توسط خواننده: کنندمی

 موقعیت یک به شناساییقابل هنجارهای

شود. می مجبور ناآشنا و آشنا بین میانی

 جدید هایموضع که شودمی تشویق خواننده

 .کند امتحان را

 از مختلفی درجات دارای هایینفی چنین

 قصد مورد در هاییسرنخ که هستند شدت

 دهخوانن شدهبینیپیش انتظارات و نویسنده

 شاخصی عنوان به توانندمی هااینجا، نفی در 18کنند.می ارائه

 تشدیدشده هاکنند. نفی عمل هامتن تاریخی کارکردهای برای

 و گیرند،می قرار حمله مورد غالب تمایالت که دهندمی نشان

 مثبت ینقطه یک استخراج برای نیاز مورد گراییدرون درجه

 دهند.می نشان را منفی مواد برای

 اعمال باعث هانفی و خالی هایشکاف که دهدمی نشان این

 و حذفیات طریق از داستانی متون روی بر مشخصه تراکم

 طتوس شده بندیفرمول شوند. متنمی ضمنی افق در لغویات

 توانیم را شدن دو برابر: شودمی برابر دو ناپذیرشکل افق این

. منفی (1978 ایزر،) کرد تعریف داستان بودن منفی عنوان به

 اساسی قانون عنوان به ارتباطات محرک ترین نیرویقوی بودن

 بر در را متن معنای افق که است ناپذیرشکل هایشرط پیش

 برای متن، شده بندیفرمول مواضع حال عین ؛ درردیگیم

 برای ار شرایط متن گیرند. بنابراین،می قرار دسترس در ارزیابی

 کند.می تنظیم خود پاسخ

 

 گیرینتیجه

 ایزر در خواندن مدل از کلی طرح یک عنوان به مقاله این

 زا برخی تا ایمکرده تالش است. ماشده گرفته نظر ( در1978)

 م.کنی توصیف را خوانندگان و متون بین تعامل مهم هایجنبه

 خالی هایشکاف اصل، در
 به را شدهداده متنی هایبخش
 هایریزیطرح از ایزمینه عنوان
 ندکنمی سازماندهیمتقابالً  تعاملی

 در میدانی ساختار به منجر که
 شود.می خواننده دیدگاه
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 هاتن نه موقتی تدریجی تکامل طریق از تعامل پویای ماهیت

 که معانی و هاارزش هنجارها، هایسیستم همچنین بلکه متن،

است. شده دادهنشان کنند،می فراهم را خواننده درک بنیادهای

 چقدر که است این خوانش نظریه یک برای اصلی سؤال بنابراین

 شکل؟ ما چه به و دارد کنترل خواننده واکنش روی واقعی متن

 اریاختی یا و تصادفی توانندنمی هاپاسخ که کردیم پیشنهاد

 تنم یک که کارهایی برای باید خواننده راهبردهای باشند، زیرا

 دهیشکل دیدگاه، یک تنظیم: باشد کند، مناسبمی تحمیل

 سوژه، یک عنوان به خود کردن فرموله یا و تشکیل ها،ایده

 زمینهپیش سازیهماهنگ ها،نفی یا خالی هایشکاف با برخورد

 رد که هاییآن با کنونی هایدیدگاه و افق، با تم زمینه،پس با

 و انیداست گفتمان اند.شده گرفته کار به متنی دیگر هایبخش

 این مطالعه برای فرد به منحصر حوزه یک ما به شناختیزیبایی

 کشف برای رو این از و عملکرد، در وظایف

 کلی طور به انسان درک فرایندهای ماهیت

 .دهدمی ارائه

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

 پاورقی:

 توسط مقاله این هایپاورقی و مراجع *همه 

 امکرده سعی است. منتهیه شده ویراستار

 هایزمان در ایزر که متنی در را ارجاعات

. (1978 ،197۵ ،1970 ایزر،) کنم درج است،کرده ذکر مختلف

 (.ویراستار یادداشتاست ) بیشتر من خود نظرنقطه از پاورقی

 هک است فعالیتی دادن نشان برای اینجا در «گفتمان» واژه -1

 گفتمان گرفت. واحد خواهد قرار استفاده مورد متن آن در

 یا نمت از بخشی متن، با است ممکن که است گفتمانی اقدامی

 بین تفاوت مورد باشد. در داشته مطابقت متون از ایمجموعه

(، بوگراندی 1980) یبوگراند ،«گفتار عمل» و «عمل گفتمان»

 (.1981درسلر )و 

 توصیف گفتاری، رفتار پردازان نظریه نگرش از اینمونه -2

 ن،آستی) «جدی غیر» و «انگلی» عنوان به تصویری زبان از هاآن

 احتماالً  هاقضاوت این .( است1969 سرل،) «مشتق» ای( 1962

 - ملع نظریه در «صمیمیت» و «حقیقت» برای نگرانی بیانگر

 اطارتب با مفید ایشیوه به توانندنمی هاآن اما هستند، گفتار

 باشند. داشته کار و سر ادبی

 آن در که کنندیم تعیین را هاییروش «امکانات» ،اساساً  -۳

 دارد. در بستگی دهندمی انجام دیگران آنچه به فردیک اعمال

 یبخوب را رفتاری دیگران هایبرنامه از یک ، هر«احتمالی شبه»

  عاملت و است بینیپیشقابل چیز همه که طوری به شناسندمی

 رها را خود طرح اگراست؛  تمرین از پیش صحنه یک شبیه

 اگر داریم. «نامتقارن احتمالی» ما کنید، دنبال را کسی و کنید

 قرار الشعاع تحت تعامل به آنی هایواکنش با همه هایطرح

 خود اقدامات اگر و داشت؛ خواهیم« واکنش امکان» ما گیرند،

 سوق مردم هایواکنش دیگر سمت به و خود طرح سمت به را

 .(1967 جرارد، و جونز) داریم «متقابل امکان» ما دهید،

 یک عنوان ( به1980) بوگراندی در استداللی خط همان -4

 نمت یک در که ارتباطی هایسیستم ثبات برای ضروری عامل

 تمسیس یک عنوان به متن شد. پذیرفته است، شده گرفته کار به

 جریان کنترل براساس توابع آن در که شد توصیف سایبرنتیک

 با مسیست پایداری شوند.می تعیین فرآیندها و عناصر روی بر

 هب) تداوم در اختالل گونه هر شود؛ ومی تشکیل رویدادها تداوم

 مغلوب تنظیمی اعمال با (اختالفات ها،شکاف مثال، عنوان

 شوند.می

 هب که متنی عینی تصاویر از برخی برای -۵

 ( را197۵) زریا پردازند،می تاریخی تنظیمات

 ببینید.

 مقصود» با مقایسه در ندرت به چه اگر -6

 قصد» گیرد،می قرار بحث مورد «نویسنده

 افراد: است ضروری مفهوم یک احتماالً «متن

 بازبینی مورد را متون توانندمی چگونه دیگر

 ؟(1981 بوگراندی، و درسیر) دهند قرار بهبود و

 هک دهدمی نشان و گرددمی باز ترپایین نقطه این به ایزر -7

 ند.باش تصادفی یا و اختیاری توانندنمی خواننده هایپاسخ چرا

 ار چیزی متن، یک سیستمی ماهیت که کرد استدالل توانیم

 سو: کندمی محدود دهند، انجام توانندمی خوانندگان که

 عانیم از متعارف غیر تفاسیر مثال، طور به) سیستم از استفاده

 توانیمنمی ما (.1981 ی)بوگراند دید خواهند بی( آسکلمه

 باشیم، داشته دهد رامی انجام خواننده هر آنچه از دقیقی مدل

 م.آوری بدست را نسبی احتماالت منطقی محدوده توانیممی اما

 عنوان به را «ترجیحات» ایده (1979) یوریک ویلکس -8

 دهد.می گسترش سازگار معانی ترکیب برای پردازش محرک

 طرح یک عنوان به مطالعه نظریه در معموالً« وارهطرح» -9

 شود. امامی دیده بزرگ مقیاس در محتوا سازماندهی برای کلی

 هایوارهطرح چگونه که دهدمی نشان (1980راملهارت )

 الحاص ایزر استدالل به نزدیک ایشیوه به توانندمی ناسازگار

 «هاسیستم اصالح» قیاس قابل اما متفاوت رویکرد شوند. یک

 (1979) یبوگراند در خالقیت اولیه مکانیسم عنوان به که است

 است.شده پیشنهاد

 تیشناخزیبایی و داستانی گفتمان
 برای فرد به منحصر حوزه یک ما به

 از و عملکرد، در وظایف این مطالعه
 ماهیت کشف برای رو این

 کلی طور به انسان درک فرایندهای
 .دهدمی ارائه
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 دوگانگی که چند هر مرتبط، موضوع یک کند.می درخواست گشتالت شناسیروان از را «زمین و شکل» مفاهیم ایزر ادامه، در -10

 لیک وظایف دهندهنشان معموالً «زمین و شکل» که حالی در) شودمی تعیین دیدگاهها زمانی توالی طریق از که است «افق و تم» همان

 .(باشدمی دسترس در یکپارچه زمینه یک درون در توجه انسانی

 خوانندگان که کنندمی تعیین را اندازچشم دستورها از ایمجموعه است. آن دشوار مشکل یک «شناختیزیبایی شی» تصور -11

: بیشتر زئیاتج از برخی شود. پیدا یا و داده جای به باید بنابراین ( وشخصی ارتباطات ایزر،) برسند فعلیت به ادبی متن یک از توانندمی

 هر با توانینم را «شناختیزیبایی شی» ؛(1978 ایزر،) «دهدمی تشکیل را شناختیزیبایی یکهش است معادالتی برآیند انباشت این»

 تواندمی تنها نتیجه در و ندارد را خود وجود شناختی،زیبایی شی» ؛(109. ص) کرد شناسایی قرائت، جریان - زمان در آن مظاهر از یک

 انگلیسی نسخه. ص در ظاهری تعریف)( 11۳ص.«)آید وجود به دهد،می رخ ادبی متن قرائت هنگام در که مجدد تمرکز و تمرکز روش با

 هوممف این که ،«شناختیزیبایی شی» نه شود،می اطالق «ثانویه کد» به پوسنر تعریف در «آن» مفهوم است(. اشتباه« 1978 ایزر،»

 ست.ا بیشتر آنتینومیا ذهنی سمت به نسبت ایزر شناختیزیبایی یکهش شود، گرفته اشتباه ابژه - سوژه دوگانگی با نباید

 سایمون و نیوئل خطوط امتداد در مساله حل اساس با ( بلکه1980) یبوگراند در ادبی ارتباط تعریف در «سازیمشکل» مفهوم -12

 رود.می بکار (1972)

انهم هستند، توجهقابل آن مفاهیم اما است، نگرفته قرار مطالعه مورد ایگسترده طور به خواندن هنگام در آگاهانه پردازش نقش -1۳

 شد. بحث (1981) یبوگراند در که طور

 بمعای در بود. ادبی هایداستان ویژگی عنوان به «قضاوت شبه» مفهوم مقاله، این ابتدای در اینگاردن علیه اعتراضات از یکی -14

 (1978الکوف )زمان،  از مستقل حقیقت بر مبتنی معنا یک داشتن

 حالی در است، شناختی اقدامات استخراج برای عناصر پتانسیل «معنا»: نیست «معنا» و «احساس» بین معمول تفاوت البته این -1۵

 .(آنجا به ارجاع و 1980 بوگراندی،) است مشخص متن یک برای واقعگرایانه محتوای ،«احساس» که

 رپرایزسو مجسمه از شاعران خواننده، اید،شنیده شما» مثال طور به است، حاضر مخاطب عنوان به نویسنده یک نام داستانی خواننده -16

 .(1978 بوگراندی،) «… کنندیم

 اندشده شنهادی( پ1970) النگکر توسط قبالً زبان درک برای زمینه/  نقش دوگانگی کاربردهای از برخی را مالحظه کنید. 10نکته  -17

 .(گفتمان کل در جمله()1972) زلریا-گلدمن و (جمله یک در قدیمی اطالعات. برابر در جدید)

 ■ (.1978) ونیگشود، نگاه کنید به می گرفته نظر در طبیعی یا رودمی انتظار که آنچه مورد در هاییسرنخ عنوان به هانفی در -18
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 «کتاب» ترجمه داستان 
 «سمیه آمارلوئی»مترجم ؛ «بن لوری»نویسنده  
 

را یکی یکی به  هاآنزن با بغلی پر از کتاب از فروشگاه برگشت. 

سرعت ظرف چند هفته خواند، اما وقتی که آخرین کتاب را باز کرد، 

تمام صفحات این کتاب سفید  با تعجب سگرمه هایش در هم رفت.

 .تکشانتک  بودند.

زن کتاب را به فروشگاه برگرداند، اما مدیر نگذاشت که آن را پس 

کتاب  دهد. مدیر گفت، درست آنجا روی جلد نوشته شده که این

 ندارد و قابل بازگشت نیست. یاکلمه

داخل کتاب نیست، آنرا  یاکلمهکه  دانستیم اگرزن عصبانی شد. 

زن با اوقات تلخی از فروشگاه  .آمدینم. اما مدیر مطلقاً کوتاه دیخرینم

 .اندازدیمخارج شده و کتاب را داخل زباله دانی 

. خواندیمان کتاب را که هم ندیبیمچند روز بعد، مردی را در مترو 

 یاکلمههیچ  ؛ از آن سوی واگن شلوغ فریاد می زند:شودیمعصبانی 

 داخلش نیست، نمی تونی بخونیش!

تظاهر  یتوانیم :دیگویممرد  .ردیگیماما مرد حالت تدافعی به خود 

 کنی. در مورد تظاهر کردن، هیچ قانونی وجود ندارد.

زیر  اگر کنمیممن فکر  :دیگویمزنی که در همان نزدیکی نشسته 

 نور خاصی بهش نگاه کنی، ممکنه کلماتی وجود داشته باشند.

 از همان کتاب را در دست گرفته است. یانسخهزن دیگری 

که چقدر احمقانه است؟  ینیبینماحمقانه است!  زن فریاد می زند:

 که بی معنی است؟ ینیبینم

و به نزاع پایان  شودیمدر، کتاب در ایستگاه بعد، پلیسی فراخوانده 

 .رسدیمگروهی تلویزیونی به صحنه  .دهدیم

 .شودیمدر خبر با زن مصاحبه 

 .کندیماو مدتی با صدای بلند در مورد کتاب اعتراض 

، زیر هر دو لیست داستانی و شودیمظاهر  هاپرفروشروز بعد لیست 

غیر داستانی. زن خشمگین و منزجر شده و خونش به جوش آمده 

یمرادیویی تماس گرفته و شروع به داد و هوار  یابرنامهاست. او با 

. دوباره ردیگیم. روز بعد، روز بعدی و روز بعد از آن هم تماس کند

 سنده.، این بار در گفتگو با نویشودیمدر تلویزیون ظاهر 

 کتاب شما مسخره است! :دیگویمزن 

پس از مدتی زن مشهور  و لبخند می زند. ندینشیمنویسنده فقط آنجا 

. کتابش در تخریب کتاب اول سدینویم. حتی خودش کتابی شودیم

 .ابدییم.در پاسخ، فروش کتاب اول جهش کندیمغوغا 

که  کندیمچه کند. احساس  داندینم. شودیمزن از خود بی خود 

سپس روزی در خیابان مردی به او نزدیک شده  .شودیمدارد دیوانه 

. ماندیمزن شوکه و میخکوب در جا  .اندازدیمو روی صورت زن تف 

. برمی گردد و تمام راه اندشدهمتوجه نشده بود که همه از او متنفر 

 .رودیمو از حال  کندیم. در را قفل دودیمتا خانه را هق هق کنان 

 

 

 

و خودش را زیر پتوها  خزدیمو زانوانش به اتاق خواب  هادستبا 

 .کشدیمتمام طول شب گریان دراز  .کندیممخفی 

هنگام صبح، تلفن اش را از پریز  که قرار است بمیرد. کندیمحس 

که به تلویزیون دعوت شود. برای مدتی  خواهدینم. دیگر کشدیم

زن رفتارش  .شودیم، و سپس، به آرامی بلند ندینشیمروی لبه تخت 

 .کندیمحواسش را به چیزهای دیگر پرت   .کندیمرا کامالً عوض 

یمحتی دوستانی پیدا  .کندیم. غواصی رودیم ییهایسرگرمسراغ 

 .کند

که عصبانیت زن به راه انداخته بود، کتاب به آرامی  یامشاجرهبدون 

متمادی، پایین  یهاهفته. برای خزدیمبه پایین  هاپرفروشاز لیست 

. کتاب خود شودیمتا اینکه روزی کامالً ناپدید  دیآیمو پایین  دیآیم

 .شودینم. زن حتی متوجه هم شودیمزن هم ناپدید 

و ازدواج  شودیم. عاشق کندیم. زن مردی را مالقات گذردیم هاسال

آنها  دهدیمو اجازه  کندیمدارد و آنها را بزرگ  ییهابچه. کندیم

 .کندیمرا تماشا  دادنشانبروند و خانواده تشکیل 

، اما در نهایت با کنندیمسختی را سپری  یهازماناو و شوهرش 

 .ردیمیمو سپس روزی، اواخر زندگی، شوهرش  .مانندیمیکدیگر 

و  گرددیمبخوابد. با حواس پرتی در میان خانه  تواندینم، زن هاماه

، و آنها را کندیمرا روشن  هاچراغگم شده است.  کندیماحساس 

 .ندینشیم، شودیم، بلند ندینشیم. کندیمخاموش 

یک روز عصر در اتاق زیر شیروانی، در میان وسایل شوهرش، زن 

که به آن کتاب فکر  هاستسال .کندیماز آن کتاب را پیدا  یانسخه

 .کندیمبه آرامی، آن را باز  نکرده.

با کمال تعجب، کلماتی در آن وجود دارند. تعداد زیادی کلمه، به 

. او به صفحه اول رفته و شروع به اندشدهوضوح روز در آن چاپ 

 .کندیمتمام طول شب مطالعه  .کندیمخواندن 

که دارد به آرامی  شودیم، متوجه رسدیمصبح زمانیکه به صفحه آخر 

 تا به حال خوانده است. که .این زیباترین کتابی استکندیمگریه 

 ■ .درخشدیم، خورشید کندیمسرش را بلند کرده و به بیرون نگاه 
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 «شلش کن!»داستان  
 «علی مالیجردی»مترجم ؛ «سعادت حسن منتو»نویسنده  
 

(، منتو را به عنوان 1955-1912منتو )سعادت حسن 

. منتو شناسندیماولین داستان کوتاه نویس در زبان اردو 
که خواب خوش ما را  شناسندیم یاسندهینورا به عنوان 

 دهدیمبر هم می زند! با صراحت لهجه خواننده را تکان 
و گاهی این رک بودن تا حد زمختی و خشونت هم پیش 

یا از سیاست و اجتماع  هایروسپاو از زندگی  اگر. رودیم
است. این رک گویی  آتشپر از  شیهانوشته، سدینویم

های او با واکنش روبرو شد وپای او را به دادگاه هم کشید. 
را کنار بگذاریم  شیهادادناحساسیگری و شعار  اگر

سبک او ساده و واقعگرا است که از طریق آن به عمق 
او در باره کشتار  یهاداستان. کندیمسفر  هاانسانروان 

. رئالیسم انددورهتاثرانگیز ان  یهاآشوبو  1947سال 
را  اشزمانهاو تنش زا بود و تراژدی  یهانوشتهخشن در 

. او به انسان گریزی و تلخ نویسی متهم کردیممنعکس 
شده است، اما نقد اجتماعی او عمیق 

منافقانه  یهانگرشاست. انتقاد او از 
 بنیانکن است.

عصر  2قطار فوق العاده آمریستار را ساعت 

ترک کرد و بعد از سفری هشت ساعته کابوس 

که با جیغ و داد،  سفری وار به مغلپوره رسید.

در طول  هایلیخهجوم شروع شده بود. خون ریزی، غارت و 

مجروح شده بودند و در  هایلیخمسیر سفر قصابی شده بودند، 

 هاآنتالش برای نجات جانشان از گله دور افتاده بودند و ردی از 

بودند که جانشان را نجات داده  ترشانسکه خوش  ییهاآننبود. 

و حاال در این  کردندیمشکر  هاآنبرای کمک به  بودند خدا را

جا پراکنده شده بودند، و هر جا که توانسته بودند پناه گرفته 

 بودند.

ساعت ده صبح وقتی سراج الدین از روی زمین سرد کمپ 

مهاجرین از خواب بلند شد و موجی از مردان، زنان و کودکان 

آشفته و مضطرب را در تمام دور و برش دید حس کرد که قوه 

. برای مدت طوالنی همان طور اندشده ترفیضعفکر و حواسش 

که بر زمین دراز کشیده بود فقط به آسمان کدر و تیره چشم 

 کمپ در میان سروصدا در جنبش حرکت بود و فریادها دوخت.

سراج الدین  یهاگوشو سر و صداها تمام آن را پر کرده بود، اما 

یمکسی او را  اگر. دیشنینمبه این سروصداها کر بود. او هیچ 

 او به فکر عمیقی فرو رفته است، اما این طور کردیمفکر  دید

 

که در  دیرسیمخسته بودند. به نظر  شیهاچشمنبود. گوش و 

 میان زمین و آسمان معلق مانده است..

خورشید  یهااشعههمانطور که به آسمان تیره چشم دوخته بود 

خورد. نور شفاف وارد منفذهای پوستش شد و  شیهاچشمبه 

یکی بعد از دیگری از جلو چشمهایش  تصاویر و را بیدار کرد.ا

تصویر غارت و تاراج، حریق، فرار...ایستگاه، شلیک  -گذشتند

 ... شب و سکینه...هاتوپ

سراج الدین ناگهان بر روی پاهایش جست و به سیلی از   

نگاه کرد، نگاه  هاآنجمعیت دور و برش پی برد و دیوانه وار به 

خسته و بی قرارش از میان جمعیت بی انتها عبور کرد. به مدت 

ز و صدا می  رفتیمور و آن ور سه روز در میان جمعیت این 

ها اما هیچ اثر و خبری از تن« سکینه کجایی؟ "سکینه، سکینه»

دخترش نبود. در تمام کمپ سر و صدای مشاجره و آشفتگی 

، یکی دنبال گشتیم اشبچه. یکی دنبال دیرسیمبه گوش 

مادرش و دیگری دنبال دختر یا زنش. سراج الدین خسته و 

و بر ذهنش فشار آورد نشست  یاگوشهکوفته 

تا بیاد بیاورد که کجا و کی سکینه از او جدا 

روی جسد  رفتیمشده بود. اما ذهنش هی 

مادر سکینه که در میان راه شکمش پاره شده 

 بود. بیشتر از این دیگر ذهنش کشش نداشت.

سراج  یهاچشممادر سکینه مرده بود. او جلو  

الدین مرده بود. اما حاال سکینه کجا بود که 

منو ول » وصیت کرده بود که: شیهانفسمادرش در آخرین 

 «به یه جای امن ببر. کن و سریع سکینه رااز این جا

سکینه با او بود. هر دو از آن جا پا برهنه فرار کرده بودند.  

 هروسری سکینه از سرش افتاده بود و سراج الدین نصفه نیم

ابا اونو ب» ایستاده بود تا آن را بردارد، اما سکینه داد کشیده بود:

اما او ایستاده بود و روسری را برداشته بود. به فکر « ولش کن.

نگاهی کرد و تکه  اششدهروسری که افتاد به جیب قلمبه 

روسری سکینه بود... اما خود  -را از آن بیرون کشید یاپارچه

 سکینه حاال کجا بود؟

فشار آورد اما جوابی نیافت. آیا  اشخستهاج الدین بر ذهن سر

او توانسته بود سکینه را با خود به ایستگاه بیاورد؟ آیا او  اصالً

همراه با سراج الدین سوار قطار شده بود؟ موقعی که قطار را در 

مسیرش متوقف کرده بودند و غارتگر به داخل هجوم آورده 

ه آن هاتوانسته بودند سکینه را از بودند، آیا او ضعف کرده بود ک

 او جدا کنند؟

سراج الدین ناگهان بر روی پاهایش 

جست و به سیلی از جمعیت دور و 

ه نگا هاآنبرش پی برد و دیوانه وار به 

کرد، نگاه خسته و بی قرارش از میان 

 جمعیت بی انتها عبور کرد.
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هیچ جوابی. او به  بود بدون سؤالدر ذهن سراج الدین فقط 

کسی نیاز داشت تا با او همدردی کند اما در این کمپ بزرگ 

همه افراد دور و بر او نیاز به همدرد داشتند. سراج الدین دلش 

خشک  شیهاچشمبنشیند و زار زار گریه کند، اما  خواستیم

 شده بودند. هیچ اثری از نم اشکی نبود.

شش روز بعد وقتی که سراج الدین کمی حواسش به خودش 

هشت  هانیابرگشت چند نفری پیدا شدند تا به او کمک کنند. 

مرد جوان بودند که یک کامیون و تفنگ هم داشتند. سراج 

ومشخصات دخترش  هزاران بار التماس کرد هاآنالدین به 

ن به م -دختر من بور و خیلی خوشگله»داد:  هاآنسکینه را به 

نرفته بلکه به مادرش رفته. حدود هفده سالش میشه، چشماش 

درشته، موهاش مشکیه، یک خال گنده ه بر روی گونه راستش 

اونو پیداش کنید. خدا بهتون  لطفاًهست. اون تنها دختر منه. 

 «عوض بده.

آن داوطلبان جوان مهربان با کمال میل به سراج الدین قول 

دخترش را زنده پیدا کردند در عرض همین چند  اگردادند که 

 روز به او برگردانند.

را کردند. برغم  تالششان، هر هشت نفرشان قولشانطبق 

خطرات زیاد به آمریستار سفر کردند. بسیاری از مردان و زنان 

را به مکان امن آوردند. ده روز  هاآند و را نجات دادن هابچهو 

 نتوانستند سکینه را پیدا کنند. هاآنگذشت، اما 

دوباره داشتند به  تیمأمورداشتند برای همان  هاآنیک روز که 

کنار جاده اصلی دختری را دیدند. دختر با  رفتندیمآمریستار 

شنیدن صدای کامیون یکه خورده بود همچون آهویی از جا 

جوانان داوطلب ماشین را متوقف کردند و به دنبال او  جهید.

او را در میان یک مزرعه نزدیک جاده گرفتند. او  هاآندویدند. 

. یکی از پسرها اشگونهبود زیبا با خالی درشت بر  دختری

 «نترس. بگو تو سکینه هستی؟» خطاب به او گفت:

شد ولی هیچ نگفت، اما وقتی که دید  تردهیپررنگ چهره دختر 

شد و قبول  ترآرامآرام کردنش را دارند کمی  قصدها آنهمه 

 کرد که دختر سراج الدین است.

کردند تا او  آمدیمبر  دستشانهشت داوطلب هر کاری که از 

را آرام کنند. به او غذا و شیر دادند و او را در کامیون نشاندند. 

ا به او داد چون او بدون روسری و پوشش پالتوش ر هاآنیکی از 

 یهانهیستا  کردیماحساس خوبی نداشت و مدام تالش 

 نداشت. یادهیفادرشتش را بپوشاند اما 

روزها گذشت اما سراج الدین خبری از سکینه به دست نیاورد. 

اما هیچ خبری  رفتیمو دفاتر مختلف  هاکمپتمام روز را به 

ین اوقات شب را به دعا به جان از دخترش نیافت. او بهتر

که به او قول داده بودند به او کمک  کردیمداوطلبان جوان 

 سکینه زنده باشد اگربه او اطمینان داده بودند که  هاآنکنند، 

 در عرض چند روز خبری از او برایش بیاورند.

 هاآنیک روز سراج الدین داوطلبان جوان را نزدیک کمپ دید. 

 هاآن راه بیفتد. خواستیمداخل یک کامیون نشسته بودند که 

. سراج الدین به زدندیمو با هم حرف  دندیخندیمباسرخوشی 

پسران من، هنوز خبری از سکینه » دوید و پرسید: هاآنطرف 

یمبزودی برایت پیدایش » همگی با هم جواب دادند: «نشده؟

 ده بود.و کامیون حرکت کر «. طولی نمی کشه.میکن

یک بار دیگر سراج الدین برای مردان جوان دعا کرد و احساس 

 شده است. ترسبککرد که بارش 

چند روز بعد موقعی که سراج الدین در کمپ نشته بود و آفتاب 

متوجه  دورتر یافاصلهدر  کردیمدر حال غروب را تماشا 

 .آوردندیم شانیهادستجنجالی شد. چهار نفر چیزی را بر روی 

الدین پرس و جو کرد و پی برد که کسانی بدن دختری  سراج

و به این جا  اندافتهیبی هوش را بر روی خط ریل راه آهن 

 هانآبه راه افتاد.  هاآن. سراج الدین بلند شد و به دنبال اندآورده

 دختر را به مسئولین بیمارستان تحویل دادند و رفتند.

 چوبی بیرون بیمارستانبرای مدتی سراج الدین به یک تیرک 

تکیه داد بعد آهسته به داخل پا گذاشت. هیچ کس داخل اتاق 

فقط یک برانکار بود با بدنی روی آن. سراج الدین با  -نبود

آهسته به طرف آن رفت. ناگهان اتاق روشن شد. سراج  یهاگام

الدین خال درخشان را بر روی چهره رنگ پریده او دید و با 

 «کینه.س» وحشت جیغ کشید:

 «چی شده؟» دکتر که چراغ را روشن کرده بود پرسید:

توانست این چند کلمه را از گلویش خارج  سراج الدین فقط

 «آقا... من... آقا من... پدر او هستم.» کند:

دکتر به بدن روی برانکار نگاهی کرد، نبضش را گرفت و به سراج 

به « کن.آقا برو پنجره رو باز کن. بازش » الدین دستور داد:

محض در آمدن این کلمات از دهان دکتر بدن بی جان تکانی 

به نرمی به طرف شلوارش رفت. بند شلوار را  خورد و دستش

 لختش را باز گذاشت. یهارانشل کرد و 

 -ده اسزن» سراج الدین سالخورده با خوشحالی داد کشید: 

 ■ و دکتر سراپا لرزید و خیس عرق شد. «دختر من زنده اس!
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 «این مردم متجدد، حجاب نام» ترجمه دو داستانک  
 «سمیرا گیالنی»؛ مترجم «اق احمدفاش»نویسنده  

 

 این مردم متجدد

غاز کرد. یک روز آاو کتابهای تمام مذاهب را مطالعه کرد و سپس به دین اسالم گروید و آن را مطابق فطرت دید و زندگی خود را از نو 

 «وردیم که از خانواده مسلمونه.آتو باید ازدواج کنی. ما یه دختر تحصیل کرده برات گیر »به او گفتند:  هاهیهمساچند نفر از 

. از اتاق کناری خوردیمبه خانه مجللی رفتند. به چهار گوشه نگاهی انداخت، همه جا فرهنگ غربی به چشم  هاهیهمساروز بعد ... همراه 

 ه پدر، دختر را صدا کرد، صدای موزیک قطع شد و دختر با لباسهایی راحت از اتاق خارج شد.. بعد از اینکآمدیمصدای رقص و آواز 

 «هلو ددی ... چرا صدام کردی؟»

برگشتم، نمیخوام دوباره به همون جامعه  یاجامعهبل از چنین قمن دو سال »قبل از اینکه پدر علت را بگوید، پسر تازه مسلمان گفت: 

 «برگردم.

 ■ رایش صورتش را پاک کرد.آاز  یاهیالعرق پیشانی مادر دختر را پوشاند و  یهاقطرهبا شنیدن این حرف، 

 

 

 حجاب نام

 .کردندیمآن سه نفر در ایستگاه اتوبوس ایستاده بودند و گفتگو 

 «ببین راشد! اون دختر بخاطر آلودگی هوا تمام شالش رو روی صورتش کشیده.»

 «ن خیلی با حیاس و خوشش نمیاد صورتش رو نمایش بده.نه، اینطور نیس، او»

ه ب یاخدشهکه اون عاشق اون پسریه که سوار اسکوتره، اسم پدر مادرش رو توی شالش پنهون کرده تا  نهیآحقیقت »سومی گفت: 

 ■ «آبروی اونا وارد نشه.
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 «مردانی در آفتاب» رمانقسمت آخر  
«رادمریم نفیسی»؛ مترجم «غسان کنفانی»نویسنده  
 

 سایه و آفتاب

 یرو که سنگین روغن ایقطره مانند خوارکننده کوچک دنیای

 ...کردمی باز صحرا دل در را خود راه بیفتد، حلبی ظرف

 کسی دیگر. بود فروزان و سوزان گرد، سرشان باالی خورشید

 .دادنمی اهمیّتی عرقش کردن خشک به

 بغل را زانوهایش و انداخته سرش روی را خود پیراهن أسعد

 و کردنمی مقاومت سوزان آفتاب برابر در دیگر و بود کرده

 .کند اشجزغاله تا گذاشت

 را چشمانش و انداخته أبوقیس یشانه روی را سرش مروان

 .بود بسته

 همهب رنگشخاکستری هایسبیل انبوه زیر را لبانش أبوقیس

 .بود خیره هادوردست به و بود کرده چفت

 .زدنمی حرفی نفر چهار آن از یکهیچ

 ...نبود راه خستگی دلیل به

 خیلی... عمیق خیلی. بودند خودشان افکار در غرق هرکدام

 .عمیق

 ها،خانواده و رویاهایشان برای و شان،برای را راه بزرگ ماشین

 و گذشته ضعف، قدرت، ها،ناامیدی امیدها، ها،بدبختی آرزوها،

 .کردمی هموار شانآینده

 باز شانرویبه ناشناخته و جدید سرنوشتیک به بزرگی درِ  گویا

 .کردمی

 به گره هاشاننگاه گویا. بود در آن به خیره هایشانچشم و

 .بودند خورده در نامرئیِ  هایطناب

 دو ای یک و بفرستیم مدرسه به را قیس توانیممی صورتآن در

 خود برای اتاق یک توانستیم هم شاید بخریم، زیتون یریشه

 .بسازیم

 .نه شایدم رسیدم، شاید هستم، پیرمرد من

 را کاری چرا دارد؟ شرف مرگ به اتزندگی که نظرت به حاال

 و شوینمی بلند تشک آن روی از چرا! کنینمی کردیم، ما که

 خواهیمی را عمرت تمام گردی؟نمی خدا زمین در نان دنبالبه

 ،کیلویک هر ازای به که بگذرانی؟ شده بندیجیره گندم با

 بدهی؟ باد بر کارمندان دست به را احترامت و عزت یهمه

 فرمانش رفت،می پیش جهنمی یجاده در کهدرحالی ماشین

 ردخت کهزمانی... بود نشده گناه مرتکب که شفیقه ...چرخید

 آن ،ران باالی از پزشکان و خورد پایش به بمبیک بود نوجوانی

 .کردند قطع را

 

 .بزند حرفی پدرش پشت کسی که ندارد دوست هم مادرش

 ...رفت که هم زکریا

 را چیزهمه... گرفت خواهی یاد را چیزهمه کویت در جاآن

 زندگی از زیادی چیز ای،بچّه هنوز تو.. .فهمید خواهی

 درک با کندمی برابری اطراف محیط از تو درک... دانینمی

 یاد آدم به بخوری دردبه چیز مدرسه. اشخانه از شیرخوارهیک

 روغن در را خودت دیگران مانند و کن ترک را مدرسه. دهدنمی

 .بینداز کنان جلزولز داغ

 اششیطانی غرش و رودمی پیش جهنمی یجاده این در ماشین

 روی پایش و بود دویدن حال در شاید اصالً .رسدمی گوش به

 بارهیکبه و بود کرده کمین ایگوشه کسی هم شاید. رفت مین

 مهم اگر و است؟ مهم مگر اّما... بود انداخته پایش جلوی را آن

 که طورهمان هرحالبه کند؟می ماجرا اصل در فرقی است

 ابیدهخو سفید تخت روی هایششانه کشیدند، باال به را پاهایش

 زنی... بود جاآن هم زنی. پیچید پاهایش میان عظیم دردی و

 از آیدمی یادش که هربار و... کردمی کمک پزشکان به که

 .شودمی سرخ خجالت

 استرس در را عمرت تمام آمد؟ کارتبه وطن به عشق این حاال

 نزیک با توانینمی حاال و... گذراندی جانت انداختن خطر به و

 پدر گور! هان آوردی؟ دست به چه آخر... کنی عروسی حتی

 .پول فقط... است مهم پول فقط حاال... افتخار

 هایغرش موتور. رودمی پیش جهنمی یجاده در ماشین

 .کندمی سهمگینی

 شپی چی که کشید فریاد و کرد پرت افسر جلوی را او پلیس

 یک یشانه روی که ایدکرده هنر کردید فکر اید؟کرده فکر خود

 صورتش به تُفی. کنیدمی تظاهرات خیابان در االغ و خر مُشت

 .نخورد تکان جایش از امّا انداخت،

 دماغش نوک روی و خورد سُر اشپیشانی از کریه و لزج تُف

 دشنی را پلیس صدای راهرو در و انداختند بیرون را او. ایستاد

 ...لباس این پدر بر لعنت: گفتمی که

 .دویدن به کرد شروع و کرد رها را او سپس

 .بدهد او به را دخترش دارد قصد عمویش

 ۵0 عمر آخر تا وگرنه کند شروع جایک از که خواهدمی أسعد و

 .آوردنمی گیر هم دینار

 مانند موتور غرش و رودمی پیش جهنمی یجاده در ماشین

 .کندمی چپ یلقمهیک را همه که استاژدهایی دهان
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 از بزرگی گنبد صحرا باالی آسمان، در رحمانهبی خورشید

 .تاس کورکننده غبار نوار و تابدمی برسرشان سفید هایشراره

 گشتبرن کویت از فالنی که بود رسیده شانگوش به آن و این از

 رویش که زد زمین به را عصایش شد؛ زده گرما چون... مُرد چون

 .کُشت را او زدگی گرما است معلوم شد؟ چه و افتاد

 و زدگی گرما همین، کنید؟ دفنش جاآن یا جااین خواهیدمی

 .بس

 گرمازدگی، گذاشت را اسمش کهکسی. است همین هم درستش

 ...زدن... و... گرما... گرمازدگی است؟ نبوده نابغه نظرتانبه

 بر آتش از ایتازیانه با که استدمی و شاخبی غول خأل این گویا

 .کوبدمی و کوبدمی و کوبدمی سرشان

 بکشد؟ را دارند سینه در هرچه و هاآن تواندمی خورشید آیا

 هاآن یهمه و کرد سرایت دیگر ذهن به ذهنی از افکار این گویا

 .اندیشیدند چیز یکبه فقط

 .کردند نگاه همبه همه ناگهان

 به هم بعد و مروان به اوّل أبوالخیزران

. بودند او به خیره که کرد نگاه أبوقیس

 عرق سپ. نتوانست امّا بزند، لبخند تا کوشید

 صدایی با و کرد پاک آستین با را اشپیشانی

 :گفت آرام

 رو اسمش که معروفیه جهنمِ همون این ـ

 .شنیدی

 خدا؟ جهنمِ ـ

 .بله ـ

 سپس کرد، خاموش را ماشین و کرد دراز را دستش أبوالخیزران

. شدند راهی او سر پشت هم أبوقیسو مروان. شد پیاده آرامیبه

 .نشست باالهمان أسعد اما

 و ردک روشن سیگاری نشست، ماشین یسایه زیر أبوالخیزران

 :گفت متوسطی صدای با

 راحتاست کمیه کنیم، شروع دوباره روبازی کهاین قبل بیاین ـ

 .کنیم

 :گفت أبوقیس

 نیست؟ ترراحت و خنک شب نیفتادیم؟ راه دیشب چرا ـ

 :داد را پاسخش زمین به خیره أبوقیس

... نذارنمی گشت روزها؛... گشته از پُر مطالع تا صفوان راه شباـ 

 .بندازه خطربه گرمااین تو رو جونش شهنمی حاضر کسی چون

 :گفت مروان

 ترسناک زندان اون از خارج چرا گردننمی رو ماشینت آگه ـ

 مونیم؟نمی

 پنج از قدراون... نشو احمق :گفت تشر و توپ با أبوالخیزران

 رد ور راه نصف از بیشتر ترسی؟می موندن تواون دقیقه شیش

 .مونده راحتش قسمت حاال و کردیم

 :رفت در از آویزان آب فالسک سمت به و ایستاد أبوالخیزران

 ات دو... منین مهمونِ حسابی و درست ناهاریه رسیدیم وقتی ـ

 ...بُرممی سر براتون مرغ

 هایکناره از آب و ریخت دهانش در آب و کرد بلند را فالسک

 بعد. ریخت اشخیس پیراهنبه هم جاآن از و چانهبه دهانش

 آب که داداجازه و ریخت کولش و سر روی را آب یبقیه هم

 .دش عجیب اشقیافه و کند خیس را اشپیشانی و سینه و گردن

 رابزرگش دستان کف و کرد آویزان در بیرون از را فالسک باز

 :کشید فریاد و کرد پاک

 نده؟چ ساعت... کنیم باید کارچی که گرفتیم یاد دیگه... یاال ـ

 حداکثرش... بگیرین ساعت... نیم و یازده

... کنممی باز رو در بعد و دقیقه¬هفت

 ...نیمه و یازده االن... باشه یادتون

 .سرجنباند و کرد نگاه ساعتشبه مروان

 امّا بگوید، چیزی تا خوردند تکان لبانش

 نردبان سمت به آرام... بزند حرفی نتوانست

 .رفت آهنی

 مخزن داخلبه و زد تا را پیراهنش أسعد

 .رفت

 ار شکمش. رفت راه سرش پشت تردید و شک و تعلل با مروان

 .رفت پایین راحت و گذاشت دهانه روی

 :گفت و سرجنباند زدهبُهت أبوقیس امّا

 دقیقه؟¬هفت ـ

 چشمانش به مستقیم و زد أبوقیس یشانه روی أبوالخیزران

 عرق شرشر و بودند ایستاده جاهمان کهدرحالی شد خیره

 .بزنند حرفی نتوانستند امّا ریختند،می

 هانهد توی را پاهایش سپس و رفت باال آهنی پلکان از أبوقیس

 .برود پایین تا کردند کمکش هاجوان و بُرد

 پرید سرعتبه و چرخاند راآن دور دو و بست را در أبوالخیزران

 .نشست رل پشت و پایین

 در دهش باز گیت از ماشینش با أبوالخیزران بعد نیم و دقیقهیک

 را ماشین و گذشت مرزبانی اطراف خاردارهایسیم انبوه میان

 یطبقهیک ساختمانبه که داشتنگه عریضی پلکان مقابل

 هایپنجره با هاییاتاقک پلهراه طرف دو. شدمی ختم آجری

 خوراکی جا آن هم چرخ و گاری چند که بودند بسته کوچکِ

 .بود کرده پُر را فضا گازی کولرهای جیغ صدای. فروختندمی

 کهکسی. است همین هم درستش

 گرمازدگی، گذاشت را اسمش

 است؟ نبوده نابغه نظرتانبه

 ...زدن... و... گرما... گرمازدگی

 استدمی و شاخبی غول خأل این گویا

 سرشان بر آتش از ایتازیانه با که

 .کوبدمی و کوبدمی و کوبدمی
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 هک گازی کولرهای صدای و بودند منتظر ماشین دو یایک فقط

 گوشبه فقط بودند، شده نصب میدان سمت به هایپنجره روی

 .رسیدمی

 .بود ایستاده پله کنار سربازیک چوبی اتاقک در

 سمتبه فوراً و رفت باال یکی دوتا سرعت با را هاپله أبوالخیزران

 هاینگاه ورودش، محض به. شد وارد راست دست از اتاق سومین

 در خبری که افتاد اشدوزاری بالفاصله و انداختند او به عجیبی

 پس نبود جایز تعلل امّا بیفتد، اتفاقی است قرار و است راه

 پشت اتاق رأس در که انداخت چاقی کارمند جلوی را کاغذها

 .بود نشسته میز

 .جون أبوالخیزران... جاساین کی ببین... ها ـ

 عمد روی از و انداخت باال شانه کارمند

 میز روی را بازوانش. انداخت کنار را کاغذها

 و شد بلند غیژی صدای و داد تکیه آهنی

 :گفت

 بودی؟ کجا... شدی سهیل یستاره ـ

 زدننفسنفس به کهطورهمان أبوالخیزران

 :گفت بود افتاد

 .بصره ـ

 .گرفت رو سراغت بار شیش رضا حاج ـ

 .بود شده خراب ماشین ـ

 قیپ حرف،این شنیدن با داشتند حضور اتاق در که کارمندیسه

 هاآن به اجمالی نگاهی... خورد یکه أبوالخیزران خنده، زیر زدند

 :گفت و چاق مرد به کرد رو سپس... انداخت

 .شدین رو خنده امروز باشه خیر ـ

 دندز پقی باز و کرند ردوبدل هم بین خبیثانه نگاهی کارمندها

 .خنده زیر

 عقب را پاهایش سرجایش که طورهمان دستپاچه أبوالخیزران

 :گفت بردمی جلو و

 سر سربه وقت االن... کنممی خواهش... شده دیرم «أبوباقر» ـ

 .نیست گذاشتن

 .گذاشت رویشروبه و کرد مرّتب را کاغذها و بُرد جلو را دستش

 یطانیش لبخندی و گذاشت کنار را کاغذها تفاوتیبی با أبوباقر

 :گفت تأکید با و کرد اهرم میز روی باز را بازوانش و زد

 .گرفت رو سراغت بار شیش رضاحاج ـ

 روهم حرف رضا حاج و من. بود شده خراب ماشین که، گفتم ـ

 ونامضاش کنممی خواهش... دیممی فیصله رو قضیه و فهمیممی

 .دارم عجله خیلی... کن

 .تگذاش کنار را هاآن أبوباقر باز و گذاشت جلویش را کاغذها باز

 بود؟ شده خراب ماشین که ـ

 .دارم عجله لطفاً... بله ـ

 ایصد با باراین و کردند بدل و رد هم بین نگاهی کارمندها باز

 بود خالی کارمندها از یکی میز. خنده زیر زدند پقی تری،پایین

 کارمند و نداشت قرار رویش چیزی ایشیشه استکانیک جز و

 دبو داده أبوباقر و أبوالخیزران به کمال و تمام را توجّهش دومی

 .شودمی چه آخرش ببیند تا

 :گفت زنانآروغ... أبوباقر همان چاق مرد

 چه... مرد بیا خودتبه! هان باش؟ عاقل أبوالخیزران... باباای ـ

 یه برات گممی منم و کولر باد زیر بشین هست؟ ایعجله

 .ببر رو کیفش و بشین. بیارن چای استکان

 و برداشت را کاغذها عصبی أبوالخیزران

 را میز و برداشت أبوباقر جلوی از را خودکار

 با و شد خم... ایستاد أبوباقر کنار و زد دور

 :گفت و زد أبوباقر یشانه به دست

 کنارت ساعت یه و میام برگشتم وقتی ـ

 .برم بذار باقر و باقر أم جونِ تورو... شینممی

 برای را دستانش و نکرد توجّهی أبوباقر امّا

 اندر عاقل نگاه و نیاورد جلو کاغذها گرفتن

 دندلرزیمی لبانش کهدرحالی و انداخت أبوالخیزران به سفیهی

 :گفت و دادمی قورت را اشخنده و

... ایپدرسوخته خیلی جون، أبوالخیزران تو، دست از امان ـ

 !هوم؟! برگردی؟ که نداشتی عجله بصره از چطوره

 .بود خوابیده گاراژ تو ماشین که گفتم ـ

 تکان جایش از أبوباقر امّا داد، هُل او جلوی را خودکار مجدداً و

 .نخورد

 ارضحاج... نیا فیلم... نگو دروغ... جون أبوالخیزران نگو، دروغ ـ

 .کرده تعریف برامون رو شبیک و هزار یقصه

 :نالید و کند تهی قالب بود نزدیک أبوالخیزران

 قصه؟ کدوم ـ

 گچ مثل أبوالخیزران رنگ. کردند بدل و رد هم بین نگاهی همه

 .کردند لرزیدن به شروع دستانش و. بود شده سفید

 !بود؟ چی اسمش گفت «علی... »رو رقاصه همون یقصه ـ

 :گفت بود نشسته خالی میز پشت که علی

 «کوکب» ـ

 و شد ترپهن لبخندش و میز روی زد دست زدههیجان أبوباقر

 چرا.. .ایپدرسوخته خیلی أبوالخیزران! کوکب آی! کوکب: گفت

 ام جلو هان؟ کنینمی تعریف مونواسه رو بصره توی هاتقصه

 آتیش و بصره ریمی... دلی اهل نگو... کشیمی آب جانماز

 اسمش آره... کوکب آی کوکب... رقاصه اون با اونم... سوزونیمی

 .بود همین

 باش؟ عاقل أبوالخیزران... باباای
 ایعجله چه... مرد بیا خودتبه! هان

 منم و کولر باد زیر بشین هست؟
. بیارن چای استکان یه برات گممی

 .ببر رو کیفش و بشین



 

 1399 ماه خرداد |چوکماهنامه ادبیات داستانی |صدوهجدهمشماره      113

 :ندهند ادامه را شوخی دیگر تا کشید فریاد أبوالخیزران

 ضارحاج کهاین قبل برم بذار آش؟ کدوم کشک کدوم کوکب؟ ـ

 .کنه اخراجم

 رضا حاج... بگو مونواسه رقاصه این از... عمراً: گفت أبوباقر

 .بیرون بریز پس... کرده تعریف مونواسه رو چیزهمه

 بگم؟ چی دیگه من... کرده تعریف اون وقتی خوب، ـ

 :کشید عربده گاو مثل و شد بلند أبوباقر

 .داره واقعیت... داره واقعیت پس ـ

 این داستان که¬این مثل... ایستاد اتاق وسط و زد دور را میز

 .بود آورده ذوق سر را او بدکاره زن

 مدّت طوالنی هایخودداری تمام... بود آن به فکرش مدّت تمام

 کرده متمرکز داستان این روی را هایشهرزنپریدن زور به و

 که زنی ای،رقاصه با دوستش کهاین... بود

 بود،کرده برقرار ارتباط است داماد هزار عروس

 ...ارزیدمی خیال و فکر همه این به

 خراب ماشین کنیمی ادعا و بصره ریمی ـ

 کوکب با رو عمرت شبای بهترین بعد شده؟

 سعادتت به خوش گذرونی؟می خانم

 بگو فقط... سوخته پدر سعادتت به خوش... جون أبوالخیزران

 بس از که گفتمی رضا حاج شد؟ تو عاشق چطوری ببینم

 چک واست راهرابه و کنهمی خرج پول واست ریگ مثل عاشقته

 .خیلی أبوالخیزران ایپدرسوخته خیلی... کشهمی

 اب گویا. بود شده سرخ صورتش شد، نزدیک أبوالخیزران به

 اوقات بود، کرده تعریف برایش رضاحاج که ایقصه به اندیشیدن

 .بود گذرانده را خوشی

 و برسد أبوالخیزران گوش به تا رفت پا نوک روی سپس

 :گفت کنانپچپچ

 کمه؟ مرد یا داری؟ مردونگی خیلی ـ

 یسینهبه را کاغذها و سرداد هیستریکی ایخنده أبوالخیزران

 و هیجان شدّت از داشت کماکان أبوباقر کهدرحالی. زد أبوباقر

 اامّ. زد امضا بخواند را کاغذها کهاین بدون رفت،می ریسه خنده

 أبوباقر بگیرد، را کاغذها خواست أبوالخیزران کهاین محضبه

 .کرد پنهان را هاآن و برد کمرش پشت را دستش

 :گفت و کرد حائل أبوالخیزران و خودش بین را آزادش دست و

 آشنا باهاش رو من دیمی قول... بصره بات میام بعد یدفعه ـ

 گفت رضا حاج... کنی آشنا کوکب این با رو من باید کنی؟

 .زیباییه یملکه ماشاءهلل

 ردک دراز را دستش لرزید،می تنش تمام کهدرحالی أبوالخیزران

 ...قول: گفت و بگیرد را کاغذها تا

 شرف؟ قولِ ـ

 .شرف قول ـ

 رفتمی میزش سمت به که طورهمان و خندید قاهقاه أبوباقر

 سرعتبه کاغذهایش با أبوالخیزران حین همین در. سرجنباند

 سر پشت از را أبوباقر صدای و .پرید بیرون به اتاقک از باد و برق

 :گفتمی که شنید

 تموم سال دو. دونستیمنمی ما و بود ایپدرسوخته عجب ـ

 خیلی... مونهنمی ابر پشت که ماه امّا. زد مونگول

 .خیلی... سپدرسوخته

 ربعکی: کرد نگاه ساعتش به. رفت بعدی اتاقک به أبوالخیزران

. برد زمان دقیقهیک از ترکم بعدی امضا. بود دوازده به

 را شدید گرمای هم باز بست خود سر پشت را در کههنگامی

 .کرد حس

 کرد طی یکی دوتا را هاپله. نکرد توجّهی امّا

 مخزن به کوتاه نگاهی. رسید ماشین به و

 است ممکن آن هر آمد نظرشبه و انداخت

 ذوب آهنش مستقیم و شدید آفتاب آن زیر

 .شود

 روشن را موتور و ندانست جایز را تعلل پس

 ردک دراز را دستش نگهبانان به توجّه بدون لحظهیک در و کرد

 ...بست را در و

 زا تا بود الزم زمان نیم و دقیقهیک فقط و... بود شده هموار راه

 ...برسند آزادی به هم بعد و شود دور پیچ و مرزبانی دید

 پدال روی از را پایش شد مجبور و رسید بزرگ کامیونیکبه

 کههنگامی و داد فشار گاز پدال روی را پایش سپس. بردارد گاز

 ودب نمانده چیزی و سردادند بلندی یناله هاچرخ رسید پیچ به

 ...شود منحرف اهریمنی بزرگ پیچآن در تا

 آن هر کرد احساس... بود فتهاگرفر را وجودش تمام وحشت

 .کند غش فرمان روی دارد امکان

 و خشن دستان کفِ کردمی احساس و بود داغداغِ فرمان

. بود چسبیده را آن سفت کماکان امّا. سوزاندمی را اشچوبی

 زا پُر جلویش بزرگ یشیشه. سوختمی زیرش چرمی صندلی

 سوت هاچرخ. درخشیدمی آفتاب از و بود گردوغبار و خاک

 ار آسفالت داشتند گویا. کردند شدیدی یناله و کشیدند

 .کَندندمی

 بخوری؟ گوه همهاین بود الزم آخر... تو بر خدا لعنت أبوباقر، ـ

 و من صورت تو رو بود وجودت تو کثافت هرچی بود الزم آخه

 بر توانا و بزرگ خدای لعنت کنه، لعنتت خدا بیاری؟ باال اونا

 تو داخ... تو بر داری اعتقاد بش تو که خدایی لعنت أبوباقر... تو

 خدا کوکب؟ رقاصه؟... دروغگو رضای حاج کنه لعنت هم رو

 .کنه لعنت رو تونهمه

 ار موتور و ندانست جایز را تعلل پس

 بدون لحظهیک در و کرد روشن

 دراز را دستش نگهبانان به توجّه

 ...بست را در و کرد
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 کرد قرض دیگر پای دو و داشت پا دو و کرد متوقّف را ماشین

 ...رفت باال آهنی نردبان از و

 پس را دستش و سوخت خورد آهنی کف به دستش کههنگامی

 سسپ. گرفت کمک در کردنِ باز برای هایشآستین از. کشید

 ار آن رنگش آبی پیراهن یگوشه با و رفت در چفت سراغ به

 یآهن گرد درِ. شد باز غیژ بلند صدای با در و پیچاند و گرفت

 کرد رها را در. ایستاد عمود حالت به هم در لوالی روی زدهزنگ

 نشان را دوازده به دقیقه نُه ساعت که کرد نگاه ساعتش به و

 هیچ لحظهیک. بود خورده ترک ساعتش گرد یشیشه. دادمی

 هب أبوالخیزران لزران صورت. بود خالیخالی مخزن گویا... ندید

 زدنلهله و لرز و ترس از زیرینش لب. بود مانده خیره آن

 داخل به و خورد سُر اشپیشانی از عرق قطرهیک... لرزیدمی

 زانوانش روی دست. شد بخار لحظههمان و چکید مخزن

 جلوی صورتش. کرد خم را عرقش از خیس کمر و گذاشت

 مثل خشکِ صدای با و قرارگرفت تهی و سیاه سراسر یدهانه

 أسعد؟: کشید فریاد چوب

 و پیچید مخزن درون اکوکنان صدا

 برگشت خودش به صدا پژواک کههنگامی

 شدن قطع از پیش... شود کر بود نزدیک

 !؟آهای: کشید فریاد باز قبلی، صدای اکوی

 رب کردن تکیه با و گذاشت دهانه یلبه را پُرقدرتش دستان

 و بود سیاه جاهمه... رفت مخزن داخل به اشورزیده بازوان

 کنار را تنش کههنگامی... ندید چیزی هیچ اوّل یچندثانیه

 پُرموی یسینه و تابید داخلبه زرد نور یدایرهیک کشید،

 زنگار گویا درخشید،می آهن زنگ از که دید را خاکستری

 گوشش و شد خم زدهوحشت أبوالخیزران. بود کرده شانرنگ

. ودب ساکت و سرد جسد گذاشت؛ خیس خاکستری یسینه بر را

 دجس کند، اشراهنمایی مخزن یگوشهبه تا کرد دراز را دستش

 را رشس تا کوشید. بود چسبیده آهنی یدستگیرهبه هنوز دیگر

 .کرد حس دستش زیر را خیسش هایشانه فقط اّما کند، پیدا

 تشدس کهوقتی... شده آویزان سینه وسط سر شد معلوم سپس

 أبوالخیزران. فرورفت بازش دهان توی... رسید جسد صورت به

 شرشر تنش. شودمی خفه دارد و آورده کم نفس کرد احساس

 تنش به سنگین روغن کرد حس که قدرآن. ریختمی عرق

 ویر روغن سنگینی از تنش لرزش این دانستنمی و اندمالیده

 تسم به خمیده کمر با وحشت؟ شدّت از یا بود کمرش و سینه

 چرا دانستنمی. آورد بیرون را سرش کههنگامی و رفت دهانه

 صورتِ کرد احساس. استنشسته ذهنش یگوشه مروان صورت

 هک نقاشی تابلوی مثل. نشیندمی ذهنش بر وجودش داخل از او

. خوردمی شدید هایتکان زلزله در و شده زده میخ دیوار روی

 هرحمانبی آفتاب. سرجنباند آمدمی بیرون دهانه از که طورهمان

 درون به را تازه هوای تا کرد تعلل کمی. سوزاندمی را سرش

 صویرت. کند فکر چیزهیچ به توانستنمی. بفرستد هایششش

 مانند. رفتنمی کنار چشمانش جلوی از ایلحظه مروان

 به کههنگامی. بجهد آسمان اوج به خاک دل از که ایچشمه

 ویر هم هنوز پیراهنش که افتاد أبوقیس یاد رسید اشصندلی

 و ردب فرو اشیقه توی را انگشتش بود، مانده جا داگرش صندلی

 و غرید موتور باز و چرخاند را سوئیچ. کرد پرت ایگوشهبه راآن

 را سرش. کرد حرکت بلندی روی ابهت و آرامش با ماشین

 مانده باز آهنی ی¬دریچه که دید و کرد نگاه عقببه و چرخاند

. زندمی زنگ دارد داخل و ایستاده عمود لوالیش بر و است

 ار چشمانش که شوری آب الی البه در آهنی یدایره بارهیکبه

 فتگر ایسرگیجه و کردمی درد خیلی سرش. شد غیب کرد، پُر

 است اشک شور هایقطرهاین که شدمی فهمیدنش از مانع که

 زند؟می بیرون داغش پیشانی از که عرقی یا

 ار بزرگش ماشینِ  أبوالخیزران شب، گورهنگام

 ضعیفی نور. راند خوابغرقِ شهر از بیرون به

 دانستمی او. شدمی زیاد و کم مسیر طول در

 ماشینش کنار از که هاییبرق تیراین که

 هفاصل خیلی کهوقتی جلوتر کمی گذرندمی

 فراخواهد تاریکی را جاهمه و. رسید خواهند پایان به بگیرد،

 خاکِ  گویا بیابان هایکناره و نداشت ماه شب آسمان... گرفت

 آسفالتی مسیر از. بود ساکت مرگ مثل باشند، پاشیده مرده

 همان از. گرفت پیش را بیابان سمتبه شنی راه و شد خارج

 ...بود گرفته راخود تصمیم ظهر

 در ار هرکدام... کند شانخاک که بود گرفته تصمیم أبوالخیزران

 طرزبه حاال امّا. خودشان آنِ از کمالو تمام گوریک... گوریک

 خدرم مواد بازوانش به گویا. کردمی خستگی احساس ایفزاینده

 برای توانستنمی... نداشت کردن کار نای... بودند کرده تزریق

 متسبه کهآن از پیش. بکَند قبر دستبه بیل طوالنی مدّتی

 که گفت خودش با کند، خارج را ماشین و برود رضاحاج گاراژ

 و اندازدمی بیابان وسط را هاجنازه کند،نمی شانخاک

 .گرددبرمی اشخانهبه

 هایجنازه نیست درست. آمد ناجور تصمیم آن نظرشبه اّما حاال

 در هاجنازه... کند رها صحرا دل در خدا امان به را دوستانش

 حیوانات خوراک قطعاً و شوندمی ذوب قطعاً  داغ، صحرای این

 برای غذایی یوعده یکبه شانتبدیل از پیش و... شوندمی

 .کنندمی شانوپارهتکه حیوانات... حیوانات

 چیزی هاشن روی پخش سفید هایاسکلت جز بعد روز چند و

 .ماند نخواهد باقی ازشان

 دهانه یلبه را پُرقدرتش دستان
 بازوان بر کردن تکیه با و گذاشت
 ...رفت مخزن داخل به اشورزیده
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 أبوالخیزران و دادمی سر کوتاهی هایناله شنی راه روی ماشین

 .بود فکر غرق

 دونب اش؛پیشانی روی پارهو¬تکه تصویرهای از نواری... نه فکر؟

 رد را خستگی... شدمی رد توضیحی و داشتن ربط یا و توقف

 کرده، رسوب هایشاستخوان به که کردیم حس وجودش اعماق

 .هامورچه از لشکری مثل

 .خورد دماغشبه گندی بوی و وزید نسیمی

 و. کندمی جمع جااین را هازباله شهرداری که گفت خود با

 داشانپی صبح بیندازم، جااین را هاجنازه اگر که اندیشید سپس

 .شوندمی خاک دولت نظر زیر و کنندمی

 پیش که انداخت مسیری در را خود و چرخاند را ماشین فرمان

 سپس. بودندکرده درست شن روی بسیاری هایکامیون او، از

 نور با پایین سرعت با و کرد خاموش را ماشین بزرگ چراغ دو

 امّا بود، گرفته را دورش گند بوی .رفتپیش کوچک چراغ دو

 .کرد عادت آن به که نگذشت مدّتی

 .شد پیاده و کرد متوقّف را ماشین

 اییدپ را اطرافش و ایستاد ماشینش کنار چندلحظه أبوالخیزران

 باال مخزن از سپس. کندنمی نگاه او به کسی که شود مطمئن تا

 ...مرطوب و سرد مخزن رفت؛

 کشید باال را آهنی یدایره و پیچاند را دریچه چفت آرام خیلی

 کمک بازوانش از. شدمی شنیده ازش غیژی صدای گاهی که

 خشک و سرد جنازه اوّلین. رفت داخل به راحت خیلی و گرفت

 و داد بیرون را سرش اوّل. انداخت اششانه روی را آن بود،

 غلتیدنش شپلق صدای و داد هُلش و گرفت را پاهایش سپس

. افتاد شن روی به مخزن از صدابی بعد و شنید را مخزن روی

 ایدستگیره از را بعدی یجنازه هایدست مشقّت با سپس

 باالی از و کشید دهانه سمت به را آن هم بعد. کرد باز آهنی

 هم بعد و چرخید هوا در جنازه. کرد پرت بیرون به را آن شانه

 به را سومی یجنازه امّا. شنید را زمین به برخوردش صدای

 و ار دریچه و پرید بیرون مخزن از. کرد پرتاب بیرون به راحتی

 آرام چشمانش نبود قرار چون شد راحت خیالش نظر این از

 بود تاریک جاهمه. آمد پایین آهنی نردبان از سپس. بست

 و گرفت شانپای از یکییکی را هاجنازه. ببیند را هاشانصورت

 جاآن شهرداری هایماشین که جایی... کشید خیابان کنار به

 اوّلین که امیداین به... کنند خالی را هازباله تا ایستندمی

 سوار. کند پیدا را هاآن بیاید، جاآن به صبح اوّل که ایراننده

 هک جایی تا و گرفت عقب دنده کمی کرد، روشنش. شد ماشین

. کرد قاتی دیگر هایچرخ ردّ با را هایشچرخ ردّ  داشت امکان

 یادش چیزی باره یکبه امّا براند عقب دنده آخر تا داشت قصد

 رها را هاجنازه که جایی به پیاده و کرد خاموش را ماشین. آمد

 مروان ساعت درآرود، هاشانجیب از را هاپول. برگشت بود، کرده

 هایشکفش یکناره رو که طورهمان و کرد باز مچش دور از را

 و رسید ماشین در به. برگشت ماشین سمتبه رفت،می راه

 با و گذشت ذهنش از فکری ناگهان که کرد بلند را پایشیک

 یحرف یا بکند کاری خواستمی. برد ماتش جایش در لرزان تن

 ارک که شد متوجّه لحظههمان امّا بکشد، فریاد کرد فکر... بزند

 را توانش اّما شود، ماشین سوار خواست... استایاحمقانه

 منفجر سرش دارد امکان لحظه هر که کرد احساس... نداشت

 به ناگهان بود، گرفته را وجودش که خستگی آن تمام و شود

 کهطوری. انداخت طنین سرش در و رفت باال سرش سمت

 رفک آن تا کشید را موهایش و گرفت دستانش میان را سرش

 و بزرگ... بود چسبیده جاهمان امّا. بپرد سرش از لعنتی

 عقب به رو. خوردنمی تکان جایش از و پررنگ و اندازطنین

 چیزی امّا بود، کرده رها را هاجنازه که جاییهمان. برگشت

 یگرد ناگهان... کرد ورشعله را سرش توی فکر نگاه، همین. ندید

 ار هایشدست دارد، نگه سرش در این از بیشتر را آن نتوانست

 آمد،می ِکش چشمانش که تاجایی و آورد پایین پیشانی روی به

 .شد خیره تاریکی به

 :شد جاری زبانش روی و خورد سُر سرش از فکر آن

 نکوبیدند؟ مخزن یدیواره به چرا _

 هاپله از. شود زمین پخش که ترسید امّا زد، چرخ خودش دور

 فرمان روی را سرش. کرد ولو را خود رل پشت و رفت باال

 حرفی چرا نکوبیدید؟ مخزن یدیواره به چرا: نالید و گذاشت

 چرا؟ نزدید؟

 مخزن یدیواره به چرا :کرد اکو را صدایش صحرا ناگهان و

 نزدید؟ مخزن یدیواره به چرا نکوبیدید؟

 چرا؟

 چرا؟

 ■چرا؟
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 «التاری»داستان ترجمه  

 «مژگان حقیقی»؛ ترجمه «شرلی جکسون»نویسنده  
 

رسید. ژوئن بود. هوا صاف و آفتابی به نظر می 27صبح روز 

هایی شد تجربه کرد. گلگرمای یک روز دلپذیر تابستانی را می

سبز به خود گرفته، همه هایی که رنگ که شکوفه داده و علف

کم کم در  10جا را احاطه کرده بودند. اهالی ده حدود ساعت 

میدان شهر، جایی بین اداره پست و بانک جمع شدند. در بعضی 

انجامید روز به طول می 2از شهرها به دلیل ازدحام زیاد التاری 

شد. اما از آنجایی ژوئن یعنی یک روز زودتر، آغاز می 26و از 

کردند بخت آزمایی نفر در این ده زندگی می ۳00ا حدود که تنه

 توانستند خودکشید و بعد از آن افراد میساعت طول می 2فقط 

 را برای صرف نهار به خانه برسانند.

با آغاز تابستان مدارس تعطیل شده  راًیاخها رسیدند. ابتدا بچه

ا هها وجود داشت. آنبود و حس آزادی و بیکاری در بیشتر آن

تمایل داشتند تا قبل از شروع هر بازی دور هم جمع شوند و 

ها ها و توبیخهمچنان صحبتشان درباره کالس و معلم و کتاب

هایش را پر از سنگ کرده بود و بود. بابی مارتین از قبل جیب

 نیترمتنوعترین و دیگر پسرها هم همین کار را کردند و سخت

جانز و همچنین دیکی آوری شد. بابی و هری  ها جمعسنگ

کردند، در داالکروس که اهالی ده او را دالکروی صدا می

ای از سنگ ساخته بودند و از آن در برابر از میدان تپه یاگوشه

ای ایستادند . دخترها هم در گوشهکردندیمدیگر پسرها مراقبت 

و با خودشان مشغول به حرف زدن شدند و گوشه چشمی هم 

های کوچکتر نیز در آن گرد و خاک به بچه به پسرها انداختند.

 وجود آمده، دستان برادر یا خواهر بزرگترشان را چسبیده بودند.

به زودی مردان هم جمع شدند و نیم نگاهی هم به کودکانشان 

انداختند و درباره کشت، باران، تراکتورها و مالیات گرم صحبت 

ادند و نگ ایستها در کنار یکدیگر و با فاصله از تپه سشدند. آن

. زنان دندیخندیمگفتند و با صدای کم برای یکدیگر جک می

هم که لباس خانه، ژاکت و بلوز پوشیده بودند، کمی بعد از 

ها را صدا کردند. ها ایستادند و بچهمردانشان آمدند و در کنار آن

کودکان بعد از اینکه چهار پنج بار صدایشان کردند، با اکراه 

مادرشان آمدند. بابی مارتین کنار دست مادرش پیش پدر و 

. ها کرد و لبخندی زدایستاد و از پشت سر نگاهی به تپه سنگ

پدرش با صدای بلند او را صدا کرد و بابی خیلی سریع بین پدر 

 و برادر بزرگترش جای گرفت.

التاری همانگونه که برنامه هالووین، رقص و باشگاه نوجوانان 

شد. او کسی بود که شد، توسط اقای سامرز برگزار میانجام می

رد. کهای مدنی میوقت کافی و انرژی زیادی صرف انجام فعالیت

او صورت گردی داشت و فردی شوخ طبع بود و کسب و کاری 

اما مردم دلشان برای او کرد. مربوط به زغال سنگ را اداره می

ای نداشت و همسر او بسیار بد سوخت، چرا که او هیچ بچهمی

 ای چوبیدهن و ایرادگیر بود. زمانی که به میدان رسید، جعبه

ای بین اهالی روستا شکل کرد و زمزمههمراه خود حمل می

کمی دیر شده  "گرفت. او با جوش و خروش فراوان داد زد 

آمد، یک که آقای گریوز به دنبال او میپست  مأمور "دوستان

کرد و آن را در وسط میدان قرار داد و آقای سه پایه حمل می

ی سیاه را بر روی آن گذاشت. اهالی روستا سامرز جعبه

را حفظ کردند و فضایی بین خودشان و سه پایه در  شانفاصله

 کیا حاضرند به من»نظر گرفتند و زمانی که آقای سامرز گفت: 

مارتین و پسر بزرگش باکستر جلو آمدند  یآقا« ک کنند؟کم

جعبه را روی سه پایه گذاشتند و آقای سامرز شروع کرد به هم 

 زدن کاغذهای درون آن.

لوازم اصلی بخت آزمایی چندین سال قبل گم شده بودند و 

، حتی قبل گرفتیمجعبه سیاهی که اکنون مورد استفاده قرار 

فرد دهکده، وجود داشته  نیترمسنیر از به دنیا آمدن وارنر پ

 یاجعبهاست. آقای سامرز بارها با اهالی ده صحبت کرده بود که 

این جعبه که یادگاری  خواستینمجدید بسازند، اما هیچ کس 

از سنت بود را کنار بگذارد. صندوق فعلی با بقایای صندوق قبلی 

 ن منطقهبه ای هاانسانساخته شده بود، آن هم زمانی که اولین 

آمدند و این دهکده را شکل دادند. هر سال، بعد از التاری آقای 

، ولی هر سال هم این کردیمسامرز درباره جعبه جدید صحبت 

شد. هر سال ای به حال خود رها میموضوع بدون هیچ نتیجه

شد و اکنون دیگر خیلی سیاه تر از سال قبل میصندوق کهنه

خراش خورده بود که رنگ  یاگونهاز آن به  یاگوشهنبود و 

دید و بعضی از جاها کمرنگ شده و خراش  شدیماصلی آن را 

 برداشته بود.

آقای ماریت و پسر بزرگش باکستر، صندوق سیاه را روی سه 

داخل آن را خوب با  یهابرگهپایه نگه داشتند تا آقای سامرز 

وش مراسم فرام یهابخشدست هم بزند. به این دلیل که بیشتر 

اغذی ک یهابرگهیا منسوخ شده بود، آقای سامرز توانسته بود تا 

یمکند که نسل به نسل استفاده  ییهاچوبرا جایگزین تکه 

برای وقتی که  هاچوباست. او اعتقاد داشت که تکه  شده

دهکده کوچک بود قابل قبول بود ولی اکنون که جمعیت بیش 

از سیصد نفر بود و احتمال افزایش آن وجود داشت، الزم است 

تا از چیزی استفاده شود که به آسانی درون جعبه قرار گیرد. 
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کاغذ  یهاتکهشب قبل از التاری آقای سامرز و آقای گریوز 

ر داده بودند و سپس آن را در گاو تهیه کرده و درون جعبه قرا

صندوق شرکت ذغال سنگ اقای سامرز قرار داده و صبح روز 

. در طول سال بردیمبعد آقای سامرز آن را به میدان دهکده 

. یک سال شدیمگاهی در اینجا بود و گاهی در آنجا نگهداری 

در انبار خانه آقای گریوز گذاشته شده بود و سال بعد در 

ر دست و پا مانده بود. گاهی نیز آن را در مغازه خوار پستخانه زی

 و بار فروشی مارتین گذاشته بودند.

تا آقای سامرز شروع التاری را اعالم کند، سر و صدای زیادی  

خانواده، بزرگ خانواده و  یهاسرپرست. لیستی از شدیمایجاد 

اعضای خانواده نیز تهیه شده بود. مسئول اداره پست مراسم 

 هایبعضد آقای سامرز که مجری التاری بود را انجام داد. سوگن

به خاطر داشتند که روزگاری مجری التاری چیزی مانند برنامه 

یمو هر ساله سرودی ناموزون خوانده  کردیمآوازخوانی را اجرا 

اعتقاد داشتند که مجری مراسم التاری باید  هایبعض. شد

گر عقیده داشتند که او و بعضی دی کردیمایستاده آن را اجرا 

در میان مردم راه برود، ولی سالیان سال بود که این  ستیبایم

مراسم از میان برداشته شده بود. مراسم سالم رسمی هم وجود 

داشت که مجری التاری باید خطاب به هرکسی که برای 

. اما حاال به کردیم، ادا رفتیمبرداشتن ورقه به سراغ صندوق 

به فرد  یاجملهمرور زمان این هم عوض شده بود و مجری تنها 

. الحق و االنصاف آقای سامرز برای این کار مناسب دیگویم

است. با پیراهن سفید و شلوار جین همانگونه که دستش را روی 

، کردیمصندوق گذاشته بود با آقای گریوز و مارتین صحبت 

 .دیرسیمه نظر ب یاستهیشاآدم محترم و 

همین که آقای سامرز دست از حرف زدن برداشت، رو به 

 شیهاشانهجمعیت کرد. خانم هاچینسون که روپوشش را روی 

انداخته بود، با عجله خود را به میدان رساند و در دل جمعیت 

 ایستاد. او به خانم دالکروا که در کنارش ایستاده بود گفت:

و سپس هر دویشان  «ز چه روزیهیادم رفته بود که امرو "کالً»

فکر »خنده کوچکی کردند. خانم هاچینسون در ادامه گفت: 

کردم شوهرم داره هیزم جمع می کنه، بعد از پنجره نگاه کردم 

نیستند. تازه یادم افتاد که امروز بیست و هفتمه  هابچهو دیدم 

را با پیش  شیهادستسپس « و خیلی زود خودم رو رسوندم.

رد. خانم دالکروا به او گفت: به موقع اومدی، هنوز بندش پاک ک

 دارد حرف می زند.

خانم هاچینسون در میان جمعیت سرک کشید و شوهر و 

. او دستی به بازوی خانم اندستادهیافرزندانش را دید که جلو 

دالکروا زد و بین جمعیت راهی برای خود باز کرد. مردم با 

 دادند. چند نفر با صدای بلندی مهربانی به کنار رفتند و به او راه

هاچینسون خانمت داره »، گفتند: شدیمکه با راحتی شنیده 

آقای سامرز که منتظر مانده بود، با خوشرویی گفت:  «میاد.

خانم  «فکر کردم مجبوریم بدون تو برنامه رو شروع کنیم تسی.»

انتظار داشتی ظرفا رو نشسته تو ظرف شویی » هاچینسون گفت:

بین جمعیت که داشتند سرجای خودشون « بیام جو؟ ول کنم و

بعد از رسیدن خانم هاچینسون برمی گشتند، صدای خنده 

 ریزی پیچید.

خب فکر کنم بهتره که »جدی گفت:  یاچهرهآقای سامرز با 

شروع کنیم. زودتر انجامش بدیم تا بتونیم برگردیم سر کار و 

، دانبار، انبارد»چند نفر گفتند: « زندگیمون. کسی غایب نیست؟

بار. کالید دان»آقای سامرز نگاهی به فهرست کرد. گفت: « دانبار.

اره درسته! اون پاش شکسته. کی به جاش توی التاری شرکت 

آقای سامرز رو « من.»خانمی از میان جمعیت گفت: « می کنه؟

این خانم به جای شوهرش شرکت می کنه. » به او کرد و گفت:

نکه با ای« ر به جای تو انجام بده جنی؟تو پسر نداری که این کا

، دانستندیمآقای سامرز و همه ساکنین ده جواب این پرسش را 

مجری التاری وظیفه داشت تا اینها را بپرسد. آقای سامرز با 

 آرام منتظر ماند تا خانم دانبار جواب بدهد. یاچهره

سالش هم  16هوراس که هوز »خانم دانبار با ناراحتی گفت: 

آقای « . گمونم امسال هم من باید جور باباش رو بکشم!نشده

باشه. روی لیستی که دستش بود یادداشتی »سامرز گفت: 

پسر واتسون امسال شرکت می کنه »سپس پرسید: « نوشت.

پسر قد بلندی بین جمعیت دستش را باال برد و گفت: « آیا؟

او .« کنمیممن اینجا هستم. از طرف خودم و مامانم شرکت »

را به هم زد و سرش را پایین انداخت.  شیهاپلکاسترس  با

جک چه : »گفتندیمصداهایی از بین جمعیت شنیده شد که 

پسر خوبیه! چه خوب شد که مادرت یه مرد پیدا کرد تا به جاش 

همه اومده  زنمیمخب حدس »آقای سامرز گفت: « شرکت کنه.

 و آقای« اینجام»صدایی گفت: « باشند. وارنر پیر هم هستش؟

 تکان داد. دییتأسامرز سرش را به نشانه 

کرد و به لیستی که دستش بود نگاه کرد  یاسرفهآقای سامرز 

همه آماده ان؟ خب »و جمعیت به یک باره ساکت شد. او گفت: 

رو می خونم. اول، اسم سرپرست هر خانواده و  هااسمحاال من 

برگه هارو  بعد مردها میان و یک ورقه از توی جعبه در میارن.

همونجوری تا شده، توی دستتون نگه دارید و بهش نگاه نکنید 

 «تا همه ورقه هاشون رو بردارن. متوجه شدید؟

مردم آنقدر این کار را انجام داده بودند که به این توضیحات 

یمرا  شانیهالبساکت بودند،  "اکثراً. دادندینماهمیتی 

. آقای سامرز دستش کردندینمو به اطراف هم نگاهی  دندیجو

مردی از بین جمعیت حرکت کرد و « آدامز.»را باال برد و گفت: 
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آدامز جواب داد: « سالم استیو.»به جلو آمد. آقای سامرز گفت: 

لبخندهای بی نمک و پر از استرسی تحویل  هاآن« سالم جو.»

هم دادند. سپس آقای آدامز دستش را به داخل صندوق سیاه 

رگشت سرجای خودش و کمی آن طرف تر برد و خیلی سریع ب

 ایستاد. اشخانواده

 «آلن... آندرسون.... بنتام»آقای سامرز گفت: 

بین التاری »در ردیف آخر خانم دالکروا به خانم گرویز گفت: 

ها چقدر زود اتفاق می افتن. آخریش انگار همین هفته گذشته 

 «ه.آره خب زمان سریع می گذر»خانم گریوز جواب داد: « بود.

 «کالرک...دالکروا»

همسرش داشت جلو « اینم از شوهر من.»خانم دالکروا گفت: 

. زن نفسش را در سینه حبس کرده بود. آقای سامرز رفتیم

 محکم و استوار به سمت ییهاقدمخانم دانبار با « دانبار...»گفت: 

ر یکی دیگ« برو جلو جنی.»گفت:  هازنصندوق رفت و یکی از 

 !«واقعاً اره می ره ببینش! د»گفت: 

سپس به آقای « حاال دیگه نوبت ماست.»خانم گرویز گفت: 

گریوز نگاه کرد که به کنار صندوق رفت و سالم علیکی جدی 

برداشت. حاال  یابرگهبا آقای سامرز کر و از داخل صندوق 

تا شده کوچک در  یهابرگهجمعیت پر شده بود از مردهایی که 

. خانم رفتندیمتی عصبی با آن ور دستانشان داشتند و با حال

را در دست گرفته بود، در کنار دو پسرش  اشبرگهدانبار هم که 

 «هاربرت...هاچینسون» ایستاده بود.

چند نفری زدن « یاال راه بیفت بیل.»خانم هاچینسون گفت: 

 زیر خنده.

 «جونز..»

ن تو میگ»آقای آدامز به وارنر پیر که کنارش ایستاده بود گفت: 

هست تا التاری رو دیگه بزارن  ییهاصحبتدهکده کناری 

 «کنار.

یک مشت آدم احمق »وارنز پیر شروع کرد به غر زدن و گفت: 

به حرف جوونا گوش میدن که به هیچ صراطی مستقیم نیستن. 

 ان تو غار زندگی کنندبعید نیست که یه روز بگن می خو اصالً

یا اینکه دیگه هیچ کس کار نکنه همینجوری رو مدتی رو 

بگذرونیم. یه اعتقاد قدیمی هست که میگه التاری فقط تو ماه 

اوضا همینجوری پیش بره، طولی  آگهژوئن، فصل برداشت ذرت! 

نمی کشه که مجبور می شیم علف هارو بخوریم! تا بوده التاری 

دیدن این جوونک، جو »ا کالفگی گفت: هم ب آخرش« هم بوده!

سامرز، که اونجا ایستاده و با همه خوش و بش می کنه، به اندازه 

 «کافی اعصاب خورد کن هست

 «گذاشتند کنار. "کالًبعضی جاها التاری رو » خانم آدامز گفت:

 «یه مشت احمق! این کارا آخر عاقبت نداره.»وارنیر پیر گفت: 

 «مارتین...»

، نگاهی رفتیمبه پدرش که داشت به سمت جلو  بابی مارتین

 انداخت.

 «آواردیک....»

 «پرسی...»

.« کاش عجله کنند. بجنبند..»خانم دانبار به پسر بزرگش گفت: 

خانم دانبار به او گفت: « دیگه چیزی نمونده..»پسرش گفت: 

 «آماده باش که بعدش بری به بابات بگی چی شد!»

از  یابرگهآقای سامرز اسم خودش را خواند، به جلو رفت و 

 داخل صندوق برداشت.. سپس وارنر را صدا کرد.

، گفت: رفتیموارنر پیر همینجور که داشت از بین جمیعت 

 «. هفتاد و دومین باره.کنمیمساله که توی التاری شرکت »72

یرون ب واتسن.... پسر قد بلند با دستپاچگی از ال به الی جمعیت

له عج»آقای سامرز به او گفت: « هول نشو جک»آمد. یکی گفت: 

 «نکن پسر جان.

 «زانینی...»

در سینه حبس شده بود. تا  هانفسسکوتی طوالنی برقرار شد. 

ب خ»را باال گرفته بود، گفت:  اشبرگهاینکه آقای سامرز که 

. خوردینمبرای یک دقیقه هیچکس حتی تکان هم .« هابچه

 باز شد!!!! هاورقهبعد همه 

 شروع به حرف زدن کردند! هازنسپس همه 

کیه؟ به کی افتاده؟ دانبارها؟ واتسن ها؟ بعد چند نفر با هم 

 «هاچینسون، بیل!! به بیل افتاده!!»گفتند که: 

 «بدو برو به بابات بگو!»خانم دانبار به پسرش گفت: 

ها را پیدا کنند. تا هاچینسون  کردندیممردم به اطراف نگاه 

 یاگهبربیل هاچینسون خیلی آرام ایستاده بود و زل زده بود به 

که در دستش بود. ناگهان تسی هاچینسون به آقای سامرز رو 

 که مد نظرش یابرگهشما بهش فرصت ندادید تا »کرد و گفت: 

 «بود رو برداره. من خودم دیدم! این منصفانه نیست.

وز خانم گری« ه خوبی باش دیگه!تسی بچ»خانم دالکروا گفت: 

بیل « همه ما شانس مساوی داشتیم خب!»هم گفت: 

 «خفه شو! لطفاًتسی »هاچینسون گفت: 

خب همه گوش کنید. تا اینجا خوب پیش »آقای سامرز گفت: 

به  «رفتیم. حاال باید کمی دست بجنبونیم تا به موقع تموم شه.

خانواده  بیل تو از طرف»لیست بعدی نگاهی کرد و گفت: 

هاچینسون شرکت کردی. خانوار دیگه ای هم هست که تحت 

 «سرپرستی خانواده هاچینسون باشن؟

دا و اوا هم هستن. بزارین اونا »خانم هاچینسون داد زد و گفت: 

 «هم شانسشون رو امتحان کنند خب.
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تسی دخترها هم با خانواده »آقای سامرز با آرامش تمام گفت: 

شرکت می کنن. تو این رو خوب شوهرشون تو قرعه کشی 

 . تسی گفت: این منصفانه نبود «میدونی.

انگار راست میگی جو. دخترم »بیل هاچینوسن با ناراحتی گفت: 

با خانواده شوهرش شرکت می کنه که منصفانه هم هست. منم 

 «کس دیگه ای رو ندارم. هابچهجز این 

خوانوادت تا جایی که به »آقای سامرز توضیح داد و گفت: 

 «مربوط می شه قرعه به اسم تو افتاده. درسته؟

 «آره درسته»بیل هاچینسون گفت: 

 «چند تا بچه داری بیل؟»آقای سامرز گفت: 

سه تا پسر بزرگم بیلی، نانسی و دیو کوچولو، تسی »بیل گفت: 

 «وخودم.

 «خب. هری برگه هارو پس گرفتی؟»آقای سامرز گفت: 

رو باال گرفت. آقای سامرز  هابرگه آقای گرویز سری تکان داد و

خانم « مال بیل رو هم بگیر و همه را بنداز توی جعبه»گفت: 

هاچینسون با صدایی که انگار سعی داشت آرام باشد گفت: 

که  گمیمکه باید از اول شروع کنیم. دارم  کنمیمگمون »

 «منصفانه نبود. بهش فرصت ندادید، همه شاهدند.

این خانواده را جدا کرد و انداخت داخل  برگه ۵آقای گریوز هر 

را به هوا  هاآنرا هم به زمین انداخت و باد  هاورقهصندوق. بقیه 

 همتون گوش کنید»برد. خانم هاچینسون به اطرافیانش گفت: 

 «و ببینید.

بیل هم نگاهی به زن و « حاضری بیل؟» آقای سامرز پرسید:

حواستون »فت: کرد و سری تکان داد. آقای سامرز گ اشبچه

باشه برگه هارو همونطور تا نشده نگه دارید تا همگی ورقه 

 «هاشون بردارند. هری تو هم به دیو کوچولو کمک کن.

آقای گریوز دست پسرک را گرفت و پسر با اشتیاق به همراه او 

دیوی یه برگه از توی »به کنار صندوق رفت. آقای سامرز گفت: 

به برد و خندید. آقای سامرز دیوی دستش را جع« صندوق بردار.

 «را براش نگه دار. اشورقهفقط یه دونه بردار. هری تو »گفت: 

آقای گریوز دست بچه را گرفت و برگه تا شده را ا داخل مشت 

بچه را درآورد و در دستش گرفت. دیو کوچولو کنارش ایستاده 

 .کردیمبود و مات و مبهوت نگاه 

سالش بود و  12نانسی « حاال نوبت نانسیه.»آقای سامرز گفت: 

بلند کشیدند. نانسی که  ییهانفساو  یامدرسهدوستان هم 

از داخل صندوق  یابرگهجلو رفت و  خوردیمدامنش تکان 

بیلی با صورت قرمز و پاهای  «بیلی..»آقای سامرز گفت:  درآورد.

، نزدیک بود داشتیمبزرگش همانطور که داشت برگه را بر 

آقای سامرز تسی را هم صدا کرد. تسی  صندوق را چپ کند.

مکث کرد نگاهی از روی شک و تردید به اطرافش  یالحظهچند 

را به هم فشرد و رفت به سراغ صندوق. از  شیهالبانداخت و 

برداشت و دستانش را در پشتش قایم کرد.  یابرگهداخل جعبه 

ل هاچینسون دستش را به داخل بی« بیل.»آقای سامرز گفت: 

بیرون آورد. جمعیت  یابرگهجعبه برد و چرخاند و در نهایت 

« امیدوارم نانسی نباشد: »گفتیمساکت بود. دختری زیر لب 

 صدایش را همه شنیدند.

ت، نیس هاوقتدیگه مثل اون »وارنر پیر با صدای واضحی گفت: 

 هاهبرگ: »آقای سامرز گفت« مردم دیگه مثل گذشته نیستند.

 یآقا« دیو کوچولو رو باز کن. را باز کنید. هری تو هم برگه

گریوز برگه را گشود وقتی آن را باال کشید، همه توانستند ببینند 

که سفید است و نفس راحتی کشیدند. نانسی و بیلی هم 

ردند ک یاخندهرا باز کردند و گل از گلشان شکفت.  شانیهابرگه

و برگه هارا باالی سرشان گرفتند و به سمت جمعیت چرخیدند. 

سکوتی برقرار شد و سپس آقای « تسی.»آقای سامرز گفت: 

 را باز کرد و اشورقهسامرز به بیل هاچینسون نگاه کرد. بیل 

 نشان داد، سفید بود.

بیل ورقش و به ما  تسیه،»آقای سامرز با صدایی آرام گفت: 

ل هاچینسون به طرف زنش برگشت و برگه را به بی «نشون بده.

زور از داخل دستانش بیرن آورد. روی برگه یک نقطه سیاه 

که آقای سامر دیشب با مداد بزرگ دفتر  یانقطهوجود داشت. 

شرکت ذغال سنگ، روی ورقه کشیده بود. بیل هاچینسون برگه 

خب »را باال آورد و جمعیت به وجد آمد. آقای سامرز گفت: 

گرچه مراسم اولیه فراموش « ستان، زود تمومش کنیم دیگه.دو

شده بود و جعبه سیاه کهنه شده بود، اما ساکنین ده استفاده 

رست د هاپسربچهاز سنگ را خوب به یاد داشتند. تل سنگی که 

کرده بودند، آماده بود. روی زمین هم سنگ ریخته شده بود و 

شده بودند، را باد  که از داخل صندوق بیرون ریخته ییهابرگه

برد. خانم دالکروا با دو دستش سنگی برداشت و رو به خانم 

خانم دانبار که داخل هر دو « بجنب، عجله کن.»دانبار گفت: 

و نمی تونم بدوم. ت»دستش چند ریگ ریز بود نفس زنان گفت: 

هم سنگ در دستشان  هابچه« جلو برو تا منم خودم رو برسونم.

لوه سنگ به دیو هاچینسون کوچولو داد. بود و یک نفر چند ق

تسی هاچینسون اکنون وسط یک فضای خالی ایستاده بود و 

را باال  شیهادست. تسی با ناامیدی رفتندیممردم به طرفش 

 برد و گفت: 

پاره سنگی به یک طرف سرش اصابت « این منصفانه نیس..»

لو ج آدامز در ویاست« یاال همه بجنبید.» کرد. وارنر پیر گفت:

جمعیت بود و خانم گریوز در کنار. خانم هاچینسون فریاد زد: 

در آخر همه با « این منصفانه نیس...درست نیس..»

 ■ به سمتش هجوم بردند. شانیهاسنگ
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 «معجون عشق» داستان ترجمه 

 «کیمیا فروتن» ترجمه ؛«جان کولیر»نویسنده  
 

های غژغژدار ساختمان آستن، با اضطراب فراوان، از پله آلن

نی رفت. برای مدتی تقریباً طوالتاریکی در محله پل استریت باال 

خواست اطراف را وارسی کرد تا باالخره همان اسمی را که می

 روی یکی از درها پیدا کرد.

طور که به او گفته شده بود در را فشار داد و وارد اتاق همان

 روو  ای جز یک میز غذاخوری رنگکوچکی شد که هیچ اثاثیه

رفته، یک صندلی راحتی و یک صندلی معمولی نداشت. روی 

یکی از دیوارهای کثیف و زرد چند قفسه وجود داشت که داخل 

 ای بود.بطری و ظرف شیشهها تعدادی آن

. خواندپیرمردی روی صندلی راحتی نشسته بود و روزنامه می

، بدون اینکه حرفی بزند، کارتی را که به او داده بودند به آلن

دست پیرمرد داد. پیرمرد با لحنی بسیار مؤدبانه گفت: 

 «بفرمایید بنشینید، آقای آستن. از آشنایی با شما خوشحالم.»

هایی خاص با تأثیر حقیقت دارد که شما معجون»پرسید:  آلن

 «دارید؟ العادهخارق

آقای عزیز، انبار محصوالت من خیلی بزرگ »پیرمرد پاسخ داد: 

های ملین و داروهای دهان و دندان نمینیست. من معجون

اما همین چیزهایی هم که دارم از تنوع باالیی برخوردار  ،فروشم

از چیزهایی یک کنم هیچهستند. فکر نمی

فروشم تأثیری معمولی داشته که من می

 «باشد.

خوب، حقیقت این »خواست بگوید: می آلن

 «است که...

و « مثالً این،» پیرمرد حرف او را قطع کرد:

دستش را به طرف یک بطری داخل قفسه 

رنگ مثل آب این یک مایع بی»دراز کرد. 

مزه است و داخل قهوه، چای است، تقریباً بی

ر نوشیدنی دیگر، محسوس نیست. با هیچ یک از فنون یا ه

 «شده کالبد شکافی هم قابل تشخیص نیست.شناخته 

این  گوییدیعنی می»که بسیار وحشت کرده بود، فریاد زد:  آلن

 «سم است؟

ه اثر کننددوست داری بگو پاک اگر»پیرمرد با خونسردی گفت: 

 امتحانش انگشت. شاید اثر انگشت را پاک کند. من تا حاال

 کننده زندگی. چون گاهیام. شاید یکی به آن بگوید پاکنکرده

 «زندگی به تمیزکاری احتیاج دارد.

 «خواهم.من از این چیزها نمی»گفت:  آلن

 

 

 دانیکنی. میالبته شاید کار درستی هم می»پیرمرد گفت: 

-خوری از این پنجقیمت این چقدر است؟ تنها یک قاشق چای

 «دهم.قیمت دارد. حتی یک پنی هم تخفیف نمیهزار دالر 

هایتان به این اندازه امیدوارم همه معجون»با نگرانی گفت:  آلن

 «گران نباشند.

اوه، نه عزیزم. مثاًل گذاشتن چنین قیمتی روی »پیرمرد گفت: 

ای ندارد. جوانانی که به معجون عشق معجون عشق هیچ فایده

صورت به ر دارند. در غیر این هزار دالندرت پنجنیاز دارند به

 «کردند.معجون عشق نیازی پیدا نمی

 «از شنیدنش خوشحال شدم.»گفت:  آلن

ت کنم. وقتی رضایطور به قضیه نگاه میمن این»پیرمرد گفت: 

مشتری را با یک جنس جلب کنی، وقتی باز هم به آن نیاز پیدا 

الزم  راگ. اش بیشتر باشدهزینه اگرگردد؛ حتی کند دوباره برمی

 «کند.انداز هم میباشد، پس

 «فروشید؟پس شما واقعاً معجون عشق می»گفت:  آلن

که دستش را به سمت بطری دیگری دراز پیرمرد ضمن این 

فروختم، حرفی از این معجون عشق نمی اگر»کرد گفت: می

زدم. وقتی در مقام فروشنده باشی، نباید معجون دیگر هم نمی

 «اسرارت را پنهان کنی.

 «ها که...ها... اینو این معجون»گفت:  آلن

ها دائمی و اوه، نه. تأثیر آن»رمرد گفت: پی

فراتر از ایجاد یک تغییر سطحی است. اما 

شود. اوه بله شامل آن هم شامل آن هم می

 «ها قوی و جاودانه است.شود. تأثیر آنمی

تفاوت نشان کرد خود را بیکه سعی می آلن

 «خدای من، چقدر جالب!»دهد، گفت: 

را هم در نظر اما جنبه معنوی »پیرمرد گفت: 

 «حتماً.»گفت:  آلن «بگیر.

این معجون وفاداری و دلبستگی را جایگزین »پیرمرد گفت: 

کند؛ عشق و احترام را جایگزین خشم و نفرت احساسی میبی

کند. مقدار خیلی کمی از این معجون را به آن بانوی جوان می

و  شودبده. طعم آن در آب پرتقال، سوپ یا نوشیدنی حس نمی

کل تغییر وفا و بوالهوس باشد، بههرچقدر هم که آن دختر بی

 «خواهد.خواهد کرد. هیچ چیز جز تو و تنهایی را نمی

باور کردنش خیلی سخت است. آخر او به جشن و »گفت:  آلن

 «مهمانی خیلی عالقه دارد.

اگر »پیرمرد با خونسردی گفت: 

کننده اثر دوست داری بگو پاک

انگشت. شاید اثر انگشت را پاک 

. امکند. من تا حاال امتحانش نکرده

ننده کشاید یکی به آن بگوید پاک

زندگی به زندگی. چون گاهی 

 «تمیزکاری احتیاج دارد.
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 «ترسد.دیگر عالقه نخواهد داشت. همچنین از اینکه تو با دختران زیبا آشنا شوی می»ت: پیرمرد گف

 «یعنی حسودی خواهد کرد؟»خود شده بود فریاد زد: که از خود بی آلن

 «ی هست و نیست تو باشد.بله، او دوست دارد همه»

 «دهد.همین االن هم هست. فقط اهمیتی نمی»

 «دهد. به شدت اهمیت خواهد داد. تو تنها عشق زندگی او خواهی بود.د اهمیت میوقتی این معجون را مصرف کن»

 «ست!العادهفوق»فریاد زد:  آلن

ت دارد ها. دوستک آنافتد باخبر باشد. تکدوست دارد از تمام کارهای تو و تمام اتفاقاتی که در طول روز برایت اتفاق می» پیرمرد گفت:

 «رسی.زنی و چرا ناراحت به نظر میی، چرا ناگهان لبخند میکنبداند به چه چیزی فکر می

 «گویند عشق!به این می»فریاد زد:  آلن

گذارد خسته شوی، احساس سرما کنی و از غذا خوردن غافل بله. با دقت فراوان از تو مراقبت خواهد کرد! هرگز نمی»پیرمرد گفت: 

 «ای یا زنی افسونگر تو را به دام عشق خود انداخته است.کند کشته شدهیک ساعت دیر کنی، وحشت خواهد کرد. گمان می اگرشوی. 

 «طور تصور کنم.توانم دایانا را اینسختی میبه»که غرق شادی شده بود فریاد زد:  آلن

ب خطایی احیاناً بعدها مرتک اگره زنان افسونگر همه جا هستند، کنیازی نیست از قوه تخیلت استفاده کنی. ضمناً از آنجایی»پیرمرد گفت: 

هایت اما در ن بخشد. البته عذاب زیادی خواهد کشیدای از این را بنوش و نگران نباش. دایانا در نهایت تو را میشدی و پایت لغزید، جرعه

 «بخشد.تو را می

 «افتاد. هرگز چنین اتفاقی نخواهد»با دلی سرشار از عشق گفت:  آلن

 «نگرانی نیست. او هرگز از تو طالق نخواهد گرفت. اوه، نه! هرگز ترکت نخواهد کرد. یجا هم اتفاق افتاد، اگرالبته. اما »پیرمرد گفت: 

 «العاده چند است؟بسیار خوب، قیمت این معجون فوق»گفت:  آلن

ر نه. هزار دالر است. حتی یک پنی هم کمتنیست. نه. این پنج کننده زندگیکننده اثر انگشت یا همان پاکبه گرانی پاک»پیرمرد گفت: 

 «انداز کند.خاطر آن پسسالش از تو بیشتر باشد تا گرفتار چنین چیزی بشود. باید بهو آدم باید سن

 «ولی معجون عشق چه؟»گفت:  آلن

ک این فقط ی»و نسبتاً کثیفی را بیرون آورد. و کشوی میز غذاخوری را باز کرد و بطری کوچک « گویی.اوه، آن را می»پیرمرد گفت: 

 «دالر است.

 کرد که مشغول پر کردن بطری بود.و پیرمرد را تماشا می« دانم چطور از شما تشکر کنم.نمی»گفت:  آلن

ری تگرانو چیزهای  -شان هم هست که البته به نفع -گردند ها برمیمن دوست دارم به مردم کمک کنم. بعداً مشتری»پیرمرد گفت: 

 «خورد.خواهند. بفرما. خیلی به دردت میمی

 «باز هم ممنون. خداحافظ.»گفت:  آلن

 ■ «به امید دیدار.»پیرمرد گفت: 
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 هنرمندان، دوستان و همراهان عزیز

 هامطالب، مقاالت، یادداشتمنتظرآثار، 
 م.شما هستی منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات و همچنین

 تریبون همه هنرمندان است.« چوک»

http://www.chouk.ir/

