
 

 

 

 
 

       

 

 
  

 دهمزیا، سال 1399 ماهمرداد، بیستمشماره صدو

 داستانی ایران اتیادب( PDFنشریه الکترونیک ) اولین 

 قیمت: معرفی به دیگران 

 

 «مکتب پارناس» مقاله

 و خارجی داستان ایرانی

 «انیهوهانس تومان» یادی از

 « ه با مرگهمواج» معرفی رمان

 «شورش آلوئادها»اسطوره  خالصه

 «آتش کم فروغ» رمان بر یادداشتی

  «نوزایمسئله اسپ» یادداشتی بر رمان

 « در فصل پنجم یزن» بررسی داستان

 «داستان به چه معناست» ترجمه مقاله

 «کتاب بخوانیدکنم خواهش می» مقاله

 «ینارنج یهایروانیش» داستاننگاهی 

 «تیکبر» کوتاه داستان ساخت یاستراتژ

 «ندارد ریسرعت گ ابانیخ نیا»نگاهی به کتاب

 «سارق مادرزاد کیعتراف ا» نگاهی به داستان

 The Devil's Backbone لمیبر ف یادداشتی

 های نویسندگی و تجربیات نویسندگیکتاب خطا

 « به آن و اصولش دنیرس یراهها ت،یموفق» مقاله

 «وکنی ستفیرودلف کر» نوبلمعرفی برنده جایزه 

 «رویای برزخی» ؛«خاطره آرام»؛ «مثل پر» نقد رمان

  «فرزندان انسان» ؛«پلتفرم» ؛«مؤمن ریغ»لمیبر ف یاددادشتی

 «کهن انوردیدر ۀمنظوم»آلبر کامو و « سقوط» یهاتیشخص ۀسیمقا

  «گردن زرافه» بر نقد داستان کوتاه سمیدرندر سبک پست م یگفتاردرس
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هما  ،یریبد نودختیممجتبی عبداهلل نژاد، مریم رنجبری، بهاره نوبهار، مریم ریاحی، علیرضا احمدی، هونانس تومانیان، این شماره همراه با: 

دا ن، محمد افراز زهره عروجی، اسماعیل زرعی،  ی،مونا امامجهانی،  مریم حسین یعقوبی، ،علی اکبر ترابیاندکتر  ،رضوی زاده

 کتایون نیلوفری، علیرضا الوانی، حسنا احمدی، شکیبا معظمی، وندشبنم میرزای، علی منتی، فریده لشگری، مهستا راد، پورولی

آتیسا ، عبدالرحمن کاظمی حسنوند، نژادنرجس حسینی، فردفرخی عاطفه، فاطمه اسفندیاری، معصومه عالی، پورفریده آقاسی

الگیس ، وکیار لیدان، ممتاز مفتی، سوپ فیبلسآ، کتایون بختیاری، علی مالیجردی، شقایق جاویدیعلی افتخاری، بختیاری، 

 ستفیرودلف کر، یکنیبل نیکاتر، دجیکولر لوریت ساموئل، اشفاق احمد، الکساندر چودسکو، خالد حسینی، تولگا گوموشای، بودریس

  ایالدر گازتلو اوروت، دریشر ایماروالدیمیر ناباکوف،  وودی آلن،، پیلیف لوئی –شارل براین مگی، اروین دیالوم، ، وکنی

 دل تورو رموییگ، آلفونسو کوارون

 



 

خن سردبیرس 
 

 .شودیم ا عززیان ماهنامه ادبیات داستانی چوک تقدیم شم بیستمینوصدبا افتخار 
گاه ارزشمند شما ق  یرو شی ماهنامه را پ  نی از ا یگری که شماره د می خدا را شاکر . می ده یرار م ن

کاغذ و نبودن  یگران  لی خود را هب دل  کارانیاز مجالت اپ یاریکه بس  ییکروان یروزاه نی ا

راتت. وهم ان می رپندٔه چوک همچنان رد رپواز است. هم خوشحال  ،کنندیمخاطب، اعالم م 

و انراتت  کنندیم  یما را همراه  یداشت مچش  چی ه یهمچنان ب  ادعایب  یهنرمندان  نکهی اخوشحال از 

 .شودیم  کاسته رفته که تعداد مجالت رفته نی از ا

نها آ نند،ی ننش  یاست که از اپ نی ا کردند،یمنتشر م  یکه فباًل مجالت چاپ  یهب دوستان  مانامیپ  اما

ادامه راه بود،  یربا یدیجد هب دنبال راه دیاکنون باهم ند،ی ایب  یک ی الکترون  هیهم هب سمت نشر

هب سمت  یت ی موقع  نی  نن هم رد یمعتبر جهان  اتیاز نشر یاریراه. بس  انیهن هب دنبال اعالم اپ

  اتیکه همه نشر یروز دی. هب ام دهندیاند و همچنان راه خود را ادامه م رفته کیانتشار الکترون 

دوباره را هب همٔه ما اعالم کنند. یبار شروع  گری د

 

 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  دبیر بخش داستانک(زاده )یولفرزانه 

ریتا محمدی، غزال  بختیاری )دبیر بخش داستان(

مصطفی بیان، سعید  ،اکملعرشمرادی، شهناز 

   ضی غیاثی، سیدعلی موسوی ویریمرت، زمانی

 مرتضی فضلی، زهرا فرازاندام آنی هوسپیان،

 مهناز رضایی الچین، مهدی هزاره، سوری رحیمی

 صابر صالحی

 تحریریه بخش ترجمه

 اسماعیل پورکاظمپونه شاهی )دبیر بخش ترجمه(، 

مریم  ی، محمد عابدی،نازیبنامیر سمیرا گیالنی، 

 راد، حانیه دادرس، مژگان حقیقینفیسی

 تحریریه بخش سینما و تئاتر

فرنوش رضایی  ،میالد پرنیانیباطن، پیام پاک

 درجی

 
www.chouk.ir 

www.khanehdastan.ir 
info@chouk.ir 

mchookstory@gmail.co 

telegram.me/chookasosiation 
.com/kanonefarhangiechookinstagram 

 

 09352156692: یاگه

و  وکچهای پیشین ماهنامه ادبیات داستانی تمامی شماره

 چوکفرهنگی  کانونفصلنامه شعر چوک، در سایت 

هنامه از سوی شما، دسترسی است. نشر این ماقابل

ی و... کاغذنتیپردی، هرطریقی اعم از ایمیل، سیبه

یشه شود. همتلقی می کانوننیت شما نسبت به این حسن

های شما بزرگواران منتظر آثار، نقد، نظرات و راهنمایی

 هستیم.

 

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


 



 



  



 

 پایگاه فرهیختگان «خانه داستان چوک»
 

 

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

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

 

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

 همراه است.

 

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

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

مندان، شرکت در این شود و برای همه عالقهرسانی میکند و از طریق سایت اطالعصورت تفریحی برگزار میطول سال جلساتی به

 تفریحی برگزار کرده است. -جلسه ادبی نودحال بیش از زاد است. این کانون تابهجلسات آ

 

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

 

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

 96نیز همایش روز جهانی داستان کوتاه و در سال  97 و 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 

 

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

 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 دوم23هفت تیر، ابتدای بزرگراه مدرس، پالک  میدان :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» ؛«مکتب پارناس» مقاله:

 «آنی هوسپیان»؛ «انیهوهانس تومان»یادی از: 

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

 «علیرضا احمدی» ؛«کتاب بخوانیدکنم خواهش می» مقاله:

 «زهرا فرازاندام» ؛«یاحیر میمر» سندهینو« مثل پر» نقد رمان:

 «زهره عروجی»؛ «گیتا بختیاری»؛ «خاطره آرام»: نگاهی به رمان

 «گیتا بختیاری»؛ «اسماعیل زرعی» ؛«رویای برزخی»معرفی کتاب: 

 «سوری رحیمی»« به آن و اصولش دنیرس یراهها ت،یموفق»مقاله مقاله: 

 «گیتا بختیاری»؛ «وکنی ستفیرودلف کر» :نوبلمعرفی برنده جایزه 

 «مرتضی فضلی» ؛«مونا امامی» ؛«ینارنج یهایروانیش»: داستاننگاهی 

 «یصابر صالح»؛ «ناباکوف ریمیدوال» ؛«آتش کم فروغ» رمان بر یادداشتی

 «مصطفی بیان»؛ «یجهان میمر» ؛«ندارد ریسرعت گ ابانیخ نیا»: نگاهی به کتاب

 «مهدی رضایی»؛ «چهارمبخش »کتاب خطاهای نویسندگی و تجربیات نویسندگی: 

 «ضایی الچینمهناز ر»؛ «یریدب نودختیم» سندهینو« در فصل پنجم یزن» :بررسی داستان

 «یریو یموسو یعلدیس» ؛«پیلیف لوئی –شارل » ؛«تیکبر» :کوتاه داستان ساخت یاستراتژ

 «یرنجبر میمر»؛ «عبداهلل نژاد یمحتب»مترجم  ؛«یمگ نیبرا»اثر « ه با مرگهمواج»معرفی رمان: 

 «سعید زمانی» ؛«بهاره نوبهار»مترجم  ؛«الومی نیآرو» سندهینو «نوزایمسئله اسپ» یادداشتی بر رمان

 «ریتا محمدی» ؛«یعقوبی نیحس»؛ مترجم «آلن یوود»؛ «سارق مادرزاد کیعتراف ا»»«نگاهی به داستان: 

هما رضوی »؛ «گردن زرافه» :بر نقد داستان کوتاه سمیدرندر سبک پست م یدرس گفتارنگاهی به داستان: 

 «علی اکبر ترابیاندکتر » ؛«زاده
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 «رودلف کریستف یوکن» آشنایی با برندگان جایزه نوبل ادبیات 
 «گیتا بختیاری» 

 

شت به اخالق وجود داشته باشد، بر همه منافع بازگ اگر»

 .«است روزیدارد و پ یبرتر گرید

( 1846-1926) یآلمان لسوفیف وکنیکریستوف  رودولف

و  نید نیب یوندیکرد که پ جادیرا ا ییگراآلدهیا یمکتب فکر

ا ، بیغرب شهیمشارکت در اند لیبه دل ی. وبود یروشنفکر

قرار  ریمورد تقد 1908ل در سا اتینوبل ادب زهیجا افتیدر

، نوبل در آن زمان یآکادم ریمدو  یهارالد هورن، مجر .گرفت

 تالشبرای  "جایزه را به رودلف کریستوف یوکن اعطا کرد 

، قدرت نافذ، تفکر گسترده در قتیحق یجستجو یجد

تر باالو منتقدانه،  یهاقیو تحق قیعم یریادگیتوجه به 

 یرویه، سبک تازه و نخالقان یانرژ میتکر یاز همه برا

 بخشیده تیشاعرانه شخص یکه به شاهکارها یاشاعرانه

را اثبات و توسعه داده  یزندگ انهیفلسفه آرمانگرا و

 .«است

 چیدر شهر اور 1846سال  هیژانو 5در  وکنی ستفیکر رودلف

پس از یکپارچه شدن آلمان، واقع هانوفر ) ی(، پادشاهشی)آور

 وکنیآمد. پدر او، اَممو بکر  ایبه دن (درزاکسنین التیادر 

او درگذشت. رودلف توسط  ی( هنگام کودک1892-1792)

 .( بزرگ شد1814-1814) ایمار دایمادرش ا

 لسوفیف از معلمان او یکیکه  ییکرد، جا لیتحص خیاور در

 شرفتیتسلط بر پ یو عامل اصل بسزا ریروتور بود که تأث لهلمیو

ود ، مدرک خنگنیشگاه گوتداشت. با ورود به دان وکنی شهیاند

او  مایلت باستان گرفت، اما خیو تار کیرا در رشته فلسفه کالس

کرده بود.  دایسوق پ اتیو اله یوجود هبه طور قطع به فلسف

آدولف  شیفردر یهاشهیو اند دیعقا ریتاثپس از آن تحت

 یقی( که نفوذ عم872 -1802)  یآلمان لسوفیرگ فنبنداکتر

 لیداشت درآنجا مشغول به تحص نیدر دانشگاه برل

 نآ بود که به موجب ییغا هیشد. ِتراکندنبرگ متعقد به نظر

 یبلکه خداوند برا ست،ین یکیمکان یروهاین جیجهان تنها نتا

 هیفلسفه خود را نظر از این رون را طرح افکنده آ یو غرض تیغا

عناصر منطق ارسطو  شاثر نیترمهم) خواندیجهان م بنیانی

به شدت جذب  لسوفیف نیا یهاشهیاند ریتاثتحتن یوک (بود.

 اشنامهانیپا و شد با فلسفه یخیتار دو برخور یاخالق یشهایگرا

 لیو تحل هیدر تجز شهینظر ِتراکندنبرگ با توجه به نظر ریرا ز

 با عنوان 1866باستان ارسطو، در سال  ونانی لسوفیزبان ف

De Aristotelis dicendi ratione د.منتشر کر 

  

استاد فلسفه در دانشگاه بازل شد  1871در  یسالگ 26در سن 

 46گرفت، و  نایفلسفه را در دانشگاه  یو سه سال بعد صندل

، به 1912ماند. در  یپست باق نیدر ا یسال تا زمان بازنشستگ

استاد  داشت. هاییبه ژاپن سفر 1914متحده، و در  االتیا

 ،ویعو در دانشگاه توکاستاد مد نواندانشگاه هاروارد و به ع

 .کرد سیفلسفه تدر

 فلسفه در دانشگاهعنوان استاد به  شانتصاب پس از چند سال

از فلسفه اواخر قرن  یالعه مقدماتـمطیک ، 1878در ، نای

منتشر کرد « حاضرحال یادیبن هایایده»عنوان  با نوزدهم

(Die Grundbegriffe der Gegenwart) .که  یبعد ارـآث

 «نید قتیحق: »املـشدر آن توسعه داد ود را خ یهادهیا

(The Truth of Religion-1901 ،)«خیارـفلسفه ت» 

Philosophy of History) 1907( ،«و ارزش  یمعن

 ،(The Meaning and Value of Life 1908) ،«یزندگ

 Can We Still -1911) «میباش یحیهنوز مس میتوانیم ایآ»

Be Christians)هانانسان و ج» ، و( »Man and 

World1918.) 

است،  سازنده یو بخش یخیجنبه تار یبخش وکنی یفلسف کار

 اما در آثار در آثارش غالب بود، یخیبخش تار شتریب ابتدا در

 نیبخش سازنده غالب شد. بارزتر (متأخر)بیشتر آثار  یبعد

دو بخش است. هدف از  نیب کینزد بنیانیآنها رابطه  یژگیو

و  یففلس میمفاه نیالزم ب یوستگیدادن پ نشان یخیآثار تار

 یهاحدس و گمان شهیدر ر دهیعصر متعلق به آنها است. همان ا

است، توسعه  1 یزندگتمام فلسفه، فلسفه  سازنده او است.

الهام  کی، بلکه کاربرد 2 یروشنفکر، نه صرف دیفرهنگ جد

 نیا جامعه است. یمشکالت عمل یبرا یمذهب یاتیبخش ح

 فیتوص "3 یاخالق تیفعال"با اصطالح  وکنی یعمل ییآرمانگرا

و  یبه مشکالت اجتماعیوکن اصل  نیمطابق با اکه  شده

ه ک داشتیماو اظهار نشان داد.  یریتوجه چشمگ یلیتحص

 نیدر محل اتصال ب لیدل نیدارند و به هم 4روح انسانها 

با تالش  دیمعتقد بود که مردم با ، وو روح قرار دارند عتیطب

 ریغ تی، بر ماه5 یمعنو یزندگ کیبه  یابیدست یمر برامست

 تیفعال یهاجنبهاز  گرید یکیو این خود غلبه کنند،  یمعنو

 فهیظو اگراو اعتقاد داشت  بود. 6 یزندگ یو معنا یاخالق

 است. تریقو زیدرک شود، از هر چ یکاماًل و به روشن ،یاخالق

 ( 1863-1963پاسو ) رنهیبا ا 1882در سال  وکنیرودولف 
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دختر و دو پسر داشت.  کیازدواج کرد و  هنرمند و نقاش

صاد در اقت ینظم شهیمشهور اند انگذاریبن وکنیپسرش والتر 

 .بود کدانیزیو ف دانیمیش وکنیشد. پسرش آرنولد 

 یسالگ 80در جنا در سن  1926سپتامبر  15وکن در ی رودولف

 درگذشت.

 

 یاخالق یتئور

 نلسوفایف نیتراز برجسته یکی وکنی

 یبود. و ستمیدر آغاز قرن ب یغرب شهیاند

مکتب فلسفه معروف به  سیبه تأس

از مدارس  کمک کرد تا "سمیاکس"

خالص  "ییگراآرمان" و 7"ییگراعتیطب"

یبشر م «سمیاکس»جدا شود. در فلسفه  8

در انتخاب  ییاعمال توانا قیخود را از طر یاصل تیماه تواند

 چهیمخالف مفهوم ن وکنی حال،نیعدر ، دهد رییتغ یاخالق

به  را یاخالق یو ارزشها یقانون اخالق تواندیسوپرمن بود که م

در محقق و پژوهشگر،  . اچ. ملوناس .دهد رییخواسته خود تغ

آنکه یوکن جایزه نوبل دو سال پس از  ،اخالق یالمللنیمجله ب

 از واقعی و مشخص کامالًدیدگاهی او : »نوشت را دریافت کرد،

 یایبه اح یوکنفلسفه  «.یانتزاع تجربه دارد نه یک دیدگاه

ن قرن قبل از آ کیکه  یو مذهب یروشنفکر شهیاند نیروابط ب

 نیمطابق ا، کمک کرد کیرمانت دورانِ آغاز شده بود، در آغازِ

 او به ادیتوجه ز ،اشجهینت وکن،ی یعمل ییگرااصل آرمان

 .بود یو آموزش یمشکالت اجتماع

 یرونیهم جهان ب»فلسفه تراکندنبرگ که در آن  ریأثتتحت  او

 دهند لیکل را تشک کیتا  شوندیم بیبا هم ترک یو هم درون

حرکت  ییهدف نها کیبه طور سازنده و هدفمند به سمت و 

و  یکرروشنف شهیاند نیروابط ب یایکه به اح اشفلسفه "کنند.

وران ، در آغاز ددقرن قبل از آن آغاز شده بو کیکه  یمذهب

 .شد ایاح کیرمانت

اعتقاد و اخالق در اواخر قرن  رامونیبا مشکالت پ وکنی فلسفه

ا آن ب لسوفیکه ف یمشکل ،ینوزدهم اروپا روبرو شد. به طور کل

انسان محصول  شهیاند»: گفتیمگرا  عتیبود: طب نیروبروشد ا

اخالق محصول  نیاست و بنابرا یعیطب یایدن یکارکردها

که  دیگویم سمیدئالیا گر،یاز طرف د «ت.انسانها اس تیماه

 نیداللت بر ا نیاما ا ،است تیواقع ییانسان خالق نها شهیاند»

به طور  نیاست، بنابرا تیدارد که اخالق محصول ادراک واقع

 و درباره ارسط یهاشهیبر اند هیبا تک وکنی «.ستین یواقع ینیع

 

وجود سطح  یاخالق در باال تیواقع یرا برا یراه مجدداًخالق، 

 باز نمود.انسان 

 لیتما خیتار یه الگوهاکاظهار داشت:  نکوی، خود قتیحق در

 عتیاز اخالق در طب یرویه پکدارند  دهیعق نیاز ا تیبه حما

 دهیوجود دارد که ا ییزمانها تیبشر خیدر تار» .است یاچرخه

 یحت ورود، یفرو م نهیخود به پس زم فهیبا حکم وظ یاخالق

در اثر  یوکن« .شودیکنترل، کنترل م رقابلیغ یابزاربه عنوان 

 نیچن»نوشت:  «9 نینو شهیاخالق و اند»

سطح،  یبا درخشش بر روحتی اوقات، 

و  یدرون یدگیتوانند در برابر پوسینم

 تیدر نها نکهیمقاومت کنند، تا ا یتوخال

 جهیو نت «شوندیقابل برگشت م ریآنها غ

جود بازگشت به اخالق و اگر» گرفت:

 یبرتر گریداشته باشد، بر همه منافع د

 «.است روزیدارد و پ

ه اخالق و فلسفه کاست  نیا نکویاظهارات  یامدهایاز پ یکی

 یبر عمل انسان است نه بر ضرورتها یمبتن یاخالق یو ارزشها

و پاسخ  نندکیم تهکیرا د طیه محک یعیطب یروهاین ای یخیتار

تجربه  یلنزها قیاز طر . فقطدهندیانسان به آن را نشان م

از  یتصور میتوانیم ،انسان یبه خصوص تجربه شخص-یانسان

نازل شده است، تصور  نید قیرا که از طر یعیماوراءطب تیواقع

جان، شجاعت یه":اظهار داشتنوبل خود  یدر سخنران او. میکن

ضرورت  یکاز  یدیین تأیتواند از چنیو اعتقاد راسخ فقط م

و  دوردستد، نه از شرارت پس از اهداف یآور بوجود آالزام

همانطور که در درون ما فعال .... اما اعتقاد به زندگی، گانهیب

واقعیت و هستی شود تا ما در متن گسترده یاست و باعث م

 «.میشرکت کن

 ۀدربار اثرعناصر منطق مدرن( سندهیلون )محقق و نو. اچ. مِاس

 یزیچ یبه معنا نوکیتوسل به تجربه "گفته:  وکنی یهاشهیاند

و  یهمدل ازمندیامر ن نیا ؛صرف است لیاز مشاهده و تحل ریغ

گسترده از  یخیانداز تارچشم کیتالش فعال در زمان حال و 

به  دیخواهیم اگر: دیگویرو، او در واقع م نیگذشته است. از ا

خود  یاز شواهد را برا یاریبس دی، بادیداشته باش مانیخدا ا

شکل دادن به  یبه قدرت عمل برا وکنی نمایا«.دیکن جادیا

-1914اول ) ی، در طول جنگ جهانیو معنو یتجربه اخالق

ه ب یدیشد شیگراکه  او به خود گرفت. یدی( ضربه شد1918

را منتشر کرد که به  ییهااز جزوه یاداشت مجموعه ییگراقوم

 شده بود و حداقل  یطراح یمانآل شهیاند تیمنظور ارتقاء وضع

 

 

 وفانلسیف نیتراز برجسته یکی وکنی

 یبود. و ستمیدر آغاز قرن ب یغرب شهیاند

مکتب فلسفه معروف به  سیبه تأس

 .کمک کرد "سمیاکس"
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مشهور  یهودی لسوفی( ف1941– 1859) 10برگسون  یدار کردن کار هنررا امضا کرد که موجب خدشه یاهیاعالم یمورد، و کیدر 

آلمان را  یرهبر یادعا ادامه داد که ییهاسندهیاول و بالفاصله پس از آن او به پرورش وآموزش نو یشد. در طول جنگ جهان یفرانسو

از فاجعه عظیمی که ملت "، 1919، درست پس از جنگ در سال «انسان و جهان»در نسخه دوم  آور .ددار یمعنو یهادر فلسفه و رشته

 کرد و بیان داشت این فاجعه مانند آن است که کسی انتظار چیزی را ندارد و تاریخ جهان آن را به شدت تأسفآلمان متحمل شده ابراز 

 است.شده  دهید یآن جهان به سخت خیداشت و تارانتظار ن یسکه کمانند آن  "فاجعه"، "«نشان خواهد داد

 دیخود مورد تجد ی، که او در طول زندگهاکتاباز  یاریخود را در بس ریپذانعطاف انهیگراآلدهیکار خود، فلسفه ا یدر طول مدت طوالن

و تکامل  رییبا گذشت زمان تغ های اوشهافکار و اندی بودند تا مسیری را که یاکتابها مقدمه نینظر و چاپ مجدد قرار داد، توسعه داد. ا

 وندیبه پ های اوشهیاند ،به فلسفه مدرن کرد یاو کمک بزرگ. حقیقت درک و برداشت او دربرای  ندراهنمایی بودو دهند  نشان اند،افتهی

 یالهیوستنها را  سایکل وکنی ،در حال توسعه کمک کرد ستمیقرن ب یدئولوژیا اب (افتهیسازمانهمچون دین نه  اگر) ینید یهاسنت

 .دانستیمخدا  یبه پادشاه یابیدست یبرا

 

 آثار رودلف کریستف یوکن
• The Life of Great Thinkers (1890; 7th ed., 1907; 1918; Eng. Trans., W. Hough and Boyce Gibson, The Problem of Human Life, 1909) (The 
Problem of Human Life as Viewed by the Great Thinkers) 

• The Struggle for a Spiritual Content of Life (1896) 

• The Truth of Religion (1901) (The Truth of Religion) 
• Basics of a New Life View (1907) (Life's Basis and Life's Ideal: The Fundamentals of a New Philosophy of Life) 

• The Meaning and Value of Life (1908) 

• Spiritual currents of the present (1908; first appeared in 1878 as The Basic Concepts of the Present; Eng. Trans. By M. Stuart Phelps, New York, 
1880) (Main Currents of Modern Thought) 

• Can we still be Christians? (1911) (Can We Still Be Christians?, 1914) 

• Present Day Ethics in their Relation to the Spiritual Life (1913) (Deem Lectures given at New York University) 
• Socialism and its Life Style (1920) (Socialism: an Analysis (1922)) 

Other notable works are: 

• The Aristotelian Method of Research (1872) 
• History of Philosophical Terminology (1879) (History of Philosophical Terminology) 

Prolegomena to Research on the Unity of the Spiritual Life (1885) 

• Contributions to the History of the Newer Philosophies (1886, 1905) 
• The Unity of the Spiritual Life (1888) 

• Thomas Aquinas and Kant (1901) (Thomas Aquinas and Kant) 

• Collected Essays on Views of Philosophy and Life (1903) 

• Philosophy of History (1907) (Philosophy of History) 

• Introduction to the Philosophy of Spiritual Life ( 9081 ; Eng. Trans., The Life of the Spirit, F.L. Pogson, 1909, Crown Theological Library) 

(Introduction to the Philosophy of the Life of the Spirit) 
• Main Problems of the Current Philosophy of Religion (1907) 

Other English translations of his work include: 

• Liberty in Teaching in the German Universities (1897) 
• Are the Germans still a nation of thinkers? (1898) 

• Progress of Philosophy in the 19th Century (1899) 
The Finnish Question (1899) 

• The Present Status of Religion in Germany (1901) 

• The Problem of Human Life as Viewed by the Great Thinkers from Plato to the Present Time, Charles Scribner's Sons, 1909. 
• Back to Religion, 1912. 

Main Currents of Modern Thought: A Study of the Spiritual and Intellectual Movements of the Present Day, T. Fisher Unwin, 9121 . 

• The Meaning and Value of Life, A. and C. Black, 1913. 
• Can we still be Christians?, The Macmillan Company, 1914. 

Collected Essays, T. Fisher Unwin, 1914. 

Knowledge and Life (translation), G.P. Putnam's Sons, 1914. 
He delivered lectures in England in 1911 and spent six months lecturing at Harvard University and elsewhere in the United States in 1912 

 زیرنویس:

 .ان استانس تیدر مورد وضع ی، که تمرکز آن برطرف کردن سؤاالت وجودیفلسفه شخص کیاست، به عنوان  یررسمیغ یفلسفه به معنا کی «یفلسفه زندگ-1

شده است که  دییتأ Lebensphilosophie یکه توسط جنبش آلمان اشاره دارد، یروش زندگ کیاز فلسفه به عنوان  یبه مفهوم مشخص نیاصطالح همچن نیا

 .هادوت است ریو پ برگسون یمانند هنر یاقاره گرید لسوفیو چند ف یلتید لهلمیو آن یاصل ندهینما

استفاده، توسعه و  دییتأ "یروشنفکر"تر، کنند. به طور گستردهیم دیعقل تأک تیبر اهم یمرتبط اشاره دارد که همگ یهادگاهیاز د یابه خانواده یروشنفکر-2

به کار برد، مانند: تک فکر بودن  زین یتوان با مفهوم منفیرا م یهمراه با روشنفکران. اصطالح روشنفکر "ذهن یزندگ"به همراه دنبال کردن  ل استورزش عق

 ()فقدان محبت و احساس یعاطف ی( و سرد"از حد به تفکر شیتوجه ب"هدف )

 ی.اقدام اخالق یعنیاست،  یزندگ فرد در یاخالق دیعقا انیب ی،اخالق گراییاصل فرد نیباالتر -3
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 یذهن یهایی( توانادنیبه نفس کش"باستان:  یونانیروان ) ایموجود زنده است. روح  کی یرقانونی، جوهر غیریو اساط ی، فلسفینیاز سنن د یاریروح، در بس -4

جاودانه  ای یتواند فانیروح م کیدارد،  یفلسف ستمیبه س یستگب رهیتفکر و غ ،، حافظه، ادراکی، احساس، آگاهتیشود: عقل، شخصیموجود زنده را شامل م کی

 .اقدامات بشر بود نیتریآن اله نیتریباشد، که عمل یدانشکده منطق کی یدارا دیکه روح با دندیفهمیمانند سقراط، افالطون و ارسطو م یونانیفالسفه  .باشد

 کی: کاربرد مدرن در «.دیکن یابیانسان را باز»آن یعنی  یاصل صورت گفت توانیماما است،  افتهیو گسترش  افتهیبا گذشت زمان توسعه  تیمعنو یمعنا -5

، مانند افتهیسازمان  یمذهب یجدا از نهادها ی، غالباً در بستر"کنندیم یکه مردم در آن زندگ یها و معانارزش نیترقیعم"و  بعد مقدس کیاز  یتجربه ذهن

د برخورد با بع ای، یتجربه مذهب ،مقدس ای یینها یمعنا یجستجو ،یرشد شخص اتر از قلمرو شناخته شده و مشاهده شده(،)فر یعیعرصه فراطب کیاعتقاد به 

 .شخص یدرون

 نجایچرا ما ا": مرتبط است مانند یگریسؤاالت د و با شودیمربوط م یوجود به طور کل ای یزندگ تیاهمکه به  "ست؟یچ یزندگ یمعنا"پاسخ به سؤال -6

در طول  یادیز یکیزیو متاف ی، کالمی، علمیفلسف یهایزنگمانه یزندگ یمعنا یجستجو "ست؟یهدف از وجود چ" ای "ست؟یچ زیهمه چ یزندگ"، "م؟یهست

 یعلم سؤاالتو  ینیو د یاز تفکر فلسف یزندگ یمعنا .را باور دارند یمختلف یزهایچ سؤال نیپاسخ به ا یمختلف برا یهافرهنگکرده است. افراد و  جادیا خیتار

، یشناسیهست، نینماد یمعنا :مانند درگیر با آن هستند زین گریاز موضوعات د یاریبس و گرفته شده است یو خوشبخت ی، آگاهیاجتماع یوندهایدرباره وجود، پ

را « معنای زندگی من چیست» سؤالکه در نهایت  ....آخرت یخدا، روح و زندگ یها، برداشتانیچند خدا ای کی وجودو شر، اراده آزاد،  ریارزش، هدف، اخالق، خ

 .کندیمایجاد 

 .قابل درک است یعیعلوم طب یهابا استفاده از رشته تیکه جهان در نها یمفهوم -7

 .ردیگیمآن شکل  درک بشر از قیدر درجه اول از طر تیاست که واقع تیواقع نیا -8

 .زروثیاتول فرانسه، جان گال، آنوکنینوبل رودولف  زیاز مجموعه جوا یامجموعه -9

صور را مت نیدو نوع د «نیدو سرچشمه اخالق و د» شاثر نیتربرجسته در این فیلسوف نوبل را تصاحب کند. زهیتوانست جا یالدیم 1928در هنری برگسون  -10

 ■ .کندیذکر م یامنشأ جداگانه کیهر  یو برا نامد،یحرکت م نیرا د یگریو د یعیطب ایسکون  نیرا د یکیکه  شودیم

 

 منابع:

https://theodora.com/encyclopedia/e/rudolf_christoph_eucken.html 

https://www.encyclopedia.com/people/philosophy-and-religion/philosophy-biographies/rudolf-christoph-eucken 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Christoph_Eucken 

 

 

https://theodora.com/encyclopedia/e/rudolf_christoph_eucken.html
https://www.encyclopedia.com/people/philosophy-and-religion/philosophy-biographies/rudolf-christoph-eucken
https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Christoph_Eucken
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 «مسئله اسپینوزا»رمان  یادداشتی بر 
 «سعید زمانی» «بهاره نوبهار»مترجم  ؛«یالوم نیآرو»نویسنده  
 

روان  یهارمان گریاز د نوزایرمان مسئله اسپ نشر قطره:

 یهارماندر سبک  رینظ یاست. رمان ب الومی نیآرو یدرمان

 روان درمانگر؛ مانند رمان درمان شوپنهاور. سندهینو نیا گرید

 یرمان همانند رمان درمان شوپنهاور در دو مقطع زمان نیا

 زانویپباروخ اس کهیدر قرن هفدهم زمان ی. اولگذردیممتفاوت 

آلفرد  کهیزمان یالدیم یدر دهه س یگریو د ستیز یم

افتد.  یاتفاق م یاز سردمداران ناز یکیروزنبرگ، عصر 

 ونالیحزب ناس یاصل ینژاد پردازهیروزنبرگ به عنوان نظر

بان نرد کی سیبر تأس ست،یالیسوس

 یاستهایس هیتوج یبرا یانسان ینژاد

را بر عهده داشت.  تلریه ینژاد

تور آر نوزا،یآثار اسپ یروزنبرگ بر مبنا

 وارتیاست وستنیه نو،یدو گوب

ار ک تلریگرانت و ه سنیو مد نیچمبرل

 یرا در انتها هایهودیو  اهانیکرد. او س

را  ییایآر ای دیفنردبان و نژاد س ینییپا

 هینقطه آن قرار داد. او نظر نیدر باالتر

از همه  االتررا نژاد برتر و ب هایرا ارئه کرد که آلمان کینورد

. دانستی( مانیی)هند و اروپا انییایآر ری، از جمله ساگرانید

 یتردر صدر بر کیشکل بود که ملت نورد نیبه ا ینردبان نژاد

 ایاسپان-ونانی-ایتالیاز جمله ا سپس مردم جنوب اروپا ،ینژاد

-رانیا-مردم هندوستان تیو در نها یشمال یکایو مردم امر

درجه قرار داشتند. روزنبرگ در گذر  نیترنییارمنستان در پا

شکل  رییرا تغ یستیالیسوس ونالیناس ینژاد هیها، نظرسال

 دیشد ییگرا یمل ،ییایآر یآن همواره شامل برتر یداد ول

ه الهج حیصر نیخشن بود. او از مخالف یزیدستهویو  یآلمان

 بود و در« در سوامپف»به خصوص در کتابچه  ییهمجنسگرا

بر گسترش  یزنان( را مانع ی)خصوصاً برا ییاگرجنسآن هم

. موضع او در خصوص اسالوها دانستیم کینورد تیجمع

نفرت داشت  هایبسته به ملت فرق داشت. او از چکها و لهستان

و  ارزشیکه ب شانیبرا یامالحظه چیود که هو نوشته ب

 یبه سو دیها با. آنردیصورت گ دینبا اندناتوانخودخواه و 

آماده شدن توسط دستان  یبرا نیداده شوند، تا زم قشرق سو

 درانگ» هینظر جهیآزاد شود. او در نت یمشتاق دهقانان توتن

یم یخود را فتح و استعمار شرق اسالو تیمأمور« ناخ استن

 تلریاو در کتابش که بعد از کتاب نبرد من اثر ه .دانست

 

 

 هااسالو ستمیاسطوره قرن ب یناز میاثر رژ نیراژتریپرت

 .کندیم فیرا مادون انسان توص هایخصوصاً لهستان

 انیو جبرگرا انیخردگرا نیتراز بزرگ یکی نوزایاسپ باروخ

 نیو همچن یظهور نقد مذهب سازنهیفلسفه قرن هفدهم و زم

به  نوزای. اسپرودیشمار مدر قرن هجدهم به یعصر روشنگر

اثرش، اخالق، که پس از مرگ او به  نیترواسطه نگارش مهم

یم چالشرا به  یدکارت یانگارو در آن دوگانه دیچاپ رس

شمار فلسفه غرب به خیتار لسوفانیف نیتراز مهم یکی کشد،

بود، او در  یتراش عدس یو شهی. پرودیم

 سیافتخارات و تدر ها،زهیجا ،یزندگ طول

نام را رد کرد، و سهم صاحب یهادر مکان

 .دیرا به خواهرش بخش اشیارث خانوادگ

 یبه زندگ انیفصل در م کیرمان  داستان

و روزنبرگ در حال رفت و آمد  نوزایاسپ

ه ک یبه خاطر تفکر انتقاد وزایاست. اسپ

 قیو کتاب عهد عت هاخاخامنسبت به 

. دیاز جامعه طرد شد و انزوا را برگز داشت،

 شانیا یکه دوست خانوادگ یطرد را در بحث را خاخام نیاو ا

در  یشخص زیروزنبرگ در قرن حاضر ن ردبود انتخاب کرد. آلف

 گرانیبه د اتشیشده که ح ریدرونگرا تصو یرمان شخص

وابسته است. در رمان به گفته  لتریه مخصوصاًوابسته 

 یکیوجود دارند.  یلیتخص تیدو شخص الوم،ی نیآرو سنده،ینو

فرانکو در زمان  یگریدر قرن حاضر و د ستریدکتر ه

باعث  یاطالعات هیکه با تخل تاس ی. فرانکو شخصنوزاستیاسپ

از دوستان  ستری. اما دکتر هشودیم نوزایطرد شدن اسپ

در درمان روزنبرگ دارد. روزنبرگ به  یروزنبرگ است که سع

در قرن حاضر است.  نوزایاسپ افتهیاسخ تن ای یتجل ینوع

خود کرده،  ریدرگ یکه ذهن روزنبرگ را از کودک یامسئله

در ذهن روزنبرگ نژادپرست  سؤالن ی. و انوزاستیمسئله اسپ

بود، چگونه  یهودی نوزایاسپ نکهیوجود دارد که با وجود ا

در زمان  هودی نیمنتقد د نیشد و بر بزرگتر یاغیان اگهن

در انتقاد  توانیمرا  نوزایاسپ یهادگاهید یرخخودش شد. ب

 الًمثرا در موردش فکر کرد.  گرید یقبول کرد و برخ انیاز اد

بعد از مرگ وجود دارد را در حال  یمورد زندگ درکه  یفصول

. چرا که رفتیدر حال حاضر پذ یراحت نیبه ا توانینمحاضر 

 ان،یو نه از نظر اد یاز نظر علم

 

به  انیفصل در م کیرمان  داستان

و روزنبرگ در حال رفت  نوزایاسپ یزندگ

به خاطر تفکر  وزایو آمد است. اسپ

و کتاب  هاخاخامکه نسبت به  یانتقاد

داشت، از جامعه طرد شد و  قیعهد عت

 .دیانزوا را برگز
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اثبات شده است که عالمان  یگ موضوعپس از مر اتیح 

 یمورد دارند و به نوع نیکم رنگ در ا یحضور گرید گرایماد

مباحث در حوزه  ی؛ ولاندنشستهاز موضع خود عقب 

 یو مواجه با مرگ موضوعات ییو جبر تنها الیستانسیاگز

 رمان نیا سندهینو الومیهستند که در تخصص خود دکتر 

به نام روان  گرشید یداستان ریدر اثر غ الومیاست. دکتر 

 و ییتنها ،یموضوع مرگ، آزاد سم،یالیستانسیاگز یدرمان

 سمیالیستانسیاگز یماناست. خواندن کتاب روان در ییااگرمعن

روان درمانگر در  کیاست که خواننده در حضور  نیمانند ا

خود است. به هر صورت رمان  یهاناشناختهحال درمان 

 بایز اریبس رایز ستیحالت خارج ن نیهم از ا نوزایمسئله اسپ

طبق گفته ) نیاز افسار د یو موشکافانه موضوع مرگ، آزاد

خواننده  نیا تیو در نها کندیم یرا بررس یی( و تنهانوزایاسپ

 .رسدیم ییخود به راه حال نها اتیاست که درخور روح

 از کتاب: یبرش

 ؟یدر آتش سوزوندن. به چه جرم شیپ سالکیپدر منو » 

از تورات رو که پشت خونه در خاک دفن شده  یها صفحاتاون

بعد از اون  یمن، پدر ژاکوب، مدت کم یکردند. عمو دایبود، پ

 کیه ک ریرو در نظر بگ ییایدارم. دن سؤال کیکشته شد. من 

 کجاست. کنهیپدرش را استشمام م ۀسوختتن  یپسر، بو

 نیچن ۀاجازرا خلق کرده؟ چرا او  یجهان نیکه چن ییخدا

 ازهیچ نیا دنیمنو به خاطر پرس ایرو صادر کرده؟ آ ییکارها

 در چشمان  قاًیعمچند لحظه  یفرانکو برا «د؟یکنیسرزنش م

که  یمرد مطمئناً» نگاه کرد و سپس ادامه داد: ونزایاسپ

 -یدر عبر وخو بار یبنتو در پرتغال-خطاب شده دهیآمرز

 «کنه؟یصحبت با من رو رد نم

. دهدیتکان م دییتأ ۀنشانسرش را به  یجد یحالتبا  ونزایاسپ

 «فرانکو. فردا ظهر چه طوره؟ کنمیمن با تو صحبت م»

 «سه؟یدر کن» :پرسدیم فرانکو

 «جا بازه. نیمغازه، ا ای. بجانیا ایب نه»

 «بازه؟ مغازه؟»

 ونزایاسپ ۀخانواد ۀندینمابه عنوان  لیتر من گابرکوچک برادر»

 «خواهد بود. سهیدر کن

توسط فرانکو را  نشیشدن آست دهیکه کش یدرحال ژاکوب

در تورات مقدس  یول» که: کندیم دیتاک گرفت،یم دهیناد

و  میکه ما در روز شنبه کار نکن اینهگفته شده خواست خدا 

 .«میروز مقدس او را عبادت کن نیدر ا

معلم با  کیطور که همان ،یو به آرام گرددیبرم ونزایاسپ

ژاکوب، به من بگو » :دیگویم کند،یصحبت م د جوانشاگرش

 «خدا قادر مطلقه؟ یباور دار ایکه آ

 .دهدیسرش را تکان م ژاکوب

یذات کامل و ب کی ف،یکه طبق تعر یموافق مطمئناً پس»

 «ست؟یطور ن نیو تمناست. ا خواستهیب نقص،

و محتاطانه سرش را به  شودیمردد م کند،یفکر م ژاکوب

 یمتوجه نقش تبسم بر رو ونزای. اسپدهدیان متک دییتأ ۀنشان

 ■ .شودیفرانکو م یهالب
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 «های نارنجیشیروانی»به داستان  نگاهی 
 «مرتضی فضلی» ؛«مونا امامی»نویسنده  
 

 «کوتاه در غربت یهاداستان» 

شمسی( اثر  1397میالدی/  2019نارنجی ) یهایروانیش

داستان کوتاه  9 ل برمشتم "مونا امامی "مهاجر  ۀسندینو

توسط انتشارات مهری در لندن به چاپ رسیده است. نویسنده 

او در این اثر به  ۀدغدغساکن آلمان و از اهالی آبادان است. 

تصویر کشیدن بار هجران است. او خصوصیتی دوگانه را که 

به خوبی  شیهاداستان، در کندیماین بار بر مهاجر تحمیل 

 منعکس کرده است.

بازی بخت آزمایی در  Lottoتوتو ) -داستان اول لوتودر  

که بیش  بردیمرا به بازی بخت آزمایی  یاخانوادهآلمان( پدر 

از دویست و پنجاه و هفت هزار یورو برنده شده است. مردی 

در بازی بخت خود، تن به مهاجرت  قبالً که به اتفاق همسرش 

هفت و  داده است. در بازی اول هزار و سیصد و پنجاه و

سرنوشت او را رقم زده است. استاد دانشگاهی که در  یاخرده

و آرزوهایش  هاآرمانمهاجرت به پستچی تبدیل شده است، 

آقا و  یهانامهتحت الشعاع این بازی رقم خورده است و حاال 

مانی آل ۀبازنشستخانم فیشر را که استاد 

دیگران... از  یهانامهو  بردیمهستند، 

شغلی  ۀواسط خانم فیشر به اینکه آقا و

یمداشته است به او احترام  قبالًکه 

خرسند است. وضع مالی خوبی ، گذارند

ندارد و در آرزوی خرید یک خانه است. 

در بازی دوم باز رقم ... پنجاه و هفت و 

برای او رقم خورده است. طالع او در همین عدد است.  یاخرده

و انتظاراتشان  کندیمنرا اقناع  اشخانوادهعددی که او و 

و  کندیمبیشتر است. این بار نیز چون گذشته واقع گرایی 

با این تقدیر مقابله نکند بنابراین از پیشنهاد  ردیگیمتصمیم 

و با همراه و همدرد خود یعنی  گذردیمدختر و پسرش 

و با خرید خانه خود را به سکون  شودیمهمسرش هماهنگ 

زیر دین  خواهدینممنتها  دشویمو تسلیم  کندیمدعوت 

 کندیمبرادر بزرگش بماند و تصمیم به ادای دین  یهامحبت

 تاج"عمه به این نکته که  ۀاشارولی دیگر دیر شده است. 

نده نویس اگرکلیدی باشد  یانکته توانستیمرفت،  "سرمان

 .کردیمدر داستان را حفظ  هانشانهارتباط بین 

ه روایت داستان زنی پنجاه و سه در داستان دوم مونا امامی ب

که سرطان گرفته است. با اینکه شوهر دارد  پردازدیمساله 

عشق در وجودش است. به یک سفر طوالنی در یکی  خألولی 

. در آنجا با موزیسینی رودیمتوریستی سوئیس  یهامکاناز 

از عشق در وجودش جوانه می زند  ییهابارقهو  شودیمآشنا 

 و...

زنی هفتاد و سه  "بعد از ظهر هاچهارشنبههر "ن در داستا 

که آردهایش را الک کرده و تا آخرین  ردیگیمساله را نشانه 

به  شیهابچهلحظه از شوهر بیمارش پرستاری کرده است. 

ولی دیگران همچنان او را به عنوان  انددهیرسسرانجام 

د و انتظار دارن کنندیمخدمتکاری به جا مانده از پدر نگاه 

کند و خانه بپای  شیهانوهعمرش را صرف نگه داری از  ۀیبق

آنان نیز باشد ولی زن اصرار دارد که خود را موجودی زنده 

نشاط  تواندیمبپندارد با تمام خصوصیات انسانی، انسانی که 

را آنگونه که خودش رقم می زند، تجربه کند و عاشق شود. 

حقوق زن را به برخوردی دوگانه با دو فرهنگ که هر کدام 

. سرانجام زن با عبور از فرهنگ خویش کنندیمتعریف  یاگونه

تا به  کندیمو تاکسی خبر  دهدیم یرأبه انسان بودن خود 

 سمت قراری که با مرد دلخواهش گذاشته است، برود.

خواننده با  "پل عشاق"در داستان  

که زنش او را رها  شودیممردی مواجه 

آن سوی " کرده است. در داستان

متمادی با  یهاسالزن بعد از  "اقیانوس

وجود داشتن شوهری آلمانی و فرزند، 

 اشیجوانعشق دوران  ردیگیمتصمیم 

را از طریق فیسبوک پیدا کند. با او 

و در نبردی که با خود دارد سرانجام  کندیمارتباط بر قرار 

 هاداستانکه از گذشته دل بکند. در تمام این  شودیممصمم 

مونا امامی سعی دارد از موضوعاتی سخن بگوید که در پشت 

. او سعی دارد حقیقت را آنگونه که وجود اندماندهپرده مخفی 

دارد، بیان کند نه آنچه در تصور عامه است. این اشارت را رضا 

خوب ماهشهری ساکن اروپا در یکی از  ۀسندینوقاسمی 

تخواب دو نفره : در این رخکندیمبه خوبی عنوان  شیهارمان

 .خوابندیممعلوم نیست هنگام شب چند نفر 

قضاوت می ۀاجازگاهی به راوی  شیهاداستانمونا امامی در 

دهد و به ندرت به جای نشان دادن حالت و موقعیت، از قید 

 و صفت استفاده کرده که به ارزش ادبی کارش لطمه زده است.

ا سوم شخص از راوی اول شخص و ی شیهاداستاننویسنده در 

دانای کل محدود استفاده کرده است. جنس راوی در این 

 چه به لحاظ موضوعاگربه مخاطب نزدیک است  هاداستان

گاهی به  شیهااستاندمونا امامی در 

و به ندرت به  دهدیمقضاوت  اجازۀراوی 

جای نشان دادن حالت و موقعیت، از قید 

و صفت استفاده کرده که به ارزش ادبی 

 کارش لطمه زده است.
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با بسیاری از مخاطبان داخلی فاصله دارد ولی به لحاظ همین 

نزدیکی که راوی با مخاطب دارد، نوع روایتش دلنشین است. 

و متعادل دارد.  مونا امامی لحنی مالیم یهاداستانراوی در 

سرد دارد از مکانی سرد و بی روح که توسط  ییهاتیروا

نارنجی اشغال شده است. از میان مردمانی سخن  یهایروانیش

 کنندیمکه کلمات را بی هیچ تفسیری استنباط  دیگویم

درنتیجه ظن و گمان کمتری به کلمات وارد است. مهاجرینی 

، خیلی زود باید رندیگیمکه در برخورد با این فرهنگ قرار 

 تواندینمموضعشان را روشن کنند. زن هفتاد و سه ساله دیگر 

به روابط کج دار و مریز تن در دهد، باید تصمیم خود را آشکار 

 .دهدینمکند از این رو نویسنده روی روابط پنهانی مانور 

)خالف آمد عادت( در صدد این  ییهاچالشنویسنده با ایجاد 

 مطرح کند که یاگونهو مشکالت زنان را به است که مصائب 

آنان دفاع کرده باشد. مردان در  ۀرفتاز حقوق از دست 

 تنبل و بی عمدتاًاو موجوداتی هستند منفعل که  یهاداستان

ایجاد بازی و نرد عشقبازی برای زنان به حکم  فکرند ولی در

که فاقد درک عهد و پیمانند. جز در  شوندیمتلقی  یالهیوس

توتو که نویسنده، مرد داستان را در جایگاه پدر  -استان لوتود

 یابرجستهموارد خصوصیت ویژه و  ۀیبق، در کشدیمبه تصویر 

شوهر،  "روبان صورتی". در داستان شودینمبرای مردان قائل 

 ۀنوازندمردیست خنثی که دلخواه زن نیست. مرد دوم 

  حافظیو بی خدا "لیکنش مهر و وفا نیست"موسیقی است 

 .کندیمزن را ترک 

 اساساً مرد  "در خواب هاخرگوشبا "در آخرین داستان  

موجودیست نفرت انگیز، سست و تنبل و بی مسئولیت که بار 

 یهاتیمسئولزندگی را بر دوش زن تلنبار کرده است و از 

در محل کار  یاحادثهکوچک هم سر باز می زند. زن بر اثر 

دهد. دو کودک و جان از کف می، سرمی خورد لغزدیمپایش 

 ... گذاردیمبه جا 

با پدری که به  هابچهراوی با مطرح کردن سرنوشت غمبار 

، کندیمخاطر رهایی از بار مسئولیت تظاهر به روان پریشی 

که رهایی  کندیمتبدیل  یامخمصهزن را در خانواده، به  خأل

 برای مخاطب امکان پذیر نیست. از آن

مردستیز  "نارنجی یهایروانیش" یهاداستانر رویکرد راوی د

دچار  عمالًمونا امامی  یهاداستاناست از این رو راوی در 

بر این  تواندیمقضاوتی از پیش تعیین شده است که مخاطب 

 فرض راوی را غیر قابل اعتماد بپندارد.

ایج ر یهاکیتکنتکراری با استفاده از  یهاسوژهنویسنده از 

 ۀجلوسی، فضاهایی را خلق کرده است که در داستان نوی

 هاکیتکناین  ۀجملاز  کندیمموضوعات را در داستان جذاب 

جریان سیال ذهن در بیان روایت است که به  ۀویشاستفاده از 

. در بخشدیمقلم ساده، روان و بی نقاب نویسنده جذابیت 

که  "زن "نارنجی اثریست با محوریت  یهایروانیشمجموع 

 ■در قلم نویسنده به زیبایی جا خوش کرده است. اشینیزبیر
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 «اعتراف یک سارق مادرزاد» بررسی رمان 
«ریتا محمدی»؛ «حسین یعقوبی»مترجم  ؛«وودی آلن»نویسنده  
 

 دیکه من بزرگ شدم آدم با ییمن دزدم. چرا ندزدم؟ جا بله

 هو زنده بمونه. بعد هم ک رکنهیتا بتونه شکم شو س دیدزدیم

خوب بزرگ شدم، مجبوربودم بدزدم تا بتونم به 

 هاچهببرو  ترشیببدم.  یرستوران انعام حساب یهاشخدمتیپ

تا  ستیب؛ اما من کم ترازدادنیمده دالر و پونزده دالرانعام 

 نیبهتر هاشخدمتیپ شدیمباعث  نیکه هم دادمینم

 رو به من بدن. سیسرو

 هیبود. خاطرم هست ن زایچ نیواسه ا یهم دزد شهیهم تازه

چون  میدزد ژامهیخونه، دوسه تا پ هیدفعه موقع سرقت از

 ایخورد؛ یمرتب پا مو م خودم اصالً راحت نبود و یهاژامهیپ

 یرهنیپ ریخونه چند تا ز هیتابستون از پشت بوم  ۀچلدفعه  هی

 نی. ادیخواب شدینماصالً  رهنیچون تو اون گرما با پ دمیدزد

بود، حاال  یزندگ راه هیبه هر حال 

وآدم  شرافتمندونه یلیخ میریگ

 نینک یپسند نبود. البد فکر م یحساب

 داشتم. خب یبد یلیخ تیکه من ترب

توانکار کنم،  قتیحق نیتونم ا ینم

و  میمن وآبج یبابا یعنیما،  یبابا

درحال فراراز دست  شهیداداشام، هم

من تا  دیروبخوا ستشبود. را سیپل

 یاافهیقو  ختیچه ر قاًینستم بابام دقنتو یو دوسالگ ستیب

ا ب شویر ۀکوتول هیکردم اون  یسال من فکرم یهاسالداره. 

 دنهیخدا هم درحال شل شهیاس که هم رهیت شهیش نکیع

همه فرار از دست  نیا انیقاعدتاً درجر کردمیم)چون فکر 

به پاش خورده باشه(. اما  سیلگلوله پ هیحداقل  دیبا سیپل

 دی. باکنمیمکه من دارم براتون چاخان  نیکن یفکر نم اگه

د آدم ق هیاون موقع که زنده بود  امرزمنیخدا ب یبگم که بابا

لبان بود. خ ندبرگیل یسوئد کهیاون مرت هیبلند و مو بلوند شب

ذارم  یبانک بود. من به دوره اوجش احترام م یاحرفهدزد  هی

 هی یلگکه شصت و پنج سا شدیم اشیحال دیبا خودشاما 

کنار  دیرشه اس اون با نیتو ا یسن استاندارد واسه بازنشستگ

 نیآخر نیبود که در ح نیکارو نکرد. ا نی. اما ادیکشیم

 یهاسالو لنگش شکست ومجبور شد  نیسرقتش افتاد زم

زندان  ۀگوش یاحرفه هیکه مثل  نیا یآخر عمرش رو به جا

هم  مامان بشه. نیسالمندان و معلول شگاهیروونه آسا گذرونهب

ل اوضاع مث مایند میبود. البته اون قد بیتحت تعق یجان هی

 برخوردار نبودن و  ببا مردها یاز حقوق مساو هازنحاال نبود. 

 

 نبودن. واسه یزیچ نیاصالً دنبال هم چ نیرو بخوا قتشیحق

برابربود با دوبار لکه دار شدن دامن  ییزن جماعت سابقه جنا

 دیتو جامعه، با شیزندگ دامهواسه ا یزن نیهم چ هیعفتش. 

طناب  ،یبا سم ییجورا هی ایو  دادیمباج  ییجورا هی ای شهیهم

. دادینمادامه  گهیو د کردیمخودش رو خالص  یزیچ ،یدار

 نیروندن؛ اما ا یم نیماش کاگویاز خانوما توش یالبته بعض

راننده اعتصاب کردن،  ونیشروع شد که آقا یماجرا فقط وقت

کم  و ینیماش ی! تو اون هشت هفته بیحشتناکاعتصاب وچه 

همه مردم در اومده بود؛ اما فلک زده ترازهمه  یصدا ،ینیماش

مجبور بودن  زدنیمبانک  اگهگانگسترا بودن که تو اون مدت 

 توصف اتوبوس ایگز کنن  گاهیراه شونو رو تا مخف ادهیپ ای

یممامانم  به هرحال، داشتم از سن،یوا نیماش دنیمنتظر رس

زن باعث شده بود  هی. اوضاع بد جامعه واسه کارکردن گفتم

بابام فعال باشه و  ۀاندازکه اون نتونه به 

ونه خ نییباال و پا ابانیفقط تا شعاع دوتا خ

 یو آفتابه دزد یمون دله دزد

بود که تا  نی. البته، حداقلش اکردیم

که تو نوادا به رحمت حق واصل شد،  یروز

 افتاد. ریرهم گبا هی یحت

خونواده م  یاعضا ریدرباره سا نیبخوا اگه

. و دوتا داداش داشتم یآبج هیبگم که من  دیبا نیبدون یزیچ

 کهیمرت هیبود. اون واسه خاطر پول زن  یفیتبهکار کث ،یجن

یمسال هر روز و هرساعت اونو  یشعورشد و به مدت س یب

لحاظ از  یحت ن،یحساب کن نیخوا ی. هرجور که مدیچاپ

ل آدم اه هی ی. برادرم جرهیدزد وهیش نیترفیکث نیا یاحرفه

د ما نبو ۀخونوادعضو  اگه. یکرم کتاب حساب هیمطالعه بود، 

بشه؛ اما چون پسربابا ننه دزد ما بود  یزیچ هیممکن بود 

 یارک ۀحوز هیشد. اونا  یادب نیسارق ینیرزمیباند ز هی یقاط

 یهانوشتهبه اسم  گم نامو یگسترده داشتن، آثار ادب

معروف  یهاسندهینو، به اسم زدنیمجا  دیجد یهاسندهینو

رو  یبزرگ ادب یو دنباله شاهکارها نوشتنیم یجعل یکتابا

 .کردنیمچاپ 

 دیفصل کتاب جد نیافتاد درحال نوشتن آخر ریگ یجر یوقت

بود، خالصه داداش « ژنرال گرانت هیعل سیاول»هومربا اسم 

ده سال آب خنک خوردن با اعمال شاقه مارو به  ینوایب

که همون روزبه  یبچه پولدار لکز،یمحکوم کردن؛ اما گاس و

 آخبازداشت شده بود، با  یاله یجرم نوشتن بازگشت کمد

 زایچ نیواسه ا یهم دزد شهیهم تازه

دفعه موقع سرقت  هینبود. خاطرم هست 

چون  میدزد ژامهیخونه، دوسه تا پ هیاز

 خودم اصالً راحت نبود و یهاهژامیپ

 .خوردیمرتب پا مو م
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 نینموند. ا یترتو هلفدون شیده هزارتا چوق دو روز ب کردن

 شبه یگریهرکشورخراب شده د ای کایکه تو آمر هیزیهمون چ

دست  یآدم ب -داداشم نیجوون تر -یاما چارلگن قانون.  یم

لد ب یا گهیکار د چیه یو تنبل یبود که جز ولگرد ییو پا

سربه  آخر -نیجورکار حساب کن هیرو  یتنبل اگهالبته  _نبود

 دیکرد و اون تازه تو زندون فهم رشیدستگ سیجرم پل نیا

 .ستینسنت پول هم توش  هیکه  هییازمعدود جرما نیکه ا

 گرده نون بود. من تو هی ۀتکر خالف من، سرقت تکه کا نیاول

یراشکیپبود که کپک  نیکردم. کارم ا یکارم نیفکیر یینونوا

 یرو پاک کنم تا صاحب مغازه اونارو جا هارمالیشو نون  ها

 هی نیجنس تازه به خلق اهلل قالب کنه. ا

بود که من با کمک  یاحرفهو  فیکارظر

 ن انجامشنحو احس به یزجراحیت غیت هی

بگم  دیبا نیخند یبهم نم اگه. دادمیم

 هی هاگبود؛  نیریسیتروگلیمثل کاربا ن

 هی نیفکیر ن،یکف زم ختیریمخورده 

اکه با  دی. شاکردیمباهام  یاساس یدعوا

 هیآشنا نشده بودم،  نیآرنولد روتشتا

 هیموندم و حداکثر  یم ید نونوا باقاگرش

م من ازنقش مه یابر نیتشتاکردم. اما رو یبازم ییدکون نونوا

دزد تو جامعه حرف زد. خود اون به دزد بازنشسته بود که  هی

کنه و فقط دوست داره نسل  ینم یاحرفهکار  گهید گفتیم

مهم  یلیجمله خ هی ادمهی. ندازهیجوون و تازه نفس هارو راه ب

من حرف « بدزد. شهیپسرم خُرد خُرد به دزدهم»به من گفت: 

از  کیبار یلیخ کهیبار هیهر روز  ولم،اسه کار ااونو گرفتم و و

. بعد سه هفته، با کردمیم میقا رکتمیو ز دمیبریمازنونا  یکی

نون کامل داشتم، ذوق زده  هیکنارهم  هاکهیبارگذاشتن اون 

ساده گفت:  یلیبردم؛ اما اون خ نیروتشتا شیکار اول مو پ

ضمن بهم برخورد.  یلیخ« حرف مو. یاحمق جون! نگرفت»

 میاحساس عذاب وجدان داشتم. تصم یاساس یلیخ هک نیا

ارو ک نیداشتم ا یگرفتم اون نونو برگردونم به مغازه اما وقت

هر برش نون رو  یکه بخوا نیافتادم. آخه ا ریگ کردمیم

 بود. بتیجداً آخر مص یبذار شیاصل یسرجا

 «رایالم» بیدارالتأد از سر نیکه شما باش ییآقا خالصه،

 م.درآورد

بود. پنج دفعه از اونجا در  یواقع یخراب شده جهنم هیاونجا  

 یکه داشت رخت چرکا یونیکام هیتو بار دمیاول پر ۀدفعرفتم 

خودرو نگه  یبازرس ستی. دم در، ارونیب بردیم ارویزندون

رخت چرکا شد.  نیاز نگهبانا متوجه حضورمن ب یکیداشت و 

 دیرُک پرس یلیخ و زدمن  یبه پهلو خونکیس هیبا باتومش 

 یلی. من هم خکنمیم یدارم چه غلط قاً یکه من اونجا دق

 معصومانه جواب دادم:

تونم  یم« مشت رخت چرکم. هیجان ارواح آقات... من »     

قسم بخورم که صداقت حرف زدن من تو وجودش اثر کرد و 

دور و برمن قدم زد. دو به شک  یلحظه شک کرد. کم هیواسه 

نه. بعد، من کارو خراب کردم و  ایمن بشه  لایخ یبود که ب

 یو زبر راهراه  یکتون یهاپارچهمن از جنس اون »ادامه دادم: 

 یهستم که واسه دوخت و روپوش و فرش ازم استفاده م

جا بود که خفت مو گرفت و به دستام دست بند  نیا« کنن.

 یرو از کتون نم یفرش چیدونه که ه یم یزد. آخه هر احمق

اال هر چه قدرهم لحن آدم دوزن، ح

 صادقانه باشه.

درباره  یادیز یزایچ «رایالم»تو  من

 بیگرفتم: ج ادی یانواع خالف و گوشبر

با  شهیش دنیزدن گاوصندوق، بر ،یبر

کردن دخل  یالماس، خال

بود. در  اتشیکل نی. اهاسوپرمارکت

 ییفوت و فنا هیکارهم  اتیمورد جزئ

 خونه هیو ت اگهکه مثالً  نیدستم اومد؛ ا

ستا د م،یرو محاصره کرد نهما خو»بگه:  سیو پل یفتیب ریگ

 یبگ دیابلکه ب یکن یراندازیت دیاصالً نبا.« رونیب نیایباال ب

لکه تا ب« گالب به روتون دست به آبم» ای« االن دستم بنده»

 .تو سرش بکنه یخاک هیبشه و آدم  یفرج هیاون وسط مسطا 

 ن،رویب میبزن «رایالم»از دن دست آخر که ول مون کر خالصه،

 نیتونست یبودم که م ییا یلعنت یدزدا نیاز بهتر یکیمن 

 یصحبت دزدها یدونم که مردم وقت یم .نینیتوعمرتون بب

خانواده  ادیشه فوراً  یم ستمیاول قرن ب مهین یاحرفهفوق 

ک اما اونا سب ؛وبُزبودن، قبول دارم زیافتن. رافلزها ت یرافلز م

دفعه با پسر  هی ادمهیشتن، من هم سبک خودمو. خودشونو دا

 تو تزیرافلز بزرگ رفتم ناهار رستوران هتل ر

و من  دیاون نمک و فلفل دون رو دزد یرو کم کن یهاهیما 

نقره و دستمال سفره رو. بعد، او سس کچاپ رو  یهاظرف

که نشون بدم شاه دزدم کالهش رو  نیاما من واسه ا د؛یدزد

موم . بعد موقع تدیچتر منو دزد اوردیبته کم نکش رفتم. اون ال

پس با کمک  م؛یکار مشترک کن هی میشدن غذا هوس کرد

 نی. اما خوب هممیدیرستوران را دزد یشخدمتایاز پ یکیهم 

و با کارش ر ریبگم که رافلز کب دوننیکه نم یجا واسه کسان

ارو ک نیتونم ا یشروع کرد )من البته شخصاً نم یگربه دزد

هر  ( به.رهیبگ امعطسهشه  یگربه باعث م یبالیون سبکنم چ

ا دوت ریآخرسرگ شیو بُز زیو ت یحال، رافلزهم با تمام زرنگ

 ۀتککار خالف من، سرقت تکه  نیاول

 نیکفیر ییگرده نون بود. من تو نونوا هی

بود که کپک  نیکردم. کارم ا یکارم

رو پاک کنم  هارمالیشو نون  هایراشکیپ

جنس تازه به  یتا صاحب مغازه اونارو جا

 خلق اهلل قالب کنه.
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 رییافتاد که به شکل سگ بولداگ تغ اردیاسکاتلند  سیپل

 داده بودن. افهیق

که دوست دارن مدام ازخودشون  ستمین هاآدم پیمن از اون ت 

 بیعج یوست دارم از کارهاکنن؛ اما د یالک فیو کارشون تعر

وقت ازشون  چیه سیحرفه که پل نیخودم تو ا کیو درجه 

 دوتا چشمه رو کنم. یکی اوردیسر در ن

 یشدم و گاو صندوق شو خال یخونه ا هیدفعه وارد  هی ادمهی

جا بود که زوج صاحب خونه تو همون  نیکردم. حاال با مزه ا

جلف  لایسر هین داشت اقیاتاق نشسته بودن و با عالقه و اشت

داشت  ی. گاو صندوق رمز سختکردنیمرو تماشا  یونیزیتلو

 یداص یاستفاده کنم و وقت تینامیدست آخر مجبور شدم از د

حظه ل هی یبلند شد زن و مرد صاحب خونه برا تینامیانفجار د

 یکوتاه سرشونو برگردوندند و با تعجب منو نگاه کردن. اما وقت

انجمن  هیو دادم که عض حیبراشون توض

او گ التیهستم و قراره تمام محتو هیریخ

از بچه  یصندوق شون صرف نگهدار

ن یبشه که باباشون در ح ییهامیتی

هجده چرخ  یلیرتریخوردن پاپ کورن ز

متأثر شدن و ضمن  یلیبوق رفته خ یب

ماشا شونو ت الیسر ۀیبقتشکر از من، سرشونو برگردوندن تا 

برن  خواستنیمموم شد و شون ت الیسر یکنن و تازه وقت

نه. من  ایکه چراغ رو خاموش کنن  دنیبخوابن از من پرس

و با استفاده از هوش  مخوشبختانه اون شب عقل به خرج داد

روزولت رو  ید نیخودم اثر انگشت فرانکل یو ذکاوت فطر

 د.ش کایجمهور آمر سیگاوصندوق جا گذاشتم که بعداً رئ یور

ن بند من گرد ،یاسیمجلل س یرتکوکتل پا هیتو گهیبار د هی

که داشتم باهاش دست  ینیرو درح رهلندیالماس خانم سف

ام انج یجاروبرق هیکارو با استفاده از  نی، کف رفتم. ادادمیم

 ۀسیک یباعث شد وقت یمکش جارو برق یدادم. قدرت باال

ق ها، سنجا رهرو باز کنم عالوه برگردن بند، گوش وا یجاروبرق

 ریسف یهایمصنوعهلند و دندان  ریخانم سف بند نهیس نه،یس

 کنم. دایجارو پ سهیآلمان رو هم داخل ک

بود. من قصد  ایتانیشاهکار بزرگ من سرقت از موزه بر اما

 یرو داشتم که خوب م ابیسرقت از بخش جواهرات نا

بخش موزه است. کل آن قسمت  نیدونستم حفاظت شده تر

یم یاجنبنده حرکت هر نیشده بود و کوچ تر یکش میس

فکر بکر  هیاما من  اره،یزنگ خطر رو به صدا در ب توانست

 رشته طناب هیسقف اون قسمت با  کیکوچ پنجرهداشتم. از 

 یتماس نیکه بازم یحال نیکه درع یتو ارتفاع نییاومدم پا

 یجورا هیداشتم.  ینداشتم به تک تک جواهرات دسترس

صه تونستم ظرف بودم. خال زونیو آسمون آو نیزم نیب یخوب

رو که تو  جیتریمشهور ک یهایالماستمام  قهیدق هیاز  ترکم

یمکه  یجعبه مخمل قرمز بود به دزدم. اما درست موقع هی

برگردم شانس سگ مصب من باز دمشو تکون داد و  خواستم

کار از همون پنجره وارد موزه شد و  یب یعوض کیگنج هی

قا، آ ارمیدرد ن خودش کف موزه نشست. سرتونو یقشنگ برا

همانا و به صدا دراومدن زنگ خطر همانا و  کینشستن گنج

چاکرتون هم همان. مارو  رافتادنیو گ سیپل یرامأمو ختنیر

 کردن. یدادگاه

ون پنج سال. البته ا شکهیگنج یو برا دنیمن ده سال بر یبرا

ضمانت آزاد شد؛ اما  دیماه به ق شیآدم فروش بعد از ش ۀپرند

سر خاخام  یکردن رو یچغل یبرا لیفورت و سال بعد تو

سال حبس محکوم  ستیمجدداً بازداشت شد و به ب سیمور

 شد.

 یآخر سر نیا نیالبد دوست دار خب

و  یاحرفهدزد  هیکه به عنوان  نیبدون

 یسابقه دارکه قصد بعد از آزاد

خالفو خط بکشه و آدم  یدورکارا

بشه  اشجامعهخودش و  یبرا یمثبت

که دوست دارن از شر  ییصاحب خونه ها یبرا یحتیچه نص

تونم سفارش  یکه م یزیچ نیدزدا درامان باشن. خب، اول

 ،یمپال هی نیندار فیخونه تشر یکه حتماً حتماً وقت اینه نمک

 المپ شصت هیحداقلش  دی. بانیرو روشن بذار یزیچ ،یچراغ

کار  هیزنه.  یدزدو گول نم هیوات باشه، چون کمتر از اون 

سگ  هیکه تو خونه تون  اینه نیبکن نیتون یکه م گهیدخوب 

عش دل تونو به پارس به موق نیتون ینم یلیالبته خ ن؛ینگهدار

 .نیخوش کن

 یبرم خونه ا خواستمیمخاطرم هست خود من هر وقت  

 کردمیم یکم غذا سگو باکونال قاط هیکه سگ داشتن،  یدزد

از مخلوط  کردینماون کار  اگهجلو آقا سگه و  انداختمیمو 

تئودور  یاز نوول ها یکیگوشت چرخ کرده و  ۀشد ابیآس

 تفاقاًا اگهکه مطمئن بودم رد خور نداره.  کردمیماستفاده 

 ن،یبذار یشهر و خونه رو خال رونیب نیبر نیقصد داشت

 هدیاز خودتون هم پشت پنجره ا ییماکت مقوا کیگذاشتن 

 .هیخوب

ز ا ییماکت مقوا کیفعه د هیبرانکس  یاز اهال ییبابا کی

 التیتعط یگذاشت و برا اشپنجرهپشت  فتیکل یمونتگمر

مون ه فیکل یآخر هفته به کوشر رفته بود. اتفاقاً، مونتگمر

ماکت خوش  دنیخونه اون بابا رد شده بود و با د یاز حوال امیا

. اما کنه بازکرده بود سر صحبت را  یبه حالش شده بود و سع

 کیآقا، نشستن گنج ارمید نسرتونو در

همانا و به صدا دراومدن زنگ خطر همانا 

 رافتادنیو گ سیپل یرامأمو ختنیو ر

 کردن. یچاکرتون هم همان. مارو دادگاه
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حرف زدن با اون  یثمر، برا یت ساعته بتالش هف هیبعد از 

انش برگشته بود و به دوست ایفرنیماکت، کنفت و پکر به کال

 هستن. یو خودخواه بسیُ یآدما هایورکیوینگفته بود که 

 هاگمهمه.  یلیاعتماد به نفس هم در برخورد با دزدا خ مسئله

اصاًل  نیکرد ریسرقت از خونه تون غافلگ نیدزد و درح هی

که اون هم به اندازه  نی. چون مطمئن باشنیده نشوحشت ز

رم کا لیدفعه تو ائا هی. خاطرم هست که خود من دهیشما ترس

ن از م کهشدم. صاحب خونه  ریصاحب خونه غافل گ لهیبه وس

 و ساعت و فیک یعنیکه منو لخت کرد  نیبود از ا تریاحرفه

رو ازم گرفت، منو مجبور کرد که  امیمتیق اءیتمام اش

. رمیزن زشت و سه تا بچه زلزله شو به عهده بگ یسرپرست

 اگهکرد که  دمینداشتم. تهد یاچاره

کنم منو به  یکار شونه خال نیبخوام از ا

ر من مجبو خالصهکنه.  یم یمعرف سیپل

زجر آور  فیشدم به مدت شش سال وظا

خودش  یآقارو به جا یو پدر ییزناشو

ه ک نیبدون نیانجام بدم. البد دوست دار

بعد از شش سال از شرشون  یجور یچ

دزد  هیساده: من هم  یلیراحت شدم؟ خ

 م.کرد ریسرقت غافل گ نیرو در ح گهید
___________________________________ 

 داستان یبررس

  

 : اول شخصیراو -1

 :مثال

 دیکه من بزرگ شدم آدم با ییمن دزدم. چرا ندزدم؟ جا بله

ه و زنده بمونه. بعد هم ک رکنهیتا بتونه شکم شو س دیدزدیم

خوب بزرگ شدم، مجبوربودم بدزدم تا بتونم به 

 هاچهببرو  ترشیببدم.  یرستوران انعام حساب یهاشخدمتیپ

تا  ستیب؛ اما من کم ترازدادنیمده دالر و پونزده دالرانعام 

 نیبهتر هاشخدمتیپ شدیمباعث  نیکه هم دادمینم

 رو به من بدن. سیسرو

 

 ست؟یونه داستان چگ -2

 یاجتماع یگرا واقع

که من بزرگ شدم آدم  ییمن دزدم. چرا ندزدم؟ جا بله :مثال

م و زنده بمونه. بعد ه رکنهیتا بتونه شکم شو س دیدزدیم دیبا

که خوب بزرگ شدم، مجبوربودم بدزدم تا بتونم به 

 هاچهببرو  ترشیببدم.  یرستوران انعام حساب یهاشخدمتیپ

تا  ستیب؛ اما من کم ترازدادنیمپونزده دالرانعام  ده دالر و

 نیبهتر هاشخدمتیپ شدیمباعث  نیکه هم دادمینم

 رو به من بدن. سیسرو

 هینبود. خاطرم هست  زایچ نیواسه ا یهم دزد شهیهم تازه

چون  میدزد ژامهیخونه، دوسه تا پ هیدفعه موقع سرقت از

 ای؛ خوردیمپا مو خودم اصالً راحت نبود ومرتب  یهاژامهیپ

 یرهنیپ ریخونه چند تا ز هیتابستون از پشت بوم  ۀچلدفعه  هی

 .دیخواب شدینماصالً  رهنیچون تو اون گرما با پ دمیدزد

 

 ست؟یداستان چ ییمحور معنا -3

درست  یبا راه کارها اندنخواسته هیقدرت و سرما صاحبان

آن را به حداقل برسانند چون  ایکنند و  ییفقرزدا

و  یفساد مال یبرا یحضورفقرپوشش

 است. منافعشان نیتآم

فقر، نداشتن آموزش  ،یاختالف طبقات 

 یدرمهارت کسب و کار، فرزندان یکاف

 ندیآیم ایدزد به دن یدربسترخانواده ها

یاجتماعکه به علت بسته بودن روابط 

یم شیرا درپ یهم راه دزد هاآن شان

 یزداز راه د شانیزندگ نیبنابرا رندیگ

 یدر واقع ازنما شودیم نیاموال تأم

 دهدیمبه زبان طنز نشان  سندهیرا نو روزمره یزندگ کینزد

 یگترس از زند ،یجزء تنفر، تلخ کام یزیزبان چ نیکه پشت ا

وبعضاً  رمنصفانهیغ رانهیسالم، وجود احکام سخت گ

 .ستیدرانتظار دزدان ن یوحشتناک

 زیرکه: گ میابی یدرم میموضوع نگاه کن گربهیاز منظر د حال

چهره افراد خانواده را به  یکه حت یبه طور یتکرار یاز زندگ

 شدن یته یبرا ینیانگار تمر یدر واقع روزمرگ یآورینم ادی

 انسان مدرن است.

 

تم. داش یبد یلیخ تیکه من ترب نیکن یفکر م البد :مثال

 یبابا یعنیما،  یتوانکار کنم، بابا قتیحق نیتونم ا یخب نم

بود.  سیدرحال فراراز دست پل شهیو داداشام، هم میمن وآبج

 قاً یدق نتونستم بابام یو دوسالگ ستیمن تا ب دیراستش روبخوا

کردم  یمسال من فکر یهاسالداره.  یاافهیقو  ختیچه ر

خدا  هشیاس که هم رهیت شهیش نکیبا ع شویر ۀکوتول هیاون 

 نیا انیدرجرقاعدتاً  کردمیم)چون فکر  دنهیهم درحال شل

اش به پ سیگلوله پل هیحداقل  دیبا سیهمه فرار از دست پل

که من دارم براتون  نیکن یفکر نم اگهخورده باشه(. اما 

ه اون موقع ک امرزمنیخدا ب یبگم که بابا دی. باکنمیمچاخان 

 یوئدس کهیاون مرت هیآدم قد بلند و مو بلوند شب هیزنده بود 

 هیدفعه موقع سرقت از هیخاطرم هست 

چون  میدزد ژامهیخونه، دوسه تا پ

خودم اصالً راحت نبود ومرتب  یهاژامهیپ

تابستون  چلۀفعه د هی ای؛ خوردیمپا مو 

 ینرهیپ ریخونه چند تا ز هیاز پشت بوم 

اصالً  رهنیچون تو اون گرما با پ دمیدزد

 .دیخواب شدینم
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بانک بود. من به دوره  یاحرفه دزد هیخلبان بود.  ندبرگیل

که  شدیم اشیحال دیذارم اما خودش با یاوجش احترام م

تو  یسن استاندارد واسه بازنشستگ هی یشصت و پنج سالگ

 نیکارو نکرد. ا نی. اما ادیکشیم نارک دیرشه اس اون با نیا

 و لنگش شکست نیسرقتش افتاد زم نیآخر نیبود که در ح

 هیکه مثل  نیا یخر عمرش رو به جاآ یهاسالومجبور شد 

سالمندان و  شگاهیزندان بگذرونه روونه آسا ۀگوش یاحرفه

 بشه. نیمعلول

 

 ست؟یمسئله داستان چ -4

هم  اشخانوادهدزد است عالوه برآن  یراو

 نیا گذرانندیمدزد هستند وامورات شان را 

یمآبرومندانه حساب  یشغل شانیبراکار 

ه بازهم ب فتنیب قانون ریگ اگر یحت شود

 .دهندیمکار ادامه  نیهم

 :مثال

خونواده م  یراعضایدرباره سا نیبخوا اگه

. و دوتا داداش داشتم یآبج هیبگم که من  دیبا نیبدون یزیچ

 کهیمرت هیبود. اون واسه خاطر پول زن  یفیتبهکار کث ،یجن

یمسال هر روز و هرساعت اونو  یشعورشد و به مدت س یب

از لحاظ  یحت ن،یحساب کن نیخوا یکه م. هرجور دیچاپ

 .هیدزد وهیش نیترفیکثن یا یاحرفه

 

 داستان دو سطح دارد. -5

 : ساده، واضح و آشکار است.تیاول روا سطح

 :مثال

 دیکه من بزرگ شدم آدم با ییمن دزدم. چرا ندزدم؟ جا بله

ه و زنده بمونه. بعد هم ک رکنهیتا بتونه شکم شو س دیدزدیم

شدم، مجبوربودم بدزدم تا بتونم به خوب بزرگ 

 هاچهببرو  ترشیببدم.  یرستوران انعام حساب یهاشخدمتیپ

تا  ستیب؛ اما من کم ترازدادنیمده دالر و پونزده دالرانعام 

 نیبهتر هاشخدمتیپ شدیمباعث  نیکه هم دادمینم

 رو به من بدن. سیسرو

 هیهست  نبود. خاطرم زایچ نیواسه ا یهم دزد شهیهم تازه

چون  میدزد ژامهیخونه، دوسه تا پ هیدفعه موقع سرقت از

 ای؛ خوردیمخودم اصالً راحت نبود ومرتب پا مو  یهاژامهیپ

 یرهنیپ ریخونه چند تا ز هیتابستون از پشت بوم  ۀچلدفعه  هی

 نی. ادیخواب شدینماصالً  رهنیچون تو اون گرما با پ دمیدزد

 هشرافتمندون یلیخ میریحاال گ بود، یراه زندگ هیبه هر حال 

 پسند نبود. یوآدم حساب

 :تیدوم روا سطح

 نیب یناعادالنه منابع مل عی: توزیالف( جامعه شناس 

 یواداربه دزد گرانید شودیماقشارمختلف جامعه باعث 

 بشوند.

. گرده نون بود هی ۀتککار خالف من، سرقت تکه  نیاول: مثال

ک بود که کپ نیدم. کارم اکر یکارم نیفکیر ییمن تو نونوا

رو پاک کنم تا صاحب مغازه  هارمالیشو نون  هایراشکیپ

 فیکارظر هی نیجنس تازه به خلق اهلل قالب کنه. ا یاونارو جا

ن نحو احس به یزجراحیت غیت هیبود که من با کمک  یاحرفهو 

بگم مثل کاربا  دیبا نیخندیبهم نم اگهدادم. یم انجامش

یمخورده  هی اگهود؛ ب نیریسیتروگلین

 یدعوا هی نیفکیر ن،یکف زم ختیر

 .کردیمباهام  یاساس

 

 ( نبودن حقوق برابر زنان و مردانب

و چه  یچه ازنظر حقوق شهروند زنان

وضع شده برابرمردان  نیازنظر قوان

انجام دهد ومردهم همان کار را  یزن کار کیاگر ستندین

اه جامعه نگ یرآن حتعالوه ب ستندیبرابرن یوقانون یازنظرحقوق

 چون کارمشابه ستیوعادالنه ن یکیهم نسبت به هردوجنس 

یم حینا صح یقضاوتاو را  نندیبیم یگریزن را به شکل د

 یکه برا یدرحال شودیم یکه مجبوربه خودکش ییتا جا کنند

 یتلق یعاد یجنس مرد امر

 .شودیم

 :مثال

 امیند میبود. البته اون قد بیتحت تعق یجان هیهم  مامان

با مردها برخوردار  یاز حقوق مساو هازناوضاع مثل حاال نبود. 

 یزیچ نیاصالً دنبال هم چ نیرو بخوا قتشینبودن و حق

 برابربود با دوبار لکه دار یینبودن. واسه زن جماعت سابقه جنا

تو  شیزندگ امهواسه اد یزن نیهم چ هیشدن دامن عفتش. 

 ییجورا هی ایو  دادیمباج  ییجورا هی ای شهیهم دیجامعه، با

 گهیو د کردیمخودش رو خالص  یزیچ ،یطناب دار ،یبا سم

 یم نیماش کاگویاز خانوما توش ی. البته بعضدادینمادامه 

راننده  ونیشروع شد که آقا یماجرا فقط وقت نیروندن؛ اما ا

! تو اون هشت هفته یشتناکاعتصاب کردن، چه اعتصاب وح

همه مردم در اومده بود؛ اما  یصدا ،ینیو کم ماش ینیماش یب

 بانک اگهفلک زده ترازهمه گانگسترا بودن که تو اون مدت 

نن گز ک گاهیراه شونو رو تا مخف ادهیپ ایمجبور بودن  زدنیم

 به هرحال، سن،یوا نیماش دنیتوصف اتوبوس منتظر رس ای

 هی. اوضاع بد جامعه واسه کارکردن گفتمیمداشتم از مامانم 

 یراعضایدرباره سا نیبخوا اگه

 بگم که دیبا نیبدون یزیم چخونواده

و دوتا داداش داشتم.  یآبج هیمن 

 بود. یفیتبهکار کث ،یجن
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بابام فعال باشه و  ۀاندازث شده بود که اون نتونه به زن باع

و  یخونه مون دله دزد نییباال و پا ابانیفقط تا شعاع دوتا خ

 یآفتابه دزد

که تو نوادا به  یبود که تا روز نی. البته، حداقلش اکردیم

 افتاد. ریبارهم گ هی یرحمت حق واصل شد، حت

 

 :ی( روان شناسج

 یهانهیزمهستند که در  ییهاانسانجامعه  فیسطح ضع در

 یریاختراعات و اکتشافات ظهور چشم گ ایو  یمختلف هنر

 هاایخالق دارند به رو یذهن تیفقرومحروم لیبه دل کنندیم

یباعث م یاما فقرمال پردازندیم تیخود در واقع یهادهیاو 

یم تشود نتوانند درعمل خود را نشان دهند دست به سرق

کنند درواقع روح و  رابیس قیطر نیاتا خود را از  زنند

به  خواهندیم هاآناست که  یدرون قتیبه دنبال حق روانشان

دن ش دهید یفقر جلو یبه بزرگ یکنند اما سد دایاو دست پ

 یذهن یها قتیو خالق جاناتیه یدزد قیآنان را گرفته از طر

 .زندیریم رونیخود را ب

 :مثال

کرم  هی، آدم اهل مطالعه بود هی یبرادرم جر 

ما نبود ممکن  ۀخونوادعضو  اگه. یکتاب حساب

بشه؛ اما چون پسربابا ننه دزد ما  یزیچ هیبود 

شد.  یادب نیسارق ینیرزمیباند ز هی یبود قاط

 یگسترده داشتن، آثار ادب یکار ۀحوز هیاونا 

 دیجد یهاسندهینو یهانوشتهگم نامو به اسم 

 ، به اسمزدنیمجا 

و دنباله  نوشتنیم یجعل یکتابا معروف یهاسندهینو 

 .کردنیمرو چاپ  یبزرگ ادب یشاهکارها

 دیفصل کتاب جد نیافتاد درحال نوشتن آخر ریگ یجر یوقت

بود، خالصه داداش « ژنرال گرانت هیعل سیاول»هومربا اسم 

مارو به ده سال آب خنک خوردن با اعمال شاقه  ینوایب

که همون روزبه  یربچه پولدا لکز،یمحکوم کردن؛ اما گاس و

 آخبازداشت شده بود، با  یاله یجرم نوشتن بازگشت کمد

 نینموند. ا یترتو هلفدون شیده هزارتا چوق دو روز ب کردن

 شبه یگریهرکشورخراب شده د ای کایکه تو آمر هیزیهمون چ

دست  یآدم ب -داداشم نیجوون تر -یگن قانون. اما چارل یم

لد ب یا گهیکار د چیه یو تنبل یبود که جز ولگرد ییو پا

سربه  آخر -نیجورکار حساب کن هیرو  یتنبل اگهالبته  _نبود

 دیکرد و اون تازه تو زندون فهم رشیدستگ سیجرم پل نیا

 .ستینسنت پول هم توش  هیکه  هییازمعدود جرما نیکه ا

 

 ( تقابل فقر رو ثروت:د

صاحبان قدرت  رایاست ز یفقر و ثروت از هم جدا نشدن ۀمقول

ه دارند عالو ییفقر و فالکت به جامعه نقش به سزا قیرتزرد

چون  کنندیمدرست  یمدارها ازفقرپوشش دفاع استیبرآن س

 شانیانرژ، توان و حواسشانافراد جامعه تمام  شودیمباعث 

 یهاتشکلبه سمت فقرا باشد و درصدد به وجود آمدن 

ه ور ککارها تا آن ط لیقب نیکمک به فقرا وازا یبرا یاجتماع

وارد نشود  منافعشانکه ضرر به  ییتا جا خواهندیمخودشان 

 هااستیس نیرا انجام دهند و درکنارا هایگذار استیس

 داران، هیسرما اء،یبه نفع اغن شتریب کنندیموضع  ینیقوان

اشد ب فیاقشار ضع یفشار رو شتریباشد وهرچه ب انیکارفرما

 و غارت اموال بزنند. یتا دست به دزد

 :المث

 یشدم و گاو صندوق شو خال یخونه ا هیدفعه وارد  هی ادمهی

جا بود که زوج صاحب خونه تو همون  نیکردم. حاال با مزه ا

جلف  لایسر هیداشتن  اقیاتاق نشسته بودن و با عالقه و اشت

داشت  ی. گاو صندوق رمز سختکردنیمرو تماشا  یونیزیتلو

 یداص یکنم و وقتاستفاده  تینامیدست آخر مجبور شدم از د

بلند شد زن و مرد صاحب  تینامیانفجار د

لحظه کوتاه سرشونو  هی یخونه برا

برگردوندند و با تعجب منو نگاه کردن. اما 

 هیدادم که عضو  حیبراشون توض یوقت

 التیهستم و قراره تمام محتو هیریانجمن خ

از بچه  یگاو صندوق شون صرف نگهدار

ن خوردن یح بشه که باباشون در ییهامیتی

ر متأث یلیبوق رفته خ یهجده چرخ ب یلیرتریپاپ کورن ز

 الیرس ۀیبقشدن و ضمن تشکر از من، سرشونو برگردوندن تا 

یمشون تموم شد و  الیسر یشونو تماشا کنن و تازه وقت

که چراغ رو خاموش کنن  دنیبرن بخوابن از من پرس خواستن

 و با استفاده مدنه. من خوشبختانه اون شب عقل به خرج دا ای

 ید نیخودم اثر انگشت فرانکل یاز هوش و ذکاوت فطر

 جمهور سیگاوصندوق جا گذاشتم که بعداً رئ یروزولت رو ور

من  ،یسایمجلل س یکوکتل پارت هیتو گهیبار د هیشد. کایآمر

که داشتم  ینیرو درح رهلندیگردن بند الماس خانم سف

 هیا استفاده از کارو ب نی، کف رفتم. ادادمیمباهاش دست 

باعث شد  یمکش جارو برق یانجام دادم. قدرت باال یجاروبرق

رو باز کنم عالوه برگردن بند، گوش  یجاروبرق ۀسیک یوقت

هلند و دندان  ریبند خانم سف نهیس نه،یها، سنجاق س رهوا

 کنم. دایجارو پ سهیآلمان رو هم داخل ک ریسف یهایمصنوع

 

 یمعروف کتابا یهاسندهینو

نوشتن و دنباله یم یجعل

رو چاپ  یبزرگ ادب یشاهکارها

 کردن.یم
 



 

 1399 مردادماه |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوبیستمشماره    24

 انسان مدرن: ییتنها -6

که سرشناسند چه  ییهاآنتنها هستند چه  شهیهم هاانسان

 هستند. یکه شهروند عاد ییهاآن

یمماکت خود را  یرفته که حت شیپ ییانسان تا جا ییتنها

 اریبس یرونیآ قیاز طر یراو کندیمبا او گفت و گو  ندیب

. دهدیمرا نشان  ییتنها نیا یهننرمندانه وبا ظرافت خاص

 (یی)ماکت مقوا

 :مثال

 یشهر و خونه رو خال رونیب نیبر نیاتفاقًا قصد داشت اگه

از خودتون هم پشت  ییماکت مقوا کیگذاشتن  ن،یبذار

 .هیخوب دهیپنجره ا

ز ا ییماکت مقوا کیدفعه  هیبرانکس  یاز اهال ییبابا کی

 التیتعط یگذاشت و برا اشپنجرهپشت  فتیکل یمونتگمر

مون ه فیکل ینتگمرآخر هفته به کوشر رفته بود. اتفاقاً، مو

ماکت خوش  دنیخونه اون بابا رد شده بود و با د یاز حوال امیا

. اما کنه بازکرده بود سر صحبت را  یبه حالش شده بود و سع

حرف زدن با اون  یثمر، برا یتالش هفت ساعته ب هیبعد از 

انش برگشته بود و به دوست ایفرنیماکت، کنفت و پکر به کال

 هستن. یو خودخواه بسیُ یآدما هایورکیوینگفته بود که 

 

 :دهدیمفقر را انشان  وبیداستان چرخه مع انیپا -7

فقربه  کیندارد از یاست که تمام ییفقر، چرخه ا چرخه

یمل منتق یاصالحات چیبدون ه ،یرییتغ چیبدون ه یفقربعد

 است. ترهوشمندانه یفقط گاه شود

 یلیدزدا خاعتماد به نفس هم در برخورد با  مسئله :مثال

 نیکرد ریسرقت از خونه تون غافلگ نیدزد و درح هی اگهمهمه. 

که اون هم به  نی. چون مطمئن باشنیاصالً وحشت زده نش

 لیدفعه تو ائا هی. خاطرم هست که خود من دهیاندازه شما ترس

 هکشدم. صاحب خونه  ریصاحب خونه غافل گ لهیکارم به وس

 و فیک یعنیو لخت کرد که من نیبود از ا تریاحرفهاز من 

رو ازم گرفت، منو مجبور کرد  امیمتیق اءیساعت و تمام اش

. رمیزن زشت و سه تا بچه زلزله شو به عهده بگ یکه سرپرست

کار شونه  نیبخوام از ا اگهکرد که  دمینداشتم. تهد یاچاره

 من مجبور خالصهکنه.  یم یمعرف سیکنم منو به پل یخال

 یو پدر ییزجر آور زناشو فیشدم به مدت شش سال وظا

ه ک نیبدون نیخودش انجام بدم. البد دوست دار یآقارو به جا

 یلیبعد از شش سال از شرشون راحت شدم؟ خ یجور یچ

 ریسرقت غافل گ نیرو در ح گهیدزد د هیساده: من هم 

 ■کردم.
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 «خاطره آرام» نگاهی به رمان 
 «عروجیزهره »؛ «گیتا بختیاری»نویسنده  

 
 1396، چاپ دوم:، 1394چاپ اول: ، شر: ورجاوندنا

 476تعداد صفحات:
 

 خالصه داستان:

 فضای دیدن مبهم زندگی، در ممنوع خطوط با دختری آرام

 و روحی بار دارای اشاز گذشته که مادری با تضاد آینده،

 شدن گشوده تحول، برای.... است زنانه هایزخم حامل

دن دی و هانادانسته چشمها، دانستنِ

باید قلب واقعیت را بشکافد،  و... هانادیده

مملو از دروغ،  دیرسیمبه دنیایی  اما

دسیسه، آسیب پذیری، نومیدی و در 

نهایت خالء وجودی مهلک، زیرا هیچ چیز 

آید از جمله آنی نیست که به نظر می

 خودش.

 مرگ گرا، کهدرون و ساکت دختر «آرام»

بر  سخت قانونی ده،کر تغییر دستخوش را زندگیش «پدرش»

احساسش زندانی سلولهای  و روح که شودیمزندگیش حاکم 

 که مردی به سپاردمی دل اما ،شودیم« عشق ممنوع است»

 احساسات مغناطیس در که تفاوتی است، متفاوت عشقش

 ...زیرا یابدمی معنی

 ،دارند دوستش که کسی که است، زن دو ماجرای داستان

 روزهای ادآورِی یکسو از ،ندرویم دیدارش به که کسی

 هرم از سرشار کالمی با ،نیدلنش قامتی و قالب در  دلباختگی

 یاجامه در نابودیست پیک گویی ،گرید منظری از و است؛

 .دلفریب

نویسنده با نثری روان به خوبی از عهده روایتی بلند برآمده 

، اما نه آهنگی کسل رودیماست که با آهنگی مالیم پیش 

ه، زیرا تا آخرین کلمه رمان، خواننده را همراه داستان کنند

آمد،  خواهدشیپ. خواننده مشتاق است بداند؛ چه داردیمنگه 

 ها چهها را دریابد و بداند عواقب تصمیم و عمل شخصیتعلت

خواهد بود. روایت یکدست، نثر روان، زبان داستان و انتخاب 

رش آنچه روایت خوب زاویه دید، سبب شده تا مخاطب در پذی

 ؛ مقاومتی از خود نشان ندهد.شودیم

ی دارند؛ ه هر دو فرجامکشود یت میدر داستان دو عشق روا

 بد یا خوبش مهم نیست بلکه مسیر رسیدن به آن مهم است.

 ا در ارتباط ب اماگر یدیکبه موازات نه سنده دو داستان را ینو

 که هاییبطهرا پنهانترین به زندمی نقب ، وندکیت میهم روا

 که همانطور. شدهاست پنهان چیزی هر زیبای ظاهر زیر

 در «آرام خاطره» رودیم باال زمان هایعقربه از داستان

 تکلیف کند خواننده به که نیست اثری. رودیم فرو گذشته

 ظارانت در هر فصلش که دارد متنی چون ،«مرا اینگونه بخوان»

 متفاوت ایتجربه کس هر برای و ،دهدیمافزایش  را خواننده

 .آفریندمی

شروع بسیار خوبی دارد، از همان ابتدا داستان 

 یاحادثهکند که با خواننده را درگیر می

آغاز  «هشدار»و یک « یاد» کیبا روبروست. 

با داستان  قوی و پر کشش؛ و بعد ؛شودیم

 .رودیمپیش ک نگاه ی

 فصل در خصوصبه بود جاده نیا عاشق»

های ناب، پر از از حس شدیم پر هک زییپا
کردند. رنگ که هر کدام حسی را در وجودش بیدار می

کرد خیره به خودش می هایش نگاه آدمی راپیچ و خم
ه کچه برسد به او که خیالش به یاد پدرش درپرواز بود، 

 از بعد: »گفتیم ،گذشتندیم جاده نیا از یوقت شهیهم
 یدونینم هکست چ دیگهییه پ جاده، نیا چیپ هر

 «مرگ... ای یزندگ. چیه پشتش
 خارج نیست،، یزندگ یاندازهاات و چشمیرمان از واقع

اش به ی دارد که گاهی البالی زمان خطیخطسیری داستان 

خواننده گذشته را بیشتر در صفحات  اما ،کندیمگذشته اشاره 

روزمره با  یمرتبط کردن زندگ دیافهمد. شانتهایی داستان می

ه ب هودهیب یکار پسندعاشقانه و مخاطبرمان  کی هیامدرون

 ی بنیادیازهایو ن میرمان به مفاه نیدر ا یول د،یاینظر ب

ا ت آنها یعدم ارضا ایارضا  نکهیو ا شدهانسان اشاره  یزندگ

انتخاب آدمی که  یاجتماع یاو نقشه یزندگ روندچه حد در 

م، ل عشق، خشمث ییهاو تکانه ازهای. نتاثیرگذار است ،دکنیم

 ...قدرت و  ت،یامن

 سادگی به گردد، محروم ارضاء از عشق اگر :دیگویم فروید

 شود. رمان معکوس نفرت صورت به خود از بخشی در تواندمی

یم ایخاطره ،ت و شرافتیثیر پا گذاشتن حیانت و زیخاز 

ه و صبوران کپا یداشتن عشق از گرید یو از سو دردناک سازد

 رمان همه یهاتیشخص .آرام سازدمی یعاقبت

 ممنوع خطوط با دختری آرام

 فضای دیدن مبهم زندگی، در

از  که مادری با تضاد آینده،

 و روحی بار دارای اشگذشته

 .است زنانه هایزخم حامل



 

 1399 مردادماه |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوبیستمشماره    26

س پو  ستندیخارق العاده ن ،از نوع خود ما هستند انسانهایی 

 نای نباید داشته باشیم. اما در سرنوشت خارق العادهانتظار 

 است. نهفته بزرگی واقعیت ساده، داستان

به  که بیشتر زوج 2 با محوریت آدمرمان حول ارتباط چند 

متعلق  ی. اولاست داستان سه یحاو .چرخد، میندیآیوصف م

 یوم. دگرفته از کتاب را دربر یطوالن یبخش کهاست؛ آرام به 

و سومی بذر پاشیده و رشد  استخاطره  داستان تلخ عاشقانه

زجرآور آن در تمام  ریتأث که ییماجراکرده هر دو داستان. 

یشکستگای که آرام از اما سرانجام خاطره ،افکنده هیرمان سا

 ،زدیانگیبرمرا  یچه نرم آن، از سازدیم متیو مال ینرم ها

 .کندیمسربلند  شک، ممنوعیت، عصیانگری

داستان  کی شاید از جهتی« خاطره آرام»

شاید در  ی باشد، حتیاشهیعاشقانه کل

گویی داشته باشد و مطمئناً بخشهایی زیاده

ی هم نیست که تا بحال کتاب نیترمتفاوت

 نیست، و یردها و مسائل اجتماعاز د یخال اما ،خوانده باشید

لحن  و دهندیرخ می خط یریس درکه ماجراها  اتفاقات و

. داستان آن را در تعلیق و کشش موفق کرده است ساده

 کبارهیآنجاست که  دیآخر برس هایفصلکه به  یوقتبخصوص 

نویسنده با انتخاب  دیشا. شد دیمات و مبهوت داستان خواه

شخصیت، حوادث و اتفاقات سیر خطی، لحن ساده، تعدد 

وادث ح ریذهن خواننده درگ معمولی و... بیشتر تمایل داشته تا

صرف  نشود تا یظاهر یها تیوجذاب زیانگ جانیواتفاقات ه

 .داستان شود یورا یفکر

بعضی از فصلها )از نظر من  مثالًداستان ضعفهایی نیز دارد  

ی بجاکوتاهتر باشد، در بعضی فصلها  توانستیمخواننده( 

راوی نویسنده وارد داستان شده تا با نصحیت مانع خروج 

درست شوند، ویراستاری داستان یکی  شخصیتها از مسیر

ز ا دیگر از ضعفهای داستان است البته نه آنچنان که اثر را

بخصوص در صفحه انتهایی  زیبایی بیندازد، در فصل آخر

های نویسنده بسیار شعاری حرف زده، البته این صحبت

ورود تعدد  .شودیمشعاری در بعضی از فصلها نیز دیده 

شخصیتها )که تا آخر داستان نیز حضور فعال داردند( به 

داستان سریع است که این حضور سریع و تعداد آن در ابتدا 

یماست و برای به یاد ماندن در حافظه خواننده کمی سخت 

 .خواننده را دچار سردرگمی کند تواند

 دید هینتخاب زاوانای کل سوم شخص و دا راوی داستان:

 برداشته و یداستان را از دوش راو یبار اصل مناسب توانسته

 .برعهده حوادث داستان بگذارد

 روانشناسی گرا،واقع :داستان ۀگون

در  که گذشته کلید حال است، محور معنایی داستان:

 تقابلها نشان داده شده مثل عشق و نفرت، دروغ و واقعیت،

 .نداشتن.. و داشتن

 دمیدیمصورتش رو  یره، اما وقتیداشتم بم آرزو»
ه کبود  ی. اونقدر مظلوم و خواستنشدمیممون یپش

 خواستمیم، دادمیمدم، زجرش یشکدست از آرزوم 
 .«انتقام..

آنرا  توانیمواقعه نادرست باشد،  کیدرک  اگر گریاز منظر د

 دانست؟ بیفر ای ییدروغگو

 قدرآن. آمد بدش ،دادیم کش یبو هک اوشیس لحن از»

 و کش ه تفاوتک بود شده بزرگ
 دیبا یچ دانستینم. بفهمد را یاوکنجک

 پسرش هک نخواسته بود پدرش بگوید،
 او هک درست بود حاال پس بفهمد، یزیچ

 ،گفتینم را قتیحق اگرهم  یطرف از بزند؟ یحرف
 ...«کردیم بد یهاالیخ و رکف خودش مورد در اوشیس

 خودش از تواندمی انسان آیا ست؟یداستان چ مسئله

 گذشته را به حال نکشاند؟ تواندمی انسان آیا بگریزد؟

 مچشما یجلو داشتم تو با هک یقشنگ یهالحظه تمام»

 و بود شه همراهمیهم هک شونیکی الّا بودند، شده پرپر
 ناو بود... غفلتم لحظههی ۀخاطر اون! نبود یختنیدورر

 هرجا ؟....یردک کارچه من با یدونیم د...بو من با جاهمه
 «بود... نارمک کردمیم یارکهر بود، باهام رفتمیم

سطح اول: ساده، واضح و آشکار  .داستان دو سطح دارد

ا داشته و ب کیرمانت یرمان، فضا عشق. تکراری ماجرای است.

 .اک سروکار دارد نیاحساسات آتش

چه نویسنده اگرسی: ی، روانشناجامعه شناس :تیسطح دوم روا

بقدری ساده روایت کرده که ممکن نیست  آن را نشکافته اما

 .خواننده به تفکر نیفتد

 ییهاانسان ،جامعههر سطحی از در : جامعه شناسی

شوند؛ که برای فرار از خطا به خطایی دیگر متوسل میهستند

خطاهایی که نه تنها به خود بلکه به دیگران و جامعه نیز 

 اند.رسآسیب می

 رو کیوحشتنا عذاب یکنیمی یخطا یوقت یدونیم» :

 بچه و زن هک اینه گناه نیبدتر اما ،ینک تحمل دیبا
 تونستینم ....ینک انتیخ عشقت به و یباش داشته

 یبرا قدرتش از نتونست هم پدربزرگم یحت بمونه،
 یگارادی هی فقط رفتنش با. نهک استفاده داشتنشنگه

 کیدرک  اگر گریاز منظر د

آنرا  توانیمواقعه نادرست باشد، 

 دانست؟ بیفر ای ییدروغگو
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 ردک ازب سر بعد سال ونهستیب هک نهکی هی گذاشت، جابه
 «گرفت... رو تو و من ثافتشک و کچر و

 بلکه شودنمی فراموش تنها نه گذشته -1: روانشناسی

 در دهیم انجام زندگی در انتخابی خواهیممی که موقعی

یم ریتأث ما تصمیم آن در از ناشی الگوی ثانیه، کسری از

 .گذارد

 هک نمکن یارک م،نکن تیاذ رو شما ردمک یسع شهیهم»
 نیا با رفتاراتون، با حرفاتون، با شما اما د،یناراحت بش

 قدرنیا چرا دونمینم ،دیدیمعذاب  رو من ،یلعنت کش
 یلکمش خودتون شما انگار اما د،یدار کش من به

 هک دیشما نیا دیشا ،دیدیم مشیتعم من به هک دیداشت
 هک ییزهایچ نیا اگه! من د نهیباش خودتون مراقب دیبا

 «شما... چرا پس درسته، دیگیم
 

. دیگویمکه از پنج نیاز انسانی سخن هرم مازلو اشاره به -2

 نیازهای-2فیزیولوژیکی؛ نیازهای-1ترین قسمت هرم پائین

عشق، دوستی، : نیاز تعلق-3سرپناه؛  امنیت، حفاظت،: امنیت

 احترام: موقعیت نیازهای-4پذیرش از جانب دیگران؛ 

: خودشکوفایی نیازهای-5شدن؛ واقع احترام دمور اجتماعی،

مرحله از هرم به معنای از قوه به فعل و باالترین آخرین 

واند انسان بتیعنی های فرد است. رساندن استعدادها و قابلیت

 .آن چیزی شود که باید بشود. بهترین خود بودن

با ممنوعیت عشق، نیاز سوم  نویسنده در رمان خاطره آرام

 تواندیما دستمایه داستان کرده است، که چطور هرم مازلو ر

 روابط را منفصل و متصل کند.

 

 

 

 

 .ارهیم سرت ییبال چه عشق یبفهم یتونینم تو»

 کنهیم روگره حسش و گردنت یرو ندازهیم رو اسمش 
ز ا پر ایدن نیا. یشکن نفس گهید تا کشهیم سفت و

 نیدلنش یصدا هک شده ییعشق مردا طناب دار
 «ستین مرگ زمزمه جز یزیچ هاشونهعاشقان

 بابا نبافت، دار طناب شما یبرا بابا نبود، یطورنیا بابا»
 یتو هک یزیچ از رو من چرا بود، از عشق پر شما یبرا

 !«آخه چرا؟! ؟یترسونیم نبوده مونیزندگ
ردارشان، هر کآنها، رفتار و  یایدن ها،تیشخص ها:شخصیت

نده و در قلمرو داستان زنده، درنظر خوان دیباشد با بیچه عج

داستان کم  نیدر ا هاتیشخصباشند.  یردنکمعقول و باور

نفر هستند.  2برجسته رمان  یهاتیاما شخص ستند،ین

 و نه مطلق بد هستند، مطلق خوب در داستان نه هاتیشخص

از طریق  که خواننده ،باشندیماز هر دو  یبیکو تر زهیه آمکبل

ا رآنها  میرمستقیبه طور غ یاطف درونو عواعمال و رفتارشان 

 .شناسدیم

است که مخاطب عمالً شروع به  ییعنوان همان جا :نام اثر

از دو و ساده  ،کوتاه، مرموزنام داستان  .کندیخواندن کتاب م

در چند  بزندحدس  دیتوانیمتشکیل شده که خواننده  کلمه

 یماجرا. بود دهمدم خواه یصد صفحه بعد با چه نوع اثر

است و هم نام هردو زن داستان  نیاسم عج نیکتاب هم با ا

 یعقل و هم ناکام یهم ناکام« خاطره آرام»داستان  است.

یبه نظر م .و هم پیروزی هردو به موازات هم احساس است

احساسات و  دارد دیبر رجحان عقل بر احساس تأک رمان رسد

 در حینآدمی  زیرا د،دانینم یزندگ یبرا یصرف را راهبر خوب

بروز احساسات مثبت یا منفی به هر توجیهی که بتواند به آن 

 ■ .بردیمپناه 

 

 

 

. 
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 «زنی در فصل پنجم» یادداشتی بر رمان 
 «مهناز رضایی الچین»«مینودخت دبیری»نویسنده  
 

 وارپروانه

نوجوان، ما را از مدرسه به خانه برمی یراو داستان: خالصه

وضع پریشان مادرِ پا به ماه باشیم.  گرداند؛ تا شاهد حال و

کورتاژ( نوزاد مرده و مرگ مادر شدن ) تکهتکههول و وال؛ با 

 ...ابدییمادامه 

 .کندیمدشمن، با حمله هوایی به مناطق مرزی جنگ را آغاز 

. محرومیت و فقر رو دیآیمو آوارگی به دنبال  هاخانهتخریب 

مِ جنگ شهرها، . ازدست دادن عزیزان، تداودهدیمنشان 

 را "رمان" یهاتیشخصنداشتن حق انتخاب...مسیر زندگیِ 

 دهد...تغییر می یکلبه

 

 ساخت رواییِ اثر:

داستان به قلمی روان نوشته شده است. نویسنده به خوبی و  

به روایتی بلند برآمده است.  یبخشنظمبا توانایی از عهده 

و در جریان  ودریمداستان با آهنگ و شتاب قابل قبولی پیش 

. مینو دخت دبیری قادر میخوریبرنم یاندازدستروایت به 

است تا آخرین کلمه رمانش، خواننده را همراه داستان نگه

آمد،  خواهدشیپدارد. خواننده مشتاق است که بداند؛ چه 

 هاآنو عواقب تصمیم و عمل  شودیمچه  هاتیشخصتصمیم 

 چه خواهد بود.

صفحه کتاب، خود را به داستان می بعد از خواندن اولین

رهنمون شود. قدرت  خواهدیمسپارید؛ تا به هر کجا 

 شودیمروایتگری نویسنده و انتخاب صحیح زاویه دید، سبب 

که مخاطب داستان رؤیا را باور کند و در پذیرش آنچه روایت 

؛ هیچگونه مقاومتی از خود نشان ندهد. این میزان شودیم

. توفیق نویسنده دیآینمه راحتی به دست همدلی با داستان ب

 را باید تبریک گفت.

است. وی افت و خیزهای  پردازداستانمینو دخت دبیری ذاتاً 

داستان را بدون از دست دادن تسلط روایی، مدیریت  یدرپیپ

 .کندیمو بازگو 

که مدیریت روایی؛ به ویژه در کارهای  دانندیم سانینوداستان

زه دشوار است. مینودخت دبیری، توانمندی بلند، تا چه اندا

. نکته گذاردیمدر تسلط بر روایت را، به نمایش  اشیذات

دیگری که به او یاری رسانده است؛ اینکه داستان از جنس 

خود اوست. مینودخت، تجارب زیستی خود را به نگارش در 

گشاید. در چنین و در زادبوم خود پر و بال می آوردیم

 چیز رنگی آشنا دارد. هوایی که مینو آنرا مولکولآسمانی، همه 

 

به مولکول به سینه کشیده است؛ هوایی که طعم خون دارد و 

 بوی دود...

 وشتهناقلیمی، بدین ترتیب -بومی یهاداستانوارهبسیاری از 

که؛ از داستان خود  برندیم. نویسندگانی دست به قلم اندشده

 قابِل تفکیک نیستند.

 

 اقلیمی:-یبومیات ارزشمندی ادب

 ارانیدهممینو دبیری؛ دخت کرمانشاهان، به نمایندگی از 

یمو شکیب مردمش را حکایت  رنجخود، داستانی آمیخته به 

. پیوندهای تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی؛ این مردم را کند

 داستان ساخته است.مانند هر تیره و تبار دیگر هم

وم خود هستیم و با آن معنا هر کدام از ما به نوعی وابسته زادب

دارد. با اعتراف  شهیر. مِهر فرهنگ مادری در جان ما میشویم

به این نکته که؛ هیچ فرهنگی بر هیچ فرهنگ دیگر برتری 

ندارد و در اصل؛ همه ما فرزندان جهان هستیم. به هرحال، 

از بد و خوب مادر خویش، او را عاشقانه  یپوشچشمهمه ما؛ با 

 .میداردوست 

، این "زنی در فصل پنجم " یاصفحه 580در سراسر کتاب 

راوی در -. عشق به فرهنگی که نویسندهشودیمعشق فریاد 

 آن بالیده و با شادی و غمش یکی شده است.

پانوشت وجود دارد؛ که بیشتر به: زبان، گویش،  351در کتاب، 

ها و ذکر رخدادها، اختصاص اصطالحات و بألخره معرفی مکان

اقلیمی، ازآنرو که ما را با فرهنگ ناحیه  یهاداستان. اندافتهی

کنند، دارای ارزش مضاعف هستند. این کتاب خاصی آشنا می

استان کرمانشاهان(؛ کشور )ما را با برخی مشکالت مردم غرب 

 .کندیمبه خصوص در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی آشنا 

خن به میان ( سواراشاره اگرحتی مختلف ) یهامکانراوی از 

 :آوردیم

کل داوود/ بقعه احمد بن اسحاق/ بیمارستان دویست  

تختخوابی/ مزار پنج ستاره ابدی/ سراب قنبر/ سرپل ذهاب/ 

کوره موش/ بازی دراز/ کرند/ سرخه دیزه/ کرند/ تاریکه بازار/ 

 خان/...تیمچه/ آبشوران/ چال حسن

 نمونه:

خودش را زیر چرخ  چیواپچیپبدن  آباداسالم-کرمانشاهجاده "

، با آن دشتیماه یهاذرتو  هاگندمپهن کرده بود.  هانیماش

و ریوهای  هاتانکگفتند و  آمدمانخوشپل آجری قدیمی 

 (359ص -)زنی در فصل پنجم "..."مرصادتنگه "سوخته 
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 از شرح و توصیف جزءنگرانه را ببینید: یانمونه

و ادویه و دارچین  ...میدان وزیری و نوّاب...بوی آهن گداخته"

و  "چال حسن خان"و سبزیجات خشک با بوی زُهم آبشوران 

 هالیبفلزی دسته چوبی و  یهاساجاطرافش را پر کرده بود. 

 (229-228ص )"...دیدرخشیمزیر آفتاب  هاکلنگو 

 فرهنگی و...: یهاتیشخصبردن از  نام-

 / محمد جوزی/ زهرا حاصلی/ امین شیرزادی/چالهچالهخلیل 

محمد رضا فتاحی/ فرنگیس حیدری/ هادی حدادیان/ بهمن 

 پرورش/ مهسا تیموری/ شامی کرمانشاهی/...

 ذکر رخدادها:-

قطعنامه پانصد و نود و هشت/ ورود موشک عراقی به هواکش 

پناهگاه پارک شیرین/ حمله هوایی عراق به دبیرستان پسرانه 

 کزازی و...

و  آمیزه فارسیتان )اسمطابقت گفتگوها؛ با گویش رایج در -

 کردی(:

 توچیدن/ وخمیزی/ بُر/ بِسان/ توپاندن/ دیدام/...

 کمک به روند تولید متن؛ به پشتوانه زبان و فرهنگ تبار کُرد:-

 ولیان بکِی لَه ورسایی مرِن/ منالگد حالی خاصه/... اگه

 (/...86ص ) یکُردمویه  (/104ص ) یکردشعر به زبان 

 ان کرمانشاهان:معرفی فرهنگ غذایِی است-

 / ترخینه/ کره کُردی/...یعلعباسکاک/ خورش خالل/ آش 

معمول در این استان  یهاکالماستفاده از اصطالحات و تکیه -

 کردنشین:

آفِرَت/ فیسو/ دِلِم دِر آد/ دوده گرفتن/ سَرَه خور/ وروره جادو/ 

گل به سر سرمان )اَ کیس رفت/ عیبت مُکنن/ خرِگ بی َو 

 …شدن(/

 :هانییآ-

پر از  شیهاگونهخون روی پیشانی بابا دلمه بسته و  "

)ص "اش...ریزهبود. سرِ پر از خاک و سنگ آلودگلشیارهای 

35) 

ر د تانهاهیس، باید هابچهبیاین جلو  "زد: مانیصدا عموزن..."

 "بیارین

 (56)ص ".نیابچهپدرتان بپوشه عیبی نداره ولی شماها  "...

 (219)ص "کُر شیرینم رو...دالِگِ عزیزم رو...رو... مرولهاَی  "

. به کنندیمکردها مراسم عزاداری را بسیار سنگین برگزار 

و روی خود را به  مالندیمشکلی نمادین؛ گِل بر سر و شانه 

. پوشندیموِی کردن(. یک سال تمام سیاه ) خراشندیمناخن 

د کنی را، در میان زنان کُرد سراغ مویه و شیون نیترسوزناک

 "روله رو"الواندن(. زنان در عزای فرزند یا عزیز در گذشته؛ )

 گویند و...می

 کوشش برای ایجاد مناسبات بینامتنی:-

بقره، زمر، رعد،../  یهاسورهاز قرآن مجید:  ییهابخشآوردن 

نوشته رومن ) ستفیکراز رمان ژان  ییهابخشاشعار موالنا/ 

 روالن(/ اشعار فروغ فرخزاد/...

 مشترک: یهانجر-

کاریِ جنگ بر جان مرزنشینان  زخماز  "زنی در فصل پنجم "

 .دیگویمو از پیامدهای ناگزیر و تلخ آن 

از دور معلومه...همه  هاشانتانکزودتر باید خالی بکنیم، "

 (92)ص "دارن فرار مُکنن...

و  یماهگوشو مشتی  "عقاید"مانده بودم بین دفتر شعر و  "

یم "...برگشتم پیش عمو: امیچوبندوقچه یادگاری...توی ص

 همان()"بیارم؟ خیلی مهمه. اینه شه

راه  یهاتوپدمپایی و  یهالنگهباز بود،  هاخانهدر بعضی "

)ص "...یاپارچه یهاعروسک پالستیکی.. یهانیماشراه...

93) 

یمو پتوها را از مردم  هاساکخسته و عرق کرده،  هاراننده "

یمیا روی سقف جا  هاخروسبد مرغ و و کنار س گرفتند

 همان()"...دادند

 (96)ص "...جاده...همش ریو و تانکه..."

 ودخکالهرا به سربازانی دوختم که سرهایشان در  میهاچشم "

قنداق تفنگ را چسبیده  انگشتانشانآهنی فرو رفته بود و 

 همان()"بود...

ای هکه از نظر گذشت؛ شرح و وصف یکی از پیامد ییهابخش

 یهاشهیرها و و داشته هایدلبستگجنگ است. کندن از 

خاکی دیگر کشاندن؛ به بیانی دیگر:  را به دهیدبیآس

 "ویالنی "خانمانی و آوارگی؛ آنچه در زبان مردم کرمانشاه بی

. قدری درباره این آسیب روانی وحشتناک، فکر ردیگیمنام 

 کنیم.

را به  "دیدن"فعل  که خواهدیممعلم از رؤیا  133در صفحه 

پاسخ بگوید.  تواندینمماند و کند. رؤیا درمی "صرف"عربی 

 "به معلم بگوید که او فقط؛ صرف فعِل  خواهدیمرؤیا دلش 

 را بلد است. "رَجَعَ

در این اشاره ساده، واقعیت بزرگی نهفته است: آوارگان جنگ؛ 

، حسرتی بزرگ در دل هایدلبستگعالوه بر رنج جدا شدن از 

داشتند. حسرت دوباره برگشتن به شهر و دیار خود. در این 

شرایط شاید تنها دلخوشی؛ مرور خاطرات گذشته باشد. زیرا 

به گذشته، متعلق  توانیمرا فقط  "آسایش"از این پس؛ 

آخه جایی که مه زندگی مُکُنم آب لوله کشی نداره،  "دانست.

بیرون خانم،  میریمتازه حمامم نداریم، ده پونزده روز یه بار 

 (146)ص "شم... ییشودست
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جنگ، آوارگان را به مهمانی فقر ُبرد؛ شهر و خانه امن و آرام 

بود. حاال باید به سختی، نداری و  افتادهبه دست دشمن  هاآن

 .دادندیممحرومیت تن 

. ما کشمیمگُل هم بکشم باز هم سیاه  اگرمن  دیگویم..."

 (155ص ) "هاست.قیما دست عرا خانهخانه نداریم...

فنری، صورت گرد و  یهاتخت...سرپل ذهاب، پریدن روی "

سیاه مامان، قهر و بگومگو سر ظرف شستن و  یهاچشم

ص ) "جاروکردن، چاقاله کش رفتن و زردآلو روغن خوردن و...

242) 

؛ شدیمنگاه مشتاق و لبخند مامان دیده  هاعکسدر تمام  "

زده بودم، وقتی که از زیر  وقتی بغلم کرده و من دست و پا

را نگاه کرده و زمانی که پول و سبد  مانیتنآبدرخت انجیر، 

درست  "ناهار ُمخوام زردآلو روغن "را دستم داده و گفته بود: 

زردآلوهای باغ می "بکنم، بدو پیش عمو یادگار...

 (261ص )"درخشیدند.

 بر روانخاطرات خانه و زادگاه، از سوی دیگر؛ تیغ تیز رنج را  

. زیرا دیگر از آن زندگی سراسر رنگ، خبری کشدیم "راوی "

 نیست. حس فقدان، همراه و مالزمِ یادآوری گذشته است.

شدگانی که در مناطق تحت حمله دشمن ماندند؛  خانمانیب

از سرپل ذهاب  اشخانوادهمتحمل شدند. رؤیا و  یشتریبرنج 

اف در دسترس . این شهر یکی از اهدندیآیمبه کرمانشاه 

 .شدیمدشمن بود و مرتبًا موشک باران 

و به دنبال آن است که  کندیمکرایه  یاخانهخانواده ناگزیر 

دوباره روی پای خود بایستد. به تصویری که از این خانه آورده 

 ، توجه کنید:شودیم

، به در و دیوار اشاره بودرعنا جمع شده  یهاچشماشک توی "

آجری گوشه حیاط و  پلهراهالخانه و با یهااتاقکرد، به 

یمکوچکی  یهاتکانبه آن  آنسفیدی که  یهایدرپشت

 یهاسوسک، به دستشویی که سیاهچال عمیقی بود با خوردند

گفت(...: ماندنمان به چه بابا )درشت، به در چوبی پوسیده و ...

 "ما گرفتیم؟ سخانهدرد مُخوره...اینم زندگیه ما مُکنیم، اینم 

 خاطرتیامن؛ آرامش و رفتهر نمادین آنچه از دست بطو

رخ داده است. شأن  "هبوط "بودن است. یکجور  خانهصاحب

 و منزلت از دست رفته است.

دشوار است. خانواده،  خانهاجارهو  هانهیهزتأمین  رشد و بلوغ:

دارد؛ خود را دوباره به ریشه دواندن وا می دهیدبیآسپاجوش 

 سخت بتواند سهمی از زندگی بمکد. بلکه از همین زمین

دنبال کار، نگران  رمیمبابا مَه دیپلممه گرفتم  "گفتم:  "

 (194)ص  "..."نباش

از؛ تصمیم و تالش در جهت بهبود وضعیت خانواده.  یانشانه

دشوار جنگ، بسیاری از مردم ما سرسختانه تاب  یهاسالدر 

کردند. آوردند و برای احیای زندگی؛ امیدوارانه تالش 

کوشیدند، یکبار دیگر قامت راست کنند و شاخ و برگ 

 بیفشانند.

 :کندیمراوی، آرزویش را بیان  199در صفحه 

 "...دوست دارم شاعر یا نویسنده بشم."

. فاصله گرفتن از انفعال و زندیم جوانهآرزو و امید، بار دیگر 

 رهسپار راه روشنِ زندگی شدن.

پنداریم؛ جنگ و مصائب ب اگراما دور از حقیقت است، 

فراهم کرده که همه به رشد  یازهیانگ، شرایط و زدگانجنگ

و شکوفایی بیندیشند و باغ سوخته، یکسره به دنبال دوباره 

 روییدن بوده است.

پس از آوارگی خانواده رؤیا؛ رفته رفته اعتیاد پدر به مواد  

 :را ببینید.( مردی که 212صفحه ). ردیگیممخدر، شدت 

 وزگاری معلم بوده است.ر- 

 با شعر اُنس و الفتی داشته است.-

 عاشق فرزندان و همسرش بوده است.-

... 

روانی، نداشتنِ روحیه استقامت، نداشتن یار و  یریپذبیآس

مرِگ خانواده ) یدگیدبتیمص، یآوارگ مرگ همسر(،)همراه 

برادر(، نداری و فقر؛ دستمایه تشدید اعتیاد پدر و پوکی 

رغم ؛ علیآوردینم. پدر تند باد را تاب شودیمن او درخت جا

قامت  تواندینمکند؛ و درک می داندیماینکه بسیار واقعیات را 

، زهر اعتیاد در رگ شودیم ترخمودهراست کند. او هر روز 

 بازد.و منش متعادلِ خود را در تاراج ناتوانی می دواندیم

تی پس از بدبختی سیاهکاریِ جنگ هنوز ادامه دارد و بدبخ

های امید، لحظه به . در چنین حال و وضعی، جوانهرسدیمباز 

 و... سوزندیملحظه در نفس آتشین جنگ 

را از نظر بگذرانیم. خانه عموی رؤیا؛  214اجازه دهید صفحه 

پس از آوارگی، هدف حمله هوایی ارتش  هاآننخستین پناه 

 ری در دل و جان. پیوند و دلبستگیِ دیگردیگیمقرار  "بعث"

شود. یک ضربه مهلک دیگر بر خانواده رؤیا گسیخته می

. خانه عمو، گور جمعی عزیزانِ رؤیا دیآیمخانواده رؤیا وارد 

کتاب را به دقت بخوانید. به  "زمستان "فصل  لطفاًشود. می

تمام تعلقات دوباره شکل گرفته و ترمیم زخم آوارگی و بی

 مادری، توجه کنید...

سر، با موهای مشکی و چشم و ابروی به هم ریخته از چند  "

 (219)ص "کردند...نایلونی نگاهم می یاسهیکداخل 
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پدر بیش از پیش، روح و روان خود را به فراموشی و ناامیدی 

 :بازدیم

رنگی بیرون زد. ...در را کمی هُل دادم، دود بدبو و کم"

 چمباتمه خراشش، او را که رو به دیوار گوشجیرجیر خشک و 

زده و قوز کرده بود به طرفم برگرداند که به محض دیدنم بلند 

سوخته گذاشت...زرورقش  یهاتیکبرشد و پاهایش را روی 

 (227)ص  "...بودکردهرا پشتش قایم 

که به  خواهدیمپدر از دختر بزرگش  236در صفحه 

 خواستگار جواب بله بدهد:

باید بری پیِ  یعنی چه؟ آدینمتو غلط مُکُنی، خوشم  "

زندگیت...دیه پدری نیستم که ستون خانه باشه...تو را به روح 

 "بفهم... مرگتجوانمادر 

. پدر کندیم تریکاربدبختیِ اعتیاد، فشار تنگدستی و فقر را 

و از درون،  شودیمهمچنان از فردیت قابل احترام خود دور 

برای تعریف را  هاقدم. در مقابل، رؤیا اولین دیفرسایمخود را 

 دارد.فردیت مستقل خود برمی

. نندینشیمخود  یدستیتهخانواده دور سفره  251در صفحه 

 :دیگویمپدر 

مُخواین ایی دو پاکت  اگهچه بکنم...برم دزدی؟  نیگیم "

پنهان به؛ مخارج اعتیاد( نکشم، هر چی  یااشاره)سیگارم 

 (251)ص  "...خورهامفتهست بریزم تو حلق شما 

و به کاری از سرِ  دیپویمبا پدر  ناهمسورؤیا در راستایی  اما

و  هانهیهز. کاری برای جواب گفتن به زندیمپختگی دست 

برداشتن باری از دوش خانواده. تو گویی حامی و 

. لطفًا به نوع اندکردهپدر و دختر(، جا عوض ) شوندهتیحما

هچارو  لالعمعکسو نوع  "نداری"نگاه پدر و دختر به موضوعِ 

 دقت کنید. شانیابی

صبح روز بعد، رؤیا کارش را در مغازه آقای بهرامی شروع می

کند...و با اولین دستمزد؛ یک کیلو برنج و دو کنسرو لوبیا 

 .آوردیمو به سفره خانواده  خردیمچیتی 

گسترده  بارانبمبهمچنان جنگ است و اخطار عراق؛ برای  

عنا( به جبهه جنگ فرستاده شده همسر ر)ادامه دارد. ابراهیم 

 است...

یمسنگین از اتفاق دیگری است. آنکه دستمزد  259صفحه  

، آنکه در این حال و وضع هم، درآمدی دارد و دستش به دهد

از  سوءاستفادهآقای بهرامی(، به دنبال ) رسدیمدهانش 

است. نظرگاه و قصد این انسان پلید،  یتنگدستگرفتاران 

و شیطانی است؛ زیرا بهرامی، دشمن آنسوی  زیانگهولبسیار 

که  داندیممرز نیست. بهرامی، فرزند همین زادبوم است. او 

جنگ هستند. آسیبی درونی و  دهیدبیآس اشخانوادهرؤیا و 

 برونی؛ چندبعدی و دهشتناک.

ارتش بعث عراق( )دشمن  یدرپیپشهر در معرض اخطارهای 

و خانه خود هستند.  است و مردم در حال گریختن از شهر

وضعیتی است که مردم در خانه خود هم امنیت ندارند. در 

آفرت آتش بر جگِر  خواهدیم!( ) یخوداین وضع، یک 

نماد آینده بارآور، نماد زایش و ) سالتازهآفریننده(؛ دختری )

یمرویش؛ چیزی از جنس خاک و سرزمین( بیفکند. بهرامی 

 حرمت رؤیا را بشکند. خواهد

 ردیگیمدر این ماجرا؛ فردیتِ شرافتمند خود را به دندان رؤیا 

 .بردیمو از معرکه بیرون 

، سنگ و خاره خاک ناهموار را کنار بزند و از نو خواهدیماو  

تجربه معنادارِ ناامنی و )آمده جوانه بزند است؛ اما آنچه پیش

اجتماعی(، سبب عقب  یهابیآسمواجهه چهره به چهره با 

راه این است که بار خود را به  نیترآسان. شودیمنشینی او 

تا به گفته  دهدیمشانه اَمنی بسپاری. رؤیا به همسری تن 

 "از این وضع نجات پیدا کند."خود: 

امن؛ برای سر نهادن  یاشانهناگفته پیداست که او به دنبال 

 نهیهزاست. مردی که در مقابل برآوردن نیازها و تأمین 

نکند و او را به حقارت  یدرازدستجان رؤیا  زندگی، به روان و

 نکشد.

آقای بهرامی، رؤیا را از  یهاگفته؛ تداعی 274در صفحه 

یمآخرین تردیدها؛ برای تن دادن به همسری احمد، عبور 

 .دهد

اندک هم فرو  خانهاجارهشده، در تأمین  خانمانیبخانواده 

ز جنگ حاصل ا یهایسامان. گستردگِی بی سر و استمانده 

به حدی بود که؛ زیر پوشش و حمایت گرفتن همه، عمالً غیر 

برای اسکان موقتِ بسیاری از  ییهامکانممکن بود. 

، محدود هامکاندر نظر گرفته شد. امکانات این  زدگانجنگ

 به رفع حوائج اولیه بود...

اینکه تصور کنیم، در آن دوران همه مردم با آسیب دیدگان 

، حقیقت ندارد. در این اندداشتهنه جنگ برخوردی همدال

 ؛بهااجارهنیز صاحبخانه، فشارهای مداوم خود را بر سر  "رمان"

 .کندینماز خانواده رؤیا دریغ 

 دهزشتابچاره  راهازدواج رؤیا با مردی که از گِل او نیست، یک 

است. در زمانی کوتاه نادرست بودن این تصمیم، معلوم می

دیگر میخ شود.  عد باید به چارچوب آدمیشود. رؤیا از این به ب

نظر و تصمیم، از آن مرد است و حرف و حکم همان است که 

 (. در صورت سرپیچی رؤیا؛ 287)ص  دیگویماو 
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فحش و کتک او را به اطاعت مجدد، وا خواهد داشت. در 

در  است و شدهدیگر گرفته  کباریزن( ) نیزمنگاهی نمادین، 

به تعبیری؛ در  و شودیماو ظلم  معرضِ درازدستی است. به

است. همسر زورگو، رؤیا را از دیدار با  یکوبچکمهمعرض 

احمد(، توجه ). همسر رؤیا کندیممحروم  اشیپدرخانواده 

که روح آسیب دیده زنش، تا چه حد به این دیدارها  کندینم

 نیاز دارد.

ن که؛ ذات احمد را سیاه نشا افتدینمنویسنده به این گمراهی 

در احمد، خوب است. مثالً اینکه؛ او  هایژگیوبدهد. بعضی 

تا دیگران، همسرش را به بهانه نداشتن  ندیبینمسزاوار 

 (.298ص )سرزنش و خوار کنند  "جهاز"

 یِریپذشکلاحمد از سنگ نیست. احمد دیو نیست. نوع 

 آورد. جایگاهفرهنگی اوست که مشکل به بار می-جنسیتی

ردان و زنان در خانواده و جامعه؛ خوب تعریف شده برای م

 یِ اندازپوستاست که مورد بازنگری قرار گیرد. شاید وقت 

فرهنگی فرا رسیده باشد. گناه رفتار دور از عقالنیت احمد 

سرکوب و کتک زدن همسر(، تنها به گردن او نیست. در )

 خواهیم گفت. ترشیباینباره 

است.( را باردار  بودهتاره نام مادر رؤیا س) گرید یاستارهرؤیا،  

زندگی -. جانمایه و درخشش امیدی که از بازی مرگشودیم

...و شودیمامان شهر( به سالمت گذر داده بی بارانبمب)

سپس؛ درخشیدن ستاره در آسمان دودزده و بالیدنش بر 

 زمین خونرنگ شهر...

؛ آژیر...خون...گلوله. گاز را خاموش کردم و با آمدیمصدا "

 (313)ص  ".هاپلهره دویدیم زیر ستا

در همین صفحه، شرح و توصیفی تأثیر گذار درباره لحظات 

هول و اضطراب آمده است. لحظاتی که رؤیا و ستاره، هراس 

. راوی، مرحله هشدار گذرانندیمحمله هوایی دشمن را از سر 

کند؛ ترس از اینکه آن اتفاق بد )انفجار ذهنی را تجربه می

ین انگیزتراو و به دخترش نزدیک باشد. وحشت بمب( به خانه

؛ تا هشدار دهد شودیم، در ذهن رؤیا تداعی و مرور رهایتصو

 و انگیزه کوششی باشد در جهت حفظ حیات.

کرد؟ در جنگ هیچ پناه  تواندیمانسان در چنین وضعی چه 

تپه "امنی وجود ندارد. همچنان که پناهگاه تجهیز شده 

ردم را در پناه نگاه دارد. دشمن هم، نتوانست م "شیرین

خودی ناشناس  یِهایخودمتعدی، اینبار دست در دست 

را به خاک و خون  یپناهیبو  یگناهیببود؛ تا  گذاشته

 را بخوانید.( 337و  336و  335 یهاصفحه)بکشاند...

 .کندیممینودخت دبیری در کتابش، از این جنایت جنگی یاد 

ب به جایی از شهر، ترک برداشتن رؤیا در مقابلِ؛ برخورد بم

نشان  یالعملعکس، چه هاشهیشو خرد شدن  اشخانهدیوار 

و مانند اعالمیه مرگ به دیوار می کشدیم؟ جیغ دهدیم

توصیف بسیار مناسب حال( درست به این دلیل که؛ ) چسبد.

 ، ناتوان است و درمانده.افزارجنگانسان در برابر جنگ و 

 اردوگاه. به توصیف کندینمتمان ، حقیقت را ک"رمان"

نگاه کنید. سرمای  319چادرهایی در کنارِ شهر( در صفحه )

فصلی و نامناسب بودن امکانات اولیه در  یهابارشزمستان، 

 ؛ به نسبت تعداد افراد سُکنی یافته...هااقامتگاهاین 

عمومی،  یهاییدستشوشرح و توضیحِ شرایط غیربهداشتی 

است. نویسنده با وفاداری به واقعیت؛ آمده  320در صفحه 

رؤیا آنچه را به  .کندیمبیان  یپوشچشموضعیت را بی هیچ 

 .کندیمتجربه درآورده، جزء به جزء، گزارش 

روش مواجهه مینودخت با واقعیتِ زننده و نازیبا؛ در سبک 

نبوده است. مینودخت با  سابقهیبکرمانشاهی،  سانینوداستان

 .کشدیمواقعیت ناخوشایند را به تصویر صداقت تمام، چهره 

پیش از این، به روند رشد شخصیتِ رؤیا اشاره کردیم. تجربه 

دمخور شدن با قرآن )مادری و نیز غنا یافتنِ زندگی درونیِ 

کریم و اُنس بیشتر با مطالعه؛ به ویژه شعر( رؤیا را در ادامه 

کته ن. به کم و کیف این رشد کاری نداریم؛ مینیبیم "رمان"

 آن است. یریگجهتمهم مسیر و 

، به خودی خود بار مثبت دارد؛ اما "رشد"هر چند که واژه 

به روندی بیمارگونه  تواندیمکه در عمل، همین واژه  میدانیم

 اشاره داشته باشد.

و  هاتیمحدوددر شخصیتِ رؤیا؛ با وجود تمام موانع،  

رسیدن ، عزمی ستودنی برای خواستن، رفتن و هایگرفتار

میل او، زمینه برای رسیدن  رغمیعل اگر. حتی شودیمدیده 

به باالترین حد رشد فراهم نباشد. مسیر رشد او، یک مسیر 

 روشن است.

 :یشناسمردمجنبه 

 یهاپژوهش، فرصتی برای "زنی در فصل پنجم" رمان 

احمد، رؤیا را؛ به  327. در صفحه آوردیمفراهم  یشناسمردم

، افتادن و پرت شدن بچه از بغلش، زیر مشت جرمِ لیز خوردن

ی راض اشبچه. در حالیکه هیچ مادری به افتادن ردیگیمو لگد 

 نیست و این اتفاق کامالً ناخواسته بوده است.

نوع رفتار متقابل مردم؛ در اقلیم خاص و در اَشکال مختلفِ 

مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد. رفتار  تواندیموابستگی، 

زن و شوهر/ صاحبخانه و مستأجر/ مردم آسیب دیده   :متقابلِ
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از جنگ و مردمی که هنوز حاشیه امنیتی دارند/ والدین و 

 فرزندان/...

اقلیمی؛ ساخت فرهنگی یک جامعه را معرفی می-آثار بومی

اجتماعی افراد را، در آن بافت فرهنگی  یریپذشکلکند و نوع 

، عالوه بر این "جمزنی در فصل پن "دهد. در رمانِ نشان می

موارد؛ مشکالت خاص مرزنشینان نیز قابل توجه و بررسی 

 است.

یی گو کهشیوه برخوردِ احمد در برخورد با رؤیا، به نحوی است 

ر بیند. دخدمتگزار می یابردهاو زنش را؛ نه یک همسر، بلکه 

این چارچوب وظیفه زن این است که؛ فرزندِ مرد را نگهداری 

 نیترکوچکپرورش دهد. در ذهنیتِ احمد، کند و به درستی 

خطا در بجا آوردنِ وظیفه تعیین شده، مستحق مجازات 

سخت خواهد بود. در ذهنیت او؛ دلبستگی یکسان زن و مرد 

 .شودیم گرفتهبه فرزندشان، نادیده 

در همین بافت و زمینه فرهنگی، یکی از وظایف تعیین شده 

ت...پس احمد به جبهه برای مردان؛ دفاع از خاک و ناموس اس

؛ تا با دشمن متجاوز بجنگد و او را از خاکِ مقدس، رودیم

 بیرون کند.

، طرز تلقی احمد راجع به زنش، به خوبی نشان 343در صفحه 

 داده شده است. اجازه دهید صحنه را با هم مرور کنیم:

و از  فشاردیم. مرد مچ دست زن را گرددیبرم...زن به خانه 

اعتراف کند!( کجا بوده است. بالفاصله )که بگوید  خواهدیماو 

که؛ زن بدون اجازه او حق نداشته به هیچ  کندیمهم یادآوری 

مه در حالی است که رؤیا برای نماز خواندن به اینهکجا برود. 

مسجد رفته است و نکته مهم اینکه؛ رؤیا عاقله زنی است که 

 نشده. پیش از این از او هیچ رفتار خالف اخالقی دیده

...تو فقط وقتی ": دیگویمهمسر رؤیا( )احمد  333در صفحه 

که رو  ": دیگویمو رؤیا بالفاصله  "زن خوبی هستی که...

 ".دانمیمحرفت حرف نزنم، 

پیوند بین رؤیا و احمد، مبتنی بر همدلی و همداستانی نیست. 

ارتباطی به دور از تعادل و موازنه. مناسبات بین همسران )!( 

. یکی از ابدییمنین حالتی، تعریف بسیار محقری در چ

است و دیگری تحت قیومیت. این  اریاالختتامطرفین؛ قیم 

تا مرز اسارت یکی از طرفین )زن(  تواندیمرابطه دور از تعامل، 

پیش برود. بدیهی است که در چنین وضعیتی قدر و ارزش 

 گردد.زن، پایمال می

 :کندیمراوی با خود زمزمه 

 (329)ص  "رابطه تاریکند... یهاچراغ..."

 

 نوع ادراک واقعیت:-

منعکس در کتاب، شکلِ  یهایرسازیتصونوع تشبیهات و  

. نوع تعبیر دهدیمرابطه راوی با واقعیات پیرامونش را نشان 

که؛ آنچه در اطراف او رخ داده،  دیگویمرؤیا از واقعیت، به ما 

روان او را تحت تأثیر  تا چه میزان در ذهن او جا باز کرده و

فردیت ما را، رو کند.  تواندیمقرار داده است. نوع تشبیهات، 

 نگاه کنید:

کودک( بیدار  یهانفس) شیهانفس...با بوی دهان و "

 (339ص )"شدم.

بیدار شدنش را به شکل دیگری گزارش کند.  توانستیمراوی 

 به چند نمونه توجه کنید:

 "ستاره کوچولو بیدارم کرد. "

را به سر و صورتم کوبید و بألخره بیدارم  شیهادستبچه  "

 "کرد.

... 

ممکن برای بازگو و  یهاشکل؛ تنها نمونهچند  نیا نکته:

 هر چند ساده( نیستند.)تعریف کردن یک اتفاق 

نوع تعامل رؤیا با محیط و اختصاصاتش و نیز نحوه درک و 

. موضوعی دریافت او از آن، دارای اهمیت و درخور توجه است

. این ویژه بودن، خود گرددیمکه سبب گزارشی ویژه از ماجرا 

واژگانی نشان  "همنشینی "و  "جانشینی "را در دو محور 

. به تعبیری؛ فرد همه چیز را به رنگ ذهن و روان خود دهدیم

 .آوردیدرم

 :میخوانیم 340در صفحه 

 رکه پناهگاه را منفج یبمب، مثل فروش...دست مرد پرنده 

را آویزان سقف و در و دیوار قفس کرد. قفسه  هاپرندهکرد، 

کف قفس  زنانچرخو پرهاشان  رفتیمباال و پائین  شاننهیس

 "نمخوام احمد، گناه دارن. ". رویم را برگرداندم:افتادیم

ر روح ، ب"تپه شیرین"تأثیر مخربِ برخورد موشک به پناهگاه 

 .شودیمتکرار  و روان رؤیا؛ در هر فرصتی بازآوری و

 دیگر: یانمونه

بهش عادت کردم تا عاشقش باشم...یه جور اهلی  ترشیب "

 (339)ص "شدن که اصالً دوستش ندارم.

. معنی خواندیمو  خواندیم این طرز نگاه، ویژه رؤیا است. او

. هر چه تجربه خوانشی او بیشتر فهمدیمرا  "اهلی شدن "

. دانایی او شودیموسیعتر ؛ محدوده درک و دریافت او شودیم

تا به درک بهتری از خود  کندیم کمک ،اشیذهنو معلومات 

 و از واقعیت پیرامون برسد.

 و بر  کندیمکه خواندیم؛ رؤیا نوع رابطه را معنا  یانمونهدر 
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. او در حال تغییر مدام است و روندی رو به گذاردیمآن اسم 

یر درونی او، همسنگ میزانِ تغی اگر. حتی کندیمرشد را طی 

 و متناسب با استراتژی برخوردش با واقعیت بیرونی نباشد.

پس تحرک و تغییر در زیست درونی رؤیا، بسیار جلوتر از 

زیستِ بیرونی اوست. چرا که؛ در عمل عوامل محدود کننده 

و سبک  یشیاندمصلحتبسیاری او را احاطه کرده است. 

 ه کنیم.مدام او را هم اضاف یهاکردنسنگین 

؛ اما همچنان، به پیروی از راه و رسم خواندیم "فروغ "رؤیا  

. پس او شخصیتی دهدیمسنتی جامعه خود ادامه -اقلیمی

و عاقالنه  داردیمنگههنجارشکن ندارد. رؤیا جانب احتیاط را 

 نیترمشخص. کندیمو گام به گام به سمت اهدافش حرکت 

او از خواستش دست  ویژگی در فردیت رؤیا؛ مداومت اوست.

 .داردیبرنم

 بر آنچه رؤیا پشت سر گذاشته، مروری داشته باشیم:

، جنگِ هنوز در جریان، خانوادهفقر، وضعیت از سامان افتاده 

به بار آمده، نداشتن حق انتخاب  یهایسختو  هاتیمحدود

 ترتنگدختر جوان( تنگ و )و ناچاری را بر رؤیا  و...حلقه فشار

راه برای سبک کردن بار  نیآسانترألخره؛ به . او بکندیم

تصور عمومی هم همین ). تصور رؤیا دهدیمخانواده، تن در 

است.( این است که پس از ازدواج؛ خود او نیز مأوای گرمی 

خواهد داشت و زندگی بدون مضیقه مالی را تجربه خواهد 

کرد. رؤیا در این مرحله از زندگی خود؛ بر اساسِ الگوی سنتی 

. او به خواستگاری که دستش کندیم، رفتار "زن"معه از جا

. این ازدواجِ خالی از دهدیم، جواب مثبت رسدیمبه دهانش 

و معلوم نیست که در این  ردیگیم، صورت "عشق "مفهوم 

فردی هم را  یهامحدودهمعامله اجتماعیِ مرسوم؛ دو طرف 

 تا چه اندازه محترم خواهند شمرد.

ناشی از  یهاتیمحدود؛ رؤیا بین پس از شروع زندگی

نوِ خود، دست و پا  یهادگاهیددر ازدواج( و )مناسبات سنتی 

 .زندیم

را ببینید. رؤیا؛ از سویی باردار فرزند دوم  345و  344صفحات 

را به دنیا  اشیواقعکه خود  خواهدیماست و از سوی دیگر 

 بیاورد.

ماد حمایت و ؛ نتوانستیمکه مطابق با تلقی عامه،  "پدر"

پشتیبانی از فرزندان باشد، روز به روز بیشتر به مواد مخدر 

و در این مسیر بدفرجام خود را هر چه بیشتر،  شودیموابسته 

در اینباره؛ رؤیا را  اشیسرافکندگ. احمد به سببِ دیفرسایم

آنکه بتواند (. پدر رؤیا، عاقبت بی344ص ) کندیمسرزنش 

 و خانه را عملی کند؛ به آخر خط  رؤیای بازگشت به زادگاه

 

 .بنددیمو چشم از جهان فرو  رسدیم

احمد(، الزم ندیده است که رؤیا، ارتباطش را با ) گراسنتمرد 

خانواده پدری حفظ کند. باز هم، کفه ترازو به نفع مرد سنگین 

سرشکسته نبودنش( و نیاز مبرم )است و بین اسم و رسم مرد 

یما خانواده پدری؛ آنچه مهمتر تلقی عاطفی رؤیا به دیدار ب

؛ تا ماندیم، اولی است. رؤیا از دیدار عزیزانش محروم شود

بألخره و به قیمت سرکوفت و سرزنشی دیگر، موفق به وداعِ 

 ...شودیمپدر  جانیببا جسمِ 

؛ چون زن در جامعه سنتی، نه آزاد رودیمو  دیآیمفکر طالق 

بق الگوی آشنای دیگر؛ بسوزد است و نه مختار. ناچار باید ط

ص ) اطاعت کند. "قلدرخان"( و همچنان از 354و بسازد )ص 

355) 

فرهنگ نواحی  یهایناهنجارپژوهش درباره هنجارها و 

اندیشی منجر شود. به بازنگری و چاره تواندیممختلفِ ایران، 

اقلیمی؛ در ایجاد زمینه برای -ادبیات بومی یهاارزشیکی از 

است. مینودخت دبیری  شناسانهبیآسهای ررسیمطالعه و ب

 انجام داده است. یاارزندهخدمت 

 مفهوم عشق:-

؛ تغییر و "زنی در فصل پنجم "موضوع دیگر درباره رمانِ 

در ذهن رؤیاست. عشق در دیدگاه او  "عشق"تحول معنای 

 .کندیمچهره عوض 

اه عشق به زادگ <----مادر از دست رفته()دلبستگی به ریشه 

ی مرد)داشتن عاطفه نسبت به همسر <----پشت سر مانده()

دل  <----عشق به فرزند<----.(کندیمکه تأمین معاش 

دوست داشتنِ  <----قرآن و ادب()دادن به جهان معنا 

اُنس و الفت  <-----را ببینید.( 535صفحه )محبوبی واال 

 <----رفتن به سمت ژرفای معانی() بیشتر با قرآن کریم

---همکاری با شیرخوارگاه() یدن به نگاه مادرانهوسعت بخش

چگونگیِ عشق در ) عشق گانهسهیافتن به راز دست <----

 آورده شده است.( 501صفحه 

که رؤیا  دهدیمنموداری که از نظر گذشت، سیری را نشان 

؛ سیری منجر به درک مفهومی وسیعتر و گذاردیمپشت سر 

 ."عشق"واالتر از 

 (:514ص ) شودیماهی دچار حالی شگفت ...رؤیا، در سحرگ

 وندرآن ظلمت شب آب حیاتم دادند...

 "و نوعی  " ییتمنایب "( به 517و بألخره، )صفحه  

چه که این کشف و شهود باعث  اگر. ابدییمدست  "وارستگی

را فراموش  اشیزندگتا؛ رؤیا اهمیت حفظ تعادل در  شودینم

 ی رؤیا را؛ تولد دوباره اوشاید بتوان این مرحله از زندگ کند.
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 لاست و فهم او از مساِئ تربالغانهتعبیر کرد. استدالل ذهنی او  

نه وابستگی، رهاییه نه  هیبستگدل...عشق " :ترقیعم

 (525ص )"اسارت...

که  سانآنسرد کن  یارب این آتش که برجان من است "

 (530ص )"کردی بر خلیل

یمرِ عشق، به این درک کلنجار ذهنی و روحی رؤیا؛ با اسرا

 :انجامد

 امدهیدوبه سویت این چنین  اگر "

 (530ص )"به عشق عاشقم نه بر وصال تو

 

 پرده آخر:

رسیدن. اولین  یهافرصتآخرین فصل داستان پُر است از؛ 

کتاب رؤیا به چاپ رسیده است و دفتر کاری متعلق به خود 

 دارد که؛ با مساعدت احمد برپا شده است.

 رسدیم "توکل"رؤیا به شکلی از  550و  549 یهاصفحهدر 

 .کندیمو مخاطب به خوبی؛ حس سبکباری او را حس 

 

 دو پیشنهاد برای بازنگری در داستان:

شعری از کتاب تازه نشر شده رؤیا آورده شده  546در صفحه 

 است:

 خواهدیمکه دلم یک جرعه خدا  هاستسال"

 اهدخویمنور و هوا و اندکی دعا  یاذره

 دیوارند هاپنجرهکه همه  جانیا

 خواهدیمیک روزنه از جنس هوا 

 هاسترنگجایی که سیاه برترین 

 خواهدیمیک دل سپید نه از رنگ سیاه 

 هاشبکه در اوج سکوت  هاستسال

 "...خواهدیمدلم آوا و طنین ربّنا 

شعری است و خوب  یهازهیممو  هامؤلفهاین نوشته؛ فاقِد 

اپ بعدی کتاب با شعری مستحکم جایگزین است که در چ

شود. شعری که بتواند توقع مخاطب را نسبت به بلوغ همه 

 جانبه رؤیا جواب گوید.

داستان و ختم به خیر شدن همه  نانهیبخوشپایان بسیار  

امور نیز، بهتر است مورد تجدید نظر قرار گیرد. زیرا این پایان 

 ...کندیممتزلزل ؛ مبنای رِئال رمان را انهیگراآرمان

)شاید در مجال دیگری؛ به چرایی این پیشنهاد و انواع 

 پایانبندی بپردازم.(

بیش از آنکه یک  "زنی در فصل پنجم"با این تذکر که: 

 خودنوشت است. یانامهیزندگباشد؛  "رمان"

؛ نمایش کندیمدیگری که در این کتاب، توجه را جلب  نکته

رؤیاست. پروازی به سمت  از پیله درآمدن و شروعِ پروازِ

 روشنی.

 

 بندی و حرف آخر:جمع

را به یاد بیاوریم. رمانِ  (1980-1896) اژهیپژان  یهاآموزه 

 یهاپلهکه رؤیا چطور  دهدیمنشان  "زنی در فصل پنجم "

ذهنی خود را  یهاطرحواره؛ چطور کندیمرشد فردی را طی 

ِی سازگارکردن و اینکه؛ چطور مدام در پ گذاردیمبه آزمایش 

ست پویایی شک و تطبیقِ درک خود با سیر وقایع است. یکجور

آنکه موانع  رغمِیعل. او کندیمناپذیر، شخصیت رؤیا را تعریف 

بسیاری بر سر راه رشد او وجود دارد؛ از  یهامزاحمتو 

یبرنمشناخت خود، دست  یهاسازهمدام به  یبخشسامان

 ...ریذناپیخستگ. وجودی بالنده و دارد

که؛ با  مینیبیمبه وضوح  "عشق"در مسیر درکِ مفهوم  

استداللی چند وجهی  ، تفکر تعمیمی وریپذانعطافذهنیتی 

نی مبت یِزنگمانهروبروییم. رؤیا در مواجهه با وقایع، دست به 

ذهنی او  یهااندوخته. و هر چه بر زندیمبر سنجش و قیاس 

رتش در برخورد با و بصی یاریهوش؛ میزان شودیمافزوده 

 .شودیمنیز بیشتر  یزندگمسائل جاری 

 ،"عشق "مفهومی به وسعِت  با روانِی رؤیا؛-در کلنجار روحی

یمشاهدیم که چگونه امکانات و ابعاد مختلف آن را از نظر 

 .کندیمو محدوده هر امکان را بررسی  گذراند

 ، مطابقت، ایجادِ یسازهمسانرؤیا به طور مدام؛ به دنبال 

 مانند و باید واقعیتسازگاری و تعادل است. زیرا امور ثابت نمی

آنچه  رغمیعلدگرگون شونده را تا حد امکان، مدیریت کرد. 

در زندگی مشترک گذشته، رؤیا تالش دارد که؛ احمد را 

و از جاده  کندیمبفهمد. رؤیا، رفتار احمد را عادالنه قضاوت 

اتِ ژان پیاژه؛ رؤیا در . به اعتبارِ نظرشودینمانصاف خارج 

را پشت  "از خود به در آیی "تداوم روند رشد خود، مرحله 

 گذارد.سر می

یروان -بالندگی و بلوغ عاطفی سازنهیزمتجارب بیرونی رؤیا،  

 ابدییم؛ زیست درونی رؤیا غنا گذردیم. هر چه شودیم اش

 تفکر انتزاعی(. او) شودیمو قدرت تحلیل و تبیین او بیشتر 

و جهانی وسیعتر را در  ابدییمنگریِ ناب دست به نوعی درون

 .کندیمخود کشف 

گردد و فردیت نتیجه اینکه؛ او یکبار دیگر به خود باز می

خود را زندگی کند.  خواهدیم. دیجویممستقل خود را باز 

 این بازگشت به خویش؛ مرحله دیگری در روند رشد اوست.
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. سپاردیمه؛ او در کرانه دیگری راه اما درباره احمد باید گفت ک

اعی اجتم یریپذنقشنشانه؛ درجا زدن در پله  شتریبرفتار او 

ده ش ینیبشیپاست. هر چند؛ طی این مرحله در روند رشد ما 

مسیر روبه پیش رشد را  تواندیماست؛ اما ماندن در آن؛ 

دیدگاِه ) دگاهیددو  یسازهماهنگمتوقف سازد. احمد در 

ینممسرش( مشکل دارد. یا این توان را ندارد و یا خودش و ه

، جایی برای خواست دیگری در دیدگاه خود باز کند. خواهد

جامعه مردساالر؛ باید و نبایدهایی را برای دستیابی به اهداف 

آورد. تمام و به اجرا در می کندیمو خواست خود، تعیین 

 دارد. نگهتالش احمد این است که؛ زن را تحت فرمان خود 

. زن، کودک را رساندیمنوع نگرش احمد او را از جزء به جزء 

ناخواسته( بر زمین انداخته، پس  گمانیبهرچند ناخواسته و )

باید او را کتک زد و به او فهماند که دیگر خطا نکند و راهوار 

ندارد. قادر نیست این اتفاق را  ریپذگسترشباشد. احمد دید 

ادراک  تواندینمو تحلیل کند،  از نظرگاهی وسیعتر ببیند

واسطه خود از وقایع را گسترش دهد. تفکر او؛ به قواعد بی

محدودی منحصر است. در فعالیت ذهنی او، جایی برای چند 

؛ ردیگینمو چون نیست. او امکانات و احتماالت را در نظر 

و قیاس در کار او نیست. به همین  یامرحلهاستدالل چند 

 تارش؛ نه عادالنه است و نه پذیرفتنی.دلیل قضاوت و رف

زبانی احمد و رؤیا، ناهمسانیِ آشکاری نشان -رشد اندیشگی 

. آیا در این عقب ماندن، همه تقصیرها متوجه احمد دهدیم

 است؟

؛ مرد باید یریپذجامعهپاسخ خیر است. در الگوی سنتیِ 

زندگی را یک تنه به دوش  یهانهیهزخانه باشد و بار  آورنان

ن . ایاندکنندهبکشد. زن و فرزند در این الگو؛ صرفاً مصرف 

. میداریماست که درباره پسران خود روا  یاشدهظلم کتمان 

بسیاری از پسرانِ ما؛ با سن کم و به قیمت محرومیت از 

؛ در فضای هاآن. فردیت شوندیمتحصیل، به بازار کار پرتاب 

تعامالت کاسبکارانه، بازار و در جریان  جوشدرهمو  بزرگتریب

 و... افتدیماز ریخت 

ید را چگونه با هاآنپرسش این است که؛ تربیت و رشد و بلوغ 

 تعریف کرد؟

فرهنگی -ذهنی یهااندوختهاحمد تا پایان داستان درگیرِ 

، با کندیمرها باشد. رؤیا قصد  هاآناز  تواندینمخود است و 

حرف بزند؛ اما  عشق()او از بلندترین معنای زندگی بشری 

که پاسخ احمد؛ از قاعده داندیم. رؤیا ردیگینممکالمه شکل 

، فراتر نخواهد بود. به همین اشیقبلهای محدود و جزمی 

 نظر کند.از گفتگو صرف دهدیمدلیل، ترجیح 

رؤیا در مسیرِ واقعیات نو شونده و کشف و شهود خود، پیش 

. کندیمی احمد باز به رو یاچهیدرو الجرم حضور او؛  رودیم

نظر از اینکه؛ احمد قصد نگریستن به منظره واقعیات صرف

 ممکن را داشته باشد، یا نه.

رؤیا و احمد، نکته دیگری هم قابل توجه  وارِنمونهدر زندگِی  

. شودیمو زن کتک خوردن را پذیرا  زندیماست. مرد کتک 

رفتاری و  یهاگرههیچیک برای؛ برخورد با مشکالت، 

ه ، کانداموختهینتعارضات موجود در زندگی مشترک، مهارتی 

به کار ببندند. به ویژه رؤیا، مرتباً دست به آزمون و خطا 

زند؛ بلکه مانعی برداشته شود و راهی باز شود. این مشکل می

 تربیتیِ جامعه ماست.-فرهنگی

؛ در میشویمبرشمرده  بزرگسالحرف آخر اینکه بسیاری از ما 

ار و و رفت میافروماندهپله پله رشد و بلوغ خویش  حالیکه در

 تعامل اجتماعیِ بالغانه نداریم.

ساله مینودخت دبیری نازنین،  هفتشایسته است؛ از تالش 

 ، صمیمانه قدردانی"زنی در فصل پنجم"برای نوشتنِ کتابِ 

 کنم.

 رمیگیمبه شهرم برگردم، جشن  اگر

 باران خواهم کرد ستارهرا  امخانهو 

 گشتهگمهم تو نیز محفوظ است؛ نازنین س

 را شانیچاقو پوشچکمهاکنون جالدان 

 ؟ندیشویمدر کدام نقطه الوند 

 ■("زنی در فصل پنجم "از کتاب) 
 کتابنامه:

 1398 -نشر روزگار -مینودخت دبیری -زنی در فصل پنجم-

 نشر نی -زینت توفیق -ژان کلود برنگیه -گفتگوی آزاد با ژان پیاژه-

 1385-نشر سمت -پروین کدیور -انشناسی تربیتیرو-

 1376-نشر برگزیده -پوریقل اهللفرض -کلیات روانشناسی-

رشد اخالقی پیاژه و کولبرگ و باندورا و ارائه الگویی نو برای پژوهش در  یهاهینظرنقد -

 -(11شماره )آموزشی  یهاینوآورفصلنامه  -حسین لطف آبادی-رشد اخالقی دانش آموزان

1384 

 رضاغالمعلیرضا رجایی و -ویلیام کریستوفر کربن -مفاهیم و کاربردها()رشد  یهاهینظر-

 1398 -نشر رشد -خویی نژاد

 1397 -نشر ارسباران -یحیی سید محمدی -لورا برک -جلد دوم()روانشناسی رشد  -

 1387 -نشر اختران -دکتر علی تسلیمی -در ادبیات معاصر ایران ییهاگزاره-

 -(65 -54ص )کتاب ماه ادبیات و فلسفه  -کرمانشاه یسینوداستاناقلیمی در  یهایگژیو -

1383 
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 «مثل پر» نقد رمان 
 «زهرا فرازاندام»؛ «مریم ریاحی» سندهینو 

 
در  فیلدآید/ مرجان/ تورنستاره/ کسی میبوی دلتنگی/ بی

 خونه/ زخمبست/ همبن

 

 خالصه

رزند خانواده است و در کنار پدر بیمار و سودابه کوچکترین ف

کند. یونس به عنوان مستأجر در مادر پیرش زندگی می

ها به تنهایی ساکن بوده و بسیار کمک طبقه باالی خانه آننیم

حال این خانواده است. سودابه دو برادر بزرگتر از خود دارد 

اند. یونس دل در گرو سودابه دارد و که هر دو ازدواج کرده

ها بیش از همین دلدادگی سبب شده نقش او در خانواده آن

شود که یک همسایه ساده باشد. داستان از جایی آغاز می

 شود.سودابه در یک مهمانی تولد با سینا آشنا می

کند که از تمکن مالی ای مرفه زندگی میسینا در خانواده

بیشتری نسبت به خانواده سودابه برخوردار است. در مقابل 

ودابه برای امرار معاش مجبور است در انتشارات دانشگاه کار س

کند تا بتواند خرج تحصیلش در دانشگاه را فراهم کند. طی 

رد، گیهای مختلف صورت میمراوداتی که بین این دو به بهانه

تر رفته عمیقآید که رفتهای به وجود میبه مرور عشق و عالقه

ش اقاتی برای سودابه پیشود. به دلیل شرایطی که طی اتفمی

گیرد و ناچار آید، از طرف برادرانش تحت فشار قرار میمی

است تن به ازدواجی ناخواسته بدهد. از طرفی یونس برای 

کند و این در حالی وصلت با سودابه به شدت پافشاری می

گیری است که سودابه عشق سینا را در دل دارد و تصمیم

بور به انتخاب شرایطی برایش راحت نیست. در نهایت مج

ورد خشود که خواهانش نیست و سرنوشتی برایش رقم میمی

 گنجد.که در باورش نمی

 

 بررسی رمان

شود. عشقی مابین داستان به ظاهر ساده و سطحی روایت می

گیرد که هر دو در راه این دلدادگی سودابه و سینا شکل می

شان قرار دارد بازند اما موانعی سر راهودین میبه اصطالح دل

ای سعی دهد به وصال هم برسند. رمان به گونهکه اجازه نمی

دارد نشان دهد آن عشقی پایدار است که به وصال منجر 

شود. حتی خود سینا در اوایل آشنایی با سودابه همین نمی

کند و به آن اذعان دارد. به همین مطلب را صراحتاً ابراز می

تنها حفظ همین عشق و جهت هدفش از دوستی با سودابه 

 سرانجام است.دوستی بی

از آن طرف سودابه به جهت شرایطی که برایش پیش آمده، 

تواند به این مدل دوستی دل خوش دارد و ناچار است به نمی

دلیل فشار خانواده، تن به ازدواجی ناخواسته بدهد. به همین 

 کشانند و او را مجبورجهت پای خواستگارانی را به خانه می

کنند. معضلی که گریبانگیر تعداد زیادی از به انتخاب می

دختران این مرزوبوم بوده و از دید عده کثیری تنها 

دانند. نویسنده ها را عملی ناشایست میکردن خانمزندگی

سعی دارد نشان دهد این سرنوشت محتومی است که برای 

 اغلب بر .بسیاری از دختران این سرزمین در نظر گرفته شده

ار تواند به تنهایی روزگاین اعتقادند که یک دختر نباید و نمی

بگذراند و حتماً باید سایه مردی را روی سر خود بپذیرد، ولو 

آن مرد شخصی مثل یونس باشد که هیچ سنخیتی با سودابه 

 ندارد.

سودابه که روحی لطیف و شاعرانه دارد، خیلی زود و در مدت 

 روح، به فردی پژمرده و بیکوتاهی پس از ازدواجش با یونس

شود. تالش او برای آن که یونس را با خود همراه مبدل می

برد. مند سازد، راه به جایی نمیکرده و به شعر و هنر عالقه

کند خود را تغییر دهد تا باب میل همسرش ناچار سعی می

رفتار کند. غافل از آن که تالش او برای تغییر و مورد پسنِد 

ای کرده که نه خود تن، او را تبدیل به ملقمهیونس قرارگرف

های تواند خواستهپذیرای این قالب جدید است و نه می

آید که کار از کار همسرش را برآورده کند. زمانی به خود می

وه افتد. در واقع با این شیگذشته و در سراشیبی سقوط فرو می

ود خگذارد که دیگر توانی برای باالکشیدن در راهی قدم می

 ماند.از آن مهلکه برایش باقی نمی

های با کمک دوستانش و به سختی بعد از گذراندن مرارت

کند شیوه جدیدی برای گذران روزهای بسیار، سعی می

بارش بیاید اما دیگر روحش آن شادابی گذشته را کسالت

هایی که بر او گذشت، عشق و یاد سینا را ندارد. در تمام سال

ا حاال که توانسته روی پای خود بایستد و از خاطر نبرد ام

بدون تکیه بر هیچ مردی به استقالل برسد، توان رویارویی 

بیند. از مالقات دوباره با سینا گریزان مجدد با او را در خود نمی

ودلش با دیدن او به لرزه خواهد بار دیگر دستاست و نمی

ال استیصاش بیدار شود. زمانی که در اوج افتاده و عشق خفته

بود و به حضور و کمک او نیاز داشت، سینا نتوانست کاری 

برای رهایی او از آن شرایط ناگوار انجام دهد؛ حاال که از آن 

ها رهایی یافته و توانسته مسیری نسبتاً هموار همه دغدغه
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بیند. برای خود فراهم سازد، نیازی به حضور مجدد او نمی

شی زیر خاکستر بود و با ها تنها آتغافل از آن که عشق آن

وزش نسیم اندکی، غبار نشسته روی آن کنار رفته و دوباره 

 شود.ور میشوروحال آتشین گذشته، شعله

نویسنده در این رمان انگشت روی نظام مردساالری حاکم بر 

جامعه گذاشته و قصد بیان آن دارد که همیشه برای داشتن 

ی در کنار یک زن یک زندگی سالم و آرام، نیاز به حضور مرد

توانند شرایط را به باشد. گاهی زنان خود به تنهایی مینمی

نحوی شایسته فراهم کنند تا بدون آن که مردی حامی و 

پشتیبانشان باشد، به راحتی از عهده امور مربوط به خود 

برآیند. حتی با بیان شرایط زندگی سودابه بعد از ازدواج، نشان 

ایش زنان نیز بوده و آنان را از دهد گاهی مردان مخل آسمی

 دارند.کردن استعدادهای بالقوه و عالیقشان باز میدنبال

مطلب بعدی که در این رمان به آن پرداخته شده، خودرأیی 

برخی والدین و تحمیل عقایدشان به 

فرزندان است که آنها را بر سر دوراهی 

دهند. فرزندان، مردد بین انتخاب قرار می

اند و سالیق خانواده، گزیدههمسری که بر

به ناچار یا باید قید عشق و عالقه خود را 

بزنند یا قید خانواده را. انتخاب هر یک از 

تواند زندگی توأم با این دو راه، نمی

آرامشی را برای آنان رقم بزند زیرا ازدواج 

با همسر دلخواه در کنار والدین معنا پیدا 

ین، سبب ایجاد شکاف عمیق کند. همراه و همپا نبودن والدمی

ی وسویها شده و ناخواسته فرزندانشان را به سمتبین نسل

دهند که نسل بعد نیز از سالمت روانی کافی سوق می

چنان ادامه پیدا خواهد برخوردار نبوده و این چرخه معیوب هم

 کرد.

از جمله نکات جالب توجه در این رمان رفتار یونس قبل و بعد 

کسی که تا قبل از رسیدن به معشوق، حاضر  از ازدواج است.

بود هر کاری در جهت آسایش و راحتی او انجام دهد، بعد از 

ازدواج به تدریج رنگ عوض کرده و سودابه را جزو مایملک و 

داند. طوری که به هر شیوه که دوست دارد با دارایی خود می

دهد. های برحق او نمیاو رفتار کرده و اهمیتی به خواسته

تر آن که خیلی زود از زندگی با سودابه دلزده شده و به جالب

کند. پس از مدتی با یافتن های مختلف از او دوری میبهانه

شغلی پردرآمدتر، به کل رویه جدیدی در پیش گرفته و تبدیل 

شود که دیگر سودابه را در حدواندازه خود به آدمی می

راحتی سودابه بیند. در آخر هم شاهد آن هستیم که به نمی

رود که گذارد و به دنبال راهی میاش کنار میرا از زندگی

 منافع بیشتری برایش دارد.

سینا و یونس در این رمان نقطه مقابل یکدیگرند از آن جهت 

 اش وصلتکه یونس برخالف میل خانوداه با دختر مورد عالقه

شود. سینا هم به میل کند و بعد از مدت کمی پشیمان میمی

زند و با دختری انواده قید ازدواج با دختر دلخواهش را میخ

کند اما این نامزدی هم دوام که کاندید خانواده است نامزد می

ت توان نتیجه گرفشود. میچندانی نداشته و به فراق منجر می

در هر دو حالت، چه فرزندان با صالحدید خانواده تن به ازدواج 

ری کرده و به میل خود دهند و چه بر خواسته خود پافشا

توانند عاقبت مطلوبی را برای خود تشکیل زندگی دهند، نمی

ای منسجم و بر پایه توان خانوادهفراهم سازند. زمانی می

ریزی کرد که والدین و فرزندان در جهت اصولی صحیح پایه

عالیق یکدیگر گام بردارند. با یکدیگر همسووهمدل بوده و از 

دیگری دست تحمیل عقاید خود به 

 بکشند.

نکاتی را که نویسنده در این رمان قصد 

پررنگ کردنشان دارد، بسیار 

برانگیز بوده و جالب توجه است اما تأمل

شیوه بیان آن به شکلی شعارگونه در 

آمده، به نحوی که عشق ایجاد شده بین 

سینا و سودابه به راحتی در باور خواننده 

رق گنجد. در همان اولین دیدار، غنمی

نگاه یکدیگر شده و خیلی زود نهال عشق در قلبشان ریشه 

های خانم ریاحی عشق در یک نگاه، دواند. در اغلب رمانمی

هایشان دارد و آن را دستمایه شروع ای در داستانجایگاه ویژه

دهند. در واقع از نحوه بیان داستان ای عمیق قرار میرابطه

های شود و بعد پایهد میآید که ابتدا عشق ایجااین طور برمی

های ایشان روایت گیرد. آن چه در ادامه رمانآن شکل می

شود، موانع و مشکالت سر راه رسیدن به آن دلبستگی می

ایجاد شده اولیه است که در این رمان مشخصًا به وصال 

 توان گفت تقریباً با پایانی باز مواجه هستیم.انجامد و مینمی

انم ریاحی، مد نظر قراردادن عشق به های خمحور اصلی رمان

عنوان ستون اصلی هر رابطه است و به قدری آن را پراهمیت 

رسد، زندگی بدون دهند که خواننده به این باور میجلوه می

های پذیر نیست و آن را دغدغه اصلی شخصیتعشق امکان

رسد که به گمان نویسنده داند. این طور به نظر میداستان می

ای، ابتدا نیاز به ایجاد عشقی عمیق است ع هر رابطهبرای شرو

 گیرند. حتی در برخیو امور دیگر در مرحله بعدی قرار می

نکاتی را که نویسنده در این رمان قصد 

نگیز براپررنگ کردنشان دارد، بسیار تأمل

بوده و جالب توجه است اما شیوه بیان 

آن به شکلی شعارگونه در آمده، به نحوی 

که عشق ایجاد شده بین سینا و سودابه 

 گنجد.به راحتی در باور خواننده نمی
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منطقی در برندارد.  های ایشان، شروع عشق دالیلرمان 

عشقی که ناخودآگاه ایجاد شده و به تدریج و به مرور به 

 ررسد که دو طرف توان دوری و جدایی از یکدیگای میمرحله

های بارز سبک آمیز از مؤلفهگیری عشق اغراقرا ندارند. شکل

هایی چنین نگارش ایشان است. پرواضح است عشق

توان یافت و وسوزان را در زندگی واقعی کنونی کمتر میداغ

 های رؤیاگونه شاهد این کشش عمیق هستیم.تنها در رمان

ازه دهای نگارش خانم ریاحی بیان بیش از اناز دیگر مشخصه

ها حتی موضوع اصلی را به جزئیات بوده که در بعضی قسمت

راند. توجه زیاده از حد به حواشی، از حوصله حاشیه می

هایی که حذف برخی خوانندگان امروزی خارج است. دیالوگ

کند و کمکی به ها خللی در اصل داستان ایجاد نمیاز آن

، ن شاهدیمپیشبرد روند آن ندارد. نکته بعدی که در این رما

خوش است و سینا تنها به یک دوستی ساده و عمیق، دل

همین که سودابه را در کنار خود داشته باشد، برایش کفایت 

کند. چنین نگرشی به دوستی نیز از دید جوانان امروزی می

 رسد، خصوصاً از جانب مردان و پسران جوان.بعید به نظر می

های امروزی از رمانمطلب دیگری که متأسفانه در بسیاری از 

انگاری شود، سهلجمله رمان مثل پر خانم ریاحی دیده می

درباره شیوه نگارش و ویرایش رمان است که از زیبایی اثر 

کاهد. موضوع داستان به هر اندازه کشش و جاذبه داشته می

رو باشیم، باشد، وقتی با اشکاالت عدیده نوشتاری روبه

ه کرده و خوانش متن را با ناخواسته نگاه خواننده را خست

های مکرر که چینکند. استفاده از نقطهمشکل مواجه می

خورد و باعث جای متن این رمان به چشم میبیهوده در جای

 ترینشدن غیرضروری و زاید نوشتار شده، از پررنگطوالنی

باشد. استفاده نابجا و تکرای از عالئم نگارشی ایرادات آن می

فی به ساختار صحیح جمله نیز از دیگر و نداشتن توجه کا

اشکاالت بارز این رمان بوده و نشانگر ناآگاهی نویسنده درباره 

 نحوه نوشتار دستور زبان فارسی است.

نویسی از دیگر اشکاالت واضح و عالوه بر آن شیوه نمایشنامه

آید که با ساختار و نوع های ایشان به شمار میپررنگ رمان

نویسی هماهنگی ندارد. جای خالی بندی داستانترکیب

توجهی ناشران به دهنده بیویراستاری در نشریات امروز نشان

دادن آن باعث انحطاط زبان اهمیت جلوهاین مقوله بوده و کم

ای نزدیک خواهد شد که نیاز به تأمل ویژه فارسی در اینده

دارد. کاش به همان اندازه که به دنبال هیجان و ایجاد داستانی 

و  الخطپرکشش برای جذب مخاطب بیشتر هستیم، به رسم

 شد تا شاهد فروپاشی اینشیوه نگارش فارسی نیز بها داده می

 زبان اصیل نباشیم.

از آن جهت « مثل پر»در مجموع از دیدگاه این حقیر رمان 

ای در برد و نکات ارزندهکه نظام مردساالری را زیر سؤال می

ر پسندیده و حائز اهمیت است. کند، بسیااین باب مطرح می

ای متفاوت گرچه موضوعی تکراری انتخاب شده اما به شیوه

بیان گردیده که جای تأمل دارد. برای افرادی که در زندگی 

اند، به راحتی با شخصیت سودابه درگیر چنین مسائلی بوده

توانند وضعیت دشواری را که با آن مواجه ارتباط گرفته و می

د. اما در بخش مربوط به عشق و درگیری بوده، درک کنن

عاطفی سودابه با سینا، باور آن دور از ذهن بوده و به سختی 

های توان پذیرفت در دنیای امروز شاهد چنین عشقمی

 توان برای داشتن یک زندگیشورانگیزی باشیم. همچنین نمی

موفق، تنها عشق را کافی بدانیم و از کنار مسائل فرهنگی و 

. که امروزه گریبانگیر اغلب قریب به اتفاق مردم مادی و..

 تفاوت بگذریم.جامعه است، بی

تری از این نویسنده امید است در آینده شاهد کارهای قوی

به  اندتوانسته« خونههم»آشنا باشیم که با نوشتن رمان نام

پسند دست های عامهشهرت به سزایی در زمینه نگارش رمان

■ .یابند
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 «های رسیدن به آن و اصولشوفقیت، راهم» مقاله 
 «سوری رحیمی» 
 

احساس آسایش، خوشبختی، داشتن آرامشِ روحی  چکیده:

و روانی، مزاحم دیگران نشدن و مزاحمتی از سوی دیگران 

ندیدن موفقیت واقعی هستند. کسب مقام، ثروت، فرزند 

شایسته، مدارج تحصیلی، همسر دلخواه، همه عواملی هستند 

داشتن آرامش روحی، خوب بودن با دیگران و داشتن که با 

توان به دست آورد، مشروط به آسودگی خاطر تا حدودی می

گیری از عقل و منطق این که با دانش و آگاهیِ واقعی و بهره

اهدافی را برای زندگی خود برگزینیم. چنان که لویی استونی 

 وجو کردن دارد هدفتنها گنجی که ارزش جست»گوید: می

هدف کاماًل تابع حوادث وپیشامدهاست در انسان بی« است.

صورتی که انسانی که هدف روشنی در 

 گیرد، تالشزندگی دارد خود تصمیم می

کند و پس از رسیدن به کامیابی، می

کند. احساس خوشبختی و آرامش می

اما افرادی که هدف نامشخصی را پی می

 اند!هم ناراضیگیرند به هر مقام و ثروتی هم برسند باز 

 

 کلیدواژه:

 -فکرخوب  -آرامش  -خوشبختی  -هدف  -آرزو  -موفقیت 

 -پشتکار  -اراده  -زنی الف -مشاورمنطقی  –مناسب  ۀمطالع

 -تمرکز نیرو  –جزء جزءبه -خواستن  -اعتمادبه نفس 

تفاوت  –احساس مثبت  –توکل به خدا  -ضمیرناخودآگاه 

 کلمات. –فردی 

 

رین آرزوی بشر در طول تاریخ کسب موفقیت تبزرگ مقدمه:

های فراوان وجود داشته که موفقیت است اما همواره سوال

چیست؟ آیا موفقیت داشتن همسری دلخواه، محیط 

خانوادگی آرام و فرزندانی شایسته است؟ آیا ثروت موفقیت 

است؟ باالخره این که آیا موفقیت این است که آدم، از دیگران 

 دان مشهوریمند، نویسنده، شاعر یا موسیقیبرتر باشد، هنر

ت شد موفقیا که گفتهاینه ۀهمباشد. اما واقعیت این است که 

ها که انسانبه جهت این هستند، شاید هم موفقیت نباشند!

هایی گوناگون از این مفهوم دارند، برداشت متفاوت هستند و

 توان واحدیبنابراین موفقیت امری نسبی است و هرگز نمی

 برای آن ارائه داد.

آرامش و اطمینان بهترین موفقیت »به نظرآلفرد اوستن 

 فرد موفق کسی است که به آرزوی خود برسد و در« است.

 

درون رضایت خاطر احساس کند، که این خود حاصل تالش 

 و کوشش مداوم در زندگی است.

خوشبخت کسی است که کاری مفید و با ارزش انجام دهد، 

تعریف فرهنگ و بستر از موفقیت به مفهوم  به این اعتبار،

 تعریفی مناسب است.« نیل رضایت بخش به هدف»

 بدنۀ اصلی و بحث و بررسی:

 های رسیدن به موفقیت چیست؟حال راه

ی زندگ ۀسازندمعمار و آ فریننده است. افکار آدمی  فکر خوب:

 ۀروزانهر انسانی حاصل تفکرات »اوست. به قول اموسن: 

بزرگ در سراسر  ۀپشتواناندیشه و تفکرات  «خویش است.

حیات بشر هستند. به قول پاسکال: 

ای بیاندیشه و تفکر به مادهانسان بی»

 «ماند.روح می

زوال  ۀیسرمامطالعه مناسب: مطالعه 

ناپذیراست که به وسیله آن خیلی چیزها 

خوب چیست؟ نیچه می ۀمطالعتوان به دست آورد. اما را می

دست ن مطالعه سعی کنید مانند صیادی چیرهدر ضم»گوید: 

سره به صید افکار خوب بروید و افکار کهنه و پوسیده را یک

خوب آن است که مطالب شما را به  ۀمطالع« به دور اندازید.

ای موفق درپی خواهد . که تجربهسازدزندگی خوب رهنمون 

 رساند.موفق فرد خردمند را به موفقیت می ۀتجربداشت و 

رایگانی درمسیر  ۀیسرمامنطقی: مشاور، عامل مؤثر و  مشاورِ

گوید: پیروزی و موفقیت است. در این باره تئودورپاکر می

بودم چگونه زندگی کنم یا کسی را یافته بودم کاش دانسته»

در ادبیات شیرین « که روش زندگی را به من تعلیم دهد.

ر کند، کمتآن که بیشتر مشورت می»خوانیم که فارسی می

تمام این مطالب بیانگر اهمیت مشاوره « شود.دچار اشتباه می

ای باشد چنانچه باشد. البته مشاور هم باید آدم خبرهمی

کسی که در امور مهم با »فرماید: ع( می) یعلحضرت 

مشاور « شود.ها میخردمندان مشورت کند، شریک عقل آن

تالش اندیش باشد که تو را به بین و مثبتباید آدم مثبت

امیدوار سازد. مشاورِ ترسو خطرها و ضررها را چندین برابر می

ترس و وحشت نگاه  ۀچیدرآینده را از »گوید: هاریمن می کند.

کند که قدر از شکست صحبت مینکنید. آدم ترسو آن

تالش،  ۀیروحو  اندازدیمناخودآگاه شما را به شک و تردید 

 رد.گیاندیشیدن، نشاط وامید را از شما می

ریخ ترین آرزوی بشر در طول تابزرگ

های کسب موفقیت است اما همواره سوال

 فراوان وجود داشته که موفقیت چیست؟
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غازی است پُر غوغا،  ۀطبلزن چون زنی نباشد: آدم الفآدم الف

بوید وفضا را عطرآگین سروصدا مینه عطری عطاری که بی

و متزلزل است. ثبات رأی ندارد و  ییایرؤزن کند. آدم الفمی

نگرد. پس سعی کس میچیز و همهجویی به همهاز سر عیب

شجاع مشورت کنی تا نگر و کن با فرد دانا، خوشبین، مثبت

تر بپیمایی تر شود و راحتراه رسیدن به موفقیت کوتاه

هرکه با دانا مشورت کند، »خوانیم چنانچه در تاریخ گزیده می

 «از رسوایی در امان است.

موفق  شغل و زندگی ۀنیزمافرادی در 

های زیر برخوردار هستند که از ویژگی

 باشند:

زمان  شناس بوده و بهافرادی که وقت -1

دهند، از وقت خودشان و دیگران اهمیت می

 کنند.به خوبی استفاده می

افرادی پیروز زندگی خواهند بود که به  -2

جای این که منتظر کمک دیگران باشند خود به دیگران کمک 

روند. احترام پذیری میکنند. داوطلبانه به سوی مسئولیتمی

احترام و ادب  گذارند، مؤدب هستند و از دیگران تقاضایمی

 دارند.

ها ذهنشان فعال است و توانایی ایجاد انسان ۀهم-3

نامحدودی ایده را دارند. افراد موفق از ایده پردازی خودداری 

های خود را با هم مقایسه کرده و بهترین ایده کنند. ایدهنمی

 کنند.را اعمال می

 

 حال اصول موفقیت چیست؟

نار بگذارید و برای زندگی های کوچک را کاصل اراده: طرح -1

یافتنی نه )آرمانی( انتخاب کنید. خود اهدافی بزرگ ولی دست

دارد. افراد موفق هدفِ بزرگ شما را به تفکر و تالش وا می

ای هستند که از همیشه مردان و زنان جسور و با اراده

 مشکالت هراسی ندارند.

. داصل پشتکار: از هوش، استعداد و پشتکار کمک بگیری -2

با استعداد متوسط، اما با »یقین بدانید به قول باکستون 

این اصل به تربیت « رسید.پشتکار قوی به هرچه بخواهید، می

 والدین در این مهم نیازمند است.

اصل اعتماد به نفس: شانس را جایگزین لیاقت و اعتماد  -3

ها بهره ببرید. شانس به معنای نکنید و از فرصت نفسبه 

المثل هاست. ضربرک موقعیت و انتخاب بهترینتوانایی د

 همین بیانگر« زند.شانس فقط یک بار در خانه را می»معروفِ 

های پیش بجا از فرصت ۀاستفادموقعیت شناسی است. یعنی 

 است.آمده

اصل خواستن: همواره خواستن توانستن است را شعار خود  -4

و کردن و قرار دهید. خواستن نه به معنای میل داشتن، آرز

امیدوار بودن بلکه به معنای اراده کردنِ فرمانی درونی که 

 .خواهدآوردعمل به آن موفقیت به بار 

شود و نمی دانمینمتوانم، نمی«: شودنمی»اصل گریزاز  -5

ها غیرممکن ا را از ذهنتان بیرون بریزید. دردنیای انساناینه

وجود ندارد. انجام هرکاری به شرط داشتن 

 قوی و تربیت صحیح امکان پذیراست. ۀاراد

ناامیدی از بزرگ»فرماید: حضرت )علی( می

 اگرمطمئن باشید « ترین گناهان است.

کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش به دنبال 

آید وهرکار کوچکی که انجام شود بهتر از می

کارهای بزرگی است که فقط در طرح وحرف 

 باقی بماند.

جزء کرده، انجام دهید. به : کارها را جزءبهجزءاصل جزءبه -6

های کوچک تقسیم کارها را به بخشاگر»قول هنری فورد: 

جزء انجامش دهید. به نظر بزرگ و دشوار نمیکنید و جزءبه

آید یقین بدانید راهی که هزار کیلومتر باشد قدم به قدم 

 شود.پیموده می

کر ده کنید. آیا فاصل تمرکز نیرو: از تمام نیروی خود استفا -7

بین نور سوزاند؟ زیرا ذرهبین پارچه را میاید که چرا ذرهکرده

کند. تمرکز نیروهای شما اعم ای متمرکز میآفتاب را در نقطه

از جسمانی، عقالنی، روحی وروانی اثری به مراتب بیشتر از 

 بین خواهد داشت.ذره

ضمیر  اصل باروری ضمیر ناخودآگاه: از نیروی تخیّل یا -8

ناخودآگاه به خوبی استفاده کنید. دکتر ماکسول مالتز در 

مغز و دستگاه عصبی انسان »گوید: کتاب کنترل ذهن می

جویی است که به طور ناخودآگاه برای دارای مکانیزم هدف

یعنی مغز آن« کند.خصوص فعالیت میرسیدن به هدف به

سخ کند تا سرانجام به پاقدر روی هدف مدنظر تمرکز می

مطلوب برسد، به همین دلیل سپردن آرزوها به 

ضمیرناخودآگاه شما را به فعالیت برای یافتن راه حل وادار می

 سازد. با تفکرات مثبت ضمیر ناخودآگاه خود را بارور کنید.

اصل توکل به خدا: ترس را از خود برانید و توکل و امید  -9

« خَلقت اِأل فالک لوالکَ لِما»به خداوند را به جای آن بنشانید. 

انسان برای« آفریدیم.نبودی فلک را نمی اگرتو »یعنی: 

 مند است در نتیجه تنها نخواهد ماند.خداوند ارزش

غازی  طبلۀزن چون آدم الف

است پُر غوغا، نه عطری عطاری 

بوید وفضا را سروصدا میکه بی

 کند.عطرآگین می
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های متعدد انجام شده، ثابت استفاده ازاحساس مثبت: احساس مثبت را در خدمت بگیرید با توجه به دالیل فراوان و بررسی اصل 10

هوشیار تأثیر بگذارند. دروجود انسان هفت احساس مثبت و هفت توانند روی ذهن نیمه به احساس میشده که تنها افکار آمیخت

گیرند و به های فکری، جای میآن که ما دخالتی داشته باشیم برتکانشاست. احساس منفی بیاحساس منفیِ کلی شناسایی شده

د به افکار تزریق کنیم که راه انجام این کار هم تلقین به خویشتن های مثبت را باید خورسند. اما جنبهذهن نیمه هوشیار ما می

 است.

ت دوراندیشی. هف -تفکر  -تخّیل  -امیدبخشی -دلگرمی -غریزه جنسی  -عشق -ایمان -هفت احساس مثبت عبارتند از: اشتیاق  

های برنده و احساسی مثبت پیشهاخشم. احساس -خرافات  -حرص  -انتقام  -تنفر -حسادت  -احساس منفی عبارتند از: ترس

 منفی بازدارنده هستند.

کنیم که الرحمه بسنده میهای فردی را فراموش نکنیم. در این باره به حکایتی از سعدی علیههای فردی، تفاوتتوجه به تفاوت -11

 ردرزندان خویش. ادیب خدمت کپادشاهی پسری را به ادیبی داد وگفت: این فرزند توست، تربیتش همچنان کن که یکی از ف»گوید: 

دانشمند را مؤاخذت کرد ومتابعت که وعده خالف کردی و وفا به ملک وبه جایی رسید، پسران ادیب درفضل وبالغت منتهی شدند.

 «جا نیاوردی. گفت: برای رأی خداوند روی زمین پوشیده نماند که تربیت یکسان است وطبایع مختلف.

 

 نتیجه گیری:

زوی موفقیت است، اما آرزو داشتن کافی نیست. عمل کردن و در جهت آرزو، اقدام کردن مهم است. برای هرکسی هر انسانی در آر

ای برای تواند خوشبختی فرد را تضمین کند، شاید زمینهموفقیت تعابیر گوناگونی دارد. صرف کسب موفقیت در هرعمل نمی

ی ببینیم و موفقیت را درچه چیزی بدانیم که هر دو امری نسبی میخوشبختی فراهم شود. بستگی دارد خوشبختی را از چه منظر

قدرت تفکرو تمرکز فرد است. هرکسی  های رسیدن به موفقیت در انحصار اراده،باشند. اما چیزی که مبرهن است این است که راه

های از هیچ مانعی نهراسد. احساس گام به گام پیش رود و در مسیر پیشِ رویش برای رسیدن به موفقیت باید ابزار آن را بشناسد

و با افراد مثبت اندیش مراوده داشته باشد. هیچ  بازدارنده را ازخود دور و در این راه به دیگران نیز کمک کند. ایمان قوی داشته

گیاه است، قدرت ریشه بر ۀرابطارتباطش با موفقیت مثل  «توانم.من می» ۀجملنخواهد رسید تا خود نخواهد! تکرار  انسانی به مقصود

توان از نیروی تفکر دیگران گذارد که میچنان تاثیری می کند، کلمات مثبتبه کار بردن کلمات در تشویق خود و دیگران اعجازمی

 شان در جهت کسب موفقیت بهره برد.و حتی امکانات مالی

 

 منابع:

 کتاب خانواده خوشبخت فرزندموفق

 آموزش عالی(نویسنده: خسرو امیرحسینی )مدرس مراکز
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 «آتش کم فروغ» مانر معرفی 
 «صابر صالحی»؛ «والدیمیر ناباکوف» سندهینو 
 

 ستمیقرن ب یاسیس یهارمان نیاز بهتر یکی« کم فروغ آتش»

ناباکوف است که در سال  ریمیاز والد ینام رمان« فروغکم آتش»

جاه و سوم فهرست صد رمان رمان در رتبه پن نیمنتشر شد. ا 1962

 برتر به انتخاب کتابخانه مدرن قرار دارد.

 دهه شصت یناباکوف در ابتدا ریمیاثر والد« فروغآتش کم» نگارش

یفروشقفسه کتاب یبر رو 1962و در سال  دیرس انیبه پا یالدیم

 قرار گرفت. ها

و  ریتفاس زانیم« فروغآتش کم»قابل توجه در مورد رمان  نکته

اثر انجام  نیدر مورد ا اتیادب یاست که منتقدان و اهال یقاتیتحق

 قاتیبا تحق اتیادب یاهال نیاز هم یکی 1995اند. در سال داده

 قیبه صد مطالعه و تحق کیزد که تا آن موقع، نزد نیفراوانش، تخم

 اریامروز بس قطعاًکه  یاثر انجام شده است. آمار نیمفصل در مورد ا

 شده است. شتریب

بودن داستان، سبب شده از زمان  دهیچیو پ هیو چندال ادیز شارز

 یهارهگ ییبازگشا نهیدر زم یاریاثر تاکنون، مقاالت بس نیانتشار ا

 اثر ارزشمند نوشته شود. نیا دهیدرهم تن

از داستان در  یمختلف دارد. بخش یدو خط داستان« فروغکم آتش»

اتفاق  هبیغر ینیر سرزمد گریو قسمت د کایآمر «وانگلندین» یهاالتیا

 .افتدیم

ر اث نیتربرجسته« فروغآتش کم»از منتقدان معتقدند  یاریبس

رمان، داستان کوتاه، مترجم و منتقد  سندهیناباکوف، نو ریمیوالد

ها از آن دست رمان« فروغآتش کم»است.  ،ییکایآمر-یچندزبانه روس

 شقیواننده دقکه خ یبه خواندن چندباره دارد. داستان ازیاست که ن

 .خوردیتازه بر م ییهاشهیاند بهبا هر بار خواندن، 

از  یاریرمان در زمان انتشارش، توجه بس نیمعمول ا ریغ ساختار

 یااثر را نمونه نیا یاریمخاطبان و منتقدان را به خود جلب کرد. بس

رمان به عنوان  نیا گر،ید یی. از سودانندیم« فراداستان»از  یواقع

که در  شودیشناخته م یرخطیغ یتودرتو و با ساختار یمتنبا  یاثر

 انیبه دانشجو اش،یسبک نگارش لیجهان، به دل یهاشگاهاز دان یبرخ

 .شودیم سیتدر اتیادب

را مشاهده کرد.  یاسیس ینیمضام توانیاثر به وضوح م نیا در

و  کشدیم ریرا به تصو یالیخ ییایدن« فروغآتش کم»در  سندهینو

 یفروپاش یکه در پ یبدون در نظر گرفتن حوادث تواندیه نمخوانند

 ریرمان را تفس وسته،یبه وقوع پ ریاتحاد جماه یریگو شکل یشورو

 کند.

ها و عناصر و از نظر ارزش ستین یاسیاثر س کیرمان، تنها  نیا اما

« فروغآتش کم»از منتقدان  یاریقابل توجه است. بس اریبس زین یادب

و  دانندیپست مدرن م اتیادب شگامانیو از پ هیاول یاهرا از نمونه

 .کنندیداستان عنوان م تیامر را ساختار روا نیا یاصل لیدل

یم دایپ لیکه مخاطب تما کندیم تیداستان را روا یطور ناباکوف

برود.  شیداستان همراه شود و در حوادث داستان با او پ یبا راو کند

در  گاهچیاست. ناباکوف ه نامهیزندگ کی هیمتن کتاب به شدت شب

 دیماجرا به تبع نیا راینگرفته است؛ ز دهیرا ناد یآثارش انقالب شورو

 ماجرا است. نیا انیاز قربان یکیاش منجر شد و خود خانواده

 یناباکوف است؛ موضوع داستان یاز موضوعات محور یکی دیتبع

 اتیربام از تجکه با اله سندهینو نیا یشخص یبرگرفته از زندگ کامالً

رو است که  نیشده است. از ا زیاو ن یهانوشته یایوارد دن ،یو یواقع

امر  نیا قتیحق ،یبه تمام رایز کند،یم ریمخاطب را درگ یاو به خوب

 را درک کرده است.

خواننده اثر زنده  یرا برا یدر سراسر داستان حس نوستالژ ناباکوف

. کندیورد زادگاهش مرور مرا در م سندهیو خاطرات نو داردینگاه م

ه که ب ییهاو قدرت داستان اتیاست بر قدرت ادب یدیاثر تاک نیا

 معنا ببخشد. یبه زندگ کندیمخاطب کمک م

 یکانکه به م یاتیرمان است. استاد ادب نیاول ا تینام شخص نبوتیک

 یعرش یبر رو قیمنصفانه و نادق ریغ یشده است و نقد دیتبع گرید

 ،یشاعر به صورت اتفاق نی. اما اسدینویم «فروغیآتش ب»به نام 

 .شودیرا به قتل برساند کشته م نبوتیک خواستیکه م یتوسط قاتل

و  ریچون تقد ینیمضام یاست که رمان ناباکوف، رنگ و بو گونهنیا

. ناباکوف در صدد است نشان دهد ردیگیبه خود م زیسرنوشت را ن

 یموارد ایو  یبا اشتباهات انسان اندتویو م ستیها ثابت نانسان ریتقد

 کند. رییتغ گر،ید

هجده رمان، هشت مجموعه داستان  اتش،یدر زمان ح سندهینو نیا

، «خواهران مرده»منتشر کرد.  شنامهینما 9کوتاه، هفت کتاب شعر و 

هستند که  یاز جمله آثار «یکیخنده در تار»، «زنگ در»، «ناتاشا»

 آتش» اند.ترجمه و منتشر شده رانیاناباکوف در  ریمیبا قلم والد

 یناباکوف است که با ترجمه بهمن خسرو ریمیاز والد یاثر« فروغکم

 منتشر شده است. «شینسل نواند»نشر  یاز سو

 

 از کتاب: ییهاقسمت

 میهاچشم. یخاکستر ی، حتکردندیممرا خوشحال  هارنگ ۀهم

یمعکس  نمرامویکلمه از پ یواقع یشده بودند که به معنا یطور

 .گرفتند

. ماه، دزد چاپدیمو  دهدیم بیرا فر ایدزد است؛ او در د،یخورش 

دزد است؛ او، ماه  ا،ی. دردزددیم دیرا از خورش شیآاست؛ او نور نقره 

 .کندیم دیرا در خود ناپد

کوچک هستند اما بدون سه تا  یهفت گناه مهلک، اشتباهات یتمام 

وقت  چیممکن بود ه یشعر و شاعر ،ی، شهوت و تنبلغرور ،هاآناز 

 ■ .دیایبه وجود ن
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 «تیکبر» ساخت داستان کوتاهاستراتژی  
 «سیدعلی موسوی ویری» ؛«لوئی فیلیپ –شارل »نویسنده  

 

 نگ داستان:پیر 

ور وسایل رفاه ه جگیرد در یک هتل اقامت کند. همورودش به شهر زوریخ، تصمیم می ، در ضمنبه نام هانری لتان مردی ثروتمند»

 .برای او مهیاست

شود که از اندازد، با دستی زمخت در زیر تخت مواجه میکند و چوب کبریتش را زمین می، همین که سیگارش را روشن میهانری

 .گیردرا میو روی کبریت نیمه روشن  آیدمیزیر تخت بیرون 

ت، دستِ مرگ است که هر لحظه امکان دارد او را با خودش از کند این دسمرگ. گمان می ۀدربارکند به افکاری شروع می هانری،

 آمد.کند مرگ چقدر نزدیک شده و ای کاش به این شهر نمیفکر میاین دنیا ببرد. 

 کند.رسد که بلند شود و کلید را بچرخاند و فرار کند. همین کار را هم میای به ذهنش مینقشه ،بعد از کلنجار

را در زیر تخت اهالی هتل و مخصوصاً رئیس هتل، هیچ وقت مرد اندازد. ود، از ترس داد و بیداد راه میشوقتی از اطاقش خارج می

 «هتل ندیده بودند و با او به تندی برخورد کردند.

 :استراتژی ساخت 

 حوادثِ زندگانیترین اف داستان، متن، به خواننده خبری از مهیباگردرست در اولین پاراتفاقی شوم )طرح سؤال(:  ۀسربستبیان  .1

رد گیای که گویا قرار است برای شخصیت اصلی داستان رخ دهد. اما سؤالی که برای مخاطب شکل میدهد. حادثهکوتاه بشری می

 این است که چه اتفاقی قرار است برای شخصیت داستان )هانری لتان( بیفتد؟

به هتل، انواع وسایل رفاه برایش آماده است. او مقام اجتماعی هانری لتان به محض ورودش  بیان منزلت باالی اجتماعی هانری لتان: .2

 باالیی هم دارد و ظاهراً ثروتمند است.

بیان اینکه او شامش را خورده و حاال باید در رخت خوابش دراز بکشد + بیان احساسات هانری  مقدمه برای ایجاد یک کشمکش: .3

 کند.نسبت به شهری که وارد آن شده + او سیگارش را روشن می

شود که نکند اینکار او باعث ایجاد یک اندازد این ترس بر او مستولی میوقتی هانری چوب کبریت را روی زمین می آغاز کشمکش: .4

؛ آیدبیند که روی کبریت میخواهد شعله را با پایش خاموش کند، دستی زمخت را در زیر تختش میحریق شود. اما همین که می

این دست، چه معنایی دارد؟ آیا موجودی ماورایی و ترسناک در اطاق هانری »گیرد، که خاطب شکل میدر واقع این سؤال برای م

 «حضور دارد؟

خواهد به خودش بقبوالند که دست، دست یک انسان است نه : در اولین مرحله، هانری میهویت مجهول صاحب دست ۀدربارتخیل  .5

 )زیرا وقتی دستی به« را با آب دهان تر کرده بود. شیهاانگشتد این شخص، الب»گوید: یک موجود شوم و ترسناک. برای همین می

 سوزد، مگر اینکه خیس باشد و شعله را زود خاموش کند.(آتش کبریت بخورد، قائدتاً می ۀشعل

تختش  رسد این است که مردی زیر: هانری اولین فکری که به ذهنش میبیان ترسهای منتج از حضور مردی در زیر تختِ هانری .6

 خواهد او را بکشد و پولهایش را بردارد.است و می

ان هاگتخیلهای هانری از دستی که زیر تختش دیده است، ن ۀادام: با ورود داستان به ساحت درونی هانری و عمق گرفتن دست مرموز .7

ای که برای او شکل گرفته، واکنش او به دست، همچنین آگاهی تازه«. تذکر»رسد. شاید بتوان گفت نوعی هانری به یک آگاهی می

در واقع، دست مرموز، به نوعی نماد مرگ و « ای وای! بله، راست است، فراموش کرده بودم که روزی باید بمیرم.»است: « مرگ»

گیرد که هانری، هم ثروت فراوانی دارد و نیستی و پایان حضور و لذت هانری در دنیاست. )این آگاهی و تذکر در موقعیتی شکل می



 

 1399 مردادماه |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوبیستمشماره    45

شود، به شدت کشمکش کمک کرده: شأن اجتماعی باالیی. پس پارادوکسی که میان شخصیت هانری و دست مرموز ایجاد می هم

 ترسد.(آدم ثروتمند، بیشتر از مرگ می

پندارد. گویا دست، کار خودش : هانری خودش را مُرده میکه دیگر برای هانری یک دست معمولی نیست« دستی»شدت کشمکش با  .8

توانست در او به زوریخ آمد؟ اینکه اکنون می اصالًسوزاند که چرا و حاال او مرده. سپس، راوی داستان برای هانری دل میرا کرده 

ای کند به مقابلهتوانست در اطاق مجاور باشد. بعد هانری شروع میشهرهایی دیگر باشد. و اینکه اصاًل چرا در این اطاق است و می

در ادامه  و«. اممن کاری نکرده»، «خواهند بکشندموجود بشری بدبختی را اشتباهاً می»خواهد تسلیم شود: یفایده با مرگ. گویا نمبی

کند که به مرد راهزنی که زیر تختش است پیشنهادی نقدی بدهد تا برد. سپس حتی به این فکر میگناهی خودش پی میاو به بی

 فردی مثل او را بکشد. تواندینمکند راهزن، او همواره فکر میکند. دست از سرش بردارد. افکارش را بیان هم می

کند که ان در میان این همه ترس، یک شادی مرموز وجود هانری را پر میاگه: نعطف در افکار و احساسات هانری ۀنقطبزرگ،  ۀواقع .9

را  ند شود و گویا که اتفاقی نیفتاده کلیدکشد که بلاو نقشه می« دانست این شادی از کجا و چگونه آمده است؟نمی»به گواه داستان 

 کند.توی در بچرخاند و از اطاق بیرون بزند. نقشه را عملی می

د رسان: در نهایت بدون اینکه دستی گلوی هانری را بگیرد، او خودش را به بیرون از اطاق میپایان ابهام در مورد هویت مرموز دست .10

کشند که هیچ کسی تا به حال کند. مردی لندهور را از زیر تخت هانری بیرون میآگاه می اندازد همه راو با سر و صدایی که راه می

 ■ ترسند.برند و هنوز همه میاو را در هتل ندیده بود. او را کَت بسته از آنجا می
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 «!کتاب بخوانیدکنم، خواهش می» مقاله 
 «علیرضا احمدی» 
 

 تونم نفس بکشم ینم ،کنمیم خواهش جورج فلوید:

 ، کتاب بخوانیدکنمیم خواهش فرهنگ ایران:

 یهایژتکنولو نیترشرفتهیپآمریکا، دارای بزرگترین ارتش و 

روز دنیا، این روزها درگیر اعتراضاتی شده که سالهاست در 

که این روزها در آمریکا  یااستعاره یول نطفه خفه شده بوده.

کنایه از دیالوگ جروج شکل گرفته نمی تونم نفس بکشم 

فلوید قبل از مرگش است. زمانی که پلیس بی خیال آمریکایی 

زانوی خودش را روی گردن جورج فلوید قرار داده و او التماس 

ت اس یاصحنهنمی تونم نفس بکشم این  دیگویمو  کندیم

که برای فرهنگ ایران در حال رخ دادن است ولی برخالف 

فرهنگ و ادبیات کشور  ظاهراً دشویمجورج فلوید که دیده 

و گرفتار  شودینمما که فریاد می زند کتاب بخوانید دیده 

و  خوانندینمکه مردمش کتاب  شودیمروزگاری 

ت از ام هستن و دساگردنبال فالو گرفتن اینست شیهاسندهینو

و مردمی که  سدینوینمکه  یاسندهینو .اندبرداشتهنوشتن 

ار نویسندگان غربی پناه ببرند! و باید برای خواندن به آث

نویسندگان غربی هرگز با فرهنگ ما نخواهند 

نوشت و هر کشوری الگوها و رفتارهای کشور 

این بار زانوی ما روی  .کندیمخودش را ترویج 

گردن فرهنگ این کشور است! و زیر این فشار 

! ما درون کندیمفریاد می زند و التماس 

قط هستیم که ف ییهاوانهیداینستا دنبال الیو 

معتادا نمی دیگویمدیده شوند. از معتادی که  خواهندیم

که دنبال دختر برای حرمسرای خودش  یاخوانندهگیرن تا 

. این ملتی است که وقتی بنزین قرار است گران شود گرددیم

تا به قول خودش یک باک جلوتر  کشدیمشب قبلش صف 

رد برای تکنولوژی بخ خواهدیمباشد و زمانی که ماشین 

برای  کنندیمبیست سال پیش هفت میلیون نفر ثبت نام 

خرید چند هزار دستگاه خودرو! که بتواند سال دیگر آن را با 

یمدوبرابر قیمت بفروشند! کسی به التماس این فرهنگ که 

. جورج فلوید هشت دهدینمگوش  "کتاب بخوانید  " دیگو

فرهنگ ما چه قدر  دقیقه و چهل و شش ثانیه تحمل کرد،

تا کامل از بین برود و فرهنگی مجهول  کندیمتحمل 

جایگزین آن شود؟ فردوسی، خیام، موالنا، سعدی و هزاران 

یمنتن از بزرگان ادبیات این کشور که آثارشان دیگر خوانده 

بزرگی از این کشور، مال  کندیمو هر روز کشوری ادعا  شود

ام هستیم اگراینست یهاانهویدآنهاست و ما همچنان در الیو 

 بیشتری داشته باشند و تبلیغات کنند و ۀکنندتا آنها بازدید 

مفت بدست بیاورند! درد امروز ایران همین بدست  یهاپول

مفت است که باعث شده اقتصاد ما از زمان  یهاپولآوردن 

جنگ هم بدتر شود. امروز وسیله بخری هفته بعد دوبرابر شده! 

بیمار که هرکسی به فکر این است که پول مفت در این اقتصاد 

بدست بیاورد غافل از اینکه ارزش پولی ما در حال ویران شدن 

است آیا کسی به فرهنگ کشور که فریاد می زند کتاب بخوان 

؟ آیا ما که برای جورج فلوید در صدا و سیما دهدیمگوش 

پیراهن پاره کردیم و از مظلومیتش صحبت کردیم برای یک 

یمقه صدا و سیمای محترم برای فرهنگ خودمان وقت دقی

تا مردم را به کتاب خواندن تشویق کند؟ در کدام  گذارد

سریال؟ در کدام خبر؟ در کدام برنامه؟ مطالعه کتاب ترویج 

کدام الیو اینستا حرف از خواندن کتاب شد؟  در شده است؟

؟ مهم این هست که کندینمچون جذاب نیست و فالور جذب 

، معتاد به خوانندینمادا نمی گیرن؟ معتادا کتاب هم معت

اینستا، معتاد به کلش، معتاد به توئیتر، معتاد به تلگرام. معتاد 

و هزاران اعتیاد  یاماهواره یهاالیسربه 

این ملت کتاب  شودیمدیگر که باعث 

دانند! و در همین نخوانند و ندانند که نمی

این  جهل مرکب باعث شده وضع فرهنگ ما

باشد. حوادث یک سال اخیر را جایی ذخیره 

کنید و چند سال دیگر برای یک خارجی 

نکرد  سؤالاز شما  اگرتعریف کنید! 

کارگردان این فیلم چه کسی بود؟ مطمئناً شما چیزی را جا 

تخیلی هالیوودی شده،  یهالمیف. زندگی ما مثل دیاگذاشته

حال رخ دادن  این حوادث در واقعاً کندینمهیچ کس باور 

فقط کابوس است و به زودی از  ااینه میکنیماست. هنوز فکر 

 جویانانتقام . حوادث داخل ایران از فیلممیشویمخواب بیدار 

است.  تریلیتخهم  Marvel's The Avengersماروِل 

و شما برای خرید  فروشندیمخیابان  ۀگوشکتاب را کیلویی 

د! فرهنگ کیلویی چند یک پیتزا باید صد هزار تومن بدهی

 دیآیمهیوالی نادانی بیرون  هایخراباست؟ از زیر آوار این 

 مثالً که هزاران بار بدتر از کرونا و گودزیال آدم خواهد کشت.

 شودیمبه زیارت نروید در منزل هم  فعالًمراجع می گویند 

ینمتندرو که سالی یک بار قرآن  یاعدهعبادت کرد ولی 

ضریح را  روندیمنماز اول وقت یعنی چه  نندداینمو  خوانند

 شوند! وقتیکه در اینستا دیده شوند و معروف  زنندیملیس 

که برای سالمتی  ییهاانسان

خود ارزش قائل نیستند و با 

دندان خراب آرزوی داشتن 

 خانه گرانبها را دارند.ماشین و 
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می گویم فرهنگ ایران فریاد می زند کتاب بخوانید به خاطر 

 رودینمهمین مشکالت است. در هیچ فیلم تخیلی کسی 

ضریح لیس بزند، بگوید حاال دیگه کرونا ندارد! هیچ کدام از 

مارول چنین نیرویی ندارند که با لیس زدن  یهاتیشخص

جدید برای مارول، بیماری  ۀدیا)چیزی را ضد عفونی کنند! 

که با لیس  کندیمشهر نیویورک را فرا گرفته و قهرمانی ظهور 

و بیماری از شهر  کندیمرا ضد عفونی  هاآنزدن در و دیوار 

و جان، ، رئیس جمهور خطاب به قهرمان در فیلم: عمرودیم

مطمئنی همه جا رو خوب لیسیدی؟( اصل را در زندگی رها 

و زندگی ما پر شده از فرعیاتی  میاکرده

مهم نیست. به طنابی چنگ  اصالًکه 

که  میرویمکه پوسیده و به راهی  میازده

بن بست است! سرنوشت ملتی که سال 

انقالب کرد تا خود را از زیر دست  57

د دکفایی برسبیگانگان رها کند و به خو

! ژاپنی که بعد از جنگ شدیمنباید این 

جهانی دوم با خاک یکسان شد و آلمانی که به دو نیمه تقسیم 

شد امروز هر دو کشور به خاطر تالش نیروی انسانی خود که 

و برای آموزش آن اهمیتی  شودینمدر ایران به آن بها داده 

ن . ایقائل نیست به ابرقدرت اقتصادی جهان تبدیل شدند

. تحریم فرصتی است که کندیمنیست که ما را نابود  هامیتحر

بزرگی که در زندان و  یهاانسانبه خودباوری برسیم. چه بسا 

در محدودیت زیاد به رشد و شکوفایی رسیدند. زندگی اکثر 

ماکسیم گورکی زندگی  مثالًبزرگان در سختی و مشقت بود 

 سنده بزرگ روسیهبسیار سخت و دشواری داشت ولی این نوی

در همین زندگی سخت آنچنان به بزرگی و بالندگی رسید که 

تاریخ هرگز نامش را فراموش نخواهد کرد. این که در سختی 

مهم نیست، مهم این است که در این سختی  میکنیمزندگی 

که بابت کتاب و آموزش  یانهیهز؟ میکنیمچگونه زندگی 

ه گذاری است. وقتی هزینه نیست بلکه سرمای شودیمداده 

ولی برای  میگذاریمبرای ماشین و خانه و سکه سرمایه 

یمکه روز به روز همه چیز گران  شودیمآموزش نه! همین 

. در کانادا در هر رودیمو جامعه به سمت نابودی پیش  شود

که باشید نصف در آمد خود را باید هزینه آموزش کنید  شغلی

شوید در ایران نیز نصف در  دانش روز مجهزتا به جدیدترین 

که برای  ییهاانسانآمد خود را باید قسط ماشین بدهید! 

سالمتی خود ارزش قائل نیستندو با دندان خراب آرزوی 

داشتن ماشین و خانه گرانبها را دارند. کسی که برای سالمتی 

خودش ارزش قائل نیست چطور برای جامعه خودش ارزش 

 دیتوانیماین مقاله را خواندید،  ؟ شما عزیزانی کهشودیمقائل 

 شودیماولین کسی باشید که برای کتاب خواندن ارزش قائل 

 یاسندهینودست تا  شودیمو برای خرید کتاب پیش قدم 

گرفته شود و جامعه به سمت رشد و شکوفایی برود. 

نویسندگان چشمانی تیزبین مانند عقاب دارند که اختراعات 

ولید آن و مشکالت کشور را قبل از به و اکتشافات را قبل از ت

. کنندیمو در آثار خود آنها را بیان  نندیبیموقوع پیوستن آن 

بینی فالگیران و رماالن فرق دارد. نویسنده این موضوع با پیش

 یهاانساندر حالی که  کندیمبه تمام جزئیات جامعه توجه 

مت و هر لحظه که به س اندشدهدچار معمولی به روزمرگی 

 اگر. شوندینم، متوجه روندیمفاجعه 

غورباقه ای را در آب سرد قرار دهیم و 

آن را روی اجاق بگذاریم تا بجوشد، 

و در  شودینممتوجه تغییر دما غورباقه 

. ردیمیمنهایت بدون آن که متوجه شود 

این مثال برای ما آشنا نیست؟ کتاب 

، پراید از هفت شودیمکیلویی فروخته 

 گراه هفتاد میلیون رسید و درد ملت ما این است که میلیون ب

امروز  اگر دیگوینمگران خواهد شد. کسی امروز نخری فردا 

چه کنم؟ آینده ایران را امروز  خواهمیمآموزش نبینم فردا 

 برای یابرنامهببین، ما فردا چیزی جز امروز نیستیم! چون 

ن خواهد شد و که امروز نخریم، فردا گراآینده نداریم جز این 

همین طور در حال تکرار است. ما یک روز این چرخه باطل 

. داستان میکنیمو از وضع بد ناله  میکنیمروز تکرار  365را 

یم کردیمصبحانه وقتی درب کیفش را باز فردی که هر روز 

، بعد از یک هفته همکارش «کالباس، متنفرم ازشباز : »گفت

کالباس می ذاره؟ بگو یه  خوب چه کسی برات» کندیم سؤال

« کسی نیستش جز خودم.» دیگویمو فرد « چیز دیگه بذاره

 ■آخر یک جمله می گویم و تمام: التماس تفکر!در 

آینده ایران را امروز ببین، ما فردا 

 یابرنامهچیزی جز امروز نیستیم! چون 

برای آینده نداریم جز این که امروز 

نخریم، فردا گران خواهد شد و این چرخه 

 باطل همین طور در حال تکرار است.
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 «مکتب پارناس» مقاله 
 «آنی هوسپیان» 
 

را نوعی مکتب « هنر برای هنر»طور مشخصی توان بهنمی

ر، و هوگو )شاعبار در فرانسه، ویکتادبی دانست. نخستین

ار کنامه نویس فرانسوی( این جمله را بهو نمایش داستان

تئوفیل گوتیه ملقب به جادوگر ادبیات )شاعر،  بعدها برد و

نویس و منتقد هنری(، به توجیه و رواج آن پرداخت. رمان

توان مبانی مشخصی نیز برای آن در نظر از این رو، نمی

یر این نظریه هر تاثگرفت. شاعران و نویسندگان تحت

نظریات متفاوت خود را برای این تفکر بیان  بعدهاکدام 

ن خالف گزرا بود برکردند. اعتقاد گوتیه به جاودانگی هنر 

هر چیز و تالش او برای دستیابی به این مقصد باعث شد 

که او، دشواری بیان را ترجیح و مکتب هنر برای هنر را 

قیدی و فرار نوعی بیبر قرار سازد. نظریه هنر برای هنر، 

از اجتماع است و شعرایی که به این 

نظریه متوسل شدند، از مبارزات 

اجتماعی وحشت داشتند. بیشتر 

خواهان آن بودند که به جای فکر 

کردن درباره مسائل اجتماع به فکر 

ذوق و هوس خود برای خلق آثار 

آورترین مسائل زندگی باشند. گاهی در مقابل هیجان

حس آن مسائل را د بودند و آنچنان با بیچنان خونسر

ساخت و این کرند که انسان را دچار وحشت میبیان می

ای است که در نظریه هنر برای هنر حسی زاییده فلسفهبی

شعرا را پایبند کرد. از این رو، شاعر باید سعادت واقعی را 

هنر  یمبان یهامشخصه در سکون و آرامش جستجو کند.

مکتب پارناس را به وجود  یهاهیپا یز مدتهنر بعد ا یبرا

 یها گروهپارناس .دندینام نیرا پارناس روانشیآورد و پ

 و برخواستند سمیشدند که به مخالفت مکتب رمانت

هنر، وقتشان را صرف ارائه هدف  یتفکر هنر برا ریثاتتحت

 .کردند یمطلوب و آرمان ییبایبه ز دنیدر حد کمال و رس

اً شاعر بودن و این مکتب بیشتر به شعر ها اکثرپارناسین 

نامه. نویسندگان اقصاص داده شد، نه به رمان یا نمایش

که پیرو مکتب پارناس شدن قالب ادبی شعر را برای بیان 

تفکرات و عقاید خود انتخاب کردند؛ زیرا این مکتبی 

گراست و به زبان و فرم ظاهری آثار ادبی بیش از شکل

ف هنر را تنها در درک زیبایی و محتوا توجه دارد و هد

داند. از دید آنها، وقتی کالم و فکر به لذت بردن از آن می

در  هاآنشود. اوج زیبایی برسد در قالب شعر ظاهر می

دنبال هدف خاصی نیستند. بر این عقیده اشعار خود به

: جستجوی هدفی معین در هنر، آن را از طبیعت معتقداند

ذات زیبایی »کانت باور داشت،  کند.و ذات خود دور می

مستقل و جدا از منافع مادی است. یک اثر هنری ذاتاً 

کند. هایی دارد که زیبایی را برای خود فراهم میویژگی

زیبایی محض در یک اثر هنری جز در تصویر )فرم( آن 

به این معنا که: هنر باید آزاد و مستقل «. متجلی نیست

های قاعده کر، عاری ازاز هر گونه نگرانی، دغدغه و ف

اخالقی،  یرهایتفساخالقی، اجتماعی و محتوایی و دور از 

ادعا  هاآنشناسی باشد. شناسی و روانتاریخی، جامعه

داشتن مفید بودن یا در بند و در اجتماع بودن ارزش هنر 

برد. هنری محض است که فقط زیبا باشد و را از میان می

رسی قابل بر یباشناسیزهای از جنبه

و برای هنر محض احترام خاصی قائل 

باورشان این بود: بدی زاییده  بودند.

زندگی است، باید هیجان را درون 

خود کشت و گریبان خود را از دست 

هیجانی به نام امید نجات داد، روح را 

ها دور نگاه داشت. در اشعارشان از تمام آرزوها و هوس

به محتوا،  هاآنشود. نشانی از امید و آرزو دیده نمی

ها، برای فرم ادبی موضوع و هدف توجه نداشتند. پارناسین

ای قائل شدند و به زیبایی شکل و طرز بیان اهمیت ویژه

رم دقتی بر فها به سبب بیدادند و بر رمانتیکاهمیت می

ها رمانتیک برعکسآثارشان خرده گرفتن و هنر خود را 

ان زیبا و فاخر از سطح عامه مردم باالتر بردن و با زب

 هوادارانی از قشر ممتاز جامعه برای خود دست و پا کردند.

. شودیم دهید یاخالق امیبه ندرت در اشعارشان انتقال پ

شعارشان این بود: هنر آزاد است، جالل است، گل کردن 

 است و شکفتگی روح..

برای پیروان این مکتب هنر وسیله نیست بلکه هدف  

ای است از روح کسی که هاست. شعر برایشان نشان

که هر  معتقداندهای خود را خاموش کرده و احساس

هنرمندی که به فکر چیزی جز زیبایی باشد هنرمند 

. هنراندتوان گفت که آنها مدافع استقالل نیست. می

تواند نمی رعادالنهیغگرایی صرف و احساس معتقداند

هنر شود.  باارزشمنجر به آفرینش آثار هنری ماندگار و 

نباید در خدمت اخالق و جامعه باشد؛ هدف هنر تنها 

ها دور روح را از تمام آرزوها و هوس

نشانی از  نگاه داشت. در اشعارشان

به  هاآنشود. امید و آرزو دیده نمی

 محتوا، موضوع و هدف توجه نداشتند.
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کمال بخشیدن به زیبایی است، نه بررسی مشکالت 

وسواس خاصی در کاربرد  هاآنآموزشی و مسائل اخالقی؛ 

تکنیک قوی برای اشعار خود داشتند، احساساتشان و 

دادند و توجه زیادی هیجاناتشان را در شعر دخالت نمی

شدت وابسته ردازی داشتند و همچنان بهپبه وزن و قافیه

ی طور کلی نفبه نظریه هنر برای هنر. تعهد سیاسی را به

اند و این جستجو را کنند و تنها در جستجوی زیباییمی

 داند.تنها وظیفه هنرمند می

اش درباره اهمیت و اولویت ریتم و قافیه هوگو، با نظریه 

ثیر تآن خود را تحتفکراو تأکید بر فرم شعر پیروان و هم

قرار داد و الهام بخش گوتیه و لوکنت 

دولیل )لوکنت ودلیل، شاعر 

فرانسوی(، در باب ستایش شعر شد. 

ها گوتیه، که خود در گروه رمانتیک

تآثیر بیانات هوگو در فعال بود، تحت

، درباره «اتیشرق»مقدمه کتاب 

مقدمه  اهمیت وزن و قافیه شعر در

خودش، « پنمادمازل دومو»کتاب 

دفاع از نظریه هنر برای هنر به

نویسد: فقط چیزی واقعاً زیباست که به خیزد و میبرمی

درد هیچ کاری نخورد. هر چیز مفیدی زشت است. زیرا 

با این دفاع گوتیه از نظریه هنر  کند.احتیاجی را بیان می

 رسیم که هنربرای هنر، یک یار دیگر به این تفسیر می

عنصری مستقل و جدا از اهداف اجتماعی و  عنوانباید به

تنها »گویید: می هیگوت اخالقی مورد توجه قرار گیرد.

هدف زندگی لذت بردن است. پس بخراش، بتراش، 

صیقلی ده به سخن، تا رویای شناور تو، آرام بگیرد در 

 «.سنگ

ها اهمیت نداشت هیجانات شاعر آنچه از دید پارناسین

جاها ها، تنوع هشامل اصالت قافیه بود. این تکنیک نه تنها

شد، بلکه به معنای انطباق تمام و کمال و صنایع ادبی می

که  رسدزبان و اندیشه نیز بود. گوتیه به این نتیجه می

 شمچبخش و بدین منظور باید شعر باید کاالیی باشد فرح

 بسان یک قطعه موسیقی، نشندلنواز باشد، زیبا و و گوش

خص و قابل فهمی به شنونده و خواننده آنکه پیام مشبی

مخاطب شود، این کار با تالش  یسرخوشالقا کند، باعث 

 آید.روی شکل ظاهری شعر و نه مفهوم آن به دست می

 پارناس، در اساطیر یونان باستان نام کوهی است که

کردند؛ علت ها هنر در آن زندگی میآپولون و الهه 

آشکار است، رساندن  انتخاب این نام نیز همان طور که

و جاودان بود. شاعران تحت این  باالمرتبهشعر به مقامی 

های عهد باستان و مکتب در اشعار خود به مدح زیبایی

در واقع  هاآنپرداختند. های بزرگ بشری میاسطوره

ادامه دهنده راه نظریه هنر برای هنر بودند؛ اصول نظری 

ند: بود و باور داشتآنها، بر عقاید تئوفیل گوتیه بنا شده 

شعر خردمندانه، ماهرانه، به درخشندگی الماس و سردی »

شعر پارناس تغزل فردی «. تفاوتی سنگ مرمر استو بی

آورد؛ توصیفی نشات و روی به توصیف می تابدیبرنمرا 

های گرفته از شناختی عمیق از تمدن

متفاوت یا ناپدید  یاهایدندوردست 

. شعر تهاسآنشده که شاعر دلتنگ 

ها ابزاری است تا به برای پارناسین

کمک آن رستاخیز این زیبایی باستان 

 شود جزرا به پا کنند و این میسر نمی

کار گیری زبانی شاعرانه که به با به

اندازه موضوعات توصیف شده، با 

و الهام بخش باشد.  نوازروحشکوه، 

 ،شاعر پارناسین که از ذهنیت )سوبژکتیویسم( فراری است

همچنان زیبایی را بدون دخالت احساس وسیله سعادت 

داند. به ادبیات دوره کالسیک عالقه و تمایل دارد و می

ترین زیبایی مطلوب ها و هیجانات خود را در عالیاندیشه

هایش هنر یونان، خدایان و بناهای سفید و اسطوره

و  یاترانهیمد اتیبه ادب هانیپارناسکند. جستجو می

 .نگرندیباز م یبا دقت و صراحت کیکالس آلدهیا

در نظر آنها همه چیز توهمی بیش نیست و همه چیز 

پایان حوادث است. عبارت از وهم و خیال و جریان بی

ای برای بیان بدبین بودن و ناامید و هیچ عالقه هاآن

نداشتن. با این حال، در آثارشان هیجان پنهانی  احساسات

ها که در تدوین رهبر پارناسین وجود دارد. لوکنت دولیل

 یدینااماهداف ضد رمانتیک نقش مهمی داشت، شاعر 

رد و نگناپذیر میاست که زندگی را با یاسی مطلق و عالج

توان متوقف کرد، هیچ چیز عقیده دارد هیچ چیز را نمی

در  هاآنفقط مرگ وجود دارد.  وجود ندارد حتی خدا.

سنن، امید به آینده و  خواهند در مقابل جامعه،ظاهر می

طرف باشند؛ در احساس و بیاعتنا و بیدیگر مسائل بی

 شود. میمبدل نهیکاعتنایی به حسی و بیحالی که این بی

 

اش درباره اهمیت و هوگو، با نظریه

اولویت ریتم و قافیه و تأکید بر فرم 

فکران خود را شعر پیروان و هم

تآثیر قرار داد و الهام بخش گوتیه تحت

و لوکنت دولیل )لوکنت ودلیل، شاعر 

 در باب ستایش شعر شد.فرانسوی(، 
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خواهند فقط زیبایی قالب آثار خود را حفظ کنند و شعر را تنها برای زیبایی کنند و به ظاهر میفرض می مردم را احمق

 های منحرف و اظهار یأس و بدبینی است.تمام اشعارشان معموالً پر از فلسفهشکل آن بسرایند. ولی 

فایده است و به الهامات شاعرانه اعتقادی نداشتن. قبل از اقدام به سوردن شعری باورشان بر این استوار بود که تخیل بی

. برای آنها شعر عالمانه مد نظر شناسی و علموجود دارد؛ یعنی داشتن شناخت نسبی از هنر، اسطوره یمستندسازمسئله 

گریاند و فقط خنداند و نه می. اشعارآنها را از نظر استحکام زیبا و قوی است، مه مییرواقعیغهای پردازیبود و نه خیال

 توان شعر مشاهده در توصیف مناظر تا حیوانات و آثار هنری دانست.زیباست. با این تعاریف شعر پارناس را می

ای کند و نه وسیلهها شعر را فدای احساس شخصی میتدال رمانتیسم و سمبولیسم است. نه مانند رمانتیسمپارناس حد اع

ها دارای ابهام و پیچیدگی است. در این مکتب شعر داند؛ و نه مانند سمبولیسمبرای بیان احساسات و ذوق درونی شاعر می

آن نه باید انتظار سود و منفعت داشت و نه باید در راستای خاطر خودش باید پرستیده شود. از خدایی است که فقط به

 هدفی قرار گیرد.

اشکالی برای شاعران مکتب پارناس ایجاد کرد و آن درک نشدن اشعارشان  البته پرداختن بیش از حد به شکل ظاهری شعر

محکوم به درک نشدن هستند، زیرا  اهآن»توسط اکثریت مردم بود. زیرا از دید آنها اکثر مردم قدرت درک زیبایی را ندارند 

کنند. انسان آدم در مقابل زیبایی حساس بینند و درک میای خاص آن را میاند. تنها عدهمردم نسبت به زیبایی بی تفاوت

 «.تفاوتو انسان دیوانه در مقابل آن بی

ایستد که برای ادبیات مدنی رناس میادبیات مدنی در مقابل نظریه هنر برای هنر و مکتب پا 1880تا  1860های بین سال

 ■ شود.داوری می یسودبخش، بلکه از نظر یباشناسیز یارهایمعاثر ادبی نه با 
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 «این خیابان سرعت گیر ندارد» داستان نگاهی به  
 «مصطفی بیان» ؛«مریم جهانی»اثر  
  

از داخل پمب بنزین « این خیابان سرعت گیر ندارد»رمان 

ی راوی داستان )شهره( نازل را داخل باک . وقتشودیمشروع 

به گفتنِ داستان. داستان در  کندیمشروع  کندیمفرو 

جغرافیایی کرمانشاه اتفاق می افتد. شهره عاشق  ۀمحدود

. از کالس درس دیگویم اشگذشتهرانندگی است و از زندگی 

 خواهدیمشهره « چه کاره شوید؟ دیخواهیمدرآینده »انشا: 

 سی بشود.راننده تاک

برخالف عرف و سنت پشت فرمان بنشیند و  خواهدیمشهره 

در جامعه مردساالر راننده تاکسی شود. آن هم در محدوده 

جغرافیایی که مردهایش پایبند سنت و آداب و رسوم خودشان 

هستند. حتی مادر شهره هم مخالف شغل دخترش هست و 

. شودیم . از نظر مادر، زن با سه چیز زنکندیماو را نهی 

 ازدواج، زایمان و شیردهی!

یماما برخالف مادر، این پدر هست که گاهی همراه شهره 

. دو نگاه متفاوت. همچنین بابک )پسر شود

که زن داشت  ییهاسال( در تمام اشییدا

همین نگاه پُر از عشق اما مردانه و سلطه 

طلبانه نسبت به شهره داشت. وقتی بابک 

چون از  شودیماز همسرش فاطمه جدا 

جوانی چشمش به دنبال شهره است، سعی 

با پیش بگذارد. اما وقایع تلخ  کندیم

شهره، او را  گذاردینمبابک  ۀگذشت

ببخشد. اشتباهی که بابک قبل از ازدواج 

انجام داده بود همان رنگ مردانه و سلطه 

یمطلبانه بابک را در ذهِن شهره نمایان 

ه بگیرد. و آن را نادید تواندینمکه  کند

حتی حامد )همسرش( که دوست دارد شهره رفتاری زنانه 

داشته باشد و آنگونه که او دوست دارد لباس بپوشد و آرایش 

 کند و پشت فرمان ماشین ننشیند.

شهره، زنی جسور است. زنی جوان که برخالف زنان های هم 

سن و سالش شغلش را باور دارد. برای ماشینش، اسم انتخاب 

نام  شودیم« الیزابت. »دهدیمبه او شخصیت  و کندیم

به شغلی که  اشعالقه. در نهایت شهره بهای اشیتاکس

 . از همسرش )حامد( در یک طالقپردازدیمانتخاب کرده را 

 

 

کار و نگاه سنگین مردان  یهایسختو  شودیمتوافقی جدا  

 .ردیپذیمو زنان جامعه را 

و مردها در  اندمنفعلشهره،  این رمان، به غیر از یهازنتمام 

این رمان سیاه هستند )به غیر از پدر شهره(. مردهایی که در 

دارند. از حامد همسرش، تا  ترنییپابه زنان نگاه  شانیزندگ

جالب این  ۀنکتو مسافران و مردم شهر.  اشییدابابک، پسر 

داستان جایی است که مادر شهره هم همسوی مردانِ جامعه 

در برخالف مردانِ جوان )حامد و بابک( شهره را است. اما پ

گفت که نگاه مردانه و سلطه طلبانه  توانیم. کندیمتشویق 

ا پنهانی ر ییهاهیالبه سن و سال و جنسیت مربوط نیست. 

دید که در زندگی تک تک  توانیماین رمان  یهاتیشخصدر 

 است. تأملما نیز وجود دارد و قابل 

یا فمینیستی ندارد. داستان درباره  داستان نگاه ضد مرد

یماست. شهره به دنبال تغییر است. این تغییر را « تغییر»

و از اتاق  اشعالقهبا انتخاب شغلِ مورد  خواهد

کوچک تاکسی زردش )الیزابت( شروع کند. 

یکستاحتی این تغییر برای شهره از تغییر نام 

از الیزابت به آناهیتا )پیشنهاد محبوبه(  اش

. در نهایت شهره با دیدنِ زنی شودیموع شر

همانند خودش در پشت فرمان سمند زرد دور 

و از  شودیممیدان آزادی شاهد این تغییرات 

 .گنجدینمخوشحالی در پوست خود 

هستن که با  ییهااعجوبهزنانی کشورم چه »

این همه سد و حصار و دیوار که سر راهشونه 

« گیرن.باز از مردا بعضی جاها پیشی می 

 کتاب( 93)صفحه 

به لحن و زبان راوی داستان و  توانیماز نکات بارز این رمان 

 مربوط به همچنین تعبیرها و فضاسازی و توصیفات مردانه

اشاره کرد. نویسنده، جامعه مردساالرانه که در آن  هاراننده

 .دهدیمرا به خوبی نشان  کندیمزندگی 

مریم جهانی،  ۀنوشت« گیر ندارد این خیابان سرعت»رمان 

را دریافت کرد و همچنین  آل احمد جالل ادبی ۀزیجا 96سال 

 ■ .مهرگان راه یافتادبی ماقبل نهایی جایزه  ۀمرحلبه 
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 «رویای برزخی»نگاهی به داستان  

 «گیتا بختیاری»؛ «اسماعیل زرعی»اثر  
 

 1399تابستان  –چاپ اول ، انتشارات مروارید

مردی باربر که خالء عاطفی زندگی و  خالصه داستان:

روحیش را با پرداختن به کار کوزه گری برطرف  یهایخستگ

تحقیر و سرزنش « دق اینه»مدام از جانب همسرش  کندیم

یمو سرزنشها او را از همسرش متنفر  هاسرکوفت، شودیم

اما  سپاردیم« چشم سیاه»و در عالم خیال دل به زنی  کند

 و... گذاردیمگیرد و به زندگی او پا ن میاین خیال روزی جا

که از همان ابتدا به  ،دو کلمه با معنا است «یبرزخ یایرو»

 چه اتفاقاتاگر .«یچگونه بخوان دیمن را با» دیگویخواننده م

 یمردم عاد یهاو دردها و رنج ردیگیل مکش یدر بستر واقع

ر منظ نیاز اکند که یها بازگو میدیها و ناامیرا همراه با تلخ

سورئال ادامه  ییدر فضا انداست یول ،دارد یستیجنبه رئال

ت یخود را در شروع روا ،دارد یکه خانه و زن یراو .ابدییم

در  ؛یو فراماد یری، اساطکندیم یمعرف یتنها و خاص یآدم

رنگ کمصفحات و جمالت  یدر البال یکه هر از گاه یمکان

ت است که نماد هف« هفتم» نابایاما اسمش ب ،ابدییم رییتغ یا

و  لیشکل و شما اشاست که هر طبقه یو آسمان نیزم بقهط

ه ب اشخاص، اماکن و فضا رییرمز و راز خودش را دارد که با تغ

 .شودیم دهیکش ریتصو

هرچه زودتر  کردمیمعصرها، خسته و خاک آلود سعی 

شش بیابان از شهر فاصله بگیرم و بیابان هفتم را طی 
در صحرای  امافتادهبه خانهی تک  آن ۀانیمر کنم تا د

خوشگلم برسم. هرچند  یهاکوزهبرهوت بروم وب ه 
دیدن و وررفت با هریک از آنها به خصوص در آن مکان 

خلوت ودور افتاده که زیر سایهی سکوت و آرامش 
خوابیده بو کافی بود تا مرا از اسارت انزجار و کالفگی 

 « ...دق اینه»نجات دهد اما با بودن 
و ذهن برقرار  نیع نیب قیعم یارتباط کندیم یسعنویسنده 

و با تمرکز بر روی شی )شی هنری که امری ذهنی است  ندک

محسوس و  یاین دنیب شود(که به صورت ماده ظاهر می

و  داوریها را به وجود بهیاز سا ییایدن تا ردیگیمعقول قرار م

 .راویش را رمزگشایی کند یذهن یایدن

 ا،یو خلق رؤ الیو خ تیواقع بیترک ۀیپابر  اعیل زرعیاسم

 یمتن را به« رویای برزخی» یو ذهن قیعم یریهمراه با تصاو

ه ب ،یو عوالم فراماد ایرؤنویسنده از  .اما زیبا آراسته لیثق

اش و هدف از یکند، به چگونگیرجوع م راوی شتنیخو

 میزاسرارآ ، زن«چشم سیاه» بانویسنده  اتش؛یو ح یزندگ

از و  دیگویسخن م مرد با دهیچیپ ۀرابطاز مالقات و  داستان،

یم یدیجد یایدارد و دنیپرده برم مرد باربر یدرون یهایهال

 .ندیآفر

صدا لطیف بود، ظریف بود، و چقدر شکننده. وجود یک 

زن در این وقت، توی این مکان و با این لحن آشنا و 
 نتوانستم صبرکرد.  امزدهگفت و گوی صمیمانه حیرت 

کنم؛ آهسته با پشت انگشت به در صندوقخانه کوبیدم 
 و پرسیدم کی بود؟

 جواب داد: ... همسایه دیوار به دیوارمان
نداشتیم؛  یاهیهمساهمسایه دیوار به دیوار؟... ما که 

 تنها بودیم!
به معنای کل  است که ایرؤمنطق سوررئال براساس خواب و 

 وشود،  انیب قیدق زیهمه چ دیدر خواب نباپس  نگری است،

مکان و زمان  یختگیاز هم گس ،یدرهم فشردگ ،ییجابه جا

که در این داستان این امر  صادق است زین تیبر شخص یحت

 از متن سوررئالاما همانند داستانهای  چندان مشهود نیست،

، است شماریب یهالیتاو یو دارا برخوردار «ییچند معنا»

و  اهایرؤ ها،شهیاند یژرفات، در بیانِ البته نویسنده از این دق

 ی مرد باربر به خواننده بهره برده است.هاانیهذ

ه ک« خودکار» ۀویشسوررئال است، اما نه به  «یبرزخ یایرو»

 و خودبخود به ذهنش خطور کرده کدفعهی سندهیهر آنچه نو

یمبه نظر  و مکان، به سرعت نوشته باشد، زمانیدرهم و ب

 ییجور رها کیاثر  نیدر ا عِ یوقا بِیو ترت فیتعر ۀویش رسد

سالها در  ایماهها  دیشا رااست که آن  سندهینو یهاشهیاند

علت  نیبه هم؛ قرار داده ریو تفس ریناخودآگاهش مورد تعب

ه در ناخودآگا راتشیتاث یعنی ،شده است ختهیحس با خِرد آم

بدون آنکه به خودآگاه  در زمان نگارش، سپس شده، نهینهاد

 ،قرار گیرد تام ناخودآگاه یِآزاد ریتاثاجازه دخالت دهد و تحت

 نموده. یجار کاغذ یقلم به رو قیاز طر را ذهن

گون شبح تیو ماه تیفراتر از واقع ییقلمرو دنید ییتوانا

ییبایز و یهنر تِ یبه غا یزاد آسمانیپراین  «اهیچشم س»

به  هکداستان بسیار کمک کرده به ویژه  ستیسورئال یشناس

مینزمان و مکان  ۀگستردر  شیستیسوررئال تیشخص ۀواسط

 .نمودهگنجد، و او را چیزی شبیه یک روح سرگردان 
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چه در صفحات اولیه خواننده بالتکلیف است، اما هرچه اگر

کند، فضای ارتباطی با متن رود و هر گره که باز میجلوتر می

اننده ه خوک است یاثررویای برزخی  یابد؛برایش گسترش می

 در متنِ به منطقِ افتنیجز دست  ایمتن چاره لیتأو یبرا

و  رایگ یتیروا، «رویای برزخی» .ندیبیخود نم یرو شیپ 

 و، است یشرویمدام در حالِ پ شیرخدادهاکه  استجذاب 

دیده  یآشفتگ ای یختگیرنامطلوب، بهم ناز رکود، سکو ینشان

شاعرگونه آن که زبان چه اگردارد که  بایز یاو قصهشود نمی

اعیل اسم یرگیچتبحر و  اما کمی ثقیل و کالفه کننده است،

های زرعی در این زبان شعرگونه در به تصویر کشیدن گوشه

ناگفتنی و پنهان قشری از جامعه خود در قالب داستانی 

 ■ آور موفق بوده است.خاکستری و رنج
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 «گردن زرافه» د داستان کوتاهگفتاری در سبک پست مدرنیسم بر نقدرس 

 «ترابیان علی اکبر» ؛«زادههما رضوی»اثر  
 

 داستان گردن زرافه

یشگیآمد، مثل عادت هم رونیزن در قفس را بازکرد. پرنده ب

رفت و  هالهیکنار م ینگاه کرد. چندقدم شی. به پاهااش

انبوه  . سرش را باال آورد. نگاه کرد بهستادیبرگشت. بعد ا

ان پر زد. گم شد اگهزن. ن یهاچشم جنگل، به یاهدرخت

 بپرندگان. آن روز تا ش یوهویها ،هاوبرگشاخ انیم

 وقت برنگشت.چیبرنگشت. کاسکو ه

کرامتی پرنده نازینش را از دست من باعث شده بودم آقای

بدهد. وقتی قفس خالی را دادم دستش، تعجب کرد شاید هم 

رفت  هاپلهرا گرفت از  ناراحت شد ولی چیزی نگفت. راهش

پایین. آخرشب بود که برگشت. پشت در گوش ایستاده بودم. 

صدا بسته شد. خوب اشتباه کلید توی قفل چرخید و در بی

: توانمینمخودش بود. همان موقع که آوردش، گفتم که 

 "ی با جک و جانورها ندارم.اانهیم"

اید! بهار گمانم خودتان بودهابروهایش را باال انداخت که به

طرف خیابان را پارسال؟ نقاشی دیوارهای مهدکودک آن

بیست روزی هم طول کشید، از -گمانم دهکشیدید! بهمی

 دیدمتان. پشت پنجره می

ها کرامتی! خودم بودم. ولی مربوط بود به آن وقتبله جناب"

 "که منتظر مُردن نبودم!

 . اندازم کرداش را آورد پایین، سر تا پا وراستکانیعینک ته

وقت آمبوالنس اورژانس وبیاید وقتاین را هم دیده حتماً"

برای بستری و درمان. حاال  رومیمشود، آید؟ حالم بد میمی

کنم. خرس و سگ و زرافه که کار نمی شودیمهم چندماهی 

که از سر عالقه کشیدن هم که دیدید شغل من بود، نه این

 "جور خالیق.باشد به این

اش را انداخت روی عصایش: ، چانههاپلهروی پاگرد نشست 

ای از بدنش است. مثل دماغ مثل تکه! شغل آدم یکشودینم"

 "دهن، گوش.

ی چوبی میان قفس نشسته بود و احلقهروی  اشپرنده

 . خوردیمخیال تاب بی

که دستم بخورد ، حتی از اینترسمیمترسم! از حیوانات می"

راستی به شما "را ببندم که گفت:  هخانآمدم در  "به پرش.

 "احوال بودم؟سال کارمند اداره ثبتگفته بودم که سی

 "خیر جناب!"

 نمتانیبیمعجیب است. خوب خودتان مقصرید. هروقت "

 پی کارتان وگرنه  دیرویمپایین  دیاندازیمسرتان را 

 

که فکر آنو بی "دانند!ی این ساختمان همه میهاهیهمسا

هایش دارم یا نه، گفت کارش ای به شنیدن حرفکند عالقه

 سال صفحه مرگ مهر بزند. این بوده که سی

 "حالتان، چه شغل راحتی.بهخوش"

و گفت سی  "کنید!اشتباه می هاهیهمساشما هم مثل همه " 

 احوالبخش از  نیاثبت که بوده کرده  ینگارنامه سال

تا به  یجزو مشاغل سخت محسوب شود ول دیشناسنامه با

یم اشیسال از بازنشستگدانم چندو نمیبیست که  روزآن

 دهیمهم نورز نیبه ا یاهتمام نیکدام از مسئولچیه گذشت

 بودند! 

برای  میشوینماز هرچیزی بترسیم، نزدیکش  هاآدمآخر ما "

حال همین هم هست که هیچ دستورالعمل به دردبخوری تابه

 "ها .مآد وضع نشده است برای کنترل ترس

ربطی زده باشم، روی موج خودش ادامه داد: انگار حرف بی

ی است در شناسنامه که اصفحهاین تنها  دیدانستیمراستی "

که ی به آن اضافه شود قبل از آنانقطهجرم است خط یا 

 "ها برسانند به قبرستان؟صاحبش را روی دست

د وایستاده ب اشپرندهزند. احساس کردم پیرمرد شیرین می

درسته ی آفتابگردان را درستههاکف قفس، مغزتخمه

 حوصلهکه . با اینخوردیمکنان آورد و قرچ قروچدرمی

اش را نداشتم دوست داشتم بدانم سختی کارش کجا پرحرفی

ردا فبوده که بلندشد قفس را گذاشت روی چارچوب در، گفت 

 ی. فقط بگذارش جلوستیکاف شیآب و غذا"د: گردیشب برم

رش وهم ب ییندارد فقط از تنها یت. آزارکارَ یبرو پ ونیزیتلو

 ترسمیم خانم. هم جز شما اعتماد نداشتم ی. به کسداردیم

 "کنند. تشیاذ هانشده همسایهی تربیتهابچه

جزو  کار شما هم"ها رفت پایین: یکی از پلهبعد راه افتاد یکی 

ن؟ ئولیتابحال با مس دیاکردهای مشاغل سخت است، مکاتبه

قدر درازکنی تا برسد به زرافه را آنکه بخواهی گردناین

رو، باید بروی روی ی کنار پیادههادرختوبرگ شاخ

خانم دردسر است. ی، نردبانی چیزی، برای یکاهیچهارپا

 "...خواهدیمهم توی خیابان! اضافه حقوق آن

تا باالی کمرم. گذاشتمش  دیرسیمقفس سنگین بود. قدش 

سفارش پیرمرد تلویزیون را ال جلوی مبل راحتی و بهتوی ه

قفس را  انیشده میآرام بود و چوب خراطهم روشن کردم. 

 ادی. عکسش را زشناختمشیبود. م دهیاش چسببا دوپنجه

عشق بود، شاید مرغ هیکودکان. شب یهابودم در کتاب دهید
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م بود دهیکش زیاد طوطی .ترقوارهیتر و بگندههم طوطی ولی 

 شتم.  ندا یوقت سفارشچیهبرای کاسکو  یول وارها،ید سرِ

ی صبحم را ردیف هاقرصجا شروع شد که ماجرا اما از آن

ام گرم شود. مایکروفر کرده بودم، منتظر که شیر صبحانه

 بوق را از تویِ بوق متوالی زد که بالفاصله صدای همان سهسه

گوینده هال شنیدم! برگشتم نگاه کردم به تلویزیون. 

گفت. یمخبرصبحگاهی با خونسردی از باخت مسابقه والیبال 

اش نشسته بود و حرکت روی چوب خراطیکاسکو هم بی

احساس کردم از ضعف بدنم دچار توهم  .کردیمتماشایش 

جو از یخچال درآوردم گذاشتم گرم دست نانیک کفام. شده

اره تکرار دوب بوق متوالی از دستگاه ودقیقه سهبشود. بعد از نیم

شیر و همان صدا از توی هال! حدسم درست بود. با لیوان

آور و ضدافسردگی ایستادم مقابلش. ی نشاطهاقرصمشت

حیوان سرش را باال آورد، زل زد توی صورتم و داستان ادامه 

بروم  شدمیمدر. زنگ موبایل. بلند یافت. تکرار صدای زنگِ 

انسی  "کجایی انسی بابا!"زد دنبال کاری، یکهو کسی صدا می

 اشخانهبه رودیمکرامتی بود که همان صبح گفت دختر آقای

و این بالی ناخواسته آوار شد روی سرم. پنجره را که باز کردم، 

و تکرار مواد الزم برای  "سالم بر خورشید!"مردی فریاد زد: 

کیک دارچین لیمو با صدای زنی در برنامه آشپزی پخت کاپ

ظهر آرام کرامتی،  اذانم نزدم که خودش بود آقایو دیگر توه

که خواب نیمروزم تا این گفتیمو اهلل اکبر  فرستادیمصلوات 

  "تا بهاااار دلنشین آااامده سووووی چمن!"را پراند: 

 دانمینمبالشم را گرفتم توی بغلم نشستم مقابلش. 

خودم که آمدم، خیلی گذشته چنددقیقه شد، چندساعت. به

ی ظهرم گذشته بود. در دلم لعنتی فرستادم هاقرص، وقت بود

اش، کرامتی که در مجلس نامزدی نوهسمت و سوی آقای به

سختی کار در صفحه اموات را جهت شادی بیانیه اهتمام به

 کرد. روح زندگان تشریح می

را نیاوردم.  امیقبلکدام از وسایل خانه که آمدم هیچبه این

بار گذشته را از خودم ی حسرتهاتکه خواستیمدلم 

جداکنم. درواقع مجبور بودم. هیچ گزارشی پیدا نکرده بودم 

کسی. آدرس درکنجی از دنیا که لنفوم رحم کرده باشد به

خانه جدیدم را فقط به دوسه تا از نزدیکانم داده بودم. خسته 

رویم با شوق پر از مینا گشودند بههایی که میبودم از آغوش

سفید، پیچیده در نوارهای مشکی! من گم شده بودم و مریم 

اما  هاآنهای قبر، ذره فروریختنم از دیوارهدر تاریکِی ذره

 یگکه نه زند دوست داشتند به خودشان بگویند و من بشنوم

 توانستندینم !دنیارزش ماندن دارد و نه مرگ ارزش ترس

 ن،اروز آب شدن گوشت و پوست و استخوبفهمند که این روزبه

شاید هم نوعی خودآزاری  معتادم کرده است به ترس از مرگ، 

بود برای تمرین تنها مردن! شاید هم ناخودآگاهی کشانده 

معذوریت کنج تنهایی تا بگذارم قانون تنازع بقا بیبودم در این

هم از این دست کارها  قبالًدست به انتخاب اصلح بزند که 

های های نقاشز بهترینبار من را کرده بود اکرده بود. یک

های دیواری و حاال هم کرده بودم مغلوب وفادارترین سلول

ساله ای یازدهبدنم! همان علت مرگ مادرم وقتی دختربچه

از  ترسبودم. پس اعتراضی نبود به دستگاه آفرینش جز به 

ام در بازمانده جنازه عمهی نیمههاچشمابهام مرگ. به ترس از 

ورویی که شاید مادرم رنگتابوت چوبی بی خانه، ترس ازغسال

 را با خودش برده بود. به من نشانش ندادند.

حال درمانم جریان داشت. برادرم پزشک بود و هرروز با این

یمام را برایش ایمیل صبح باید گزارش فاکتورهای خونی11

، در خانه، روی دادمیمها را خودم انجام . آزمایشکردم

بود  ظهر3های دستم. از انگشت "خونطرهقسه"هایی با کیت

طور شده که چه دانمینمکه برادرم زنگ زد. نگران بود. گفتم 

 تا به آن ساعت یادم رفته تصویر کیت خون را ارسال کنم.  

 خوابدیمکاسکو حواسم را پرت کرده است. باالخره تا شب "

 "گزارش امروز را برایت بفرستم. شودیمو فرصتی 

وز بیماری من در صفحه اینستاگرام برادرم بیشتر رگزارش آن

 بیمار مبتال بهی یکریدرگاز صدتا الیک خورد. داستانی از 

 کرامتی!لنفوم با کاسکوی آقای

کرامتی آمد، شیرینی نامزدی آقای صبح 8 رأسروز فردای آن

را برد. در را بستم، خسته و  اشپرندهاش را آورد و نوه

روشن صبح ی مبل. کاسکو از تاریکآلوده افتادم روخواب

نقارخانه زده بود و سرودملی خوانده بود. برای برادرم نوشتم 

اولین شبی بود در این چندماه که بدون آرامبخش خوابم برده 

ی دیوانه که پرندهراحتی کنار قفس یکهم روی مبلاست آن

وداد و جیغ هاکالغخوانی کرده است با هم تا تنگ غروب

عادت پیرمرد تا ! بعد هم بههاهیهمسای نشدهتیترب یهابچه

 ونیم شب نخوابید و تلویزیون نگاه کرد! یک

روز برادرم پیام داد که باز هم داستانی بنویسم از فردای آن

جایی اش دیگر هیچکرامتی بعد از نامزدی نوهکاسکو. ولی آقای

وقت کاسکو و نرفت که بخواهد شب بماند و من دیگر هیچ

 .دمیدنکرامتی را حتی آقای

روز پنجره آشپزخانه را بازکردم شاید صدای کاسکو را از یک

کریدور بین آپارتمان خودم و پیرمرد بشنوم و شنیدم که 

کرد. شان میزد. صدایحرف می اشخانهپیرمرد با وسایل 

کفگیر و مالقه را. قابلمه را. کت و شلوارش را. حوله و مسواک 

. کردیمخچال و عینک و خودکارش را هم صدا و تلویزیون و ی
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زندگی پیرمرد شستن یک بشقاب است! "برای برادرم نوشتم: 

برادرم که انگار شخصیت پیرمرد  "وضعی!با عالئمی از خُل

نوشتن "دلش نشسته، اصرارکرد  هرروز بنویسم: خوش به

 "کند، باور کن!حالت را خوب می

ام و نبودم، به ترانه بیغروب روزسوم روی تختم دراز کشیده 

رفت و باال سختی فرومی. نفسم بهکردمیمنشانی گوش 

و  یدر خمار های تنمدانه سلولدانه کردمیمآمد. حس می

کرامتی از لب ی آقایپرنده کند که دیدمسیر می یحسیب

دیوار روبرو پر زد و نشست پشت پنجره اتاق. بعد هم تا 

های سیاه روی ادای کالغ قدرشدن سرخی آسمان آنتاریک

ی خشکیده و زردپاییزی را درآورد که توهم زدم نکند هاشاخه

 ها!ی کاسکوخانوادهاز اول کالغ بوده اشتباهی راه افتاده دنبال 

ها بیدار همسایهوهوی و خنده بچهروزچهارم با صدای های 

شدم. پنجره را بازکردم دیدم کاسکو وسط حیاط است، به 

اسم را به شانکیکو ی هابچهدود دنبال می  ایتیزی گربه

کرامتی دوست نداشت زند! عجیب بود! هیچ وقت آقایصدا می

ها احدی نگاهش بیفتد به این پرنده چه رسد که بازیچه بچه

ی ساختمان را یاد هابچهبشود! همان روز من هم اسم همه 

 گرفتم و بدون قرص های آرامبخش خوابم برد.

 آراییهای سفیدم صفم پیام داد که گلبولروزپنجم برادر

ها، باید هرچه زودتر کشند به ریه، دارند میاندکردهی اتازه

خودم را برسانم به بیمارستان. روی تخت آمبوالنس که 

 خوابیدم دیدم یک کاسکو نشسته است روی کپسول اکسیژن. 

 "ترسید. چه خوب است که شما پرستارها از حیوانات نمی"

 لبخندی زد، ماسک اکسیژن را گذاشت روی صورتم.  پرستار

قدر قوی هست که مغزتخمه را دانید نوکش آنمی حتماً"

، ندرا پاره نک ژنیشلنگ اکسدرسته دربیاورد؟ مراقب باشید 

 "این روزها بدجوری تنگ است نفسم.

برادرم گفت باید چندروزی بستری بشوم تا دوره درمان  

ود سر نر امحوصلهکه برای این جدیدی را پیاده کنند و گفت

یو نقاشی بکشم. دستورداد سیتوانم روی دیوارهای آیمی

 بار یک کاسکو را نقاشیمو. برای اولینبرایم رنگ آوردند و قلم

. برادرم گفت دوره خوردیمی چوبی تاب احلقهکردم که روی 

یمی طول بکشد، اگر بخواهم اهفتهدرمان ممکن است دوسه 

ی دیوارهای دیگر هم نقاشی بکشم و بعد من را روی رو توانم

ویلچر نشاندند، بوم نقاشی را هم گذاشتند روی زانوهایم. 

کم روی همه دیوارهای بیمارستان کاسکو نشست. بیمارها کم

و روی پرهای کاسکوها  شدندیمبا شادی از کنار دیوارها رد 

 .دندیکشیمدست 

موقع رفتن از برادرم عیادتم. کرامتی آمد بهروزششم آقای

خواست یکی دوساعتی برویم اداره ثبت احوال، موضوع مهمی 

را نشانم بدهد. برادرم با کراهت اجازه داد، گفت حالم مناسب 

کرامتی اصرار داشت باید نقاط سختی گردش نیست. ولی آقای

یواری دعنوان یک نقاشکار را بشناسم تا بتوانم از حق خودم به

احوال مشهد به همه کارمندان اداره ثبتماهر دفاع کنم. 

کرامتی بودند، سرشان گرمِ وپشم آقایقدوقامت و ریش

که روی شانه هر درحالی هاآدمزدن در صفحات شناسنامه قدم

اره کرامتی به رئیس ادشان یک کاسکو نشسته بود. آقایکدام

توضیح داد که من نقاش کاردانی هستم و از او مجوز رسمی 

همه دیوارهای اداره کاسکو بکشم. شهردارمشهد  گرفت روی

روز برای خط زدن نام مادرش به اداره آمده بود و که همان

خیره بر صفحه مرگ، شاید در اندیشه مُردن! از من خواست 

که روی دیوارهای شهرداری هم کاسکو بکشم. او گفت که در 

کاسکوهای  کردهیماوج غم و ناامیدی از مرگ مادر احساس 

ی شاد کودکانه هالحظهدیوارهای اداره ثبت او را وارد  روی

. بعد از آن شهرداران مناطق جلسه گذاشتند و اندکردهیم

تصویب کردند روی همه دیوارهای شهر کاسکو کشیده بشود. 

برادرم گفت اگر نتایج مطالعات شما این بوده که کاسکوها 

که خسته  یااندازهبه دهدیمحال مردم را خوب کرده، اجازه 

کرامتی نشوم روی دیوارهای شهر نقاشی بکشم. پس آقای

و من لب همه دیوارهای  داشتیمهمراهم شد، نردبان را نگه 

بوق  ،نددآوریرا درم زیچهمه یصدا هاآنشهر کاسکو نشاندم. 

 ، کفترها،هاگربه، مایهواپصدای  ی،نشانآتش ،آمبوالنس

های مردم شهر بهدهجا پر شده بود از خن. همههمهمه مردم

. شاید برای کردندیمی خودشان که کاسکوها تکرار هاحرف

شهرآرا اعالم کرد  روزنامه همین هم بود که چندروز بعد

 سال باالکشیده است.زندگی تا بیستشاخص امیدبه

ها روزهفتم خون زیادی ازم گرفته بودند. برادرم گفت آزمایش

یمها توی رگهایم سُر روز تا شب کاسکواست آننشان داده

. از او خواستم اجازه بدهد چندروزی بروم خانه. نداهخورد

گفتم بدنم از شدت کار زیاد کوفته است. گفتم کارکردن در 

کرده است. گفت خبرخوبی  ترتنگهوای آلوده شهر نفسم را 

نیست ولی پیشرفت لنفوم متوقف نشده و با اکراه اجازه داد 

 دم به خانه.روز برگربرای یک شبانه

 گفتندیمکه  دمیها را شنهیهمسابچه یصدادر را که بازکردم 

کرامتی را دیدم که با هیجان و آقای باردیماز آسمان کاسکو 

پیشِ  "دیدی که امروز شهر خیسِ کاسکو است!"داد زد: 

خاطر صدای این توهم آنها به دانستمیمخودم خندیدم. 
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کرامتی بود. به آقایکاسکوهاست که همه شهر را پرکرده 

 "ترسی؟نمی"اش را بیاورد. خندید: پرنده شودیمگفتم اگر 

گفتم بگذارید پیشم بماند تا صبح فردا که مجبورم دوباره 

 راهی بیمارستان شوم.

آن شب دوتایی تا صبح تلویزیون نگاه کردیم. مستندهایی از 

که  تکه المارک، پدر علم تکامل اشتباه کرده اسرازبقا. از این

گفته گردنِ زرافه برای رقابت در تسخیر غذا جا داشته که تا 

بلندای یک بامبوی صدمتری هم دراز بشود. شاهدشان هم 

قد گنجشک بود و افرا که قدبههای زبانو درخت هازرافه

ها هر چه برگ بود از زبان دیگر فسیل شده بودند. زرافههم

تیابی به غذای گنجشک و افراها خورده بودند اما برای دس

شان قد نداده بود درازتر بشود تا به درختهای بیشتر، گردن

بلندتر برسد، به ناچار از گرسنگی مُرده بودند و فسیل شده 

ونقطه شب هم اعالم شد خطمهین3بودند! در بخش خبری 

گذاشتن در صفحه آخر شناسنامه جرمی 

ناچار باید است که انتخاب طبیعی به

احوال ارمندان ثبتمرتکب بشود اگر ک

حقوق این کار را انجام نخواهند بدون اضافه

بدهند وگرنه کوه و جنگل و اقیانوس 

انباشتِ خواهد گندید از روِی هم

 ها...بودنزنده

 یرنگ ابرهایلین-خاکستریآسمان انباشته از ، صبح 7

رنگ پرهای کاسکو. انگار هر چه رنگ داشت روی بود. ی زییپا

یوبچه بود به ابرها. نشسته بود روی حلقه پرو بالش، پاشید

. ماسک اکسیژن را روی صورتم گذاشتم و خوردیمتاب  اش

 توی کوچهآمبوالنس بلند شدم پنجره اتاق را بازکردم. 

 بود. ستادهیمنتظرم ا

یشگیآمد، مثل عادت هم رونیزن در قفس را بازکرد. پرنده ب

رفت و  هالهیکنار م ینگاه کرد. چندقدم شی. به پاهااش

ه انبوبهنگاه کرد . سرش را باال آورد. ستادیبرگشت. بعد ا

ان پر زد. گم شد اگهزن. ن یهاچشمبه ،جنگلهای درخت

تا شب  وزرپرندگان. آن یوهویها ،هاوبرگشاخ یانم

 وقت برنگشت.چیبرنگشت. کاسکو ه

 شهر برنگشت. ...هیچ کاسکویی به

 روی همه دیوارهای شهر

نویسان عزیز از من خواستند به ایجاز و استانچندی پیش د

مدرن را توضیح دهم ی سبک پستهامالکاختصار مبانی و 

در این  و چند اثر داستانی ایرانی و خارجی هم معرفی کنم.

در نقد و بررسی داستان کوتاه  امکردهگفتار سعی درس

نکاتی بازگو شود که به درخواست نویسندگان  "گردن زرافه"

 داخته شود.نیز پر

 مدرنجلسه کارگاهی برای آشنایی با پست 30البته خالصه 

داستانی کار آسانی نیست مدرنیسم در ادبیاتو سبک پست

هرچند آن جلسات به زودی از طریق سایت و اپلیکیشن 

 مندان قرار خواهد گرفت.آموزشی در اختیار عالقه

 وهدایت نویسان معاصر نظیر صادقبعضی از آثار داستان

را  مدرنیسمیی از مدرنیسم و پستهانشانهگلشیری هوشنگ

دیوان "از محمدرضاکاتب یا  "هیس"دارند ولی در آثاری مثل 

از ابوتراب خسروی معیارهای پست مدرنیسم بیشتر  "سومنات

 .شودیمدیده 

 

 م:ی داشته باشیااشارهپست مدرن معیارهای نیترمهمابتدا به 

 پویومِنا-1

ان اشیاء را از نظر کارکرد، در یونان باست

هدف و روش به پنج گروه تقسیم کرده 

 .4ِکرِماتا  .3 ومنایپو .2 کایفوز .1بودند: 

 مَتِمَتا .5پراگماتا 

دست انسان پویومنا از حیث این که به

چند نکته  مانندیمو باقی  دنشویمساخته 

مدرن به عنوان نوعی استعاره فلسفی و ادبی دارد و در پست

سمت . پنج حس انسان از این منظر انسان را بهدیآیمار به ک

، اختراع و دانندینم. دانش را کشف بردیماختراع و ساختن 

، میشناسیمعنوان شناخته شده چه را به. آندانندیمساختن 

 .دانندیمباور  ااینه

و  شودیمماندگار  اشساختهو  سازدیمآدمی سازنده است، 

. حقیقت دهدیمآن را در باور خود جای ؛ کندیمتکامل پیدا 

آن را بفهمند،  توانندینمواقعی یا وجود ندارد یا همه مردم 

 هم باشد کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ. اگر

در مدرنیسم به این جایی و این زمانی بودنِ قابل تجربه تکیه 

 مدرنیسم به قدرت برساختن واما در پست کردندیم

در همه شئونات و امورات تأکید دارند حتی درساختن آدمیزاد 

 باورسازی.

 

 عدم قطعیت و غلبه شک و تردید-2

مرز مرگ و زندگی، مرز خیال و واقعیت، مرز عرف و معنا، 

مرز سایه و روشن، مرز بودن و نبودن، مرز داشتن و نداشتن 

کجاست؟ ما داریم یا نداریم؟ هستیم  هایمنفو همه مثبت و 

یم یا بیداریم؟ اآلن در حال زندگی هستیم یا یا نیستیم؟ خواب

 ونریزن در قفس را بازکرد. پرنده ب

. به اشیشگیآمد، مثل عادت هم

کنار  ینگاه کرد. چندقدم شیپاها

 رفت و برگشت. هالهیم
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بعد از مرگ؟ زندگی این جاست یا بعد از این جا؟ بین مرگ 

 و کالم، مرگ و گفتمان چه نسبتی است؟

شاه در آثار محمدرضا کاتب این مضمون پررنگ است. جهان

خالق باشند و قصه بگویند و حرفی  اگر؟ کشدیمچه زنانی را 

. شهرزاد بین مرگ شوندینمد کشته برای گفتن داشته باشن

 و گفتمان در حرکت است.

 

 خودانعکاس پذیری-3

از  تواندیماز خودش بگریزد؟ آیا انسان  تواندیمآیا انسان 

ی اههیالخودش نگریزد؟ این پارادوکس نگرشی و رفتاری در 

خواب و بیداری انسان یک معماست. 

انسان  گفتندیم هاسمیمدرنطور که آن

و  کندیمچه حس غز است و آنهمین م

 .دهدیمواکنش نشان 

همان خودآگاه است؟  هاانسانآیا روان 

ی بدوی و متمدن هاانساناین روان در 

یک کارکرد دارد؟ در حیوان و انسان در 

یک سطح است؟ ناخودآگاه چه نقشی در خودآگاه دارد؟ در 

 هبرابر تغییرناپذیرها مثل گذشت زمان، خودآگاه و ناخودآگا

 چه واکنشی دارد؟

و برندها و تولیدات تجاری جلو  هامارکدر پسامدرن جهان با 

داری معیار سنجش زمان است گرایی و سرمایه. مصرفرودیم

نه گردش زمین به دور خودش و خورشید و پیاپی آمدن 

به تله افتاده  اشساخته. انسان خودش ساخته و در هافصل

 دات خودش است.است. زندگی انعکاس خودش و تولی

پایان از دیوید فاستر واالس به همین مضمون رُمان شوخی بی

پرداخته است. پارانویایی بودن این انسان باعث شده 

خطی نباشد، در فضای بین متنی معلق است.  شیهاتیروا

آید و زبان در زمان ماضی، مضارع و مستقبل از قاعده درمی

ینمد را جدی ی خوهاتیشخص. راوی ردیگیمذاتی قرار 

 .ردیگ

خانه شماره پنج، گهواره گربه اولیس از جیمز جویس، سالخ

و صبحانه قهرمانان از کورت وونه گات نمونه بسیار خوبی از 

 اند.در روایت هاکیتکناین 

زاده یکی از بهترین آثار از هما رضوی "گردن زرافه"

مدرن معاصر ایران است. پخته و تکنیکی و با قدرت پست

مدرن را نشان دهد. یک مشاهده گر نسته معیارهای پستتوا

را  آید و تابلو آستانه و پایانهبیرونی ابتدا و انتهای داستان می

زن در قفس را باز کرد، پرنده بیرون آمد، " :رساندیمبه هم 
دو خط بعد از این تابلو، راوی از "اش...مثل عادت همیشگی

؛ سوم شخص، اول ودشیمگری وارد گری به مداخلهمشاهده

من باعث شده بودم آقای کرامتی پرنده ": شودیمشخص 
 "نازنینش را از دست بدهد.

از دست داده،  یسالگ 11این من زنی است که مادرش را در 

بوده، نوعی سرطان خون به نام لنفوم  اشعمهشاهد مرگ 

. دهدیمدارد. برادرش پزشک است و تحت نظر او ادامه حیات 

د. از کنیمخاطر روزمرگی دیوارنگاری به نقاش است و

. در منزل جدیدش اثاث گذشته را نیاورده ترسدیمحیوانات 

و ما هفت روز از عمر  کندیمو حتی االمکان ناشناس زندگی 

 :میکنیماو را نگاه 

 روز اول
به  خواهدیمآقای کرامتی  اشهیهمسا

کاسکو  اشپرندهبرود.  اشنوهجشن نامزدی 

. کرامتی نزدیک به سپاردیمی را به راو

سال است از مهر زدن به صفحه مرگ در سی

اداره ثبت احوال بازنشست شده، او با همین 

پرنده هم اتاق است، هر چند تمام وسایل و 

زند. راوی و با آنها حرف می دهدیماثاث را مورد خطاب قرار 

 ابل، قفس کاسکو را مقردیپذیمناچار ولی به ترسدیماز پرنده 

. کندیم. کاسکو صداها را خوب تقلید گذاردیمتلویزیون 

و  هاربهگصدای مایکروفر، تبلیغات تلویزیونی، بوق ماشینها، 

... راوی آن شب خسته از سرگرم هاآدمو تکیه کالم  هاکالغ

 .بردیمی آرامبخش خوابش هاقرصشدن با این پرنده، بدون 

 روز دوم
و او دیگر کاسکو و حتی  بردیمو کاسکو را  دیآیمپیرمرد 

 بیند.کرامتی را نمیآقای

 روز سوم
نشیند زند و میکاسکو از لب دیوار رو به اتاق راوی پر می

توهم  دیگویمکه راوی  کندیمقدر قارقار پشت پنجره و آن

زدم نکند از اول کالغ بوده اشتباهی راه افتاده دنبال خانواده 

 کاسکوها.

 روز چهارم
 ندیبیمشود، ها بیدار میهمسایهوی و خنده بچهوهاز های

 .کندیمدود و بازی کاسکو به دنبال آنها می

 روز پنجم
تا بستری شود  رودیموقتی با آمبوالنس به طرف بیمارستان 

ی در اهفتهکاسکو روی کپسول اکسیژن است. باید یک 

 یو راسیروی دیوارهای آی خواهندیمبیمارستان بماند. از او 

 .کشدیمنقاشی کند. کاسکو 

 روز ششم

از خودش  تواندیمآیا انسان 

نگریزد؟ این پارادوکس نگرشی و 

ی خواب و بیداری هاهیالرفتاری در 

 انسان یک معماست.
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به اداره ثبت  خواهدیمو از او  دیآیمکرامتی به عیادتش 

احوال بروند تا سختی کارش را به او نشان بدهد. کرامتی 

کار مهر زدن به صفحه مرگ است،  نیترسختمعتقد است 

کس حق ندارد نقطه یا خطی در آن صفحه بگذارد، جرم هیچ

 داندیمراوی را در کشیدن گردن زرافه است. او سختی کار 

سر زرافه را دراز کند  هاسرشاخهچون باید نردبان بگذارد و تا 

های وبرگ درختتا برای خوردن برگ درختان به شاخ

رو برسد. شهردار برای گواهی فوت مادرش به اداره کنارپیاده

دیوارهای شهرداری را کاسکو  خواهدیمثبت آمده از راوی 

. شهردارهای منطقه هم کندیمرا بیدار  شیهایودککبکشد، 

 اگرروی تمام دیوارهای شهر کاسکو بکشد. )من  خواهندیم

روی همه  گذاشتمیمبه جای نویسنده بودم اسم داستان را 

 دیوارهای شهر(

 

 روزهفتم
روز به خانه برگردد. از کند برای یکاز برادرش تقاضا می

یمی راوی کاسکوها سُر اهرگو در  باردیمآسمان کاسکو 

 .خورند

 چرا داستان گردن زرافه پست مدرن است؟

ی استعاره پویومنا را به استخدام درآورده احرفهخیلی اوالً: 

هست یا باورش  روح ؟شودیماست: کاسکو هست یا ساخته 

ژه؟ یا سوب اندابژهکه هست؟ کاسکوهای نقاسی شده  میاکرده

وجود دارند؟ کاسکو باعث  قعاً وایا  اندیراودر ذهن و خیال 

نشاط و آسودگی خیال راوی شده یا خودانعکاسی راوی است؟ 

؟ کاسکو را نما کندیمخواننده یا شنونده کاسکو را چقدر باور 

یا نه یک نشانه معمول در  ردیگیمو نماد از یک معنی 

 زندگی؟

نویسی در کالسیک و صرف نویسنده توانسته کاماًل از رئال

نویسی در مدرنیسم فاصله یسی در سوررئال و مبهمنوخیالی

 بگیرد.

استعاره پویومنا از ابتدا تا انتهای داستان تابلو به تابلو پیش 

 .کندیمو معناسازی  دیآیم

اثاث زندگی بخشی از خود انسان هستند، کاسکو چه نقشی 

با خود  هاستحسرتدارد؟ راوی اثاث زندگی قبل را که یادآور 

رامتی اثاث خود را شخصیت بخشیده و صدا نیاورده و ک

چه که باید هر روزه بنویسد برای برادر، زند. آیا به سبب آنمی

 ؟شودیمحالش بهتر  کندیماحساس 

 هایش؟یا آینگی دهدیماو را بهبود  شیهابرساختهو  هانوشته

، با ظرافت و کندیماین داستان در مرزها حرکت ثانیاً: 

بین مرگ و زندگی، خیال و واقعیت و مهارت تمام شما را 

. تردید دارید خیالی است یا واقعی؟ کشاندیم هاروشنسایه 

یمهم خیالی است هم واقعی! نزدیک  دیکنیماز دور که نگاه 

ها و روزنوشت دیریگیم، فاصله دیشویمدر خیال غرق  دیشو

 .رساندیمشما را به واقعیت  هاگزاره
 کندیمخواب است یا بیدار، خیال عدم قطعیت در این که او 

 در حال نقاشی است، ملحوظ و محسوس است. واقعاًیا 

قاش و ن) نشگریآفرعنوان زن، زن تارو پود این انسان به ثالثاً:

نویسنده(، زن همدم و مونس، زن فداکار و صبور و مردی که 

ثبت مرگ است حتی از نگاه راوی  اشفهیوظکرامت و هنر و 

ر سختی کار دبیانیه اهتمام داشتن به اشنوه در جشن نامزدی

، آیا غیر از خودانعکاس پذیری چیز خواندیمگواهی مرگ را 

 دیگری است؟

مثل همه آدمها.  اندافتادهاین زن و مرد در پیله خود گیر 

آنها را نجات خواهد  شانیهابرساختهباورشان این است که 

دا کرده، آن در خونش جریان پی اشبرساختهداد. این یکی 

یکی باید بدون اضافه حقوق صفحه مرگ مهر بزند وگرنه 

 انتخاب طبیعی این جرم را مرتکب خواهد شد!

 دییأتی معنایی عرفی )مثل هانشانهروایت غیرخطی و نقد به 

نظریه انتخاب طبیعی در تنازع بقا و رد نظریه المارک( و 

نماد یا یک تیپ  اندیداستانها که زن و مرد شخصیتاین

 ی سبکی و تکنیکی این داستان است.هامشخصهانسانی، از 

راستی در آن ساختمان که کرامتی با کاسکویی همدم است به

جنگیدن  اشیزندگو زنی که  "کجایی انسی بابا": دیگویمکه 

یی که همبازی کاسکو هستند و هابچهبا مرگ است و 

ان سکاسکویی که انعکاس صداهاست، تابلویی منسجم از ان

اجزای آن را تجزیه کند  خواهدیم هاگزارهمعاصر نیست که 

از ترکیب دهشتناک و سرسخت آن  تواندینمدرحالی که 

 بگریزد!

 شناسی داستانگردن زرافه نمونه بسیار خوبی برای نشانه

 مدرن است.پست

برای نویسندگانی که چند اثر خواسته بودند تا بیشتر با این 

یی که در خالل بحث عرض هاداستان سبک آشنا شوند غیر از

 کنم به این آثار مراجعه شود:کردم پیشنهاد می

از مارک  هابرگرنگین کمان جاذبه از توماس پینچٌن، خانه 

از جوزف هلر، زن ستوان فرانسوی از  22شکار زدانیلویسکی، 

ی زمستانی از ایتالو کالوینو، نویز هاشبجان فاولز، شبی از 

ی سفید از زادی اسمیت، نام گل هادندانلو، سفید از دان دلی

سرخ از امبراتواکو، آتش کم فروغ از والدیمیر ناباکوف، زن در 

از قاسم کشکولی، شب شک از هوشنگ  رودیمپیاده رو راه 

                                                              ■گلشیری، گاوخونی از جعفر مدرس صادقی
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 «شورش آلوئادها»اسطوره  خالصه 
«مرتضی غیاثی» 

 

و  رفتیمایفیمدیا، همسرِ آلوئوس، دل از شوهر برید و به پوسئیدون، ایزد آبها، دل باخت. از این رو هر روز بارها و بارها به کنار دریا 

ر همبستر شدند و از آنها دو پسر . پوسئیدون عشق او را دریافت و پاسخ داد. این دو با یکدیگختیریمآب دریا را بر رانهای خویش 

. یکی را نام اُتوس بود و دیگری را شدیمبه درازایشان افزوده  2به پهنایشان و یک بَغَل 1آرشبه بار آمد، دو پسری که هر سال یک 

 ، یعنی پسران آلوئوس.خواندندیماِفیالتس؛ آن دو را با هم آلوئادها 

درازا و نُه بغل باال داشتند، از این رو غره بر تنومندی خویش بنای تاختن  آرشیک نُه  چون این دو کودک به نُه سالگی رسیدند، هر

بر خدایان را گذاشتند. آن دو کوه اوسا را بر روی الومپوس گذاشتند و چگاد پلیون را بر روی اوسا و تهدید کردند که از روی این سه 

را از جای خواهند کَند و در دریا خواهند ریخت و بدینسان دریاها را به خشکی  هاکوهکوه به آسمان بر خواهند شد. نیز زبان دادند که 

را به دریا بدل خواهند کرد. افیالتس آرزوی زناشویی با هرا را در سر داشت و اتوس پیوند با آرتمیس را. آن دو حتی برای  هایخشکو 

 کشیدند. برنزین به بند یاخمرهخویش آرس را سیزده ماه در  ۀخواسترسیدن به 

 3اما نامادریشان، اِریبویا، زندان آرس را به هرمس نشان داد و هرمس برادر خود را از بند رهانید. پس از آن آرتمیس در آبخوست

ناکسوس خود را در پیکر گوزنی بر آلوئادها پدیدار کرد، دو برادر به شوق دستیابی بر این گوزن در پی او روان شدند و بی مهابا بر او 

نه بر آرتمیس که در میان این دو قهرمان در گریز بود که بر خود شکارچیان فرود آمد، بدینسان دو برادر  هازهینانداختند. اما نیزه 

 ■ جان یکدیگر را ستاندند و خدایان را از شوریدن خود آسوده گرداندند.

 با اندکی دگرگونی[« 1، 7، 4آپولودروس  ۀکتابخان»]برگرفته از 

 

                                                             
 سانتیمتر 56یا  45 1
 متر 1.8برابر با  2
 جزیره 3
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 «هانس تومانیانهو» معرفی 

 «انیآنی هوسپ»

ادبیات ارمنی در آغاز قرن بیستم همچنان در تالش برای 

رسیدن به ترقی و پیشرفت بود و در این راه ترقی و تکامل 

را  ایشاعران و نویسندگان ارمنستان، نقش تعیین کننده

های مهم ادبی ایفاء کردند در این دوران به موازات گرایش

ای هتیسم، رمانتیسم و رئالیسم مکتبمانند: مکتب رمان

دیگری جون: سمبولیسم، ناتورالیسم، مدرنیسم و فوتوریسم 

بین نویسندگان هوادارانی پیدا کرد. از این رو، ادبیات ارمنی 

های فنی و زبانی در زمینه استفاده از ژانرهای ادبی، ویژگی

گرایی هنری، دچار تحول اساسی و بنیادی و نوشتار و آرمان

توان این ادعا را داشت که ادبیات . در این حین میشد

 ارمنستان شرقی با تومانیان راه ترقی و تکامل را پیمود.

(، شاعر ملی، 1869 – 1923) انیتومانهوهانس تادئوس 

گوی توانا، فعال ادبی و سرا، حماسهنویس، قصیدهداستان

اجتماعی برجسته، در فنون متفاوت شعر و فصاحت و بالغت 

ای را نصیب ادبیات ارمنی کرد. های ارزندهن پیشرفتزبا

تومانیان را در آثارش باید دید. وی در  ییهنرنماقدرت 

شمار اجتماع و اشعارش از زندگی اجتماعی و زوایای بی

نویسد. والری برسف مختلف می یقشرهاروحیه مردم 

دوباره تومانیان « شعر ارمنستان»)نویسنده روس( در کتاب 

توان زندگی نویسند: )با مطالعه آثار وی بهتر میچنین می

 های باستانی ملت کهن ارمنی را شناخت.اجتماعی و سنت

 

های آتشین پردازینظیرش و خیالوی با قدرت خالقانه بی

و شیدایی قلمش و بیان فصیحش به زندگی طبقات مختلف 

 داد.(ای میمردمش روح و جان تازه

و نویسنده ملی ارمنیان شده  حق شاعرهوهانس تومانیان به

ها و ها و ادبیات شفاهی ارامنه، قصهاست؛ افسانه

سینه در میان روستایان چرخیده و بههایی که سینهداستان

ان را با ج هاآنهای بعدی منتقل شده است، تونانیان به نسل

دل شنیده، شناخته، درک کرده و نوشته است. تمام این 

در اعماق روح و روان این فرهنگ و سنن بومی مردمش 

 یک دلیلبهنویسنده و شاعر نامی جا گرفته بود و همه یک

و علتی شدند برای تومانیان تا بتواند چنان آثاری خلق کند 

 همتا باشد.که در تاریخ ادبیات ارمنی بی

منتقدان، معتقداند که تومانیان هم ردیف گوته )نویسنده، 

گذار شکین )شاعر و بنیانشاعر و ادیب آلمانی(، الکساندر پو

شاعر اوکراینی( و )ادبیات مدرن روسی(، تاراس شوچنکو 

رابیدرانات تاگور )شاعر و فیلسوف هندی( است؛ مکتب 

فرمالیستی اروپا بر آثار وی تآثیر نداشت؛ ولی از شاعران و 

نویسندگانی چون شیلر، بایرون، شکسپیر، داستایفسکی، 

چند از شاعران و ترگنیف، تالستوی و همچنین تنی 

نویسندگان ایرانی، تآثیر گرفته است. همین منتقدان آثار 

وی را در سه دسته که از ویژگی برجسته آن است تقسیم 

گرایی: وی به نسلی از نویسندگان ارمنی کنند؛ اول، واقعمی

تعلق دارد که رئالیسم را جایگزین رمانتیسم کردند. دوم، 

آهنگ ملی است، سادگی بیان: آهنگ کالمش همچون 

ها با روح و زبان پرور. سوم، نزدیکی داستاندلنشین و روح

د خود اگرو محیط گرد مرزوبوممردم: تومانیان، بیشتر به 

 پرستانه وبند بود و با پیروی از عواطف لطیف و میهنپای

 روستاخواهی خویش، توانست اوضاع دوستی و آزادیانسان

ساده و آشنا و با بیانی گرم و و روستاییان ارمنی را با زبانی 

های فلسفی، هایش اندیشهریا شرح دهد. در نوشتهبی

عرفانی، گرایش به ذات الهی و نگاه تحلیلی به زندگی انسان 

 کنند.وضوح خود نمایی میبه

 نظیرهای نظم و نثر استعداد بیتومانیان، در تمام زمینه

ارمنی، دارای داشت و در ترجمه آثار ادبی ملل دیگر به زبان 

خصوص های دیگر بههایش از زباندستی توانا و ترجمه

روسی آنقدر قوی، روان و زبانش صمیمی بود که مخاطب 

شد و این متوجه تعلق آن به یک ملت و فرهنگ دیگر نمی

ی خوبای بهشگرف خود را در آثار ترجمه یزبردستاستادی و 
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تومانیان،  های هوهانسنشان داده است. هر کدام از ترجمه

 رود.شمار میبه نوبه خود شاهکاری هنری به

سرایی، هنر ادبی خاص تومانیان با تمام این تفاسیر منظومه

نوشت )شعر روایی: بود. به معنای متداول، او شعر روایی می

های آن تعدد راوی معموالً داستانی و طوالنی و از ویژگی

د تاریخی، نوشت که در آن قصه، رویدااست(. وی شعری می

کرد و ساختار اصلی می بازگوسرگذشت یا حکایتی را 

های تومانیان اشعارش قصه و روایت است. علتی که نوشته

خاصی  یترفندهاکرد، بیان منظوم و را وارد حوزه شعر می

افزود. به این معنا که تومانیان، بود که وی به اصل روایت می

داد و آن را برگ میهای زیبایی شاخ و اصلی را با آرایه ۀقص

کرد. روایت اشعارش گاهی ساخته ذهن می رگذارتریتآث

های کهن الهام خالق خودش بود؛ و گاهی از روایت

گرفت. برخی از آثارش بیانی نمادین و استعاری دادند و می

نصر هایش، عپشت آنها هدفی نهفته. فضایی داستانی نوشته

 مام عناصرشود تاساسی آثارش است؛ فضایی که سبب می

 یرسازیتصوکار گرفته شود. توصیف و دیگر برای القای آن به

هایش دقیق، کامل و روشن است و این حالت از در نوشته

در این دسته از آثار تومانیان، بر روی مخاطب  یفضاساز

 اشمایه آثار حماسیگذارد. درونتآثیر بهتر و بیشتر می

 ه حکایت عاشقانهاش، جنیتاریخی و آثار عشقی –جنبه ملی 

ها و باورهای اخالقی و اش، بر اندیشهدارد و آثار اخالقی

اجتماعی جامعه استوار است. به موضوعات اجتماعی، 

و در  نگردپرستی، سیاسی و فلسفی با نگاهی باز میمیهن

توان ردی از رئالیسم انتقادی را پیدا کرد برخی از آثارش می

ن شاشده و در معنای کلیوارد آثارش  ینامحسوسطور که به

 پنهاد شده است.

آثارش را با الهام گرفتن از روحیه آرام و پاک  برخی دگر از

خود  یزهوشیتبینی و نیاکان خود خلق کرده و با روشن

ای تلفیق کرده است؛ خودش مردی وارسته و خود ساخته

بود و این روحیه مستقل و مردانگی اصیلش که در مقاالت 

خوبی وضوح نمایان است، بهتنیده و به اشو آثار عشقی

خوبی جدال عشق و توانست بهشود. میلمس و درک می

 روستاهامیل به وصال را در مقابل آداب و رسوم حاکم در 

 کند. یرسازیتصو

ترین قشر ارامنه است؛ از اصیل برخواستهتومانیان، حقیقتاً 

در ها و پیوسته مظهر عشق و پیمان، خواهان آزادی انسان

جستجوی پاکی در نهاد آدمی است؛ هوهانس تومانیان، 

طور کلی، معرف وضع زادگاهش بود و به وخاکآبشیفته 

هایش توانست اجتماعی زادگاهش در زمان خود. با نوشته

انقالبی در ادبیات ارمنی ایجاد کند، زبان و مفهوم آثارش 

 زطور عمیقی به روحیات و طرپسند و درآنها بهروشن و عامه

فکر مردمش پرداخته و در برخی از اشعارش روحیه همیشه 

ناپذیری خاص آنها مشهود است. پر اش و تسلیمفاتح جامعه

 هایرود به دست نسلامیدی است که انتظار می یپرتوهااز 

آینده به حقیقت بدل شود. از این جهت است که تمام 

ی های منظوم و منثور وی، در قلب فردفرد ارامنه جانوشته

کند. خود معرفی می« شاعر ملی»دارد و ملت ارمنی او را 

های ادبی از جمله: جز شعر، در سایر رشتهوی به

پردازی برای کودکان و نقد پردازی، قصهنویسی، قصهداستان

سرایی و آثار ادبی تبحر داشت؛ در زمینه داستان

شار گویی سرپردازی و لطیفهنویسی از لحاظ تمثیلحکایت

ن توان تا ایتعداد بود که در کمتر نویسندی ارمنی میاز اس

 حد استعداد و ذوق ذاتی را پیدا کرد.

ها، مانند بسیاری از نویسندگان ارمنی آثارش پر شده از رنج 

توان خوبی میزادگاهش و در آنها به مردم یآرزوهاها و آمال

های حاکم بر های دیرین جامعه ارمنی، فرهنگسنت

دات و رسوم مرسوم میان مردم و تفاوت بینشان روستایان، عا

حس کرد. در آثاری هم که پیرنگ  نانیشهرنشرا با 

یشان عشق است این سنن و عادات کهنه بیشتر اصلی

ا گیرند و کار رآیند؛ این رسوم بین عشاق قرا میچشم میبه

د کنچنان بیداد می یخودگذشتگرسانند و از به جنون می

شود؛ تبعیت بدون دیگری تهی میکه جهان برای یکی 

نکردن از این رسوم برابر با از دست دادن همه چیز است؛ و 

های عشاق جان بر کف، خود را در رودها غرق و در دره

. سپردندیمعمیق در جستجوی پیوند ابدی به دامان مرگ 

شناسی را در او مشکالت دنیوی، ابدیت هستی و هستی

راه توانسته برای بیان  کند و از اینآثارش بررسی می

برخی از  و پری فراهم و بالاحساسات شخصی خود 

های کلیدی جهانی را ارزیابی کند. در تمام آثارش چه ارزش

ها، محلی و چه ملی، مردم در بافت آداب و رسوم خود، جشن

شوند. هایشان به تصویر کشیده میآرزوها و سرگرمی

ی با قوانین سنتشخصیت این دست از آثارش متین و مطابق 

اند. تومانیان، پردازی شدهو شخصیت یرسازیتصوآن زمان 

د کنبا تراژدی عاشقانه خود، وقایع و حاالتی را توصیف می

با سنن و رسوم محدود اجداد خود  میرمستقیغطور که به

در تضاد است و تنها، آداب و رسوم مرسوم کهنه را باعث و 

کند. ایش معرفی میهبانی دوری و نابودی عشاق داستان

هایش پیرو قلبشان هستند و های داستانبرخی از شخصیت

)پویا(.  رشداندمدام در حال  کنند وعادات را فراموش می

عواطف و احساساتشان در حین داستان به دارمی عمیق 

ها، شود؛ در یک حالت تراژیک از سنتتبدیل می

ه ر زمانحاکم ب یفضاهاگیر و  وپادستپرستی، عادات کهنه

 کنند.خارج و با جرئت در خالف جهت آن حرکت می
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ای انسانی تومانیان توان این را داشت که به طبیعت چهره

 بخشد؛

ها، هایش از افسانهمنابع و الهامات اولیه و اصلی نوشته

ها فلکلور مردم محلی ها و نقلها، قصهها، حکایتتمثیل

ساسونتی »گ بوده و با این الهامات توانست حماسه بزر

)به معنای داویت اهل ساسون( را خلق کند؛ و در « داویت

های مبارزاتی مردمش را انعکاس آن اعتراض عمومی و ارزش

داد. )حماسه در لغت به معنای دالوری و شجاعت است و به 

ها و اصطالح اثری منظوم و مثنوی است که از دالوری

کند. ت میحکای کارزارهای مردمان بزرگ در میدان رشادت

توان چنین هم تعبیر کرد که حماسه اثر وصفی است می

مبنی بر اعمال پهلوانی، مردانگی، افتخارات و بزرگی یک 

های ترین بخشای از مهمقوم یا یک فرد(. ادبیات اسطوره

فرهنگی و تاریخی هر ملت است. سبک نوشتاری تومانیان، 

جود آمده حماسه سنتی است؛ زیرا در زمان بسیار دور به و

و اساس آن حماسه پهلوانی و پهلوان محور است. نقش اصلی 

دهد و مهمی انجام می کارهاکنند، را پهلوان ایفا می

آورد. در های بسیار بزرگی به دست میافتخارات و پیروزی

هایی از حماسه طبیعی و ملی دیده حماسه تومانیان، رشته

، نبردهای این هاشود. موضوع اصلی آنها نبرد و انگیزهمی

متفاوت است. پهلوان آن تا حد یک اسطوره و حتی مافوق 

 برخوردارهای متافیزیکی کند و از جنبهبشری جلوه می

است. عنصر نیرومند ذهنی آن اخالقی است. ولی با عقل و 

پهلوان، انسان معمولی  توان آن را شناخت زیرامنطق نمی

متعارف باشد. نیست، لذا طبیعی است که اعمال او هم غیر 

های حماسه برخوراد است؛ این اثر تومانیان، از تمام ویژگی

ها و زمان آن، ها، مکان، شخصیتدادهایروحوادث و 

ها با العاده، دیالوگ شخصیتحیوانات غیر طبیعی و خارق

، بیان گفتگوهاهای بیان شده در یکدیگر و استدالل

رد در حین نب یرجزخوانافتخارات ملی و اصطالحاً 

شود و ها میباعث شناخت مخاطب از شخصیت یرجزخوان)

های ملی است که ها و خصلتبا وصف حال و بیان ویژگی

ملی و فرهنگی  یخودشناسسازد که به مخاطب را قادر می

برسد و با تکیه بر هویت ملیش در میان ملل دیگر سرفراز 

باشد( و موارد دیگری که هر یک دارای معنایی هستند که 

و باعث ماندگار شدن  گرفتهدرستی در جای خود قرار به 

گاه عواطف خود را در ماهیت این اثر شدند. نویسنده هیچ

آثیر تاصلی داستان وارد نکرده و هویت اصلی داستان را تحت

احساسان خویش تغییر نداده. بر همین منوال در سرگذشت 

 ها و کسانی که قهرمان را یا شرح قهرمان و دیگر شخصیت

 

کنند هرگز دخالت نداشته؛ و به نام نویسنده، توصیف می

های داستان تحمیل نکرده و خود را به شخصیت یآرزوها

ها، رفتارها، آنها را مورد قضاوت خود قرار نداده و انگیزه

تفکرات و افکار اجتماعی آنها در رویارویی با دنیای و 

زیبا  ایدارای چهره هاآنشان به وضوح تجلی داده. زندگی

و قدرت و  ای هستندو ظاهری قدرتمند و صفاتی اسطوره

هایشان از اعمالشان کامالً پیداست؛ خصوصیات دالوری

خواهی، فداکاری و دوستی، آزادیشان: سادگی، انسانمهم

هایشان تحت هر شرایطی عمل کاری است. به قولدرست

کنند و برای آزادی و رفاه ملت خود شمشیر به دست می

ز رحم نیستند، ااند، بیگری غریبیرند. با مکر و حیلهگمی

زاراند. به وفاداری اشتهار دارند، دارای قلبی ظلم و ستم بی

و برای ملت، کشور و خانواده حاضراند  پراحساسرئوف و 

 خود را فدا کنند.

هوهانس تومانیان، مانند بسیار از نویسندگان ارمنی هم عصر 

و مطالعه شخصی، ذوق، هوش  یخودآموز کار،خود با پشت

و استعداد فطری توانست یکی از بزرگان ادبیات ارمنی باشد. 

سالگی با انتشار دو مجموعه از آثارش توانست وی در نوزده

، با 1912سال نظیر به دست آورد. در به حق شهرتی کم

هدف ایجاد روابط فرهنگی هنری با ملل دیگر و در کنار 

، های مختلف ادبیمنی، در زمینهتوسعه و پیشرفت ادبیات ار

انجمن نویسندگان و شاعران ارمنی را با ریاست خودش 

 تشکیل داد.

ادبیات وطن ندارد ولی »نویسد: تومانیان در خاطراتش می

 «هر وطنی، ادبیات خود را داراست

 1954تا  1940های پس از فوت تومانیان، آثارش بین سال

 در شش جلد منتشر شد.

: 4ها ها و داستان: قصیده3ها : منظومه2ار : مجموعه اشع1

 : متفرقات.6ها : نامه5ها و خطابه هانطقانتقادات ادبی، 

ها مختلف از جمله فارسی از تومانیان چندین اثر به زبان

 ترجمه شده است.

 

 )تهران( ترجمه: نادر نادرپور 1348سال  یادمانه تومانیان 

 )تهران( رجمه: آلکت 1348سال  پروانه، آخ تامار، آنوش

 1396سال  تومانیان( یصدسالگآنوش )به مناسبت تولد 

 ترجمه: هراند قوکاسیان )تهران(

زاد ترجمه: احمد نوری 1375سال  آی وطن، آی وطن

 )تهران(

 )تهران( ترجمه: محمد باقری دوست من نسو

 ■)تهران( داستان دیگر ترجمه: آرا هوانسیان 7گیکورو 
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 03تا  12شماره  «خطاهای نویسندگی و تجربیات نویسندگی» از کتاب هایینکته 
 «مهدی رضایی» 
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 «ه با مرگهمواج» معرفی رمان 
 «مریم رنجبری» ؛«نژادمحتبی عبداهلل»مترجم  ؛«براین مگی»اثر  

 
 که است رمانی مرگ با مواجهه

 با صفحات آخرین تا را خواننده

 از که گونههمان. کشاندمی خود

 این محوری موضوع پیداست نامش

 واقعیت تنها عنوان به مرگ رمان

 که حقیقتی. است بشری زندگی

. نیست آن از گریزی را کس چیه

 همین اما است راه پایان گرچه

 لتبدی رانآ و بخشدمی معنا زندگی به که است محتوم پایان

 را خود سهم که داردوامی را آدمی و کندمی یگانه موهبتی به

 .بگیرد زندگی از

 اسمیت جان نام به فردی بیماری خبر با رمان اصلی داستان

 هفتگی ۀینشر یک برای که جوانی نگارروزنامه. شودمی آغاز

 ارث هب پدرش از را لرد لقب. نویسدمی خبر و تحلیل انگلیسی

 در. نیست میان در چندانی ثروت این وجود با ،است برده

 افظهمح بسیار سیاسی نظر از و خوانده سیاسی علوم آکسفورد

 با اشبیماری از که ستفردی اولین مادرش. است کار

 خانواده اعضای دیگر کمک با گیردمی تصمیم و شودخبرمی

 با یر،یک جان، صمیمی دوست. کند پنهان جان از را راز این

 هر حق را حقیقت دانستن و است مخالف کاریپنهان این

 ن،ای از غیر رفتاری یرکی نظر از. داندمی جان، جمله از انسانی،

 رد است ممکن که پرسشی اولین. است اخالقیبی و خیانت

 حق جان آیا که است این شود ایجاد خواننده عنوان به ما ذهن

 و بیافتد پا از شودمی سبب اشآگاهی یا بداند را حقیقت دارد

 .شود ترسخت برایش روزگار

 با گیردمی تصمیم و شودمی عاشق خبریبی این در جان

 نقاش جان، همسر آیوا،. کند ازدواج شده عاشقش که دختری

 ۀهم به نگاهش که هنرمندی. است استعدادی با و جوان

 . است هنرمندانه زندگی اتفاقات

 بر و بیندمی سیشنازیبایی و هنر ۀچیدر از را چیز همه

 طقیمن دالیل بتواند آنکهبی کند،می پافشاری هایشانتخاب

 و یواآ دلیلبی نویسنده رسدمی نظر به. بیاورد دیدگاهش برای

 بین تقابل واکاوی هدفش و است نداده قرار هم کنار را جان

 هر ماا نیستند، یکدیگر با تضاد در دو آن. است عقالنیت و هنر

 و نگرندمی جهان به خود خاص ازاندچشم از کدام

 معل و فلسفه یکی برای .دارند را خودشان خاص هایحساسیت

 دیگری و است جهان شناخت ابزار منطق و عقل کارگیریبه و

 طول در و شناسدمی را جهان شناسیزیبایی و هنر منظر از

 .شودمی دیده آشکارا جان و آیوا نگاه در تفاوت این رمان

 اش،بیماری از خبربی جان، که صورتی در شود،می حامله آیوا

 ستا آگاه آن از آیوا که مطلبی. بیندمی آینده در ایبرنامه راآن

 .باشد جان کنار در تا دارد فرصت کوتاهی مدت تنها داندمی و

 برای ماجرا اما .بیاورد دنیا به را جان فرزند خواهدمی بنابراین

 باخبر اشبیماری از هک زمانی. است دیگری ۀگون به جان

 اختیار در را فرزندش شناخت فرصت که داندمی شود،می

 یادش به و شناخت نخواهد را او که پسری. داشت نخواهد

 یلتبد را او که است تفکراتی چنین با درگیری و آورد نخواهد

 .کندمی ایغریبه به

 انکارناپذیر حقیقتی عنوان به مرگ با مواجهه گفت توانمی

 و مرگ به آگاهی همین و است بشریت تمامی ۀمسئل

 آدمی، برای. کندمی تراژیک را انسان زیست بودنش، گریزناپذیر

 ستا فرصتی زندگی است، نکرده تأمل مرگ ۀدربار که وقتی تا

 دید توانمی جان در هم را جاودانگی به میل همین و. نهایتبی

 .دیگران در هم و

 خالل در کندمی تالش گیم برایان مرگ، با مواجهه رمان در

 دوستانش، و جان ۀخانواد اعضای میان گفتگوهای و هابحث

. کند مطرح را فلسفی مختلف مکاتب نزد در مرگ هاینظریه

 نجها با وصال نوعی مرگ آن در که گرفته سقراط و افالطون از

 جهان این واگذاری و مُثُل دنیای به بازگشت و است حقیقی

 هاتاگزیستانسیالیس سایر و سارتر ظریاتن تا ارزش،بی و ناقص

 أملت اندیش مرگ هایفلسفه بر آنکهبی او. کامو و دوبوار مثل

 ما چشمان برابر در نامیرا جهانی از اندازیچشم کند،

 اندوهش، و درد ۀهم با میرا، جهان دهد ماننشان تا گستراندمی

 .است مرگ بدون و نامیرا جهانی از ترتحمل قابل

 ابکت این که مدتی تمام در: »استنوشته مترجم کتاب زآغا در

 باالی مرگ شبح. کردممی فکر مرگ به کردم،می ترجمه را

 بمیرد، که داستان قهرمان کردممی خیال. است ایستاده سرم

 چاپ اول -نشر نو ■ .گرامی یادش.« نمردم. میرممی هم من
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 «محمد افراز»؛ «یاد»داستان 

 «پورندا ولی»؛ «فلوت»داستان 

 «مهستا راد»؛ «داهول»داستان 

 «فریده لشگری»؛ «توهم»داستان 

 «مهستا راد»؛ «قائم مقام»داستان 

 «علی منتی»؛ «تنها دفتر»داستان 

 «شبنم میرزای وند»؛ «حسرت»داستان 

 «شکیبا معظمی»؛ «آقای جنگ»ن داستا

 «حسنا احمدی»؛ «ماه گرفتگی»داستان 

 «علیرضا الوانی»؛ «آن شب لعنتی»داستان 

 «کتایون نیلوفری»؛ «من و خودم»داستان 

 «پورفریده آقاسی»؛ «از سکه تراهیس»داستان 

 «معصومه عالی»؛ «صدایی که مرا برد»داستان 

 «فاطمه اسفندیاری» ؛«زمین بازی» کوتاه داستان

 «فردفرخی عاطفه»؛ «ضخیم قرمز ژاکت»داستان 

 «نژادنرجس حسینی»؛ «هاپیرمرد زالزالک»داستان 

 «عبدالرحمن کاظمی حسنوند»؛ «سه نقطه»داستان 
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 «از سکه تراهیس» داستان 

 «پورفریده آقاسی»نویسنده  
 

 رو وارید و برگشت .دیچک سرش یرو گذر ریز از بارون یهاقطره

 غازهم کنار وارید به چسبانده میترح یاگه و کرد یمکث. کرد نگاه

 مثل و کرد شامچاله هم بعدش انداخت؛ بهش ینگاه و کند رو

 از پر دهان دور و نشیچرک و اهیس یدستها به یکاغذ دستمال

 .دیکش دشیسف و اهیس بلند شیر

 روشن یکم رو کیتار داالن و بود روشن یکوچک المپ گذر ته

 .کردیم

 هب دارش لکه و زرد یدندانها. دیکش دست وارید یرو اشهیسا به

 .شدند انینما خنده

 خم .کشوند جوب کنار زده زنگ الهزب سطل سمت به رو اون ییبو

 هکن باز رو نون یال نکهیا بدون .برداشت رو چیساندو ته و شد

 .شد خوردن مشغول

 .کردیم نگاش و بود کرده کز یاگوشه یاگربه

 دهمون یباق .موند دهنش تو لقمه گربه دنید با

 .داد ادامه راهش به و گربه یجلو انداخت رو

 یچوب ریت به نابط با که رو چرخش چهار یگار

 .داد حرکتش و کرد باز بود، بسته برق چراغ

 و .شد بلند چرخها از یکی ریج ریج یصدا

 .شکست رو شب سکوت

 بلند رو جوب تو افتاده و هامغازه کنار یخال یهاکارتن و شد خم

 .گذاشت یگار یتو و کرد

 االب رو اشمغازه کرکره "اصغر یعل رزیآم "که بود نزده زده آفتاب

 .دیشک

 هلوشپ به یلگد برده، خوابش نشسته مغازه کنار در که دنشید با

 است ستاره پنج هتل یکنیم فکر عمت ارواح .... یه ": گفت و زد

 یخوا یم .بزار گهید یجا رو مرگت کپ برو االی االی .یداد لم که

 ".یبپرون لتیشما و شکل با رو ما یهایمشتر

 کردیم زیتم رو هاش وهیگ دستمال با کهیحال در هم بعدش

 گندش یبو .رفته حموم شده دهییزا که ننه از نون؛ فیح ":گفت

 ".برداشته رو بازارچه

 رو یگار لنگان لنگ .شد بلند زحمت با و بود گرفته درد پهلوش

 پر یهاگودال یتو هاچرخ افتادن بار هر با .کرد حرکت و داد هل

ییدمپا یرو شدیم پخش یآلود گل آب شب،ید بارون آب از شده

 .اشپاره شلوار ۀپاچ و و نیچرک یکیپالست یها

و داخل  شدیم بدتر اشنهیس خس خس کردیم که سرفه

صدای شلپ شلپ راه رفتنش توی آب  .دنیکشیمگوشاش تیر 

 .دیرسیمتنها صدایی بود که به گوشش  هاچولهگودال و چاله 

 لداخ ":فتگ و اومد جلو " شَله یجواد " شد کینزد که بنگاه به

 یزود باش نجایهم .ندازهیم خوردن نون از منو اوستام که یاین

 ".گردمیم بر

 یفلز یدرها .شد بنگاه داخل و داد حرکت رو یگار هم بعدش

 .بودن داخل یگار و وانت با هایلیخ و بودن باز آخر تا بنگاه

 با و داد هیتک وارید کنار روز هر عادت طبق .نداشت یاچاره

 پاش بدنش گرم شد. یکم .شد رهیخ آفتاب به چشقلو یچشما

و به پوست چروک ومرده کف پاش دست  آوردرو از دمپایی بیرون 

 کشید، بعدش هم

 گره و بلند یموها داخل بار چند و رفت سرش طرف به دستش

 .خاروند رو همش تو خورده

 و اهیس یها ناخون با و دیکش دست گردنش به

 .دیخراش رو گردن پوست بلندش

 از که یزیت و کوچک چوب تکه با هم بعدش

 ناخونش ریز که رو یشپش برداشت، نیزم یرو

 .آورد رونیب بود کرده ریگ

 .کرد حرکت به شروع و زانوش یرو افتاد شپش

 نگاه بهش لحظه چند و برد کشینزد رو سرش

 .دکر نگاه رو بنگاه یتو شد بلند و کرد فوتش هم بعدش کرد

 ایب ":گفت آمدیم کینزد یگار با و دیلنگیم همچنان که یجواد

 بو هاش یبعض که آورد بهونه اوستا .امروزت یهاکارتن مزد نمیا

 کردم قانعش من اما ،یکرد جمع جوب سر ازگفت  .دنیم لجن

 هم امروزت نون پول که خالصه .نداره رو حرفها نیا یافتیباز که

 بعدش .خودت رنگ نهویع درست اه،یس سکه چهار نمیا ایب. درومد

 "! ادیز زَت... گفت شدیم دور کهیحال در هم

 رو یشوق دارش وصله بیج یتو یهاسکه نگیجر نگیجر

 رفت. اشیشگیهمطرف مقصد  به .کرد زنده درونش

 به رو چادرش یگوشها کهیحال در یخانم .نبود شلوغ یینانوا

 یاپارچه یال و کردیم جمع رو هانون تند تند بود گرفته دندون

 اول... دور به خدا ":گفت افتاد بهش که چشمش .اشتگذیم

 طرفش به رو سرش شاطر ".شد داشیپ کجا از نیا یصبح

 یپ بره کنمیم ردش خودم .بفرما شما یآبج ":گفت و چرخوند

 ".کارش

 "تا؟ چند ":گفت و دیکش کار از دست هم بعدش

 .داد نشون شاطر به هاسکه با رو زردش یدندونها

 رجلوت تا بده دستش نون دوتا عیسر " یاس " یه ":گفت شاطر

 ".دهینکش گند به رو یینونوا و ومدهین

 زباله سطل سمت به رو اون ییبو

 شد خم .کشوند جوب کنار زده زنگ

 بدون .برداشت رو چیساندو ته و

 مشغول کنه باز رو نون یال نکهیا

 .شد خوردن
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 ودب گرفته اشاره و شست یانگشتها با رو اشینیب کهیحال در یاس

 ور هانون اون کینزد متر هی .رفت طرفش به و برداشت نون تا دو

 .برگشت و گذاشت نیزم

 رو شپوال اوستا؛":گفت دیکشیم یقیعم نفس کهیحال در

 ".نگرفتم

حرومه. حاال دیگه  خودش مثل هم پولش ":داد جواب شاطر

 ".شو مشغول

 .کرد گهیهمد یرو هانون گذاشتن به شروع یاس

 .شده بهتر پهلوش درد کرد احساس .داد بهش یقوت گرم نون

 ولگرد سگ که ییهمونجا درست .نیزم انداخت رو نون از یاتکه

 براش یدم خورد که رو ونن .دیکشیم اهشیس یپاها به پوزه

 .کرد شعف از پر رو اون دوباره هاسکه یصدا .شد دور و جنباند

 .کرد لمسشون و برد فرو بشیج یتو رو دستش

 .شدند ترقیعم چشماش اطراف یهاچروک و دیخند چشماش

 ییهابچه پسر و برگشت .کرد حس سرش پشت در سخت یدرد

 .بودند دنیخند مشغول دست به رکمانیت که دید رو

 .دیخند یول داشت درد

 .اوردند ورشی سمتش به هابچه

 شدندیم ترکینزد هابچه .ختیگریم یزیچ از .شد محو اشخنده

 .شدیم حس یگرید از بعد یکی دستانش و سر در درد و

 .برد آب را اشییدمپا لنگه و دیپر جوب سر از

یم فرو شیپا به که ییهازهیر سنگ و شهیش خورده به توجه یب

 .دیدویم ،رفتند

 .فشرد یم مشت در محکم را هاسکه و بود برده فرو بیج در دست

 .دیپر چشمانش از که یبرق و یزیچ به برخورد محکم یصدا

 .شهیهم تریآب .بود یآب آسمان

 و دار وصله بیج زرد، یهادندان یرو .دیباریم آسمان از سکه

 ■ .اشیکیپالست ییدمپا
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 «فلوت» داستان

 «پورندا ولی»نویسنده  
 

و  دشروع کن اقبل ازخواب تصمیم گرفت از فردا زندگی جدیدی ر

انجام  اپیدا نکرده بود ر آنها فرصتی برای انجام هاسالکارهایی که 

 دهد.

، با خودش قرار گذاشت دفلوت بزن خواستیمهمیشه دلش  مثالً

اد ی را و فلوت زدن دا پیدا کنهنزدیکی مانکالس خوب ه ککه ی

و  دپارک بشین در، دروی کن بیشتر پیاده خواستیم، دلش دبگیر

پیش  هاسالبا شطرنجی که  واندتا بتد ازچند نفر شطرنج یاد بگیر

هم دوست داشت اما  ارفتن ر انیمهم .ندخریده بود بازی ک

دست کت و  ک، همین سال گذشته یکردینمهیچوقت فرصت 

به هم  انیاما مهم ودبردوستش  همانین خرید تا به ماشلوارگر

 !دبپوش آنها راو  دبرس ردیگانی مهم کصبر کرد تا ی همخورد و او

  !د، که تصمیم گرفت از فردا شروع کنردیگ ۀسادو خیلی چیزهای 

فردا صبح زود از خواب بیدار شد، پس از نوشیدن کمی شیر، 

 ...بیرون زد انهاز خ مسواک زد، لباس پوشید و

و نسیم بهاری جای  شدیم امداشت تم انهوای خوبی بود زمست

کافی زمان  ۀاندازبه هم  او .گرفتیم ار انیسرما و بوران زمست

ن اخیاب در. دپیاده روی کن اداشت؛ پس تصمیم گرفت کل روز ر

که دور و بر  ییهاگربهو  زنندیملبخند  او دید که به ار ییهابچه

درجواب  زنی ، حس و حال خیلی خوبی داشت. اوپلکندیمیش پا

 .گرفتیم اکالهش ر ۀگوش، محترمانه با دست هابچهلبخند 

پارک نشست، از دور  دراز فرصت استفاده کرد و کمی  

 و از اینکه به  کردندیمتماشا کرد که شطرنج بازی  اایی رهپیرمرد

 

 

 

 

 

نفس  ، لبخند رضایتی زد. چندونددیپیم هاآنزودی به جمع 

از را  شیهاهیر تواندیمجایی که  تا خواستیمعمیق کشید دلش 

 انتخاب کنم دقرار باش اگر، با خودش گفت کندهوای خوب پر  آن

، از فکرش دروز مثل امروز باش کی خواهدیمچه روزی بمیرم دلم 

قصد مردن نداشت... دوباره راه افتاد،  فعالًگرفت چون  اشخنده

بود هم خریده  ابین راه از جلوی فروشگاهی که کت و شلوارش ر

ه ی درد شد، مغازه حراج زده بود با خودش فکر کرد شاید بد نباش

برای روز مبادا بخرم ولی خیلی زود  ردست کت و شلوار دیگ

 .منصرف شد، امروز روز زندگی در لحظه بود

ساز فروشی رسید، صاحب  ۀمغازبه راهش ادامه داد تا باالخره به 

بود و پشت شیشه  ، در بستهدادیمفلوت آموزش  انجامغازه هم

 .زده بود امروز عصر مغازه تعطیل است

نداشت، خسته  یاچارهنروز همین بود و آتنها اتفاق حال بد کن 

داشت سرد و کم کم  باًیتقربرگشت. هوا  خانهو ناراحت به سمت 

که باز کرد با تعجب دید  ارسید، در ر خانهکه به  شدیمتاریک 

! دو نفرهم در سالن دن استدر حال فلوت زنجاست و آمربی فلوت 

و شنید که  کنندیمپذیرایی پشت میز نهارخوری شطرنج بازی 

صدا زد، جوابی  ا، همسرش ردنیبیا هامهمان ۀیبقتا  دمنتظرن

در حالی دید که کنار  انشنید! به اتاق خوابش رفت و همسرش ر

و دست مردی با کت و شلواری  کندیمتختخواب نشسته و گریه 

 کردیمگرفته که مرده! زن با گریه و بی وقفه زمزمه  ان رانو و گر

 ...■      او همیشه فلوت دوست داشت
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 «توهم» داستان 

 «فریده لشکری»نویسنده  
 

د، مثل چراغ خطر سر یر خاکستر سفیمه روشن زیزغال های ن

و صدای  شدیم. منقل خاموش زدیمچهارراه، چشمک 

خس دار  یهانفسف ننه و یضع یهاهنالبلند آقام،  یهاخرناس

اشکنه  کردمیم، و احساس زدیم. دلم شور کردیمنب را کور یز

ر چراغ یر تیشب ز 9سر شب توی دلم قل می زند. قرارمان ساعته 

برق، کنار خانه علی طوقی بود. آرام خودم را از گرمای کرسی 

 افتن به کوچه زدم. کاله دست بیکندم. در را باز کردم و پاورچ

بود. صدای  تریکارر سرما هم، برای ما یننه را سرم گذاشتم. انگار ت

ر شتیب یاگربهو ناله  دیچیپیمدر کوچه به شب نشسته  میهاگام

به ترس و دلشوره ام افزود. آرام آرام سرما به بند بندم نفوذ کرد. 

ی ب نور کرخ شده بود. میزانوهان پا و آن پا کرده بودم که یآنقدر ا

وار ساخته بود. یلرزان و دراز از من روی د یاهیساچراغ  جان

دم، دماغم سرخ ین کشییم پایکالهم را تا ابروها

را  میهادستکرده بود،  امکالفهشده بود، انتظار 

وار یبم فشردم تا گرم شود، دوگربه روی دیدر ج

، دنیکشیمهمچنان برای هم خط و نشان 

، رفتیمنج دلم ق رفتیمن ییشان باال و پایصدا

برای چلو کبابی که وعده داده بود. وقتی بوی 

و قولش  دیبوسیم، ننه مرا دیچیپیماط یکباب اکبر کبابی توی ح

که نکند دلم بخواهد! به روی  رفتیم امصدقهو قربان  دادیمرا 

ت را با ی: اشکنه هاگفتمیمبرای دل خوشی ننه  آوردمینمخودم 

 شدمیم... از جلوی کبابی که رد خوب. یول .کنمینمچی عوض یه

. قدم زدم تا شدمیمو با عجله دور  دادمیمآب دهانم را قورت 

ازده سوراخ داشت و یمانی که یزمان بگذرد. نگاهی به ستون س

، مثل نردبان از توانستمیموار کاه گلی انداختم. بلند بود ولی ید

نه د که سالدار شیپد یاهیساک روشن کوچه، یآن باال بروم. در تار

 یهاقدم. خوشحال شدم باالخره آمد. با آمدیمسالنه به طرفم 

 اهش زل زدم.یبودم به چشمان س اششانهتند جلو رفتم، تا 

 - ان دستانش گرفت.یزدم! دستانم را م خی ی؟یییییسالم، کجا - 

ب یپسر چه سردی! چه خبرته؟ هول نکن! دستش را در ج

 ی صورتم باز کرد.شلوارش فرو برد بعد مشتش را جلو

 . اخم کردم.یگرمشگاری بزن یه سیا، یا، بیب - 

دم. دهنش را کج یه؟ دوست ندارم. صورتم را عقب کشین چیا - 

زن ب -گفت:  یامسخرهخت و با لحن یکرد، نقش صورتش را بهم ر

خوره و لول، یشه عرق میشه، شیبابات هر شب ش -وونه! یبابا! د

؟ بزن یترسیمگاری یک سیکشه، آن وقت از یاک میلول تر

نش ن لبهای پهیگار را بیبش در آورد و سیت را از جی! کبریتوپش

ک ن پیق زد و گذاشت گوشه لبم، با اولیگذاشت، چندتا پک عم

پر پشتش را  یابروهاس، اروم پسر. یس، هیه -به سرفه افتادم. 

 د.یدر هم کش

وتا، کی، دیشی. ی!؟ خفه میزنیمچه خبرته! انقدر محکم پک  - 

خشک  میبعدی مشکلی نداشتم. منگ شدم گلو هاپکسه تا، برای 

 و مغزم سبک شده بود.

یمش تا جای گوشش ین شکلی شدی؟! ابروهایحسن چرا ا - 

انگار صورتش  آمدیمدهنش کش  شدیمدراز  شیهاگوشو  آمد

 . دنیکشیمرا 

ج رفت و سر پا نشستم، صدای ننه یست اولشه. سرم گیزی نیچ -

م یدم. دستهایرا شن زدیمآقام مظلومانه ناله  یلگدهار مشت یزکه 

د داغ بودم بلند شدم یرا دو طرف سرم فشردم خون به صورتم دو

و  کشندیمم یر پاین را از زیدم انگار زمیو دو

 -وفتم، حسن دنبالم آمد. یهر آن است که ب

را  میبازوهاسا پسر کجا؟ محکم یرضا، رضا وا

ده و با یده، بری. بردمزیمگرفت نفس، نفس 

، ننه مو کشت. کشمشیمظ گفتم: یغ

چشمانش قرمز شده بود و نفس داغش به 

، انگار خودش هم حال مرا داشت، به صورتش خوردیمصورتم 

مخملی پشت لبش عرق کرده بود.  یهالیسبره شدم، یخ

را پاک  میهااشک، آمدیمر شد. هنوز صدای ننه یسراز میهااشک

 ه ظلمت ته کوچه مانده بود.کرد، نگاهم ب

 -م خشک شده بود. یشی. گلویم، االن خوب میا کار داریا بیب -

 شم. یدارم خفه م

م، یه زدیوار تکیی به دی. دوتایکنیمشه، عادت یچی نمینه بابا ه -

قی یهم آرام گرفته بودن، نفس عم هاگربهگاری تمام شد. یس

 شیهاستارهو  ردکیمش را نثارمان یدم، به آسمان که سرمایکش

 اگرد یشه شاد بودند، نگاه کردم. لبخندی کنج لبم نشست، شایهم

یم. احساس شدیمبم یکی از آنها نصی کردمیمدستم را دراز 

م ساده است. دستی به یکه هر کاری برا امشدهآنقدر بزرگ  کردم

دم. ر دستم احساس کریرا ز امنداشته یهالیسبدم، یپشت لبم کش

، ناظم مدرسه هم خواستیمم کوتاه شده بود دلم یابر هافاصله

شه آرزو داشتم بزرگ شوم و دستم به صورتش ینجا بود، همیا

 ، صدای حسن مرا به خود آورد. دیرسیمبرسد، و حاال 

 م؟یرضا خوب شدی؟ بر -

زی بود. کاله دست بافت ننه را از سرم برداشتم و یاره عجب چ - 

 به حسن دادم.

 جیست اولشه. سرم گیزی نیچ

رفت و سر پا نشستم، صدای ننه که 

آقام مظلومانه ناله  یلگدهار مشت یز

 دم.یرا شن زدیم
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 م کفترای محله رو بزنم. می تونم تما - 

 خوب گوش بده رضا، رفتی رو بوم، آروم راه برو طوقی خوابش سبکه، دست چپ آغل کفتراس. -

ن. تو چشمام نگاه کرد و با ذوق، طوری که ییا پای، بعدم از ستون برمیگیمن، من یین تو و بنداز پایر و همشونو بکن ایسه را بگین کیا ایب - 

 چلو کباب.  میزنیم: بعدم تمام، گفت کنارشن،سه یانگار کفترا تو ک

را نگاه کردم،  نییدم، پایام. مثل فشنگ از ستون باال رفتم. سر ستون که رسیست، کار دو سوته، باش تا بین که کار سختی نیباشه بابا ا -

، فقط دمیلرزینم، دمیترسینمگه یبام. ددم روی یک و راحت. مثل قرقی پری، نزدگذاشتمیمش یم خانه آمد، که پا روین به نظرم مثل گلیزم

ر یونکی ها سرشان زیادن. حیر لب گفتم: چقدر زی. مثل گربه از پشت توری زل زدم به کفترها، ززدیمگرسنه بودم. بوی کباب مغزم را دور 

. دستم به ظرف دمیدیمکی یو دوتا  ج بودمیسه انداختم، گیده بودن. در قفس را باز کردم، تند، تند گرفتم و تو کیبالشان بود و آرام خواب

رون یشان سکوت خواب خوششان را شکست، تمام شد. از قفس بی، صدازدندیمده بودند و بال، بال یترس هابستهآبشان خورد و چپه شد، زبان 

االن است که کنده  مکردیم، که فکر دیکشیمزدم. گوشم داغ شد، نگاهی به باال انداختم، دست بزرگ و زمخت علی طقی چنان گوشم را 

کل درشت و قد بلندش مرا از گوشم بلند کرده بود و در هوا تاب یغ غ غلط کردم، و و ولم کن. علی طوقی با ه -شود. به تِ تِ پِ تِ افتادم. 

. مثل اندلرزیمدلم را  دیکشیمو نعره  کردیمسرخش را گرد  یهاچشموقتی  مخصوصاًپر پشتش  یهالیسب. موهای فرفری و خوردمیم

 شلوارم کنده شد.  یهاوصلهم کند. ید رهایکه شا دمیکشیمن ی. خودم را روی زمزدیمر است، قلبم تند یگربه اس ۀپنجگنجشکی که در 

 . کرد کوچه متوجه را او حسن سوت صدای. گفتیم راهیب و بد نطوریهم...... آشغال دزد، عوضی، االغ، –

 ارم مثل و رفت آسمان به ادشیفر کرد، پر را دهانم خون ە  مز که گرفتم گاز را دستش چنان. بود هشد پرت حواسش ن؟ینفر دو! خب! خب -

نش لو رفته بود، صدای یکه انگار کم یاگربهسه رو بنداز زود باش. صدای شاکی ی: کزدیماد ید شدم. حسن فرآزا من و دیچیپ خودش به

سه را باز کردم هوا پر از کبوتر ی. سر کستینگریمطوقی و نگاه مادرم که ناباورانه مرا  ن علییتند و سنگ یهاگامو صدای  کبوترهاملتمسانه 

ن انداختم، ستون از من دور و سنگ فرش کوچه به ییوار نگاهی به پایآسمان را گرفت. حاال خوشحال بودند. از لبه د یهاستارهشد و جای 

 ■ م خانه گذاشته بودم....یشده بود، و من قدم روی گل ری. علی طوقی دستش را دراز کرد، ولی دشدیمک یمن نزد
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 «قائم مقام» داستان 

 «مهستا راد»نویسنده  
 

به رختخواب گرم و نرم نزدیک شد. وجودش را غبار لذتی پر 

کرده بود. چقدر آرزو داشت یکی از این تختخوابها را توی چادر 

 که یک پای خود یالحظه. درست داشتیمهم  سرد صحرایی

م انداخت که با الرا روی تخت گذاشت، برگشت و نگاهی به غ

. هنوز لبخند مُردد را بر آمدیمیکی دو قدم فاصله پشت سرش 

چهره داشت. اما بیشتر از لبخند به تیرگی شی توجه کرد که 

توی دستش بود. با آنکه تمام حواسش به تختخواب بود و توی 

رگرداند. تا ببیند از سر کنجکاوی سر ب رفتیمفرو  هاملحفه

 یالناین مدت طو در البدغالم چیست.  یهادستشی تیره توی 

. است برای خواب اختراع شده یاتازهوسایل  ،که غایب بوده

درست همان لحظه بود که غالمش بر او خیمه زد و آماده شد 

تا پارچه را دور گردن او بیاندازد. فکر کرد که 

شنیده این غالم دیوانه چه مرگش شده؟ کی 

مردی قبل از خواب خودش را خفه کند! درست 

یک لحظه بعد از آنکه وحشت زده متوجه شد 

 یاپارچهتیره رنگ در دست غالم  یآنشکه 

ضخیم است، حس کرد بازویش گرفت ... اولین 

 "قطره خون از دماغش و انگار کسی فریاد زد: 

 "کُشت!

 خواستیمدوباره خودش را بیرون تختخواب یافت. انگار که 

ح کند. مثل دفعه قبل یک پایش را روی تخت الاشتباهی را اص

یمگذاشت. بعد غالمش را دید که یکی دو قدم پشت سرش 

چه اتفاقی  دانستینم. شی تیره را در دست غالم دید. آمد

میافتد. درست یک لحظه قبل از آنکه وحشت زده متوجه شد 

 اولین تیره پارچه ضخیمی است، بازویش گرفت و یآنشکه 

 " د:قطره خون از دماغ.... صدایی از دهان یکی دیگر فریاد کشی

 "کُشت! 

یک بار دیگر ماجرا دوباره کنار تختخواب بود. هنوز دوست داشت 

 شدیم. به تخت خواب نزدیک شد. تاریکی شب باعث را مرور کند

دور ببیند. وجودش را غبار لذتی پر کرد.  یافاصلههمه چیز را در 

را توی چادر سرد  هاتختخوابو کرده بود یکی از این چقدر آرز

داشت. همان جا که دیوانه وار دستور کور کردن  همصحرایی خود 

 برادران ولیعهد را داده بود. 

که پای خود را روی تخت گذاشت. نگاهی به  یالحظهدرست 

 که مطمئن شود زندگی خیلی  خواستیمغالمش انداخت. انگار 

 

 

چهره داشت. مثل نقابی  ز لبخند مُردد را برنزدیک است. هنو

لبخند لرزان تیرگی شی در دستان غالم  لرزان. اما بیشتر از

فردا بعد از خواب  توجهش را جلب کرد. حواسش رفت به اینکه

چه زندگی خواهد کرد... امیدوار بود شی در دستان غالمش برای 

داشتنی... قشنگ و دوست  یهایریغافلگغافلگیری او باشد. از آن 

درست همان لحظه بود که غالمش بر او خیمه زد و شی تیره به 

پارچه ضخیم تبدیل شد. حس کرد که بازویش گرفته. تیرگی، 

چنان  " ...کُشت ": پارچه، فوران اولین قطره خون از دماغ، فریادِ

شد تا آنکه دوباره خود را  سرعت گرفت و در هم آمیخت و یکی

 کنار رخت خواب یافت.

ه سمت او حرکت کرد. او را دید که در چند ب

ضخیم را در  یاپارچهایستاده و  اشیقدم

چادر سرد دشت...  ۀخاطردست دارد. 

ها هنگام توافق لبخندهای دروغین روس

ترکمنچای ... کور کردن براداران ولیعهد 

برای سلطنت او... شاید نام او و بلندترین 

به  نزدیک ... یهاندهیآخیابان اراک در 

او  ۀیساسرعت برق درآمیخت. پیش از اینکه غالمش را ببیند 

 "بگوید: خواستیمتوی دستش را.  ۀپارچو  روی تخت دیدرا 

درست  "...کندینمهیچ مردی قبل از خواب خودش را خفه 

به خود گرفت. مثل رگ  یاتازههمان لحظه بود که پارچه شکل 

ه . پارچانددهیسردرختان باغ نگارستان که به آسمان  ۀشیرو 

. شدیمدیده  ترواضح آمدیمکه  ترنییپاسرش پرواز کرد.  الیبا

ز اولین قطره خون ا آنکهپیش از آنکه بازویش بگیرد، پیش از 

 "تمام شد "دماغاش بِچکَد، با خودش گفت:

مدتی بی پایان گذشت. باز خودش را کنار تخت دید. باز هم  

ل هزاران بار قبلی... این غالم به سمت او حرکت کرد. درست مث

آخرین بخش زندگانیش را با سکوت متفاوتی تجربه کرد. این 

پایان عمرش را... همین دوزخ میرزا ابوالقاسم قائم  ۀیثانهزار 

در  ک.اراار و دویست و چهارده در هز ۀزادمقام فراهانی، 

زار ساعت ه بهنخستین شب از زندانی شُدنش در باغ گلستان 

ه.ش.به دستور شاه  1214رده دقیقه در سال و دویست و چها

 ■ قاجار خفه شد.

 

هنوز لبخند مُردد را بر چهره 

داشت. اما بیشتر از لبخند به تیرگی 

شی توجه کرد که توی دستش بود. با 

آنکه تمام حواسش به تختخواب بود و 

از سر  رفتیمفرو  هاملحفهتوی 

 کنجکاوی سر برگرداند.
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 «آقای جنگ» داستان 

 «شکیبا معظمی»نویسنده  
 

 عوض رنگ عیسر یلیخ نیزم. افتاد اتفاق عیسر یلیخ زیچهمه

 نیا یبرا یخوب زمان اگر. شد دارطرح عیسر یلیخ وارید. کرد

 صحنه نیا از واندتیم که کردیم فکر نیا به احتماالً بود فکرها

 ورتص نیا به. الهام بگیرد وارید یزیآم رنگبرای  برای ابداع روشی

 دنشترکان با و بگذارد وارید یباالرا  رنگ از شده پر یبادکنک که

 خون که طورهمان درست کند، ریسراز نییپا به را هارنگ تمام

 .بود کرده قرمز شکل ممکن نیترنواختکیبه  را نیزم

 خوردن نیزم که بود یکم یصدا نداشت، را قعشتو که یزیچ

فاصله زمان گلوله  داشت، او که یادیز وزن با. کرد جادیا مرد

 «گوم» کی با حداقل دیبا خوردن تا روی زمین پخش شدنش را

او را  بدنش از گرم 21 آن شدن خارج انگار اما ،کردیمپر  بلند

 مردنش یداص خواستیم که یلیدال از گرید یکی. بود کرده سبک

 نیا کهنیا. نخندد و دیایب خودش به که بود نیا بشنود، بلندتر را

 تمام ترراحت و ترکوتاه هم هالمیف مرگ صحنه از یحت صحنه

 بلند کرد. را زن قهقهه صدای که ش کرده بودمضحک آنقدر شد،

 یموها تفنگ، یبو با داشت و بود ستادهیا جنازه کنار گروهبان

 کردیم تصور خنده قطع شد. ،برگشت یوقت. ددایم کز را دماغش

 قطع تیمأمور مرحومش شوهر روح طرف از گروهبان یهاچشم

 تیمأمور مثل هم را یکی نیا. اندگرفته عهده به را او خنده کردن

 !یسرباز چه. داد انجام احسن نحو به ،یقبلقتل 

آن شکمی که معلوم نبود از پرخوری  با گروهبان که طورنیهم

یم ترکینزد و کینزد افتاده شده بود یا از سوءهاضمه، ورطنیا

 باالخره. کردیم درک بهتر را ششین شدن بسته لیدل زن شد؛

 .مقتول نه د،یترس قاتل از دیبا

 کی ادیز احتمال به کند، فرار اگر بداند که بود دهید لمیف قدرآن

 چشمان با که حاال مخصوصاً شود،یم یخال کمرش یتو گلوله

 شکل چه به شوهرش یتنومند به یمرد بود دهید شخود

 .نداشت یکار گرید که او .شود کشته راحت تواندیم یامسخره

 :دیچیپ گوشش یتو گروهبان یصدا

 «بود؟شوهرت »

 انگشتشیب یهادستجریان خون هنوز داشت با  .کرد کوتزن س

رها  اثریبجایی را  خواستینم. انداختیمبه زمین خانه چنگ 

 کند.

 ش،کشتم یوقت چرا. یبزن گولم نکن یسع. بود شوهرت دونمیم»

 «؟یدیخند

 شد باورش گرید کرد، دییتأ را مرد شدن کشته هم گروهبان یوقت

 یتو را «مرده ناو» جمله که بار هر هم باز اما. ندیبینم خواب که

 

 شیجلو کنندهوانهید سؤال عالمت کی ناخودآگاه برد،یم سرش

 بلق و شدند پرت فضا به گروهبان یگلو از بارهدو کلمات. آمدیم

 :دندز وپادست زن گوش در ژنیاکس بدون رند،یبم کامالً نکهیا از

 «؟اومدیم بدت ازش»

کیسه رنگ قرمز نترکیده بود و صاف صاف  که وقتی آمد ادشی

. نکن اعتماد سرباز هی به وقتچیه»: گفتیم، رفتیمجلویش راه 

 رشیگ اگه اما. کن فرار یتونیم اگه که نهای نجات یبرا راه نیاول

 تو. پسندهیم رو زدنت حرف خاص مدل هی نکن فکر ،یافتاد

. تنتکش یبرا یلیدل به کنه لشیتبد تونهیم سرباز هی یبگ یهرچ

 «!یبگ گفته بهت خودش یی کههاحرف یحت

برزخ توی سرش یک کلمه شکار  یالالبهاز  کردیمسعی  داشت

 فشار داد. و آورد باال را دستش ییورین دفعهکیکند. 

 «ه؟یچ نیا»

 .کرد اشاره دستش یرو یسوختگ به گروهبان

 «نه؟ شوهرته؟ کار»

 کردن سرخ موقع روغن داغ امروز که یدست به را ینگاهمین زن

 رهیخ نیزم به بعد، دوباره. از خجالتش درآمده بود انداخت غذا

 .بگردد زبانش قفل دیکل دنبال تا شد

 یهادست. کرد باز زودتر رانگاهش  قفل گروهبان، یدبع حرکت

را  شیهاچشم دادند؛یم فشار محکم را شیهاشانه که یبزرگ

 یهاچشمیخ  خواستیم التماسحس  با حاال .سمت مرد برگرداند

 رقم را مرگش بود ممکن هم نیهم هرچند. گروهبان را ذوب کند

 .بزند

 «مش؟کشت چرا یدونیم»

 .داد تکان «نه» یمعنا به را سرش جواب، در

 یدونیم. بود کشته رو ما یسربازها از یلیخ این آشغال»

 «اشون رو خوابوند سینه قبرستون؟چندت

: انداخت رونیب شیگلو در خردشده کلمات از یزیر شهیش زن

 .«نه»

 بانسرگروه کشت که یکس نیآخر! ودوتاستیب» :گفت گروهبان

 «.نجایا فرستادن ور من نیهم یبرا. بود ما

 تواندینم. مطمئن بود بود کرده راحت را الشیخ کلمات یقحط

 اومد شبش. دونمیم»: و بگوید کلی حرف پشت هم ردیف کند

 !«گرفت جشن خونه

یمنمن  اصالً »گروهبان دستی به ریش بلندش کشید و ادامه داد:

چه طور انقدر واسه کشتن جون  زادهحرومدستای این  دونم

حساب  مردهمهین، خودمو جانیامیومدم داشت. وقتی داشتم 
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یمدیگه با شانس کارش پیش نرفت وگرنه زنده  دفعهنیاکردم. 

 .«هاستزادهحروم. شانس همیشه با موند

مرد از او فاصله گرفت. نگاهش را دور تا دور خانه چرخاند. گاهی 

و دوباره  کردیم، کمی ور اندازش دیکشیمدستش را روی تفنگش 

 .ردکیمقالفش 

. این دیوار را هیچوقت درست شدیمدیوار خانه داشت دوباره کبود 

رنگ کرد. همیشه آخر سر یک ابر رنگ ناهمگون  شدینمو حسابی 

یم. پوسته پوسته شدیمکه هی بزرگ و کوچک  ماندیمتویش 

. چند وقت پیش یکی به زن داشتیبرمبزرگ  یهاترکو  شد

 خانهرخالص شود بدون این که از شر این دیوا تواندیمگفته بود 

روی سرشان خراب شود. بود و نبودش هیچ خاصیتی ندارد اما 

که  شدیمکلکش را بکنند. نتیجه این  رفتیمهمیشه یادشان 

یمحتی حاال جلوی این قاتل بدشکل هم از وجود دیوار خجالت 

را در ذهنش تبدیل به راهی برای حل  هاصحنهو تمام  دیکش

، حتی صحنه متالشی شدن مغز کردیمروح  مشکل این سوهان

مهم نبود. اول از  ااینهاز  کدامچیهشوهرش را! برای گروهبان اما، 

قایم  یاجنازههمه به سرش زد نکند توی آن چارچوب گچی 

خونش دیوار را کبود کرده؟ یا شاید هم یک  یهالختهکردند که 

وی آن افتاده. ر اشهیسانگه داشتند که  جاآنفراری را زنده زنده 

این فکرها هم در ذهنش دوام نیاورد. رقص کبودی روی دیوار با 

شده بود. بوی عجیبی توی  تمیرهمحرکت خون روی زمین 

دماغش پیچید. هربار که موهای دماغش را با دود اسلحه بیشتر 

یوقتا کمتر بویی به مشامش برسد، این بوی لعنتی هم  دادیمکز 

. اینجا بود ترقیعم. هردفعه رفتیمخوانش و تا مغز است شدیم تر

 هزاران الیه دارد. تکرار لعنتی! حتماًکه فهمید مغز استخوان 

. تمام خاطراتی که با این بو همراه خوردیمبو توی سرش پیچ 

، زدندیم. چندین نفر داد شدندیمبا هم مرور  دفعهکیبودند 

یمه شنید« گوم»، چندین صدای شدندیمچندین تفنگ عوض 

. دست آخر از رفتیمپیش  اشجمجمهتا مرز  هاغیج، صدای شد

و مثل گاوی که پرچم جلویش گرفته  دیرسیمبینی به چشم 

 .کردیمباشی، رم 

. کردیمقبل، برای ساکت کردن این صدا هر کاری  یهادفعهمثل 

 «کجاست؟ پسرت» این بار با داد شروع کرد:

 که را یزیچ. تنها دیرقصیم زن نگاه در میخی یهاکفشبا  ترس

 !کنمیم خواهش: به زبان آورد دیرس ذهنش به

 ؟یکنیم خواهش رو یچ -

 .کنمیمالتماستون  -

. دادیم فشار زن لویگ یرو را شیهادست داشت حاال گروهبان

 زن خفه یصدا «.کشتن راه نیترراحت»: مرحومش شوهر قول به

 .کنمیم التماس: شد بلند

 ور خانوادش یاعضا از یکی بخوام ودونفرستیب ره خاطر به اگه -

 کردم. یکارکمبا یه بار کشتنتون  بکشم،

 .آقا بود مجبور. نکشت رو هااون من شوهر. نه -

 پس اونی که مجبورش کرد کی بود؟ تو بودی؟ -

 نه. -

 کی من رو مجبور کرد شوهرت رو بکشم؟ -

 مافوقتون. -

 همه رو بکشم. جانیامن  اگهمافوقم براش مهم نیست  -

 خواهش... . -

این بازی جدید خوب حواسش را پرت کرده بود. هرچند این 

قربانی کسی نبود که کشتنش ریسک زیادی داشته باشد. همین 

. ولی به هرحال، خاصیتش این بود کردیماز هیجان موضوع کم 

 مثل قاً یدق جانیهمچند دقیقه پیش  کردیمکه گروهبان فراموش 

 ترس مرگ در وجودش رخنه کرده بود. قدرچههمین زن 

 یهادستزن را رها کرد. روی مبل، کنار سر ترکیده نشست و با 

، سیگاری روشن کرد. با یک کردندیمگزگز  لیدلیبکبودش که 

برگشت.  یزادیآدمتازه به حالت  شیهاچشمپک، مردمک 

. زن انقدر داشتیم نگهرا به زور باز  اشمردهخون یهاپلک

ثابت بماند،  اگرامید داشته باشد  توانستیمبود که  دهیپرگرن

شود. اما  الیخیبگروهبان نتواند از از دیوار تشخیصش دهد و 

 :آمدیمصداهایی ناخودآگاه از دهانش بیرون 

 «رو نکشت. هی... کسچیه»  

 گروهبان دوباره حمله کرد:

 چی گفتی؟ -

 تقصیر من نیست. تو رو خدا. -

 یر کیه؟پس کی؟ تقص -

 جنگ. -

 چی میگی؟ -

؟ االن که ما میکردیمما چی کار  دیجنگینم اگهجنگ. جنگ.  -

 قرار نیست بجنگیم. ما کاری با کسی نداریم.

 ونریب گروهبان پوست ریز از را یمیقد یارعشه لحظه کی انگار

 غیج با او دیشنیم که هربار و دیلرزیم زن مثل هم او. دیکش

 .شدیم شتریب اشرعشه کند،یم رتکرا را «جنگ» کلمه

را  شیصدا و کرد رها را زن خوردن تلو تلو یکم از بعد باالخره

 ت:انداخ خانه یوت

 «پس اینم کار من نبود!»

 به جنازه اشاره کرد. زن بدون اینکه سرش را بلند کند گفت:

 نه قربان. -

 ؟میحسابیبپس  -

 بله. -
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 تقصیر جنگه دیگه! -

 اشسهیکمصنوعی، چند وسیله توی  گروهبان با نیشخندی

 انداخت، لگدی به جنازه مرد زد و رفت.

کبودی روی دیوار بعد از بیست سال هنوز سر جایش مانده بود. 

 جانیارهگذرها و سربازان هر از چند گاهی که برای استراحت به 

. گاهی حتی گذاشتندیمروی دیوار باقی  ییهانوشته، آمدندیم

یماسم خودشان را به عنوان امضا آخرش حک و  نوشتندیمنامه 

 .کردند

 نت را اشپاره لباس. بست بار نیچندم یبرا را اشتازه زخم یمرد

را بپوشد، سطل رنگ سفید را  شیهانیپوتو پیش از این که  کرد

، زیر لب کردیمکه داشت دیوار را نقاشی  طورنیهمآماده کرد. 

 گفت:

. اون وقت کنهیمیه دست رنگ چند روز دیگه خاکستر اینجا رو »

 «من هر وقت میام خونه باید درگیر این سطل باشم.

 :دیشن را مادرش یصدا 

 خب؟ کنم شکار یچ -

رنگ بزنی یه  یخوایمکل شهر یه دست شده مامان. حداقل  -

 چیز شاد بزن که زیر خاکسترم یکم معلوم باشه.

 .ینیبینمرنگ سفیدش معلومه بچه جان. تو  -

 زمزمه کرد: با خنده

 !«الیخخوشپیرزن »

چند دقیقه بعد، با یک کوله پشتی و یک دست لباس نظامی دم 

 زدهرونیب یهارگشد. حاال تمام  کینزددر ایستاده بود. مادر به او 

چروکش معلوم بود.  یهاپلکو روی  هاچشمزیر  یبنفشو 

 :گفت. رفتی مرد هاشانه یرو یآرام به یشهادست

 «!پسر کن هنگا چشمام تو»

 .شد مادر نگاه ریمس هم یآرام بهی سیاه پسر هاچشم

 ؟یریم یدار چرا -

 .جنگ -

 ؟یریبگ یک از رو انتقامت یخوایم -

 .جنگ -

. سالم و حیصح. یگردیبرم شیکشت یوقت شه، تموم یوقت -

 ؟یدیفهم

 .دیکش یآه جوان مرد

 ؟یدیفهم -

 !آره -

ور افتخاری. ما رو کی مجبکه. تقصیر تو نیست. تو باعث  یدونیم -

 کرده؟

را به یک اسم صدا  شانهمهروی دیوار افتاد.  یهااسمنگاهش به 

 کرد:

 «جنگ!»

 مادر داد زد: .کرد کج در سمت را راهشپسر 

 «!کن صبر»

 .دادنشانش  را یعکس زن. ستادیا

ادت ی. کشت باباتو که یگروهبان. شناهاشیا. رفتیم ادمی داشت»

 ...«ذاشتیم که نرفته؟ اسمشم گ

 پسر حرفش را قطع کرد:

 «. آقای جنگ!دونمیمباشه »

 هایمردگخونپسر،  رنگیبعکس را قاپید و رفت. روی پوست 

 ■ .شدندیممدام بزرگ و کوچک 
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 «ماه گرفتگی» داستان

 «حسنا احمدی»نویسنده  
 

لرز امانش را بریده بود. زیر پاهاش  ،رفتیمها که پایین پلهاز 

 هایبلند! انگار المپ وهای کوتاه از تمام پلکان ،خالی شده بود

 .شدندسالن، اتصالی پیدا کرده بودند؛ مدام خاموش و روشن می

دور هاللی سیاه!  ،های خون جا گرفته بودروی آخرین پله، قطره

 درست مثل ماه گرفتگی.

کشاند چادرش را دنبال خودش می .زدوی کافور حالش را بهم میب

دانست باید کدام ملحفه را کنار بزند، زد. نمیاختیار سرفه میو بی

های آدم ؛رفت ازج مییکدام جنازه را نگاه کند... سرش گ اصالً

سفید پوشی که دراز به دراز افتاده بودند و بوی مردگی که سالن 

 .را در برگرفته بود

 .«بهتره بری باال؛ پیداش مکنم»زن زد و گفت:  ۀشانمرد آرام روی  

ش را میزان کرد. گوشه پله نشست و یتاهای تابهزن دمپایی

 زانوهایش را بغل کرد.

 هاس... بچم کوچیکه.همین جاس! زیر زمین جنازه-

هایش تکان لب .اش را در هم فشردهای استخوانیگشتنزن ا

چادرش، خیس  ۀگوشه علی را صدا بزند. بدون آنک ،خوردندمی

خورد: اش و صدای علی در سرش، دور میوقفههای بیبود از اشک

 «.هو تیز فرزهکه  مخامرای سیاه مان ازو ماهی سه پَ»

ها و المپی گه مدام تاریک و رفت سمت جنازهزن نگاهش می

ند ساعت پیش و صدای انفجار که چمثل همین  ،شدروشن می

و هیچ چیز  .های روشن راحتی المپ ،ا با خودش بردهمه چیز ر

سیاهی و آوار خاک. هرچه  ءجز ،نمانده بود که زن چنگ نزند

هایش خون خاک آمده بود و خون. زیر ناخن ،ناخن کشیده بود

ماهی سه پر سیاهی را در خودشان مچاله  ،هادلمه بسته و جنازه

ال ماهی سه پر، البد علی دنب ؛زن به این فکر کند که اندکرده

پناهگاه دوره کرده و آن لحظه که بغلش خالی شده از علی، علی 

توی بازار با پالستیک پر از آب و ماهی سه پر داخل پالستیک 

 و االن توی خانه نشسته و منتظرش است. !برگشته

اش چنبره زده در مرد به زن نگاه کرد که روی پله، تمام الغری 

کند. گیرد و آسمان را تنگ میی که میای سیاه؛ عین ماه وقتسایه

به زن بگوید که دور شود  داندچطورینمتر شده و مرد سالن تنگ

که  ،یاتوپخانهاز ماه گرفتگی و خودش را برهاند در همان بازار 

 «.علی ماهی سه پر مخاد»صبح با شوق گفته بود: 

 «؟چرا سیاه»گفته بود:  و مرد خندیده بود

قصن و تیز؛ دیرتر ، تُاهایسبابا سه پر »علی بلند گفته بود: 

 «.میرنمی

تر، چهار ستون بدنش ای کوتاهزد، ملحفهر میاها را کنمرد جنازه

ای زل زد که به شکم برآمده ،همین که ملحفه را کنار زد .را لرزاند

های سیاه ماهی، بیرون زده از سه طرف، محتویاتش مانند پره

را دنبال خودش کشاند. روی سر هایش قدم .بودند. زن بلند شد

 علی رو ناخنش، ماه گرفتگی «نه! علی نیس...» مرد ایستاد و گفت:

 ■ !«.داش نه ماهی سه پر سیاه

 

 

 «حسرت» داستان 

 «وندشبنم میرزایی»نویسنده  
  

یمعصبی و کالفه به شیشه مترو تکیه داده بود و با خودش رجز 

خجالت نکشید اینطوری  دونم چطوری جوابشو بدم،می: »خواند

یمبرخورد کرد؟ حق من بود که وام به اسم من در بیاد، حالیش 

 !«کنم

و تا به حال  شناختندیمکه هم دیگر را  شدیمچند سالی  باًیتقر

تلفنش زنگ خورد، همکارش  .از منصور خان هیچ بدی ندیده بود

 «چطوری؟»بود: 

 ی باید فکر اینحاال که نخواستی پیشنهاد ازدواجم را قبول کن»

، تو می دونی که بابام همه جا نفوذ داره، یکردیمجاهاش را هم 

برام افت داشت یه خلبان تازه کار مثل تو دست رد بهم بزنه، با 

 «پرواز خداحافطی کن!

بعد از برشکستگی پدرش مجبور شده بود چند میلیونی را از یکی 

تش زنانه دساز روسای شرکتشان قرض بگیرد و حاال با یک توطئه 

محبت »توی حنا مانده بود. همه چیز جلوی چشمش زنده شد: 

  «، حرمتشان و ...رفاقتشان منصور خان،

عیب نداره! شنبه عیده! میرم از دلش درمیارم و »با خودش گفت: 

 «همه چیز را بهش میگم.

سالم داداش، »توی همین فکرها بود که تلفنش زنگ خورد: 

 «ان و زنشو تو خونه کشتن.شنیدی منصورخ خبرو پرهامم،

. شنبه، روز عید دیچرخیم، دنیا دور سرش دیشنینمدیگه چیزی 

 ■.منو ببخش مرد بزرگ گفتیمزیر تابوت منصور خان 
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 «صدایی که مرا برد»داستان  

 «معصومه عالی»نویسنده  
  

 یادز یونجتون و کاه گرفتین، ازم زندگیمو و کار شما، به لعنت _

 ! ..... میندازین؟ جفتک شده

 شاه بر مرگ شاه، بر مرگ یصدا رفتم، عقب به پنجره پشت از

 تم،داش بر را تلفن گوشی و نشستم مبل روی پیچید، سرم توی

 را گوشی کسی گرفتم، را اسی ۀخان شماره بار چندمین برای

 . برداشت

 آنطرف از ایی خفه صدای.... اسی؟ الو الو _

 .تنرف کشور از هخانواد با اسی آقا: گفت گوشی

 !هستی؟ کی تو پس _

 .....خانم کلفتشونم _ 

 مگوشهای روی را دستهایم و گذاشتم را گوشی

 .دادم فشار

 هم اسی... همتون به لعنت تو، به لعنت _ 

 کار بی و تنها کنم، چکار من حاال رفتند، هم فتانه و هاله! رفت

 با و من خب ترسوها، کنن همتون سر بر خاک! .... کنم؟ چه

 ...بردین می خودتون

 رقصیده مجالس در اسی با که ییهاعکس رفتم، خواب اتاق به

 روی را خودم کردم، پاره را همه و زدم چنگ دیوار روی از را بودم

 کاباره شدن بسته از ماهی یک ،دادینم امانم گریه انداختم، تخت

 .نبودم بلد کاری رقصیدن جز من و بود گذشته

 گرفتم آرام تختم روی دمر ،کردمیم باید چه ساوانف و بلبشو آن در

 به دستش یک حرکت بی که شدم درآور روی ۀمجسم به خیره و

 کرده کج گردن و زده کمر به را دیگرش دست و بود دراز آسمان

 ،دادیم نشان را بلندش و باریک اندام اشبرهنه نیمه لباس و بود

 تو شبیه: گفتیم ،بود خریده برایم روسها بازار از اسی را مجسمه

 .یرقصیم که وقتی است

 را الیخچ در .شستم ظرفشویی سینک توی را صورتم شدم بلند

 چادر بود، مانده کره و پنیر کمی و مرغ تخم چند فقط کردم باز

 دور و برداشتم در پشت رختی چوب از را سفید زمینه ریز گل

 زا کردم باز آرام را آپارتمان کردمدر می کاری باید پیچیدم خودم

 کرایه توانستمیم فقط بود گذاشته برایم اسی که پولی آخرین

 بودم، نیامده بیرون خانه از چادر با روز آن تا... بدهم را خانه

 تمام گذاشتم کفش توی که را پایم کردم، جفت را میهاکفش

 تمبرگش خواب اتاق به زد، بیرون چادر زیر از زانو تا پایم سفیدی

 که شکیم بیتل شلوار و خرگوشی یقه سفید بلوز لباسهایم کمد از

 کشیدم سرم روی را چادر و پوشیدم را دمیرقصیم کرم بابا آن با

یم خیابان از موتور با که جوانی مرد.... رفتم بیرون ساختمان از و 

 طال!... طال؟: گفت و گرفت ترمز نیش دید، که را من گذشت

 ...ما جون بیا قر یه میاد، بهت چادر چقدر... هه هه هه!... خوشگله؟

 اصلی خیابان به را خودم دوان دوان و گرفتم چادر توی را صورتم

 تاکسی سوار .خوردیم سُر و ماندینم سرم روی چادر رساندم،

 سردی و گرفته عصر رساندم، آباد احمد میدان به را خودم و شدم

 بودند جوان بیشترشان که زن و مرد یاعده بود،

 به و گفتندیم شاه بر مرگ شاه بر مرگ شعار

 حیرت با من ،رفتندیم آباد تقی میدان سمت

 به را خودم. دادم تکان سر و کردم نگاهشان

 بودم، رفته آنجا بارها اسی با رساندم تیهاهتل

 گرم برایشان من را بزرگان یهابرنامه از خیلی

 حوض توی ۀفوار شدم هتل وارد بودم، کرده

 قار قار صدای ،رفتینم باال شدت با آب سابق مثل و بود خاموش

 خندان روی با کردم باز را سالن در .دیچیپیم محوطه در هاکالغ

 سابق آمدهای و رفت و شلوغی آن از رفتم پیشخوان سمت به

 ایاتاقه از جارو کشیدن صدای و بود خالی هتل سالن نبود، خبری

 جااین تو: گفت و کشید هم در را اشافهیق کرواتی مرد ،آمدیم باال

... . گذاشت تنها و من رفت، اسی: گفتم بغض با! ؟یکنیم چکار

 .گردمیم کار دنبال

 اعال خود: گفت یواش و آورد جلو را سرش بعد! شرایط؟ این تو _ 

..... !برقصی؟ اومدی تو حاال بیاد، بیرون خونه از نداره جرات حضرت

 هروب مبل روی دمکشی سرم روی را بود افتاده کمرم دور که چادرم

 از ...تمنیس بلد ای دیگه کار: گفتم یواش نشستم، پیشخوان روی

 تهدس جاروی سر به لچک و بسته بند پیش جوانی زن سالن ته

 اینا ،:گفتم مرد به و شدم بلند... دیکشیم زمین روی را بلندی

 نگاهی بود شده گرد چشمانش که مرد گیرن؟ می حقوق چقدر

 هب پیشخوان پشت از...  من به نگاهی بعد و کرد خدمتکار زن به

 را صورتش و گذاشت امشانه روی را دستش و آمد من سمت

 ونه،خ بریم من با بیا... خوشگله بزنی جارو چرا آورد، گوشم نزدیک

 تمصور هق هق با و زدم زل چشمانش به... بکشی پولی بی زارمینم

یم گریه رفتم، بیرون هتل از سرعت با و کردم قایم چادرم توی را

 به پریشانم و باز موهای افتاد، سرم از چادر ،دمیدویم و کردم

 من و گفتیم شاه بر مرگ جمعیت. بود چسبیده گردنم و صورت

 نیشابور از را من وعید و وعده هزار به لعنتی اون... اسی بر مرگ

 غیرتش بی شوهر و مادرم از تومان بیست با و بود آورده اینجا به

 

 شاه بر مرگ شاه، بر مرگ یصدا

 منشست مبل روی پیچید، سرم توی

 برای داشتم، بر را تلفن گوشی و

 را اسی خانۀ شماره بار چندمین

 .برداشت را گوشی کسی گرفتم،
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 هاتن حاال و کرد خودش ۀغیص مرا بعد کند، معروفم تا بود خریده 

 ارکن من شد، پراکنده جمعیت و آمد اندازی تیر صدای... گذاشت 

 و مکرد کز فرنگ شهر سینما روی به رو فروشی روزنامه کیوسک

یم طرف آن و طرف این به جمعیت گرفتم، دستم دو بین را سرم

 ردرس باالی ۀشد پاره پوستر به نگاهم آوردم باال را سرم ،دندیدو

 ودب چسبیده باال آن جوانی زن ۀچهر از نیمی فقط که افتاد سینما

 رزاند،ل را تنم ماشین ترمز صدای .بود من شبیه لبش روژ رنگ که

یم زمین روی محکم که ییهانیپوت صدای

 برین زدیم داد یکی ،شدیم رد کنارم از و خورد

 ...دنبالشون

 نور که مردی کردم، معج چادر توی را خودم

 نزدیکم بود، انداخته من جلوی را اشهیسا چراغ

 صدای: گفتم نشستی؟ اینجا چرا: گفت و شد

 روب پاشو: گفت و کرد بلندی ۀخند... سرکار ترسیدم اومد تیر

 .میشه نظامی حکومت االن ضعیفه خونت

 روی شده پخش موهای کردم بسته و باز را چادرم شدم، بلند

 اوایس ،:گفت. کشیدم سرم روی را چادر و انداختم شتپ را گردنم

 حکمم خودم دور را چادر...  باریک کمر طال! نیستی؟ طال تو ببینم،

 یا،ب خوشگله، خودتی: گفت و آمد جلو... سرکار نه: گفتم و گرفتم

... وختهس پدر بیا: گفت... میرم خودم سرکار نه: گفتم ماشین تو بیا

 ار بازویم... میدن عذابم مردم این جور بد باش من با و امشب بیا

 گلشن اومدم کم المصب بیا د... جیپ سمت به کشید و گرفت

 ولم: مگفت کشیدم عقب را دستم. باشیم خوش بریم بیا... دیدنت

 به نذار شو سوار میگم: گفت و کشید هم در را شیهااخم...  کن

 زمین روی چادرم کنم، فرار دستش از کردمیم تقال ببرمت، زور

 و کت که شانیکی آمدند، جلو جیپ پشت از جوان سه... افتاد

 ردمم ناموس به... خبر بی خدا از کن ولش: گفت بود پوشیده شلوار

 برد، اشاسلحه سمت به و کرد ول را دستم سرکار! داری؟ چکار

 .زدنش خورد تا و سرش روی ریختند جوان سه

 کرف آنکه بی و رداشتمب زمین از را چادر و کردم استفاده فرصت از

 انداخته سرم روی برعکس را چادر... دویدم ،رومیم کجا به کنم

 جیپ سمت به سربازها ،کردمیم نگاه عقب به و دمیدویم و بودم

 چادرم... شدم بلند...  خوردم زمین... کردند فرار هاجوان ،آمدندیم

 بلند خمیده و خسته...  خوردم زمین دوباره و کرد گیر پایم زیر

 را کسی دیگر. شکست کفشم پاشنه... دمیدویم ،دمیدویم شدم،

 تعطیل هامغازه سردتر، و بود شده تاریک هوا ،دمیدینم دور از

 هاکالغ صدای جز صدایی هیچ و نبود روشن چراغ یک حتی بودند،

 .آمدینم املنگه کفش تق تق و

 پشت از مآمدیم باال را کوهسنگی بزرگ و پهن خیابان لنگان لنگ

 ،رفتمیم بود کرده عورشان و لخت زمستان که چنار درختان

 و گرفتم محکم را چادرم شنیدم، سرم پشت را کسی پای صدای

... خواهر کن صبر: گفت صدا دادم، قورت سختی به را دهانم آب

 توانستمینم تاریکی آن توی بود، شلواری و کت مردی برگشتم،

 ،خواهر هیچی _!... جونم؟ از یمیخوا چی: گفتم ببینم را صورتش

 ... طرفه؟ این از خونت

 چند ،دمیلرزیم خودم به سرما از دادم ادامه را راهم... چه تو به _

 مدماو و راه این مامورا ترس از من آقا ببین برگشتم؛ و رفتم قدمی

 دست دو با را خوردیم سُر سرم از که چادرم

 پیاده حاال تا خاکی، پل برم میخوام گرفتم،

 بری باید دوره خیلی که اینجا از: گفت. نرفتم

 د،کر نگاه سرش پشت به برگشت میدون سمت

 استوار اون نه، وای: گفتم و پریدم حرفش توی

 ...اونجاس احمق

 نمی منم... فطرت؟ پست اون که هستین خانم اون شما: گفت

 بخار خنده، زیر زد... که زدمش انقدر آخه بیام، باهاتون تونم

 دیوار کنار فرعی یک توی ،آمدیم بیرون بریده بریده نشدها

 بنظر جوانی ،شدیم باز ماه نور زیر اشچهره کم کم بودیم، ایستاده

 لبش تپش نازک سبیلی با بزرگتر من از کمی ساله پنج و بیست

 چادرم. نکند نگاه من صورت به کردیم سعی که گیرایی چشمان و

 تیاراخ: گفت.... بودین من ناجی اشم پس: گفتم و زدم بغلم زیر را

 .خداست ما همه ناجی دارین،

 ینیمبنش که کرد اشاره دست با آمد، ماشین صدای اصلی خیابان از

 ینماش رفت، نمیشه اینجوری: گفت گرفتیم، پایین را سرمان و

 رو کسی محل این تو کرد؛ من به رو هستن، جا همه هاشون

 و زدم تکیه پشتم دیوار به مشد بلند...  آشنایی؟ دوستی، نداری؟

 و دآم کنارم... رفتن نامردا همه رفتن، همه گرفتم؛ سینه به دست

 ه،باالتر کوچه تا دو ما خونه: گفت کرد نگاه را طرف آن و طرف این

 اخم با و کشیدم سر روی بود افتاده امشانه روی که را چادرم

 اصلی خیابان طرف به لنگان و دادم تکان را سرم کردم نگاهش

... هستن خواهرام و مادر نداشتم، منظوری نه نه: گفت رفتم،

... مرفت دوباره خواهر، ست درویشی ۀکلب _ شد نزدیکم ...ایستادم

 را دستش آمد کنارم ایستادم،... نوازه مهمون خیلی مادرم: گفت

 این هب باید یا نداشتم یاچاره... طرف این از بفرمایید کشید جلو

 لنگ و آرام... افتادمیم استوار امثال گیر یا ردمکیم اعتماد جوان

 کفشم ۀپاشن نه _ شده؟ زخمی پاتون: پرسید. رفتمیم لنگان

 بهش نگاهی خُلم، مگه نه _! تظاهرات؟ بودین اومده آها، _. کنده

 هن کشیدم، صورتم جلوی را چادر و آوردم پایین را سرم و انداختم

 ... بر و دور این و هتل بودم اومده کار واسه

 سرمان و نشستیم ،شدیم دیده دور از ماشینی چراغ نور! کار؟ _

 تراح خانم یه واسه خرابه خیلی اوضاع: گفت گرفتیم، پایین را

 کردم، جمع چادر توی را خودم

 را اشهیسا چراغ نور که مردی

 شد نزدیکم بود، نداختها من جلوی

 نشستی؟ اینجا چرا: گفت و
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 هک را چادر گوشه شدیم، بلند ما و شد رد ماشین .نمیاد گیر کار

 هیچی خانم یه هم اون: گفتم و کردم رها بودم گرفته دندان به

 .گرفت امهیگر اختیار بی و. ..من مثل ندون

 عیفر یک توی بیاین، طرف این از... بزرگه خدا لطفاً  باش آروم _ 

 هل را در انداخت، کلید و ایستاد بزرگ در یک جلوی پیچیدیم

 اب را میهاگونه من و گفت اهلل یا تو، برم کرد تعارف من به و داد

 که نز سه شد باز که ساختمان در. شدم داخل و کردم پاک چادر

 با دیگر تای دو و بود نشسته مبل روی و بود پیر کمی شانیکی

 کردندیم نگاه هم به که دیدم را شدند بلند جایشان از من دیدن

 را سرم من انداخت جوان به نگاهی بود مادر که ترمسن زن بعد و

 مادرش بود گفته که همانطور... آوردم پایین

 و گرفت را دستم شد بلند بود، مهمانواز خیلی

 مدام و رفتیم امصدقه قربان خودش، کنار آورد

 مثل هم تو نکن رودربایسی که کردیم تعارف

 سر بزرگش خواهر اما... خودمی دخترهای

 شام سفره. کردیم نگاهم چپ چپ و بود سنگین

 نان کردند، پهن خاموش تلویزیون روی به رو را

 دبو کرده پر را مشامم زعفرانش عطر که چلو دیس تازه، سبزی و

 بود؛ گفته اسی خوردم قیمه که باری آخرین.... خورش ظرف و

 حاال که من ناجی ...است العاده فوق رقصت مثل هم آشپزیت

 از که من, برد آشپزخانه به را غذایش ظرف دانستمیم را اسمش

 نارک به را چادر و گفتم آخیشی بودم شده خسته چادر با نشستن

 .کردم پرت

 کرده پهن اتاق توی خواهرانش و مادر کنار که یخواب رخت توی

 صدای ،شدمیم پهلو آن به پهلو این از و بردینم خوابم بودم،

 بیداره ینیبیم وقت یه آروم،: گفتیم که شنیدم را هیسی هیس

 یتو بزرگتر خواهر باز، نیمه در سمت به برگشتم... ها شنوه می

 سرم یبالی میخوان نکنه ...کنار کردم پرت را پتو نبود، رختخوابش

 امچانه زیر و بودم کرده مشت و امدسته کردم، غلطی چه بیارن،

 .رفتیم فرو دستم گوشت توی میهاناخن بودم، گرفته

 رقاصه دختره این: گفتیم خواهر ایستادم، در پشت و شدم بلند

 ... بودنش آورده عمو پسر عروسی تو نشناختیش، چطور است،

 ... چی؟ کی خب شناختمش _

 ...میشه؟ چی بفهمن دوستهات اگه دونی می _

 ...بشه؟ میخواد چی _

 !..اینجا؟ آوردیش چرا _

 .بود تنها ،خواستیم کمک _

  ! ...کنی کمکش که داره ربطی چه تو به _

 نگو هیچی برو.... ما مثل انسان هم اون داره، ربط کی به پس _

 .برمشیم فردا دیگه

 کشیدم، صورتم روی را پتو و تخوابرخ توی پریدم در پشت از

 فهخ پتو زیر را صدایم بی ۀیگر سوخت، خودم تنهایی برای دلم

 برمتیم مشهد از ؛گفتیم اسی که افتادم روزی آن یاد کردم،

 و بازیگرها مثل هم تو گیره، می کارت تلویزیون، میری تهران،

 نجش توی که بار یه میشه، باز دربار به پات معروف یهارقاصه

 همش وعید و وعده همش... روغنه تو نونت برقصی گذاری تاج

 لعنت... برق و زرق پر زندگی کجا شدن، معروف کو خیال، و خواب

 .اسی تو به

 تاقا در هیچکس شدم بیدار وقتی برد خوابم چطور و کی نفهمیدم

 میک گذاشتم، کنار و کردم جمع را پتو و تشک شدم بلند نبود،

 شدیم روزی چند دمدا قوس و کش بدنم به

 در پشت که آرایش میز جلوی بودم نرقصیده

 یرز را دستهایم و ایستادم اینه به رو و رفتم بود

 را گردنم و دادم باال امنزده شانه بلند موهای

 و نشستم صندلی روی کردم، آنور و اینور

 کف با را صورتم و گذاشتم میز روی را میهاآرنج

 چقدر امرفته ور و رنگ صورت گرفتم، دستانم

 و ساده بود آورده نیشابور از مرا اسی که روزی مثل بود زشت

 .بیرنگ

 زدیم حرف کوچه توی هم با که دیشب از شنیدم، را فرزاد صدای

 به کردم باز را اتاق در ،شناختمشیم که بود عمر یک انگار

 کرد، سالم و انداخت پایین را سرش فرزاد زدم، لبخند صورتش

 را چادرم و برگشتم کنم، سرم چادر بود نشده ادتع برایم هنوز

: تگف و کرد بلند سر دید چادر با مرا که فرزاد پیچیدم، خودم دور

 بطض یک زمین روی کرد، اشاره زمین به و کردم پیدا کار برات بیا

 اب کردن کار طریقه خوردم که صبحانه بود، کپی دستگاه یک و

 در جلوی نو کفش جفت کی خداحافظی وقت ....داد یادم را آنها

 مال بپوش گفت و زد امشانه روی را دستش کوچکتر خواهر بود

 باز دارم دوست: گفت و داد دستم کوچک کادوی یک مادرش تو،

 .ببینمت

 ویر من کنار را ضبط و دستگاه کارتن شدیم، که تاکسی سوار

 چند و کنم کپی برگ چند باید بود گفته. گذاشت عقب صندلی

 بیست کاغذ هر برای و شاهی پنجاه نوار هر برای م،کن ضبط نوار

 .دهدیم من به شاهی

 رد و آوردم بیرون شلوارم جیب از را دیکل رسیدیم، امخانه جلوی

 ساختمان در ،رفتمیم باال یکی تا دو را هاپله خوشحال کردم، باز را

 تپش کفشی جا روی را فرزاد مادر کادو رفتم، جلوتر و کردم باز را

 میز روی را کارتن فرزاد انداختم، مبل روی را چادرم ذاشتم،گ در

 اربذ جایی و این باش، مراقب خیلی: گفت و گذاشت مبل جلوی

 یاب بیا،: گفتم. نشه دردسر برات نفهمن، هاهیهمسا و صداش که

 گذاری تاج جشن توی که بار یه

 وعده همش... روغنه تو نونت برقصی

 کو خیال، و خواب همش وعید و

 و زرق پر زندگی کجا شدن، معروف

 .اسی تو به لعنت... برق
 



 

 1399 مردادماه |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوبیستماره شم   84

 نداشتی کاری اگه میرم، من دیگه نه: گفت خواب اتاق تو بذارش

 آورد بیرون کتش بغل جیب زا را خودکار و بزن زنگ خونمون به

 .نوشت را شماره کارتن روی و

 خانم، طال گفتیم بهم کسی بود بار اولین این خانم، طال ببین _

 ،برمیم رو نوارها و هابرگه میام صبح ده حوش و حول فردا من

 ت،گذاش میز روی تومانی دو اسکناس تا چند شلوارش جیب از بعد

 او اما کنم بغلش و بپرم استمخویم افتاد هاپول به که چشمم

 که را در. کنم نگاه چشمانش توی که آوردینم باال را سرش حتی

 یدمبوس و برداشتم میز روی از را پولها دویدم بستم، سرش پشت

 .کشیدم راحتی نفس و دادم جا بندم سینه توی را آنها و

 خواب اتاق به و آوردم بیرون کارتن توی از را نوارها و ضبط اول

 میز روی از را مصنوعی کوچک گلدان و دار شماته ساعت دمبر

 پیک دستگاه. گذاشتم آنجا را ضبط و برداشتم تخت کنار کوچک

 دستگاه رفتم که اتاق به گرفتم بغلم توی بود سنگین کمی که را

 دو وسط از مجسمه و خرد بود خریده برایم اسی که یامجسمه به

 خواب تخت روی را دستگاه نبود، کپی دستگاه برای جایی شد، نیم

 برداشتم، زمین از را مجسمه نیمه دو... گذاشتم اسی بالش جای

 شبیه ؛گفتیم اسی خودم، به اینه در نگاهی کردم، آن به نگاهی

 اینه جلوی را شکسته ۀمجسم ،یرقصیم که وقتی است تو

 .گذاشتم

 رفتم، ضبط سراغ اول بدهم، انجام را کارها داشتم وقت فردا تا

 ضبط توی را کاست دو هر زدم، میز پشت پریز به را اششاخهدو

 همزمان کاست دو هر دادم، فشار را هم کنار دکمه دو و گذاشتم

 بود ساکت یکی ،گفتیم سخن و داشت صدا یکی ،دندیچرخیم

 .دادیم گوش و

 وشد گرفتن از بعد رفتم حمام به بستم را در آمدم بیرون اتاق از

 ... چرخید گرام و گذاشتم صفحه روی را نگرامافو سوزن گرم آب

 می و قلبم که نکن اخم آمنه منه، شرابه جام تو چشم آمنه

 دمیچرخیم هال دور کردم، محکم را حوله بند کمر ۀگر.... شکنه

 آباد سعد کاخ توی را خودم ،زدمیم بشکن و لرزاندمیم شانه و

 با یاوشهگ اسی ،زدندیم کف برایم همه ،دمیدیم شاه روی روبه

 ...دیخندیم و خوردیم شراب دیگر زنهای

 روی را دستانم نشستم، مبل روی برداشتم، را گرام سوزن

 م،رفت خواب اتاق به... اسی تو به لعنت....  گذاشتم میهاقهیشق

 جلوی آوردم، در تنم از را حوله بود، پریده باال نوار ضبط دکمه

 هب شانه با و ریختم امهنیس جلوی و کردم نیم دو را موهایم اینه

 از شکسته مجسمه شبیه اینه توی امبرهنه بدن افتادم، جانشان

 توی و برداشتم اینه کنار از را نیمه دو بود، شده نیم دو وسط

 برای که پوشیدم را میهالباس انداختم، اتاق ۀگوش زباله سطل

 و گذاشتم ضبط توی دیگری کاست بروم، بیرون خانه از خرید

 باز را بود جاکفشی روی که فرزاد مادر کادوی رفتم، در بطرف

 در پشت رختی جا روی را روسری روشن، سبز روسری یک کردم،

 .برداشتم را چادرم و کردم آویزان

 هانتیکاب توی را وسایل ،زدیم حرف پیرمرد هنوز برگشتم وقتی

 از و زدم کنار را روزنامه ،دادیم قنج را دلم کباب بوی یخچال، و

 م،کرد باز را خواب اتاق در کشیدم، بو را هاکباب سنگک نان یال

 تمنشس آشپزخانه میز پشت بشنوم، را پیرمرد صدای خواستمیم

 کی دیگه رفت که حرومزاده اون کرده هم اسی بابای گور... 

 ،گذاشتم دهانم توی بزرگی ۀلقم...بگیره ایراد هیکلم از میخواد

 ار جامعه است قرآن سندش که ماسال مطالعه آیا: گفتیم پیرمرد

 کاری هر و بخورند را جامعه قلدورها تا بروند خواب به کرده دعوت

  چالندم، کبابها روی را لیمو.... بکنند

 ادا ار مطلبی هرکسی اگر کنند قبول همینطور باید جوانها آیا _

 ما ,است خارج انسانی فطرت اصل از این کننند قبول آنها و کند

 داشته شباهت که نحوی به را حکومت حداقل را الماس میخواهیم

 ماش تا ...کشیدم سر خنک آب لیوانی کنیم، اجرا اسالم به باشد

 بفهمند بشر و بفهمید هست که طور آن را دموکراسی معنی

 بسیار کنندیم ادعا که دموکراسی این با است اسالم در دموکراسی

 .دارد فرق

 دادمیم گوش را پیرمرد هایحرف که همانطور رفتم خواب اتاق به

 هال هب بود، پریده باال هم ضبط دکمه شدم بیدار وقتی برد، خوابم

 از صدا و سر و تیر صدای هم باز کردم، روشن را هاچراغ رفتم،

 نمیخوایم شاه گیم می ما ؛دادندیم شعار مردم ،آمدیم خیابان

 .... میشه عوض وزیر نخست

 اینبار بردم اتاق توی را چای نلیوا کردم، درست چای خودم برای

 کپی دستگاه کنار هندل ،کردمیم کپی باید که بود کاغذها نوبت

 آن عکس با دستگاه طرف آن از سفید کاغذهای چرخاندم، را

یم منظم هم روی و آمدندیم بیرون زدیم حرف که پیرمرد

 ... افتادند

 خوش سر و دمیرقصیم گلشن و تیهاهتل توی که شبهایی چه

 زندگیم چرخ باید حاال اما ،ختندیریم پام به که بود پول مست و

 .بیارم در پیرمرد این یهایسخنران و هابرگه این از و

 فرزاد خواستیم دلم ،کردمیم جور کار چطور نبود فرزاد اگه

 یرز از را بود نوشته آن روی تلفن شماره که را کارتن بود، کنارم

 دم،کر یادداشت تلفن دفتر ویت را شماره کشیدم، بیرون تخت

 داد، جواب فرزاد خواهر ،خوردیم بوق بار چند برداشتم، را گوشی

 کردم عوض را شده سرد چای رفتم اتاق به. کردم قطع را گوشی

 .کردم تمام را کارها و ماندم بیدار وقت دیر تا

 کمد از خوردم، پنیر و نان لقمه دو شدم بیدار صبح نه فردا

 و مپوشید را پیداست پاهایم ران تا که کوتاه نیپیراه لباسهایم
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 و کردم دم چینی قوری توی را چای بیاید، فرزاد ماندم منتظر

 ازب را در آمد زنگ صدای گذاشتم، سینی توی را قندان و استکان

 دآم باال آرام فرزاد کردم، نگاه را هاپله باز نیمه در پشت و کردم

 رشس انداختو من به نگاهی برسد خانه به که بود مانده پله چند

 را دستش نکرد، قبول بیایید، تو کردم تعارفش آورد، پایین را

 کاغذها و نوارها خواستیم من از کشید، پس را دستش گرفتم،

یم آشپزخانه سمت به دمق بیاورم، او برای و بگذارم پاکت توی را

 هآشپزخان از آمد، در شدن بسته صدای کنم، پیدا پاکتی تا روم

 من سمت به و گرفت دستش توی را چادرم فرزاد آمدم، رونبی

 کاغذها و نوار فرزاد پیچیدم، خودم دور و گرفتم را چادر کرد، دراز

 وقتی گذاشت، میز روی دیگر نوار چند و داد جا کیفش توی را

 ...خانم طال شدی قشنگتر چادر با چقدر: گفت در دم رفتیم

 صبح بودم، کرده عادت دیدارها این به من و گذشت روزی چند

 دیگر ،ماندمیم فرزاد منتظر و کردمیم سرم را چادرم صبح به

 و گرفتمیم را گلویم زیر دست یک با ،خوردینم سُر سرم از چادر

 .دادمیم فرزاد به را پاکت دیگر دست با

یم کپی را کاغذها و نوارها و ماندمیم بیدار وقت دیر تا هاشب

 برایم حرفهایش نشست می جانم به پیرمرد صدای ،کردم

 

 مرد ,دارد واالیی مقام زن که بودم نشنیده کجا هیچ داشت تازگی 

  با اما دانستمینم را معنایشان رودیم معراج به زن دامن از

 ....خواندمیم را هاهیاعالم متن... کردمیم آرامش حس شنیدنشان

 دببرن غارت هب و کنند استفاده شما مملکت از خواهندیم که ااینه

 هب مسلمانان اگر که انددهیفهم اندکرده مطالعه را قرآن متن ااینه

 فقط... خوانندیم را هایغارتگر این ۀفاتح بیاورند روی حکومت

 روز یک ،رفتمیم بیرون خانه از خوراکی و نان خرید برای گاهی

 تظرممن نمیام، فردا من: گفت بود آمده پاکتها بردن برای فرزاد که

  چرا؟: گفتم نباش

 سفندا پنج و بیست میدون میرم دوستام با صبح ده ساعت: گفت

 به فرزاد بار اولین برای.... بیام میخوام منم: گفتم... تظاهرات

 .میام منم فردا: گفتم. شد خیره چشمانم

 باالی را موهایم و پوشیدم شلوار و پالتو ماه دی دهم روز صبح

 زیر ۀگر و برداشتم رختی جا از را سبز روسری بستم، کش با سرم

 نقاشی مثل صورتم ،آمدیم پوستم به چقدر کردم، محکم را گلویم

 هایگل کشیدم چادرم به دستی. باشند گرفته قاب که بود شده

 و گذاشتم کیفم توی را امام یهاعکس خوردند تکان چادر ریز

 ■.رفتم بیرون آپارتمان از و دادم باال را میهاچکمه زیپ
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 «تنها»داستان   
 «علی منتی»نویسنده  

  

سالم؛ من یک دفتر هستم. دفتری با صدها آرزو و خاطره. من 

دوست دارم قسمتی از سرگذشت خود را برای شما توضیح دهم. 

دانید من چگونه به وجود آمدن من خبر دارید؟ آیا می ۀدربارآیا 

 ... .ددشیخواهبیشتر با من آشنا  چه کاربردی دارم؟ در ادامه

برای انتقال پیام به جاهای  هاانسانصدها و یا هزاران سال پیش 

بردند؛ از جمله فریاد زدن، گوناگونی به کار می یهاروشدور، 

درست کردن آتش و استفاده از دود آن، ایجاد صدا با وسایل فلزی 

یمها نداشت، زیرا انسان یادهیفادیگر  هاروشو... . بعدها این 

ها برای را به جاهای دورتری انتقال دهند. آن شانیهامایپ ستیبا

این کار از یک تخته سنگ بزرگ و یک تکّه سنگ تیز و نسبتاً 

گیری از کردند و با خراش ایجاد کردن و بهرهکوچک استفاده می

دیگر انتقال هایشان رابه همخط تصویری، پیام

 روشدادند. با گذر زمان معلوم شد که این می

ی کارآمد نیست؛ چون سنگ، خیلی هم خیل

تر بود و حمل آن دشوار و از آن سخت سنگین

ایجاد خراش روی آن بود. چندی بعد فکر 

ها رسید و آن درست دیگری به ذهن انسان

کردن جوهر و نوشتن با آن روی چرمی بود که 

؛ البتّه این بار آمدیمپوست حیوانات به دست  از

ها، از این روش، شما، انسان ۀستفاداجدید. با گذر زمان و  با خطّ

؛ استدرستی به هدف نخوردهباز هم تیرتان به متوجّه شدید که

حیوانات را شکار کنید و از پوست  دیتوانستیمآخر مگر چقدر 

ری به دنبال راه دیگ ها برای نوشتن استفاده کنید؟ این شد کهآن

 و سرانجام حدود، به جاهای دورتر، افتادید تانیهاامیپبرای انتقال 

سال پس از میالد مسیح مسلمانان به دانش ساخت کاغذ  700

ا هدرختان اختراع کردند و سال ۀتنکاغذ را از  هاآندست یافتند. 

مانان . مسلدادندبعد کتاب نوشتند و زبان خود را به دیگران هم یاد 

و برای آموزش  کردندیمبرای آموزش خواندن از کتاب استفاده 

 تر را درست کردند.نوشتن دف

که  امگرفتهتمام چیزهایی را که برای شما گفتم، از دفترهایی یاد 

 ۀمغازبودند. ما قباًل در یک قفسه از قبل از من ساخته شده

ای که من اآلن در التحریر فروشی بودیم. یعنی همان مغازهلوازم

 که چرا اکنون کنمیمبخواهید برایتان تعریف  اگرانبار آن هستم. 

 در انباری هستم!

 دفترها پشت ویترین این مغازه بودیم. هر کس ۀیبق...روزی من و 

و  شدیمبه ما جلب  اشتوجّه، کردیمکه از جلوی مغازه عبور  

را خریدند  میهادوست. چندی بعد تمام دیخریمما را  حتماً یکی از

یک سال منتظر ماندم  بود. من حدودکاله ماندهو فقط سر من بی

جلد من چاپ شده بود و  عکسی که روی کسی مرا بخرد، امّا تا

 تردفترها یک سر و گردن پایین ۀهماآلن هم وجود دارد، از عکس 

بود و به همین دلیل کسی راغب خریدنم نبود. من از پشت 

، زیر نظر کردندیمدکّان عبور  ویترین، تمام کسانی را که از جلوی

مرا  خواستیمکه  کردمیمه گرفتم. هر روز پسرکی را مشاهدمی

که پولش برای خریدن من کافی نبود. تا  کنمیمبخرد؛ امّا فکر 

جدی آمد که مرا بخرد. آن روز از بخت جدی که چندی بعداین

بود. شاید بپرسید که بار جدید بدم صاحب مغازه بار جدید آورده

چه ربطی به این موضوع دارد؟! خب معلوم است 

جدید بیاید حتماً در آن  وقتی که بار دیگر!

جدیدی وجود دارد که ممکن است از  یدفترها

یم هرا ک دیگر دفترها، زیباتر باشند و نظر کسی

دفتر بخرد، عوض کنند و متأسفانه  خواهد

شد... . روزها گذشت. من دیگر  طور هم همین

ینمو کسی دفتری مثل من را  بودمقدیمی شده

ورهایی زیبا برای خود کالس من و به جای دیخر

بود که صاحب مغازه که  شاید هم حق داشتند! این و دندیخریم

 اسمش بهزاد بود، مرا در انباری گذاشت.

ینمسال است که من در این انباری هستم و کسی مرا  20اکنون 

 لیلد به بهزاد که نگفتم جا نجاتم دهد. راستی؛که از این شناسد

یا رفت و اکنون پسرش، چند سال پیش از دن که داشت یایماریب

ینمانباری نگاه  وقت به چیه. او کندیم شیرزاد، دکان را اداره

تاریکی نجات  که مرا از این خواهمیم. اکنون من از شما کند

روی دانشگاه دهید! نشانی: ایران، تهران، خیابان انقالب، روبه

ا ر تا یادم نرفته این«! شیرزاد»التحریر فروشی لوازم ۀمغازتهران، 

به دفترهایی مثل  تواندیمهم بگویم که اسراف در استفاده از کاغذ 

و حتّی خود شما هم آسیبی جدی برساند؛ پس در  طبیعت من،

یمجویی کنید! همانا خداوند در قرآن کریم کاغذ صرفه مصرف

 .«داردینم را دوست کنندگاناسراف  و خداوند» دیفرما

یعنی دفتر تنها. او اکنون انگیز دوست ما، این بود سرنوشت غم

 به خاطر خواهمیممنتظر ماست که به دادش برسیم. پس از شما 

 ■ است کمکش کنید!هایی که کشیدهسختی

 

ها برای این کار از یک تخته آن

سنگ بزرگ و یک تکّه سنگ تیز و 

با  کردند ووچک استفاده مینسبتاً ک

گیری از خراش ایجاد کردن و بهره

هایشان رابه خط تصویری، پیام

 دادند.دیگر انتقال میهم
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 «سه نقطه» کوتاه داستان 

 «عبدالرحمن کاظمی حسنوند»نویسنده  
 

یمما گاهی یک صدای آشنا از پس سالیان دور بر  ۀهمدر زندگی 

و ما را با ذهن و جانی پریشان رها  دهدیمو خودی نشان  زدیخ

 ۀکخانیتاراما دوباره در  اصوات و حیران! میشویم آشفته .کندیم

و مترصد فرصتی دیگر برای  نندینشیمذهن، کنجی خاموش 

 .مانندیمخودنمایی 

ذهن،  ۀگوش نیتریافتنینگاه صدایی کهنه در تاریکترین و دست 

 زنده ۀخاطرتصویر روشن و چنان جا خوش کرده که از هزاران 

 است برای لرزاندن دل آدمی. تریقو

مرز بین زمستان و بهار سرشار از این صداهاست. از گوشه و کنار 

. هم آشنا و هم غریب. هوا نیز همین رسدیمآواهایی به گوش 

وضع را دارد. گیج و بینابین. نه گرم و نه سرد. نه پرهیاهو چون 

برف زمستانی. هم سکوت است و باد بهاری و نه مسکوت چون 

 هم هیاهو.

ک افتاده که ی یهاشانهحاال مردی بلند باال اما با 

رنگ گویی او را در آغوش گرفته  یاقهوهبارانی 

یمبود، خود را در انبوهی از این اصوات احساس 

 آوردیمسر بر  یاخاطره. از پس هر صدایی کرد

 رو سرانجام مثل یک قطار سریع السیر در مسی

یمخطی ممتد از داالن تاریک ذهن او عبور 

و  گرفتیمرو  مسیر متفاوتی را پیش . قطارهایی که هر کدامکرد

 ایستگاه پایانی هیچکدامشان یکسان نبود.

گاهی دوست داشت قطار یک خاطره هرچه سریعتر مسیرش را 

را هم با خود ببرد و گاه هم  اشیتلخطی کند و محو شود و 

و دوست داشت  بردیمشیرین او را با خود  ۀرخاطقطاری سراسر 

 تا ابد هم ببرد.

نسیم خوشبویی مشامش را نوازش داد و ایستاد. سکوتی گوش  

خیابانی که همیشه از جمعیت مملو بود، او را  ۀانیم نواز آن هم

 یهاشاخهتازه روییده شده روی  یهاجوانه .آوردیمبیشتر سرحال 

حال تالش برای رشد بودند و بدون درختان با تمام توان خود در 

از دل  آوردندیم. سر بر دندیکشیمدرنگ خود را باال  یالحظه

زمستان،  یهارنگینچوبی خشک و بی رمق. درختان خسته از 

ودر  کردندیمحاال با او سر ستیز داشتند و گویی کم کم قد علم 

ان هر کدام از درخت ۀتن. دادندیممقابل زمستان پیر خودی نشان 

زمستان  بی رحم یهاچنگال، رد دیکاویمرا که با دقت بیشتری 

 .کردیمو بی اختیار با آنها همدردی  دیدیمرویشان به وضوح  را

درخت چنار به همراه  ۀتاز یهاجوانهعطری حاصل از آمیزش بوی 

درخت به، آنچنان او را سر ذوق آورد که  یهاشکوفهعطر 

. زمستان ولی داشتیمی پرواتر بر و ب ترعیسررا خیلی  شیهاقدم

کمین کرده بود و با عبور مرد،  هاهیساهنوز نیمه جانی داشت و در 

. گذشتن از سایه و رسیدن به دیکشیمچنگی به سر و گوش او 

 نوازش دستان پرمهر خورشید، برایش همچون لذت یک کودک

بود در گذر از تلخی و پرخاش کهنسالی و سپس در آغوش مادر 

ده شدن. آنچنان که در کودکی بعد از تلخی و دعوای افکن

 .شدیمو آرام  بردیمپدربزرگ، همیشه به آغوش مادر پناه 

 چشمانش در حال گذر؛ یهالیاتومبسرشار از لذت، بدون توجه به 

تی و زحم دوخت. پیچکی با نهایت تالش هاخانهرا به دیوار یکی از 

سانده بود تا جهان آنسوی ستودنی خود را به باالی تیغه دیوار ر

 دیوار را ببیند و با هزاران شوق خیابان را به تماشا بنشیند.

رای بار ب نینخست ؛هامنظرهبا خودش فکر کرد که البد دیدن این 

 شیرین به همراه داشته و البته یادلهرهپیچک 

هر بار  پیچک جستجوگر تمام هراس خود رابا

 وزیدن باد به او بخشیده!

سته و ضربان قلب هم در پی آن آه هاقدم

 اشیبارانشد. پاکت سیگار را از جیب  ترآهسته

بیرون آورد و با آرامش خاصی جیب دیگر را 

 یهانیچ برای یافتن کبریت زیر و رو کرد.

را  شخامو گاریس بیشتر شد ونا امید از یافتن کبریت، اشیشانیپ

ابان در خی یهاکنارهبرداشت. حاال دیگر فقط  از روی لبانش

چنگال سایه بود و خورشید با تمامی توانش گرما را به سمت زمین 

. پکی به سیگار خاموش زد و با حوصله مسیر خود کردیمگسیل 

سوق داد. خنکی دلپذیری  هاخانهدیوار یکی از  ۀکنار را به سمت

 ۀمنظررا به نمای روبه رو دوخت.  اشیاقهوه چشمان .شدیمحس 

د عریض با چند ماشین پارک شده و تعدادی پیش رو خیابانی بو

 یهاعلف. یاخانهدرخت و یک باغچه کوچک جلوی در ورودی 

هرزی که از هر  یهاعلف هرز زیادی در باغچه روییده شده بودند.

کرد توصیفی برای  یسع .کنندیمفرصتی برای رستن استفاده 

)آری این دشمنان فرصت طلب ) در ذهن خود مجسم کند. هاآن

و زمین و خاک  کنندیمز هر ضعفی برای پیشرفت خود استفاده ا

. چنین خشکانندیم!!! و ریشه آبادانی را برندیمدیگران را به یغما 

به ظاهر سبز در دل  یهایاهیساست این ظلم و چنین است این 

 ((خاک!

 لبخندی زد و از لذت این همه ذوق و طبع لطیف به هیجان آمد.

یشانیپروی  یهانیچباز و جمع شد و از شعف نیمه  چشمانش

از بین رفت و بی اختیار باز هم چشمانش را به باغچه دوخت.  اش

حاال مردی بلند باال اما با 

افتاده که یک بارانی  یهاشانه

رنگ گویی او را در آغوش  یاقهوه

گرفته بود، خود را در انبوهی از این 

 .کردیماصوات احساس 
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! آوردیم))بی نظمی در هر کجا باشد تصویری زشت به ارمغان 

که  اندکردهزیبا را احاطه  یهاگلاین راهزنان خاک و آب چنان 

 .((دهندینمرا  هاآنحتی اجازه خودنمایی به 

و او همچنان با  رفتندیمو  آمدندیمینچنین در ذهن او جمالت ا

شد. دستان  ترکینزدآنها قدم برمی داشت. به باغچه نزدیک و 

بدون موی خود را به سمت باغچه دراز کرد. در  باً یتقرسفید و 

ب ان آاگرباغچه، شیئی قرمز رنگ توجهش را جلب کرد. یغم ۀانیم

رنگ را مقابل خود دید. قرمز  یادفترچهو خاک را کنار زد و 

نشسته بر روی گل  یهاشبنمسیم دار و کوچک که با  یادفترچه

از  دیرسیمباغچه کمی خیس شده بود و البته به نظر  یهابرگو 

ده آسیبی ندی شیهاورقباران دیشب جان سالم به در برده باشد و 

 نباز شد و خانمی با چادر سفید از آن بیرو هاخانهبود. در یکی از 

آمد. نگاهی مشکوک داشت و در یک آن 

 ترمحکمسرتاپای مرد را برانداز کرد. چادرش را 

به خود چسباند و مرد با تماشای این صحنه با 

عجله دفترچه را در جیب خود گذاشت و به راه 

عطر و  افتاد. باز هم خود را در حجمی انبوه از

صدا غرق کرد و کم کم در انتهای خیابان ناپدید 

 شد.
 ••• 

 فندکو بده یه لحظه اون سالم. -

 فندک نمیا .دییبفرما شما؟ چشم. حال سالم و درود. -

باد مالیمی وزید و کاغذ سیگار با شتاب بیشتری سوخت و حتی 

. دود محو و خاکستری سیگار، دیرسیمصدای سوختنش به گوش 

 روبروی پارک را کمی راز آلود کرده بود. ۀدک

ده شده و زنجیر کلفتی که تاب دا یهالیسبصاحب دکه با 

تازه رسیده را  یهایمعدنگردنش را احاطه کرده بود داشت آب 

 .کردیمداخل یخچال جاسازی 

 شهینم .دیسینویمهمه داستان و چیز میز  نیا میگم استاد. -

بکنید؟ نا سالمتی هم همسایه هستیم و  یه یادی هم از ما

 هم مسئول دخانیات شما.

ناکار آمد کف مغازه  یهالونیناکتی سریع سر داد و با حر یاخنده

 را به طرف سطل آشغال روبه رو پرت کرد.

یمسالی بود که او را  چند چشمانش را به مرد دکه دار دوخت.

؛ قلب مهربانی اشدهینتراش. برخالف هیکل درشت و شناخت

باشد. مردی بلند  شیهاداستانسوژه یکی از  توانستیمداشت و 

لکوبی های فراوان و سبیل مشکی و تابدار که قد و هیکلی با خا

مشت سهمگینش هر انسانی را از پا دراورد و  ۀضرببا  توانستیم

را کر کند.  هاگوش شیهانعرهزمین را بلرزاند و با  شیهاقدمبا 

 !شدیم داستان او ماجرای جذابی

 تیجذاب آخر، یهاپکو همزمان با  دیرسیمسیگار داشت به ته 

و بی رمق تر  ترکمرنگدرشت اندام و قوی هیکل هم  داستان مرد

سیگار را در زیرسیگاری  !و مثل دود سیگار محو و محوتر شدیم

جلوی پیشخوان خاموش کرد و دوباره به مرد درشت اندام چشم 

 دوخت.

تو هم توی ذهن من  باالخره نباش. نگران باشه. -

بگوید ته ذهن من هستی!/یه روزی  خواستیمهستی/دلش 

 نداری؟ یکار .میکنیم یااستفادهز تو هم ا

بی آنکه منتظر جوابی باشد به راه افتاد و اولین نیمکت پارک را 

 از نیمکت را خورشید قبضه کرده یمین برای نشستن انتخاب کرد.

. مرد دیرسیمبود و نیمی دیگر در انحصار سایه؛ ماتم زده به نظر 

ا ملموس با شمشیری در قوی اندام را اینبار در هیبتی جدید و ن

شد.  متصور یک دست و گرزی در دست دیگر؛

قبل به سرعت همین  سیگار فروشِ چند لحظه

 ییهالباستصویر را هم پس زد و به آنی با 

قاجار و خنجری کوتاه در دست  ۀدورمربوط به 

تهرون قدیم مشغول  یهاکوچهدر کوچه پس 

یکی از  حتماًگشت و گذار شد و چند نوچه که 

با خنگی و سفاهت مضحکی یا نه با  هاوچهن

لکنت زبان حرص دراری در حال چاپلوسی سردسته بودند؛ او را 

 یادستهدیگر با همان تعداد ولی سر  یادسته .کردندیمهمراهی 

لحظه  هر نزدیک شد. هاآنالغرتر و شمشیری مطال به دست به 

 .رفتیماحتمال شروع خون و خونریزی 

وان آنطرف تر او را از تهرون قدیم و آن حال صدای خنده چند ج

موضوع  هادسته برخورد و هوا به تهران متجدد امروزی منتقل کرد.

بهتر باشد یک قضیه عشقی  دیشا دعوا برای چه؟ اما جالبی بود.

تا بتواند حداقل دلیلی برای اینچنین دعوای  کردیمرا وارد کار 

اق ذهنش در حال گنگ در اعم یریتصو مرگباری داشته باشد.

خوش اندام با ابروان پیوسته و لبانی قرمز  یدختر شکل گیری بود.

 گذشتیمزمان  هرچه .آوردیمو غنچه مانند؛ داشت کم کم سر بر 

دلیل مناسبی برای دعوا پیدا  حال .شدیم ترزندهتصویر گویاتر و 

چگونه میان دو دسته و یک دلبر ارتباطی خاص پیدا  اما کرده بود.

بسیاری را مشابه این اتفاق خوانده بود  یهاکتابو  هاداستاند. کن

 .کردندیمجلوی چشم او به قوت تمام خودنمایی  شانهمهو حاال 

خود داش آکل... فضاهای روستایی و  اصالًصادق هدایت... مرجان

داغ احمد محمود  یهافیتوصآل احمد... یهاالوگیدبکر ساعدی...

قاجاری که  یهاخانهحیاط  یهایبازک از شرجی جنوب...خاله زن

یمهدایت به بهترین شکل ممکن روایت کرده بود... چرا هرچه 

بنویسد فقط نشخوار آثار بزرگان عرصه بود و  خواستیمو  نوشت

عجله دفترچه را در جیب خود  با

گذاشت و به راه افتاد. باز هم خود را 

عطر و صدا غرق  در حجمی انبوه از

کرد و کم کم در انتهای خیابان 

 ناپدید شد.
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نتیجه همیشه داستانی تقلیدی و تکراری و مضحک و دست چندم 

 بود!

حاال  امکردهاصل ایده را که خودم طراحی  _با خودش فکر کرد:  

 هاستکتاباین  ۀمطالعبا استفاده از خرده اطالعاتی که ماحصل 

! این هم از یک طراحی شخصیت به درد برمیمداستان را پیش 

 شودیمخیلی خوشحال  حتماً بخور برای سیگارفروش سرخیابان.

چه داستان و  امزدهرقم  یادستهوقتی ببیند برای او چه دار و 

 .جالبی تجربه خواهد کرد

با لبخند کجی که روی لبانش نقش بسته بود به درخت روبه رو 

حاال توری از نور پهن کرده  دیخورش خیره شد.

آفتاب به  ۀخواستخود  ۀطعمبود و او خود را 

تعبیری! باز هم قند توی  چه .آوردیمشمار 

دلش آب شد و لبخندی زد.نور محیط و سر و 

 کهو خلوتی خیابان برای او  هاگنجشکصدای 

 توانستیم؛ بردیماکنون در تهرون قدیم به سر 

اولین دیدار مرد سیگار  ۀآمادفضای مناسب و 

 فروش و دختر خوش اندام هم باشد.
 ••• 

با صدای بستن در خانه و مواجه شدن با تاریکی حیاط؛ هجمه 

 اب دیگری از افکار به استقبال او و ذهن همیشه مشغولش آمدند.

 یهااطیحچند نمونه عینی از  وانستتیمخود فکر کرد کاش 

قدیم تهران را با دقت ببیند بلکه بتواند با ترسیم کلی از آنها و از 

کنار هم قرار دادن همین دو سه درخت داخل حیاط و خاطرات 

عمارت ارباب ظالم و زنباره شهری را  کم رنگ خانه مادربزرگ؛

 اشستهدبه همراه دار و  متصور شد که در آن مرد سیگار فروش

قدم  آهسته .کردندیمو دخترک خوش اندام همگی آنجا زندگی 

 ظالم، ارباب چیز آماده است. همه برداشت و روی پلکان ایستاد.

 یادستهو  دار از جنس مردم، یپهلوان زیبا و شهرآشوب، یدختر

 منفور و مضمحل و منفعل که مطیع ارباب ستمگر خویشند.

را  هانآ ۀهمنخی نازک و نامرئی فقط باید با حوصله بنشیند و با 

افکار خواننده را همراه کند و  ۀرشتکه  ینخ به هم مرتبط سازد.

بی وقفه در پی کالف پیچیده اما زیبای داستان حیران و شیدا 

درختان حیاط در دل تاریکی توجهش را جلب  ۀدیخم سر سازد.

 تربه پیچیده و راز آلود باشند. شیهاداستان خواستیم دلش کرد.

را تشکیل  هاداستانو  هارمانکه درون مایه بیشتر _عشق _است

سوزناک  عشقی مثالً اصلی داستان او هم باشد. ۀیجانما! دهدیم

 ۀانیمو آتشین بین دخترک خوش اندام و مرد سیگار فروش که در 

راه عاشقی، اربابی ظالم و بدکار با بی شرمی و نهایت گستاخی سد 

 خود برای از  ۀدستخواهد شد و با دار و  راه رسیدن آن دو به هم

خوشحال و سبک  یهاقدمبین بردن رقیب به میدان خواهد آمد. 

بار او به محض ورود به اتاق سوت و کورش؛ خشک و سنگین 

 شدند.

 ولی نه! این قصه هم نو و تروتازه نیست!_

چند وقت پیش فیلمی شبیه به همین داستان را دیده بود و 

همین ماجرایی بود که از ذهن او گذشت. بر روی  باًیتقرسناریو 

تاکید کرد و سعی داشت ایده داستان خود را مجزا و  باًیتقرکلمه 

لم در که فی اوالً متفاوت تلقی کند و آن را با فیلم یکی نبیند. 

فضایی وسترن و در غرب وحشی رخ داده بود و شباهتی به حال 

یبازو هوای ایرانی و بخصوص لطافت و عشق 

ثانی مگر چند درصد  در دوره قاجار نداشت. یها

؟! و تازه انددهیداز مخاطبان من آن فیلم را 

همان چند درصد هم آیا آنقدر حضور ذهن دارند 

که تشخیص دهند اصل داستان با سناریوی 

بنیادینی دارد و فقط فضا  یهاشباهتفیلم چه 

داستان دستخوش تغییر  یهاتیشخصونام 

 شده است؟!

ر است من کار خودم را انجام دهم و به دور بهت_

از این افکار منفی تا تنور داغ است نان را بچسبانم وتا موضوع 

 بهتره! نیا !آره آن را به افسار قلم رام کنم. دهدیمدرذهنم جوالن 

بسته بودند و هوای اتاق دم داشت و دلگیر بود. تابلوهای  هاپنجره

و متفاوت؛ دو طرف دیوار را در نقاشی از نقاشان مدرن و به زعم ا

که  "این یک پیپ نیست"اثر مشهور  مخصوصاًبرگرفته بودند. 

ار مونش و ادگ ادوار ،ونگوگ او بود. آثار رامبراند، ۀعالقتابلوی مورد 

 کردیمو او سعی  بردندیم هادستدگا همیشه ذهن او را به دور 

و اغلب هم به روی کاغذ بیاورد  یاتحفهاز این سفرهای خیالی 

سلطنتی و اشیا قدیمی چیده شده بر روی  مبلمان .ماندیمناکام 

عجیبی با برخی تابلوهای مدرن  تناقض میز و گوشه و کنار؛

تابلوی جیغ مونش و یا اثری از خوان  مثالً داشتند و هیچ جوره با 

گریس هم خوانی نداشتند و خود او معتقد بود که تعصب و جهل 

 تماًحهمیشه باالی سر یک مبل سلطنتی باعث شده عادت کنید 

منتظر دیدن یک تابلوی گل و مرغ باشید! البته اوج شگفتی  الزاماًو 

قلیانی با طرح تمثال ناصرالدین شاه بود که آن هم در پایین تابلوی 

ینمهم هیچ وقت  خودش .کردیمگرانیکا پیکاسو خودنمایی 

یا  سمیکوب کهن؟ هنر مدرن؟ هنر .گرددیمدنبال چه  دانست

کالسیک قرن شانزده و هفده  یقیموس همان آثار گل و مرغ؟

 ابانتخ میالدی یا جاز؟ موسیقی ردیف دستگاهی ایرانی یا پاپ؟

یمو عجیبی  شرویپ ،متفاوت کدامیک از او هنرمند! خاص،

 هاپنجرهرا کنار زد و  هاپرده به جواب نرسیده بود. هنوز ؟ساخت

با لبخند کجی که روی لبانش 

نقش بسته بود به درخت روبه رو 

حاال توری از نور  دیخورش خیره شد.

 طعمۀپهن کرده بود و او خود را 

یمآفتاب به شمار  خواستۀ خود

 .آورد
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 چه زه به سمت اتاق هجوم آورد.را یک به یک گشود. هوای تا

 هوای لذت بخشی!

و هر گونه صدا و  زدندیمسکوت وتاریکی همه جای خانه پرسه 

 یهوا و خانه را در دست گرفته بودند. دندیبلعیمنوری را با هم 

سرد هم کم کم به آنها اضافه شد و با ولع تمام در گوشه و کنار 

و سرما اطرافش را  سکوت خانه خزید و جا خوش کرد. تاریکی،

ن روش یتیکبر سمت میز کارش روانه شد. به احاطه کرده بودند.

فضای اتاق روشن شد و اما به چشم برهم زدنی  یالحظهکرد و 

سرتاسری در آنطرف میز  یانهییآ خاموشی دوباره آن را بلعید.

فکرآلود  که دادیممردی با جلیقه سیاه و پیراهن سفید را نشان 

ده است و با هر پکی که به سیگار و ساکن ایستا

، نوری ضعیف صورت سفید و پیشانی زدیم

 یصدا .ساختیمرا نمایان  اشخوردهچین 

 ترپررنگآتش گرفتن کاغذ سیگار با بازتاب 

نورش در دل آیینه همزمان و همآهنگ بود و 

دود غلیظ حاصل از این تماس هم با سرمای 

و زود  وارد شده از پنجره آمیزشی کوتاه داشت

و این صحنه تکراری دوباره و دوباره  شدیممحو 

 تا تمام شدن سیگار ادامه داشت.

باز پشت پنجره به خیابان روبروی خانه نومیدانه نگاهی انداخت و 

 شد. اشختهیگسدوباره تسلیم هجوم افکار لجام 

خودم رو که نمیتونم گول بزنم! ایده این داستان تکراریه و هزارتا _

فقط میتونستم یه ایده خوب پیدا کنم!  اگر! هزارتا ه.مشابه دار

ای لغات منو فقط اشاره کوچیکی از یه ایده خوب میتونست دری

 ماا ! دوستام همیشه میگن نگارشت عالیه.بریزه روی صفحه کاغذ

حتی بخش زیادی از اون رو هم مدیون ویراستار نشریه و کتاب 

کوچیک و بزرگی  یهامشوقهرحال با این نگارش و این  به هستم.

که دارم نمیدونم چرا ایده جدیدی توی ذهنم شکل نمیگیره! 

؟ مثلش رو خودم هزارجا خوندم و دیدم! خب گیریم اینم نوشتم.

دیگه پوز همشونو به  اونوقت .دیرسیمکااااااش فقط ایده به ذهنم 

من میگن کارات تکراریه؟! شبیه هدایت نه!  به .دمیمالیمخاک 

 !!یسینویمکپی هدایت 

 وصف ناشدنی چراغ مطالعه روی میز را روشن کرد. ۀعجلبا  

نا تمام و  ییهانوشتهاز کاغذهای نیمه مچاله و مچاله و  یانبوه

سرشار از خط خوردگی پدیدار شد. گردن منعطف چراغ مطالعه 

ما ا محدودترخم کرد و نور  اشندانستهقدر  یهانوشتهرا به سمت 

تابید. سر چراغ را که به سمت اتاق گرفت  به روی میز یترپررنگ

دست  چند خود را به نمایش گذاشت. ترانیعر از اتاق؛ یاگوشه

 کاناپه افتاده بودند و آستین  ۀدستلباس به حالت مضحکی روی 

جلد کتاب خاک خورده  چند یکی از آنها تا زمین کشیده شده بود.

نوشته  هاآنکه یک کلمه در  نو ییهادفترچهبه همراه دفتر و 

اتاق روی زمین خودی نشان دادند. فیلتر  ۀگوشنشده بود هم 

را هم با لجاجت  آن سیگار خاموش شده هنوز دستش بود.

را همان اول کار  اشیباران به سمت کتابها پرتاب کرد. یابچگانه

انداخته بود. چرا یادش  هامبلاز تن درآورده بود و روی یکی از 

سوز سرما  اگربیرون آورده و حاال  را از تن کی آن قاً یدق آمدینم

متوجه این  اصالًمعلوم نبود  کردینمبه او این مساله را یادآوری 

ر قرمزی که د ۀدفترچسیگار و  ۀنشدباز  یا نه! پاکت شدیماتفاق 

باغچه پیدا کرده بود را از جیب بارانی درآورد. این بار آهسته و 

ری دیگ ارگیس خرامان به سمت صندلی بازگشت.

گیراند/چقدر این اصطالح به او حس ادیب بودن 

!/ و دفترچه را روی میز گذاشت. زیر دادیم

سفیدی را  ۀبرگ شدیمکاغذهای مچاله شده، 

دید که خودکاری مشکی رنگ به صورت مورب 

برگه چند خط نوشته  یباال روی آن قرار داشت.

را بر روی لبانش  گاریس شده بود و دیگر هیچ.

کرد و خودکار و کاغذ را به سمت خود  جاگیر

روی میز خم شد و روی دیگر برگه را  بر کشید.

 برای نوشتن انتخاب کرد.

 نو و بدیع کامالً .سمینویم دمیجد .سمینویماز خودم -

خیابانی از شکوفه و بوی خوش بهاری در حال  ۀانیم))امروز در 

لمس کردن  خوش بهار را در روزهای زمستانی یبو قدم زدن بودم.

 .((کردیمحس عجیبی در من بیدار 

سیگار را با تمام وجود پک زد و با دست آن را از لبانش جدا 

 اشیشانیپروی  یهانیچ به برگه خیره شد. یاهیثان چند ساخت.

عمق بیشتری یافتند و با شدت و ناراحتی برگه را مچاله کرد و به 

 روان یاچشمهر طرف تابلوی دخترکی زیبا که در حال پاشویه د

 بود و با بقیه تابلوها هیچ نسبت و سنخیتی نداشت؛ پرتاب کرد.

باز هم اصوات را با همان مهارت همیشگی بلعید و چشمان  سکوت

دخترک داخل تابلو گویی به برگه مچاله شده و سپس به طرف او 

 چرخید.

میز ت یابرگهزیر سیگاری گذاشت و  ۀلبسیگار را روشن بر روی 

 میز بیرون آورد.از کشو 

هنوز بهار نیامده بود اما بوی خوش و نغمه بلبلکان در  آنکه))با 

ارباب شهر که در مرکز شهر  خانه .شدیمگوشه و کنار شهر حس 

از  یموج قرار داشت مانند همیشه در جنب و جوشی تازه بود.

مردم برای تبریک به ارباب شهر روانه شده بودند و هرکدام با 

  .شدندیمو ازشمند برای دست بوسی شرف یاب هدایایی خوب 

 

خودم رو که نمیتونم گول بزنم! 

ایده این داستان تکراریه و هزارتا 

فقط  اگر! هزارتا مشابه داره.

میتونستم یه ایده خوب پیدا کنم! 

فقط اشاره کوچیکی از یه ایده 

ای لغات منو خوب میتونست دری

 !بریزه روی صفحه کاغذ



 

 1399 مردادماه |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوبیستماره شم   91

 یکه پهلوان شهر(( اال

 یسع به سرعت چهره مرد سیگار فروش در نظرش پدیدار شد.

نگ گ یاپرده کرد در صورتش دقیق شود و شروع به توصیف کند.

 .شدیم روی ذهنش کشیده

خب؟ اینم توصیف کنم! همش که نمیشه توصیف چهره و هوا و _

 طبیعت باشه!!

ت قلبش قوت یاف ضربان از این نقد صریح و بی روا کمی ترسید.

پشت میز را باز کرد و  پنجره و خودکار را بر روی میز گذاشت.

 دچن سرما دو چندان شد و هوا جریان بیشتری در اتاق برقرار کرد.

اسیر باد شدند و به میل او در هوا رقصی زدند و  عاً یسربرگه کاغذ 

او را دید  شدیمبلندی که از پشت پنجره  کوه بر زمین افتادند.

 حاال بدون هیچ صدا و حرکتی در ظلمتی عمیق فرو رفته بود.

کوه بنویسم؟! یا شخصی که تنها در شبی  ۀدربارچطور است _

یمتاریک و هولناک پناه  یاصخرهطوفانی در ساحل یک دریا به 

ا توصیف این صحنه ر ۀنمون نیبهتر نه. یول ؟برد

نوشته  خنددیمگو در کتاب مردی که ویکتور هو

 است.

لرزشی خفیف از پشت گردنش شروع شد و 

 ییگو آهسته آهسته تمام بدنش را احاطه کرد.

کوهستان در دل شب به راه افتد و او  دیترسیم

 ینفس و خانه کوچکش را با تمام شهر ببلعد.

 تابش از عمیق کشید و به طرف میز بازگشت.

قرمز؛ رنگ جدیدی حاصل شده بود و  ۀدفترچنور چراغ بر روی 

را برداشت. صندلی را به  دفترچه توجهش را جلب کرد. یالحظه

 .کردیمسمت عقب هول داد و حاال سرش دیوار سرد را لمس 

نم گرفته حاال  یهابرگهرا یک دور سریع و کامل ورق زد.  دفترچه

گ نر هالبهخشک شده بودند و نم کاغذ باعث شده بود که  کامالً 

یک به یک جای خودشان را به  هاورق زردی به خود بگیرند.

و از صدای ترد آنها هرلحظه نشاطی در دل مرد  دادندیمدیگری 

 .گرفتیمقوت 

ین ا از ))می دونم که برای هر کاری باید برنامه داشته باشم.
که برای داستان کوتاه و رمان که به  یادهیاتاریخ به بعد هر 

با ذکر  البته .سمینویمتوی این دفترچه رو  می رسهذهنم 
جزئیاتی مختصر و نشونه های خاصی که بتونم هر وقت 

 بخوام شروع کنم به نوشتنش((
را کج کرد و عضالت  گردنش از حرکت باز ایستاد. شیهالب

رفت  در صندلی فرو شتریب او منقبض شده بودند. ۀارادپشتش بی 

 زدن دفترچه را ادامه داد. و با لبانی بسته اما چشمانی باز؛ ورق

 رمان و داستان بلند(( یهادهیا ))بخش اول،

خشک شده بود و از تماس انگشت شست و  کامالًکه  یابرگه

 .خواستیمبا آن صدای خشکی خاصی بر  اشاشاره

عاشق زینب خواهد شد و به جنگ  فرهاد ))رمان عاشقانه.

 خواهد رفت...((
 فقط همین!

 قطه آخر خط...!همین یک خط. با سه ن

داشته باشد؟ و در مقابل زینب  تواندیمفرهاد چه شخصیتی 

دخترک عشوه گر قاجاری در تهرون  عاًیسر چگونه دختریست؟

 همان صورت ولی در لباسی دیگر. صورت قدیم پدیدار شد.

خاکستری و بلند مثل مانتوهای دهه شصت و هفتاد  ییمانتو

گره  اشچانهکه زیر  یاسادهمشکی  تهروون جدید. با روسری

 یاهقهوسیاه! شاید هم  مثالًخورده باشد و یک کیف بزرگ دستی 

 یاهپارچبا ریش نیمه بلند با اورکت سبز و شلوار  یمرد سوخته.

 از راه رسید و کنار او قرار گرفت.

 چرا تا حاال این فضا را متصور نشده بودم؟_

و  دادیمانگشتانش را با ریتمی خاص حرکت  

تهرون قدیم و  یهاانهیمتابی سرسام آور از با ش

سبیل دراز و غدارِ قداره به دست و  یهاالت

قلدر در حال نزدیک شدن به  یهایمشتداش 

مرد سیگار فروش را در  چرا .شدیمعصر حال 

این تهران نگنجانم؟ چرا دخترک زیبا را در 

باالشهر تهران سکنی ندهم و برایش ثروتی بی 

 وم؟اندازه متصور نش

که دفترچه را الی  همچنان لبخندی زد و به سمت میز برگشت.

انگشتان دست چپش قرار داده بود با دست راست مشغول نوشتن 

 شد.

 ))مرد سیگار فروش و دختر زیبا در عصر حاضر!((

 فکرش دویدن گرفت.

 خب؟ نخی که اینا رو میتونه بهم وصل کنه چیه؟؟_

گار سی ته چرا تمام شده بود. کامالًآرمیده در زیر سیگاری  سیگار

 قبلی را هم همینجا خاموش نکرده بود؟

 خاصی نوشت: عشق ۀکرشمو با  دیدوانیمخودکار را بر روی کاغذ 

و مرد سیگار فروش  دهدیمبله اینجا هم یک قضیه عشقی رخ 

بدبخت با همین شغل سیگار فروشی، در دوران جنگ عاشق 

 .شودیمدخترک فوق العاده زیبایی 

. مثل شدیمبه آنی مسکوت  اما .کردیمششی در دل او بیداد جو

دیگر قعر  ۀلحظو  دیکشیمسر به آسمان  یالحظهکه  یافواره

یمعاشقی را به راحتی متصور  یهاصحنه. رفتیمزمین از بین 

 هرچه .دانستیم. هرچه بلد نبود این یکی را خیلی خوب شد

 میاز این نقد صریح و بی روا ک

قلبش قوت یافت و  ضربان ترسید.

 خودکار را بر روی میز گذاشت.

پشت میز را باز کرد و سرما  پنجره

دو چندان شد و هوا جریان بیشتری 

 در اتاق برقرار کرد.
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را  ییهاهجرانو چه وصل و نباشد او بارها عاشق و فارغ شده بود  

یمهم  شعر .شدیماو باید شاعر  اصالًکه از سر نگذرانیده بود. 

 ۀرفتیک غزل شسته  تواندینماما بعد از سالها وقتی دید  نوشت

 ود.گرفته بود نویسنده ش میتصم تمییز و نو و دلنشین بسراید؛

 ناز نوشت یانشانههیچ کس از او تا سن سی و سه سالگی  هرچند

 ۀعالقو نویسندگی و فرهنگ و ادب ندیده بود و او تا آن موقع با 

! ولی خوب گذراندیمپیرایش موی سر مردانه را  یهادورهبسیار؛ 

حاال مهم نیست. مهم این است که حاال اطرافیانش را مجاب کرده 

 بود او را نویسنده خطاب کنند.

 کردیمطرفدارانی جمع  چه عشق و عاشقی را متصور شد. به به.

این حکایت! بازیگران اصلی حاال در همان خیابان دکه سیگار 

زیبا با  دختر بودند. حاضر مناسب صحنه؛ یهالباسفروشی با 

در حال گذر است و تیر بر قضا جلوی دکه مرد  اشیشخصماشین 

و  ستدیایمسیگار فروش ماشین از حرکت باز 

ندارد که  یادهیفاخانم هرچه استارت می زند 

 ارد.ند

مرد سیگار فروش با همان هیبت مردانه و  

و ماشین را روبه راه  شتابدیمکمک او  به جذاب،

 .کندیم

 عالیه! نخ قضیه بسته شد._

کج و معوجی  یضیب با ولع تمام روی خط آخر،

 به این فکر همزمان کشید و دفترچه را روبه روی صورتش گرفت.

اده قط یک آشنایی سباید پیش ببرد؟ ف کرد که داستان را چگونه

و دیگر هیچ؟! اوج داستان همین باشد یا اتفاقاتی دیگر نیز باید 

از عنصر جنگ هم  توانیم برای ادامه مسیر وجود داشته باشد؟

 استفاده کرد!

 چین افتاد. اشیشانیپ

من که در تمام مجالس ادبی خودم را بدور از سیاست معرفی _

 حاال چه به غیر هنر است!! منزجر از سیاست و جنگ و هرامکرده

برای جذاب شدن داستان از جنگ و مسائل مربوط به اون استفاده 

داستان عاشقی در دو سر شهر و معضل فقیر  کنم؟! نه! باید همان

داستان  مثل جامعه رو به تصویر بکشم. یهایدوقطبو غنی و 

 اقای...

همین چند کلمه آخر باعث شد که یاس سرد و سنگینی تمام 

 ش را در بر بگیرد.وجود

 مثل!!!..._

کپی برداری در این حد جایز نبود و خودش از حرف وحدیث های 

 هنوز دفترچه را نوازش کرد. بعد از چاپ داستانش خبر داشت.

 برقی زد و افکار  چشمانش زیادی را از آن نخوانده بود. یهابرگه

 

 گوناگون و متضاد بسیاری بر سرش آوار شد.

موضوع رو بنویسم؟ البته اسم فرهاد و زینب بهتر نیست همین _

 و تمام! کنمیمرا با دو اسم دیگه عوض 

ته دیگر خط نوش کباری صفحه قبلی بود. همان دفترچه را باز کرد.

 ۀهم فروکش کرد. جانشیه شده را خواند و به سه نقطه رسید.

 نیهم در آن سه نقطه نهفته است!!! اتفاقات مهم و مهیج و اصلی

بیشتر از اصل موضوع سر در آورد  شدیمکوچک! کاش  ۀنقطسه 

 تا بتوان شاخ و برگ بیشتری به آن داد.

درگیر سه  کردمینماین سه نقطه لعنتی!!! هیچوقت فکرش را _

 نقطه شم!

 سه نقطه!!

 با فاصله و با صدایی گرفته آن را ادا کرد!!! س...ه...ن...ق...ط...ه...

 که خورد.خودش هم از این طرز صحبت کردن ی

شاید خود نویسنده این ایده؛ چیزی خیلی 

 شبیه به همین داستان او را متصور شده است.

به شکل دیگری  شودیمجوان عاشق را مگر  دو

جز به روال طبیعی و عمومی و روتین حال 

 حاضر نوشت؟!

دلش با این مرهم و دلخوشی ساده کمی آرام 

را باز  اشرفتهگرفت و اعتماد بنفس از دست 

 پس گرفت.

به همین روال  جز ؛کردیماین ایده رو پیدا  اگرخود هدایت هم _

 نمیتونست! اصالًنمیتونست کاریش بکنه! 

 ناشی از پیاده روی امروز؛ یخستگ عضالت پاهایش را منقبض کرد.

 .کردیمداشت کم کم بروز  حاال

کار متمرکز  ۀعاشقانداستان داش آکل را مرور کرد و روی قسمت 

 شد.

فرقی  چه همون مرجانه. نبیز داش آکله. فرهاد نم همینه.او_

واسه من فرهاد و مرد سیگار فروش و داش آکل  حاال میکنه!!!

یکیه و اصل  عشق .مرجان و دخترک زیبا و زینب یکی.انیکی

 داستان یکی.

قاضی  هم .کردیمقضاوت خودش را محکوم  ۀبحبوحناخودآگاه در 

 بود و هم راوی و هم متهم.

 شقع درسته که یکسانه ولی شیوه بیان فرق میکنه. داستان اصل_

واجه خ بنازم ثابت و همیشگیه طرز بیانش تفاوت رو ایجاد کرده!!

 شیراز رو که حق مطلب رو ادا کرده:

یمکز هر زبان که  یک قصه بیش نیست غم عشق و وین عجب

 نا مکرر است. شنوم

 با دوتا تونمینم ای لعنت به این ذهن! ذهن چموش اما راکد. 

 

شاید خود نویسنده این ایده؛ چیزی 

خیلی شبیه به همین داستان او را 

جوان عاشق  دو متصور شده است.

دیگری جز به شکل  شودیمرا مگر 

به روال طبیعی و عمومی و روتین 

 حال حاضر نوشت؟!
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 شخصیت و یک عشق ابدی و ازلی یه داستان کوتاه بنویسم؟!! 

کاغذ دفترچه گذاشت و  ۀشدانگشتش را روی یک خط نوشته 

آخرخط گویی با او  ۀنقط سه .دیدیملعنتی را  ۀنقطحاال فقط سه 

. یک دو زدیمانگشت اشاره روی دفترچه ضرب  با .زدندیمحرف 

یمرفتگی داشت و کف دستانش انگار سه...یک دو سه...حس گر گ

ناب و مختلف را کشیده  یهادهیاعمر حسرت داشتن  تمام .سوخت

به  ینگاه .دیدیمبود و حاال دفتری پر از ایده روبروی خود 

کوتاه و بلند با خودکارهای رنگی  یهادهیا دیگر انداخت. یهابرگه

 قرمز و سبز و آبی و... نوشته شده بودند.

و روح سربازی را  شودیمیک سربازخانه  شبحی وارد>>
 <<...کندیمتسخیر 

یک پسر عضو گروهک تروریستی مجاهدین عاشق >>
یماما سرانجام اورا به قتل  شودیمدختری مذهبی 

 <<...رساند
متوجه  کندیمکشتی کار  ۀعرشیک کارگر که روی >>

و بین  شودیمحمل مواد مخدر توسط خانم جوان و زیبایی 
کار در کشتی باید یکی را انتخاب  ۀادامدختر و عشق به 

 <<کند...
برگرفته از  البته داستانی در دل یک تیمارستان؛>>

 <<داستان مارکزو...
 داستانی از زبان حیوانات که در آن الک پشت و جغد؛>>

و همه چیز دان نباشند یا نه باشند و از دیگر حیوانات  دانا
 در استخدام نیات شوم و سواستفاده ابزاری کنند و آنها را

 <<پلیدشان بگمارند و... 
ینمنو و تکراری اما او باز هم  یهادهیادفترچه پر بود از این 

هیچکدام از آنها را بسط و گسترش دهد و با ساخت و  توانست

ه عمر حسرت اید کی بکر و جذاب بنویسد. یداستان پرداختی نو،

 .رفتینماز کاری پیش ب هادهیاداشت و حاال با وجود انبوهی از 

امید  هنوز دفترچه را روی میز گذاشت و شروع به نوشتن کرد.

 اول بتواند محصول جذابی به دست آورد. ۀدیاداشت از همان 

 قسمت اول:

 فرهاد مردی کوتاه قد

 آن را خط زد و از سطر بعدی شروع به نوشتن کرد. عاًیسر

فروشی در  سیگار یادکهمردی چهارشانه به اسم فرهاد که >>

داشت در حال تمیز کردن خیابان روبه روی  هامحلهنبش یکی از 

بلند و موهای مشکی او  یهالیسبنور آفتاب روی  تاللو دکه بود.

همسایگی  در .دیبخشیمو زیبایی خاصی به او  دیپاشیمهم رنگ 

که زیبایی  کردیمدختری زیبا به اسم زینب زندگی  هاآن

 <<زبانزد خاص و عام شده بود.بینظیرش در سراسر شهر 

خطی ممتد و قوی بر روی کاغذ کشید و با عصبانیت دفترچه را 

را مچاله کرد و به درون سیاهی پنجره  برگه بر روی زمین انداخت.

سفید دیگری مشغول  را برداشت و روی کاغذ خودکار پرتاب کرد.

درون تابلو چشمانش را به کلمات نوشته شده  دخترک نوشتن شد.

 آغازین ۀجمل توانستیموی کاغذ دوخته بود و در سکوتی سرد ر

 ماجرا را بخواند:

و باد بهاری در  هاشکوفهخیابانی با بوی خوش  ۀانیم))امروز در 

 ■ حال قدم زدن بودم...
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 «من و خودم» کوتاه داستان

 «کتایون نیلوفری»نویسنده  
 

 خاطرات من یهاداستاناز مجموعه 

 مثل هر سال در همگی بود و افتاده رمضان ماه هب عید سال آن 

 اماحتر به فامیل همه که بود شده قرار. بودیم عید تدارک و تهیه

 جمع هم دور افظار برای وها غروب هستند، دار روزه که آنهایی

 و زدیم چرخ خانه توی مادرم. بود عید به مانده روز دوسه. شویم

 برادرام و من و بود شده طیلتع دیگرها . مدرسهدیرسیم کارها به

 پاک مشغول مستخدم آشپزخانه، توی. بودیم خانه در انوش هم

 دستش کنار مادرم. بود عید شب پلو سبزی برای سبزی کردن

. شدیمشنیده  رادیو صدای. کردیم پاک لوبیا و بود نشسته

 چطور دانمینم هم مادرم. خواندیم علی حضرت برای یاهیمرث

 اب بود افتادهاش رفته دست از عزیزان یاد سالی رآخ که بود شده

 که هم سلطان صغرا! کردیم علی یا علی یا برنامه گوینده صدای

 غصه و دیکشیم آهی گاهی از هر ،کردیم پاک سبزی ذره ذره

 .خواستیم کمک علی حضرت از و خوردیم را شیهابچه

 هایصندل از یکی روی و آشپزخانه داخل رفتم

 ته دانمی. نمرا به رادیو دادم ام واسح. نشستم

 خودم عالم در مدتی هم من که شد چه ام دل

 جان مامیکردم.  یاعلی علی یا و خوردم غوطه

 ته تا بزن هم را سوپ شو، بلند: گفت دفعه یک

 زیسب این هنوز و شد ظهر سلطان صغرا! نگرفته

 حمام یهایکاش باید امروز! باش زود! نشده پاک

 کار خیلی! است عید دیگر روز دو !بشوری هم ار دستشویی و

 !خریدم دیروز را شیرینی و آجیل که است خوب حاال! ها داریم

 رفتم و زدم هم را سوپ هم من. بود کارهایش فکر به جان مامی

 دشو عید زودتر آنکه برای دلمها بچه همه مثل ام، اتاق گنجه سر

 امند با بود پفی ینآست سفید بلوز. زدیم لک بپوشم را نو لباس و

 یاقهیدق چند. ورنی مشکی ام و کفش یاسرمه قرمز خانه چهار

 ار گنجه در باشد، شده راحت خیالم که انگار. کردم آنها به نگاهی

 میهادست روشویی توی. بودام گرسنه دیگر و بود شده ظهر. بستم

 یالحظه که ،کردمیم نگاه آیینه توی را خودم و شستمیم را

 نمایان ام صورت به شبیه محو ۀهال یک سرم پشت زد، ما خشک

 ارب دو یکی. است کرده پیدا مشکل میهاچشم کردم فکر اول. شد

 توی سرم پشت محو صورت. شدم خیره آیینه به باز و زدم پلک

 خم بار این ترس از. داشت لب بر لبخندی و خوردیم تکان هوا

. بیاید جا حالم شاید تا زدم، صورتم به آب مشت سه ودو شدم

 ی ترسناکهالمیفی هاصحنه مثل بعد بود؛ جا همان محو صورتک

 و پریدم بیرون دستشویی از. فوراً شد پدید نا هوا در و زد چرخی

ینم ولی. دیلرزیم دستانم و زدیم تند کمی ام قلب. بستم را در

 که گفتمی... م گفتمیم چی.... مثالً  بزنم حرفی کسی به خواستم

 ....بود ایستادهسرم  پشت شبح که این یا و دیدم روح

 اتاق میز دور همگی و کرد صدا راها بچه ما مامی ـ موقع همان 

 مامی. خواستیم بر سوپخوری از داغی بخار. نشستیم نهارخوری

یم جلویمان و. کردیم پر را سوپ کاسه مان کدام هر برای جون

 طبق که کرد رپ را سلطان سغرا سوپ کاسه هم بعد. گذاشت

 هنپ میز پای زمین روی را کوچک پالستیکی سفره یک عادتش

. خوردیم غذا زمین روی استراحت دل به خودش قول به و کردیم

 دست به هم را لواش نان دو و گذشت میز وسط را نان سبد مادر

 که خوری سوپ سرامیک ظرف روی بر ام نگاه. داد سلطان صغرا

 کوچک برادر سوپ مادرم. بود مانده ابتث ،شدیم بلند بخار آن از

 قاشقی خودش هم بعد. دادیم خوردش به آرام و کردیم رافوت ام

 مامی. بودم مانده خیره حواس بی و منگ هنوز من. خوردیم سوپ

 :گفت با صدای متعجبی جون

 ی؟خورینم سوپ چرا...  ام گل ه! دختر وا -

 کجاست؟ ات حواس

 چند و چرخاندم کاسه توی اراده بی را قاشق

 ام دل در ولی... دادم قورت را سوپ قاشق

 و جون مامی. شد جمع سفره. بود پا بر آشوبی

 برادرهایم و برگشتند آشپزخانه به خانم صغرا

 شانیباز اسباب یهانیماش با و بودند شده ولو هال فرش وسط

 ویر و خواب اتاق توی رفتم نداشتم، را آنها حوصله. بودند سرگرم

 را میهاچشم که کردمینم جرئت راستش. کشیدم دراز ام تخت

 زدم چرتی خود به خود داغ، سوپ آن خوردن از بعد ولی. ببندم

 .خوابیدم را ساعتی یک و

 روشن را چراغ شوم، دستشویی وارد که آن از قبل صبح، فردا 

 مسواک داشتم. نکردم حس چیزی پاییدم: را وبر دور.....  کردم

 توی را محو صورت همان دوباره آوردم، باال را سرم تا و زدمیم

 اتاق توی پریدم و کشیدم کوتاه جیغی ترس از بار این. دیدم اینه

 تا از زد صدا مرا مادرم. بودند صبحانه میز سر مادرم و. برادرها ام

 ارهپ افکارم رشته لحظه یک. ببرم میز سر را پاش شکر آشپزخانه

 یک آن زیر که برنزی شکل ضیبی اینه کنار از داشتم. بود شده

 را محو صورت همان دوباره که شدمیم رد داشت قرار کنسول

 را ودمخ باز. بودم ترسیده دیگر بار این. دیدم آیینه در نیمه نصفه

 نکرده شانه را موهایم و برداشتم سر کش یک. کردم جور و جمع

 ارم چایی لیوان جون مامی. آوردم را پاش شکر آشپزخانه از. بستم

 سرامیک ظرف روی بر ام نگاه

یم بلند بخار آن از که خوری سوپ

 سوپ مادرم. بود مانده ثابت ،شد

 آرام و کردیم رافوت ام کوچک برادر

 .دادیم خوردش به
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 هنوز می. برادرهاشدیم صبحانه صرف مشغول همگی و کرد پر هم

 ییهایدیع کردن جمع فکر در نرفته، دیدنی عید و نشده عید

 گرفته تصمیم انوش. گرفتندیم فامیل یترهابزرگ از که بودند

 یشپ وقت چند که را رنگ زرد مسابقه ماشین یک پولش با تا بود

 وشزرن و بخرد بود دیده شیفرو بازی اسباب مغازه ویترین پشت

 به ویا شکالت و بدهد را پولش همه خواستیم دلش هم کوچولو

 و رفتیاش مصدقه قربان مادرم. بخرد "شتوالت " خودش قول

 :گفتیم

 تیها.... دندان یخواهیم الت شوتو چقدر عزیزم! مگر آخر -

 و کن باز را دهانت بیا....  ها شودیم خراب

 !بخور راات لقمه

 هبار یک. بود محو صورتک آن پیش هنوز فکرم 

 تمام که صبحانه. درخشید ام ذهن در یاجرقه

 خودم .بیاید اتاق به من با که گفتم انوش به شد

 تمگف برادرم به و دادم تکیه اینه کنار دیوار به

 دکر صبر یالحظه چند انوش. ستدیاب آن جلوی

 :گفت و

 به من از و بیاوری در را اباب ادای یخواهیم هم توحتماً  چیه؟ -

 !هان بپرسی؟ را ام دهان و دماغ اسم انگلیسی

 ی؟نیبیم چه اینه توی خوب! داری حوصله هم جون! تو بابا نه -

 .نمیبیم را خودم خوب...  یامزه بی چه! واه! واه -

 :گفتم تردید کمی با

 ..... ینیبینم عجیب چیزی یا و صورت کن! شکلی؟ دقت خوب -

 :گفت و زد بازویم به مشت یک رمبراد

 .... خیررررررررررررم. هیچی نه -

. برود شیهایباز اسباب سراغ به تا شد رد راهرو از بدو بدو هم بعد

 ومبر خوب گفتم،. نکنم چکار کنم، چکار خدایا گفتم دلم توی

 گرا بیاندازد دست مرا است بلد فقط انوشاصالً  بیاورم، را زرنوش

 به هک است نترس و خیال بی انقدر ببیند، هم آتشین اژدهای یک

 های لگو با و بود خوابیده شکم روی زرنوش. آوردینم رویش

 :گفتم و کردم صدایش. کردیم بازی اش رنگارنگ

 !بیا من با دقیقه من! یه خوشگل -

 ویت بردمخودم  با و گرفتم را دستش شد، بلند جایش از زرنوش

 پدرمان. بود ام بزرگ برادر و من ابخو اتاق واقع در که خوابی اتاق

 تخت همان در را ام کوچک برادر هنوز مادرم و بود خارج سفر در

 :گفتیم هم همه به و. خواباندیم خودش اتاق در اشینوزاد آبی

است.  راحت خیالم شنومیمرا ام بچه یهانفس صدای کهها شب -

 !دارم بقل قوت هم من باشد من اتاق در. است کوچک هنوز آخر

  و بردم اتاق به را زرنوش بله؛ !باشد هرکول ساله سه بچه که انگار

 چوبی پایه چهار یک بچرخانم، اینه سمت به را رویم که آن بدون

 و آن باالی برود که گفتم زرنوش به و دادم هل جلو طرف به را

 و بابا با همیشه را بازی این که زرنوش. ببنید اینه در را خودش

 :گفت و کشید اش چشم به دستی. بود داده نجاما جون مامی

eye گفت و شد دماغ نوبت بعد nose و ..... 

 :گفتم و کردم نوازشی را بازویش

 ی؟نیبیم چه اینه توی گرفتی! بگو یاد راها اسم این که باریکال -

 !ها هاها! هودم! هودم -

 ی؟نیبیم چیزی سرت پشت خوب: پرسیدم بعد

 اب اینه به رو بعد داخت،ان عقب به نگاهی نیم

 :گفت خوشحالی

 !داررررر گل ده دارررر! پیی گل ده پیی -

 هر اتاق توی. گفتیم هم راست البته خوب،

 پشت از ،گرفتیم قرار اینه به رو کس

 پایه چهار از هم بعد. دیدیم را اتاق یهاپرده

هنوز . رفت اشیباز سراغ به و پرید پایین

 به خواستمی. نممسئله را حل نکرده بودم

 من جان مامی. بلرزانم راتناش  عیدی شب و بزنم حرفی مادرم

 طور این شبح و روح اسم جا هر داشت، بزرگ ضعف نقطه یک

 کردیم ترک را اتاق و شدیم بلند جایش از یا دیشنیم را چیزها

 را صحبت موضوع تا کردیم خواهش اش مخاطب از که این یا و

 مبادا که بود برش و دورها بچه ما حضور هماش . بهانهکند عوض

 زا او عکس بر من. بترسیم خواب درها ها شبحرف این شنیدن با

 هر. دادمینم راه دل به ترسی هیچ مورد این در کوچکی همان

. خواندمیم و دمیدیم بود، باره این در داستانی و فیلم هم وقت

 ام دل در. شوم مصلت خود به یالحظه چند کردم سعی بگذریم،

. تمگرف قرار اینه جلوی افراشته سری با و گفتم اهلل بسم یک

 هب یاهاله وتقریبا رسید نظرم بهتر کامل بار این محو صورتک

 بلند صدای با. دادمیم تشخیصکاماًل  هم را اش بدن صورت

 :گفتم

 هستی؟ کی دیگه تو بگو ال یا ،ترسمینم تو از من -

 و زد اتاق در چرخی بدهد، من تحویل لبخندی انگار صورتک

 صدایم. بود شنیده مرا صدای آشپزخانه از جون مامی. شد ناپدید

 :گفت و زد

 ی؟زنیم حرف خودت با چرا شده؟ ام! چیزی گل دختر -

 رفتم. آشپزخانه سمت به

....  شده ضعیف کمی میهاچشم کنم جون! فکر مامی ها، گمیم -

 ...دکترچشم برویم صریع است چطور. نمیبیم تار را چیز همه

 :گفت و زد امیشانیپ به دستی کشید، خود سمت مرا مادرم

 صورتک آن پیش هنوز فکرم

 ذهن در یاجرقه باره یک. بود محو

 هب شد تمام که صبحانه. خشیددر ام

. ایدبی اتاق به من با که گفتم انوش

 مداد تکیه اینه کنار دیوار به خودم

 .تدسبای آن جلوی گفتم برادرم به و
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 مه تو شاید باشی، رفته پدرت به اگر! نداری تب شکر خدا را -

 کجا از دکتر...  است سال آخر روز امروز آخر. بشوی عینکی

 کترد آقای شاید بزنم بهداری دکتر به زنگی یه کن صبر. بیاورم

 .کند میی.... راهنما

 و گرفت تماس دکتربهداری با و رفت تلفن سمت و راهرو به مادر

 شهر درآن پزشک چشم دو تنها. گرفت راها پزشک چشم شماره

 ساعت ظهر از بعد برای و زد زنگ آنها از یکی به. بودند کوچک

 دکتر نظر از آمدیم، بیرون دکتر مطب از. گرفتیم وقت چهار

 نظرش به ولی بود ضعیف صدم وپنج بیست حدود من یهاچشم

. بود هنوشت برایم ویتامین قرص چند. نداشتم عینک به نیاز هنوز

 آنچه به راجع نکردم جرئت دکتر اینهمع از پس هم من راست اش

 بهفوراً  مادر رسیدیم، که خانه به. بزنم حرفی او به دمیدیم که

 اب محکم و سفت که گرفتم تصمیم هم من. رفت کارهایش سراغ

 یااینه هیچ به شدیم که آنجایی تا هم باز البته. کنم برخورد قضیه

  و خواب رختخواب توی هنوز صبح فردا !کردمینم نگاه خانه در

 :گفتیم من گوش در یکی انگار که بودم بیدار

 !مبارک حاالعیدت از.... خانم تنبل شو بلند -

 نشسته تختم کنار که دیدم را شبحی و کردم باز را میهاچشم

 -چشمانی گرد شده از هیجان  با شدم، بلند جایم از آرام. بود

 ودب ابر یاتکه با برخورد مثل برسانم، او به را دستم کردم سعی

 هب پای " خودم "که بود روز آن از بله. بخار از یاتوده به شبیه یا

 .بود وجودم از بخشی گویی. گذاشت من زندگی

 دوچرخه بازی، هنگام. کردم عادت زندگی در حضورش به کم کم

. بود کنارم در روزانه کارهای همه خالصه و خواندن درس سواری،

. بودام خفته وجدان. کردیم عصبانی مرا همها وقت بعضی البته

 . تشویق گاهی ،کردیم ام نصیحت گاهی

. دمیخندیم و میکردیم گریه هم با آشتی، و میکردیم قهر هم با

. کردیم منع خطرناک کارهای از مرا. دبو ام مراقب بود،ام فرشته

 عاشق شدیم، بزرگ هم با. کردیم منعکس را من که بود یااینه

 ■ .کردیم زندگی و شدیم
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 «آن شب لعنتی» کوتاه داستان 

 «علیرضا الوانی»نویسنده  
 

مالیم شب  مینس سوزان، آفتاب آبی، آسمان خوب بود، همه چیز

یممادربزرگ که به راستی آدم رامست  چایی تازه دمِ  عطرِ  هنگام،

صدای مانایِ بوی عیدی  ترک پدربزرگ هم که با ۀقهو، تلخیِ کرد

فرهاد، عجیب درخاطراتم ثبت شده بود همه چیز را  یادزنده از

 مانند ی هایمان،لبخندِکودک مانند خوب، کردیم ترخوب

 .ی قدیمیمانهایمهمان یهاتیمیصم

هایمان در ی پدربزرگ ومادربزرگهایکرسمانندحس خوب گرمی 

زمستان مانند لبخند هنگام واکسن زدن به بازوی نحیفمان و 

محکم بودن. همه  ۀنشانقورت دادن بغض ناشی از درد آن به 

 شب لعنتی... آن تا چیزخوب بود،

در غیاب مادرم  که مثل همیشه باخداحافظی دلگرم مادربزرگ،

را ترک تا به امید شوق  خانه مرا بسیار به خودوابسته کرده بود،

وصال پدرکه پس ازچندین ماه مأموریت دردادگاه 

بودم خودم  دهیند را او ،آبادان 2منطقه 

هم با دیدن من  چارهیب پدر و .راخوشحال کنم

 جان تازه بگیرد. پدرم بعد از آن تصادف لعنتی و

 ماندن درخانه را نداشت وعجیب، تاب فوت مادرم،

را مقصر  خودش ،دادیمتنگی برایش بوی دل خانه

 هست دیگر، حادثه اما .دانستیمآن تصادف 

درکمین است و این بار به قیمت گرفتن  شهیهم

و از  زدیموقت زنگ جان مادرم... پدرم وقت و بی

تابه آبادان بروم و با دیدنم به قول خودش جانی  خواستیممن 

 است پدر ،دانستیم امرزمیب خدا مادر ادگاری تنها مرا تازه بگیرد،

که شود زمین و زمان هم جلودارش نیست خالصه  دلتنگ دیگر،

وشوق دیدار  خواهش او از از او اصرار و از من پشت گوش انداختن،

علی چپ زدن، انگارسنگ دل  ۀکوچاز من بیخیالی وخود را به 

افکارم پشت بیخیالیم  پشت را گم کرده بودم، خودم شده بودم،

ی خواه وناخواهم... حاصل تمام هاقضاوتشت پشت غرور لعنتیم پ

درآن کارگاه کوچک کفاشی و اندک پس  امشبانهی هازحمت

اندازم که پس ازچندماه خواب در بانک با وساطت و رفت و آمد و 

ی بازی رییس بانک که دوست صمیمی و پارت به قول خودمان،

 عموی ارشدم بود و کلی کاغذبازی وخون ۀسال کاردرست وچندین،

 ۀاداردل خوردن ودودوتا چاهار تا کردنای عمویم که کارمند اسبق 

آموزش وپرورش بود درخواست وامی بودکه پس از مدتی به 

 حساب مبارکمان واریزشد.

اول هم قصدم همین  ازهمان خوشحال بودم بابت خریدن ماشین،

بودکه یک ماشین صفر بخرم و به خیال واهی خودم درکنار کار 

درآمدی کنم. گاهی اوقات  کسب حال به هم زن،در آن کارگاه 

و فکر جور نشدن  گرفتمیمعجیبی  ۀودلشور شدمیمهم ناراحت 

یم. چه آوردیممغزم فشار  به اقساط وام همچون پتکی برسر،

 دارد. نییباالوپا ی است دیگر.زندگ کرد، شود

 و بی وقت، وقت وشب، صبح آن اوایل خیلی شوق و ذوق داشتم،

 ،کردمیمردست گرفته وشیشه های ماشینم را تمیز ی ددستمال

و به خیال خودم پزش را  زدمیمدراطراف ماشین پرسه  شهیهم

مثل این  درست ،هادهیرسمثل این تازه به دوران  درست ،دادمیم

!!! هرچه بود دانمینم اتفاقی افتاد، چه شد، چه ندیده ها...چه بود،

به هم زدم موعد قسط  چشم تا مرا به کل از یاد پدر غافل کرد،

به چه کسی  کردمیماول وام رسید و من خالیتر از همیشه چه 

به او قول داده  سرم ریخ هم بسیارحساس بود، میعمو ،گفتمیم

بودم درپرداخت اقساط حتی یک ساعت هم 

یماز طرف بانک به او زنگ  اگری وا دیرنشود،

چه! بنده خداچه گناهی کرده که ضامن  زدند

القوایی چون من شده، بی درنگ  آدم یک

درست  بله سراغ اوس احمد خودمان رفتم.

است همان صاحب کفاشی پشت مسجد 

مان. سالمی عرض کردم اما جوابی محله

بلند داخل گنبذمانندی  ۀاجاز بانشنیدم با یک 

 که حکم دفتر آن کفاشی قدیمی راداشت،

 نهات انگار ی میزچوبی راکه دیگرنگویم،رو ،زدیمجابرق  همه .شدم

ی چندین هفته هالباسی آنجا من بودم و بوی نامطبوع فیکث

. پس از مدتی اوس احمد آمد و پس از سالم و کمی امنشسته

ی که گرفته بودم شروع کردم به اهفتهغرزدن بابت مرخصی یک 

دل را به دریا زدم  دانستمینم !کردمیم شروع کجا از نطق کردن.

ی خسته شده بودم کمی دندان به جیگر و کل ماجرا را گفتم حساب

یمنای بابا مگر وضع بازار را ) گرفتم تا جوابی بشنوم اما جمله:

آب یخی بود که  ( همچونکفش هاروی دستمان مانده تمام ،ینیب

پاشیده شد. با یک خداحافظی او را  امدهینتراشبر روی صورت 

 م،خوشحال کردم و بدبخت تراز همیشه به سوی خانه راهی شد

 آره لحظه گفتم مادربزرگ و پدربزرگ، کی ،کردمیم چه آخر

 به من پول قرض دهند. توانندیم هاآن

را دیگر  من ،اندماندهدر خرجی خودشان  هاچارهیب آخرآن ولی،

فکرها بودم که یکدفعه، یاد  نیهم در کجای دلشان جای دهند،

یک ماه پیش  درست در چشمانم جمع شد، اشک پدرم افتادم،

کالفه شده بودم و او را درلیست سیاه  شیهازنگبود که از دست 

ی هایکرسمانندحس خوب گرمی 

هایمان در پدربزرگ ومادربزرگ

زمستان مانند لبخند هنگام واکسن 

زدن به بازوی نحیفمان و قورت 

 ۀنشاناز درد آن به دادن بغض ناشی 

 تا محکم بودن. همه چیزخوب بود،

 شب لعنتی... آن
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را نشنوم و قرار بود فردایش  شیهاهیگرقراردادم تاحداقل آن شب صدای 

به او زنگ بزنم اما اکنون یک ماه گذشته بود و آنقدر شوق وذوق دور 

 دور با ماشین تازه خریدم را داشتم که به کل پدر را از یاد برده بودم.

 فاصله گوشی را برداشتم و باحال ناکوکی که داشتم به او زنگ زدم،بال

سالم نگفته شروع کرد به گریه کردن و خستگی از گرمای هوا و  چارهیب

همچون صدای طبلی  اشهیگری صدا قراری دل تنگش.از همه بدتر بی

 آخر فیهاخالدون جانم نفوذ کرد و مرا بسیار ناراحت کرد. به عظیم،

هی خودم را  خودم و .شودیم مگر از یادش غافل شدم. ماه کی چطور

مادر خدابیامرزم افتادم که هروقت مرتکب  ۀجمل ادی و کردمیمسرزنش 

الهی جابمونی ذلیل مرده را  ۀجملباصدای بلندش  شدمیمکاری اشتباه 

 پدرکم فکر ی عالم به یکباره روی سرم تلمبارشد،هاغم ،کردیمنثارم 

 یز به آن اضافه شد.بود غم سوگ مادر ن

همانجا نشستم و با دست روی سرمبارکم زدم و شروع کردم به شِکوه و 

 ار،حقیرکج رفت ۀبندبد این  بخت از روزگار بدکردار، گردش از شکایت،

یی این وجود پر از درد و تنها از ی بی خود این مغز پر از گچ،فکرا از

دم خو به بود، خالصه از هرچه که دل تنگتان بگوید. گوشی قطع شده

آمد و مجدد به پدر زنگ زدم و به او قول دادم صبح همین فردا یعنی 

دوشنبه که مصادف با تولد امام علی و روز پدر بود آبادان باشم و او را 

غرزدن عمویم را نداشتم چون قسط اول را  ۀحوصل کردمیمه چ ببینم،

 ی حوصله،و من هم که ب شدیمعصبانی  مسلماًنریخته بودم به حساب 

هم پدر را ببینم و هم پول قرض بگیرم تا از دست غرزدن های  گفتم

 ساعت را دستمالی کشیدم و به راه افتادم، نیماش ،خالصشمعمویم 

حواس پرتی در  نیترکوچک ، راست،چپ بودم، مراقب یازده شب بود،

دلخراشی که سوگ مادر  ۀحادث وقبلی  تصادف من راه نداشت،

برایم به یادگار گذاشته بود از من آدم حواس جمعی عزیزترازجانم را 

به خیابان با یک مکث و  ابانیخ سبز، چراق ساخته بود. چراغ قرمز،

 ۀوچکگاهی حواس پرتی ناشی از دقت زیاد پشت سر گذاشته شد تا آن 

 لعنتی...

 ...26 ۀکوچآری 

 شدم و ادهیپ تا نفسی چاق کنم، ستادمیا ی بود،امغازه 26 ۀکوچنبش 

 ه سمت مغازه حرکت کردم چند نخی سیگار و کمی خوراکی گرفتم،ب

 پشت 26 ۀکوچ در مادربزرگم برداشته بودم. ۀصندوقچ ازی که باپول

درختی تنومند روی سکویی مشرف به دیواری پر از نوشته جایی خوش 

ی عالم خودم را کیفور هاغمی چاق کردم و دقایقی بیخیال گاریس کردم،

ی روی هانوشتهبه  دادمیمه دود سیگارم را بیرون ک همزمان و ساختم،

 :کردمیمدیوار هم نگاه 

کُنجی واسه ماشُدی  دالل مریم جان، خرابتم رفیق بی کلک مادر،

ی تنهام نمیذاشتی آخه، لعنت بود مرد ی خوش نبودی نوش،بود مُنجی،

 ،بود بود که روی آن دیوار ییهانوشته ااینهو... یخوانیمرا  ااینهبر تو که 

که برگردم به سمت ماشین که دیدم روی سکویی هم که جا  شدم بلند

باش که شیطان هر لحظه  مراقب خوش کرده بودم نوشته شده بود،

نیش خندی زدمو گفتم نه بابا... و بی اعتنا به  دردل درکمین است،

که به ماشین رسیدم چشمم به آن  نیهم سمت ماشین راهی شدم،

بوی عطرش تا این طرف خیابان  که ی بلندقد،نمخا سمت خیابان افتاد،

سفید مانتویش به خوبی جلب توجه  رنگ ی شب،کیتار در و ،آمدیمهم 

بگویم از خدا که پنهان  دروغ چرا آن طرف خیابان ایستاده بود. کردیم

را باختم، بی درنگ دستی به موهای  خودم نیست از شما چه پنهان،

با ادکالنی که در داشپورت داشتم معطر کشیدم وخودم را امدهینکششانه 

را در  میصدا را بلندکردم و به سمت آن خانم رفتم، میهاقدم ساختم،

 یک ۀجمل با وگلوانداختم و خیلی لفظ قلم خطاب به او سالم کردم 

تا ماشین همراهی  را او ،برندیمخانم محترم این وقت شب کجا تشریف 

رسیش جوری بود جوری که واحوال پ سالم شد، نیماش سوار کردم،

 کی با ،دادینمناجور بود جوری که مجال فکرکردن به عقل و منطق را 

اینکه از برق چشمانم  مثل خودکرد،سیگار کنت نعنایی مرا از خود بی

ی صحبت وخوش و بش و کم از بعد به سادگی وحماقتم پی برده بود،

ا پرسیدم تا همان آشنایی اولیه از او مقصد ر هایگفتنبه قول خود 

ینمباعث زحمت  گفتیمو  شدینمجور راضی  چیه ابتدا برسانمش،

ا نزنید ر اصالحرفش تجربه...گفتم،هم که بی بود دیگر و من کلکش ،شوم

من تا هرجایی که بخواهید در خدمتم، پدرم را برای دومین بار از یاد 

 ،سرتهرانپا خیال باطل خودم فکرکردم مقصدش سعادت آباد، به بردم.

 باکالس یهامحلهی باالشهر و به قول گفتنیا هامحلهاز این  دانمیمه چ

 خواستیمافکارم از من  ۀرشت بر بودتهران است که جوابش تیرخالصی 

ناچاروازفرط بدبختی  به تا او را به ویالی شخصیش درشمال ببرم،

 مناز وچیزی مثل حماقت یاخریت یابی عقلی پذیرفتم وقیدپدررازدم،

منتظرش بمانم تا کمی خوراکی وآب از همان  یاقهیدقتا چند  خواست

مجدد دستی به موهایم کشیدم  ابشیغ در ،بخرد 26 ۀکوچنبش  ۀمغاز

و با دستمال درون جیبم عرق ناشی از ترس وکارا شتباهم را که بر روی 

 پیشانیم جاری شده بود، پاک کردم.

آب ریخت  میبرا ن،آمد با یک مقدار خوراکی و یک بطری آب و دو لیوا

ی درنگ غافل از یاد خدا و حتنبود پذیرفتم و آب را بی امتشنهو با اینکه 

 ...دمیسرکش غافل از خود،

 بعد... ساعت 7
جا سیگاری چاق همان سکویی که شب قبل در آن پشت 26 ۀدرکوچ

ی که دیشب خواندم را انوشتهکردم از خواب بلند شدم و درست آن 

 ه شیطان هرلحظه درکمین است...باش ک مراقب دیدم:

چیزی  چیه هر چه بود از همان یک لیوان بود، آمدینمهیچ چیزی یادم 

ادکالن نه...فقط من بودم و بدهکاری  نه گوشی، نه ماشینم، نه نبود،

 و یک دنیا شرمساری و همان  امشدهماشین دزدیده 

 ...26 ۀکوچسکویِ پشتِ درختِ 

 بعد.... سال 15
 آب و ۀخان مجبورشدپدرم  و گذردیم آن ماجرا از سال 15امروز 

 بدهد... من را یهاقسط و بفروشد اجدادیش را

قولم عمل کردم  به آخر کفاشی زدم، ۀمغازسال گذشته برای خودم یک 

و اسم مغازه را هم به یادمادربزرگ و پدربزرگم که چندسال پیش فوت 

 بزرگ وپدربزرگکردند، کفش فروشی ایرانیان گذاشتم اسمی که مادر

 خیلی دوست داشتند.

پدر هم بعد از بازنشستگی پیش خودم و به عنوان فروشنده مشغول به 

 ■ ی گرچه سخت است اما ادامه دارد...زندگ کارشد.
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 «داهول» کوتاه داستان 

 «مهستا راد»نویسنده  
 

. بود دایپ دور از مرد. رفت باال و گذاشت پنجره کنار را هیچهارپا

 یلباسها و دندیلرزیم باران وقفهیب رگبار ریز شیهاشانه

. بود ستادهیا شهیهم اما ،دندیرقصیم باد هجوم در اشمُندرس

 یطانیش پسرک ایگو. داشت تن به دیسف راهنیپ و سر به یکاله

 دو شدیم زور به. باشد کرده تن به را پدرش راهنیپ که بود

. بود داده قورت عصا انگار. دید نیآست یهانیرچیز را انگشتش

 یهاساقه خواستند-یم که بود کرده خم کمر یزمان تنها دیشا

 و رنگ شلوار. بگذارند سرش بر زرتاز سوانیگ یجا به را گندم

 هر. بود بند کمرش به سمانیر کی زور به رنگش یعدس رفته

 چشم مردمک ،رفتندیم بزرگ پدر مزرعه به خانواده با که زمان

 آنقدر. شدیم قفل بتیه پُر و بیعج موجود نیا قناس کریپ بر رها

 داشت دوست شهیهم که آوردیم شوق به را رها مرد نیا دنید

 نیا او به فقط درونش، در یحس اما. بپرسد را او اسم و برود جلو

 و هیپا چهار کمک به هم آن پنجره پشت از که دادیم را اجازه

 .ندیبنش پوش دیسف مرد نیا نظاره به بالشت

 نیرنگ یهارنگ تا رفتندیم مزرعه به خانواده تمام که نزما هر

 بر یکین کیپ بزرگ پدر خورده باران باغ کنار و بشمارند را کمان

 را خود آنقدر ناشناش مرد با شدن رو به رو ترس از رها کنند، پا

 که شدیم شیهایباز اسباب با یباز در غرق و زدیم دنینشن به

 سبد در را او سهم یهایوراکخ و هاوهیم مادرش آخر دست

 -بار نیآخر و نیاول یبرا- بار نیا اما. آوردیم شیبرا رنگ یصورت

 :دیپرس مادر از و کرد وصل هم به را جرأتش یهاتکه یتمام

 ه؟یچ اسمش -

 بابا: گفت و دید رها دست امتداد در را مرد فینح کلیه مادر

 بگو هم تو داهول، میگ یم هم ما داهول، گه یم بهش بزرگ 

 .داهول

 خورده رها گوش به زمان آن تا که بود یاسم نیتربزرگ داهول

 یال یدست مادر بپرسد، مرد یهابچه و خانواده از خواست تا. بود

 دیسف مرد ۀیسا. سؤال ایدن کی و ماند رها. رفت و دیکش او یموها

یم ایگو که باز شهیهم دستان همان با د،ید وارید یرو را پوش

 او شانه یرو هاپرنده چرا اما. ردیبگ آغوش در را رعهمز خواست

 اب را یلحظات داشتند جرأت یلیخ که هم ییهاآن ؟نشستندینم

 شانه به یکوچک تکان تا ،ماندندیم او شانه یرو باز، یهابال

ینم رها گرید که زدندیم پر آسمان در یطور دادیم بلندش

ینم هم را بزرگ پدر مزرعه سراغ گرید اصالً. ندیبب را آنها توانست

 .گرفتند

 غلب نهییآ در خودش متوجه تازه. نشست لبش گوشه یتلخ خنده

 لباس بفهمد تا کردیم ورانداز را خودش داشت او. شد نیماش

 مشچش باز که! نه ای هست او برازنده دارد تن به که یدیسف ریحر

 .وردآ رونیب فکر نیا از را او ییصدا. شد قفل مرد فینح کریپ بر

 جالبه گذاشتند، مترسک هاشون مزرعه تو همه نجایا -

 !ها

 سر از یلبخند با و شد رهیخ دستش کنار پوش دیسف مرد به رها

 میگیم هم ما داهول، گفتیم بهش بابابزرگم: گفت طنتیش

 هریخ رونیب به نیماش شهیش از دوباره. داهول بگو هم تو داهول،

 مشچش جلو از یکی یکی باز یدستان با پوش دیسف مردان. شد

 مزرعه مترسک از چرا که بود فکر نیا در او و شدندیم رد

 ■ ...دیترسیم پدربزرگ
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 «ژاکت قرمز ضخیم» کوتاه داستان

 «فردعاطفه فرخی»نویسنده  
 

لیال ژاکت قرمز و ضخیمی را پوشیده بود که سعید پارسال برای 

صبح  یهوا ا باز کرد.تراس کوچک ر در .تولدش هدیه داده بود

ان را آسم یآب سنگین و تیره، یابرها زمستانی گرفته وسرد بود.

 یهاخیسزد. چمباتمه تسخیر خود کرده بودند. وارد تراس شد.

سوخته بساط جوجه کباب  یهاماندهته  هنوز خالی را دسته کرد.

پر  بزرگ منقل دیشب روی بعضی از آنها چسبیده بود. بلند شد.

نم باران شروع  نم با پایش هل داد تا به دیوار بچسبد. از زغال را

کشیده شدن منقل روی موزاییکهای کف تراس،  یصدا شدده بود.

بچه نوزاد همسایه پایینی بیدار  حتماً انگار گوشت تنش را ریخت.

سعید را صدا زد.صدای  آرام تراس راباز کرد. در را گزید. لبش شد.

 بله؟ د:ضعیف سعید از اتاق به گوشش رسی

 بیا این منقل سنگینه. بذارش اون ته. -

 ولش کن حاال _

 داره بارون میاد...خیس میشن زغاال! -

لیال با انگشت سبابه ضربات کوچکی به چارچوب 

وباخودش فکر کرد که همین حاال  زدیمدر تراس 

ی گم شدن گردنبند را پشت اگهبه سعید بگوید 

 کیوسک روزنامه فروشی دیده...

 نیبب .میکشیمیه روز تعطیل، منو دخترم داریم نقاشی حاال  -

 میذاری؟!

در را چق اشچهرهلبخند تمام صورت سعید را پر کرده بود...لبخند 

را  منقل لیال را کنار زد.وارد تراس شد. سرخوش .کردیمدلنشین 

 بغل زد و گوشه انتهایی تراس زمینش گذاشت.

 تمومه؟ همین؟ -

 لیال جیغ کوتاهی کشید:

 بین دستاتو لباساتو چیکارکردی!ب -

شلوار گرمکنش کشید. بعد  یهاکنارهسعید کف دستانش را به 

 کف هردودستش را مقابل لیال گرفت وخندید:

 ببین، تمیز شد! -

 شت.برگ الیل صدای خنده کودکانه عسل از پشت سر شنیده شد.

 هم. دیسع تو هم دیدی؟ عسل دوباره بلند و طوالنی خندید. -

 یگفتیممیگم به سوپری سر کوچه آژانستون هم کاش سعید  -

 ی بزنه.اگه

 خودش بزنه. گفتم بریم تو سرده.... :چهره سعید درهم شد

*** 

 .ختیریمو داخل کاسه  کردیملیال خیارها را ریز خرد 

 

 

ی رو پشت کیوسک روزنامه فروشی اگهامشب حتماً میگم بهش  -

 دیدم.

ذهنش پرسید: چرا خودت  تکراری را کسی در سؤالبعد همان 

 نمیری به روزنامه فروشی بگی یه گردنبند پیداکردی؟

 چه پیازهای تندی... -

 عسل از اتاق شنیده شد: یصدا را دراوردند. اشکش .

 مامان...بیا دسشتامو بشور...آبلنگی شدن... -

 اومدم -

فرچه آبرنگ صفحه  با عسل روی دفتر نقاشی ولو شده بود.

 .کردیمسفید را رنگی 

 دستاتو بشورم. میبر پاشو عسلم. -

 شد.... شیتم نه بلو.. -

 لیال خندید کنار عسل نشست: پاشو عسلم.

 !ببین :بلند شد عسل از جا

را  اشیصورتبا کف دستانش دامن کوتاه 

 چنگ زد.بعد کف هردودستش رانشان لیال داد:

 ؟یدید تمیش شد. -

کودکانه و شیرینش به چهره لیال زل  ۀباچهر

مردمک چشمان سیاه  در لیال به چشمان عسل خیره شد. بود.زده 

 .دیدیمعسل، خودش را 

*** 

را  مشکی وبلند عسل یموها لیال درتاریکی روی مبل نشسته بود.

عسل را  سر زنگ تلفن همراهش را شنید. یصدا .کردیمنوازش 

شد  بلند آرام از روی پاهایش روی مبل گذاشت تا بیدار نشود.

تماس زد.دسته کلید را از روی  رد بود، دیسع ادید.وصفحه تلفن ر

را  دیسع پیشخوان آشپزخانه برداشت وپنچره آشپزخانه را بازکرد.

یمبازهم  دیسع جعبه شیرینی به دستش. کیبا از آن باالدید.

 ...دیخند

 چرا معطلی؟ کلیدوبنداز یخ کردم. -

 دوباره یادت رفت؟ -

 کن. پرت آره. -

هال آمد و درهال را  بطرف را بست. پنجره د.لیال کلید را پرت کر

به دورشته سیم کوتاه آویزان از جای  چشمش هم بازگذاشت.

 ریش شد... دلش آیفون خورد.

پیش وقتی برای مراسم تولد نوزاد طبقه پایین به  ماه 2همین 

اه تصویری را همر فونیآ رستوران رفته بودند، دزد به خانه زده بود.

بزرگ پر از زغال را با پایش  منقل

نم  نم هل داد تا به دیوار بچسبد.

 یصدا باران شروع شدده بود.

کشیده شدن منقل روی 

موزاییکهای کف تراس، انگار گوشت 

 تنش را ریخت.
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شیء باارزش  قطعاً عسل دزدیده بود. سشوار وگوشواره های

 دیگری پیدانکرده بود.

کنار لیال نشسته بود دستش را  دیسع تروتازه بودند. هاینیریش

پشت شانه لیال انداخته بود و لیوان داغ چای در دست دیگرش 

شیرینی بزرگی را با هردودست گرفته بود وبا دهان  عسل بود.

 .زدیمکوچکش گاز 

 سته بودی؟چراتوتاریکی نش -

 آمدیمسر زبانش  تا پشت کیوسک.... یاگه لیال ماتش برده بود. -

 ولی ....

 ها؟ حواست کجاست؟ -

لیال صورتش را چرخاندبه سمت سعید. به چهره 

بشاش سعید که با فاصله کمی از صورتش نگاه 

 ، خیره شد:دیکاویملیال را 

رفته بود  ادمی چی؟ آهان...هیچی همینطوری. -

 المپو. روشن کنم

را  شیگلو کمی خودش را جمع و جور کرد.

 صاف کرد:

 میگم فروختیش؟ -

سعید یک جرعه چای نوشید. یک شیرینی از داخل جعبه شیرینی 

 روی میز برداشت و بطرف لیال گرفت:

 نه...ولی چندجا قیمت گرفتم. -

 لیال شیرینی را ازدست سعید گرفت.

ودستش را بهم سعید لیوان چای را روی میز گذاشت. کف هرد

 شروع کرد به صحبت: جانیباه مالید.

 کرف تومن رو پول پراید بذاریم میتونیم پژو بخریم. 30 اگهلیال... -

 گردنبند چقدر قیمتشه؟ یکنیم

 را باال انداخت. شیهاشانهلیال 

 .تومن 35-

 بادهان باز و چشمان گرد منتظر واکنش لیال شد.

 را پایین انداخت. سرش لب پایین لیال کمی آویزان شد.

 سعید بدون توجه ادامه داد:

یمتومن بقیشم سشوار و آیفون وگوشواره های عسلو  5با  -

 ...ها؟ نظرت چیه؟میخر

با دست به عسل که با شیرینی گنده و دهان کوچولو و بازش  

 درگیر بود اشاره کرد: خدای این بچه به ما نظر کرده لیال...

آرام طوری که شاید  یلیخ .کردیمدستش بازی  یهاناخنلیال با 

 گفت: چرا نفروختیش پس؟ دیشنیمفقط خودش 

 سعید چشمانش را ریز کرد:

 پس قبول کردی که بفروشمش؟ راضی شدی؟ -

 لیال سرش را باال آورد. بریده بریده گفت:

زدی پشت در آژانس؟ خب االن  یاگهمگه خودت نگفتی  -

 بشه که...شده بود...قراربود صاحبش پیدا  اگهیکماهه دیگه ...

یمزد.چشمانش هم  یاضربهسعید محکم روی ران پای خودش 

 :دیخند

 اگر! به جان عسلم لیال یزنیمآخ قربونت برم که حرف حساب -

 .کردمینممیدونستم صاحبش کیه یه دقیقه هم معطلش 

 زد. شیرینی دستش را نوچ کرده بود: یاکولهلیال لبخند کج و 

ه خانوم سن باالست...از رنگ زردش، معلومه که مال ی - 

آویزونش...حاال واقعاً یادت نمیاد یکماه  یهاسکهسنگینیش، اون 

 پیش زن سن باال سوار کردی یا...

دیگه شروع نکن لیال...نه یادم نیست...من  -

 کن جان امواتت! ول تامسافردارم. 20روزی 

عسل شیرینی نیم خورده را داخل جعبه 

 اشیصورتدامن  ردودستشباه .ستادیا گذاشت.

 را چنگ زد.

لیال شیرینی که در دست داشت روی میز 

 گذاشت:

که اونطوری از دستای آدم پاک نمیشه  یزیهرچ بیا عسلم. -

 بشور دستاتو... میبر قربونت برم.

*** 

، هامغازهدیوار  یپا در پیاده رو هنوز آثاری از برف شب قبل بود.

بسرعت  هانیماش سردی بود. وسط بلوار ...هوای یهادرختپای 

و رهگذران با مالحظه  گذشتندیمکوچک آب گرفته  یهاگودالاز 

تا مبادا قربانی پاشش گل والی  کردندیماز عرض خیابان عبور 

 به فاصله کمی از کیوسک روزنامه فروشی ایستاده بود. الیل شوند.

جلوی کیوسک ایستاده  نفر 5عسل را محکم گرفته بود. دست

سمت چپ شیشه  گوشه .شناختیمی را اگهجای  الیل .بودند

آخرین باری که ازجلوی کیوسک  از سرجایش بود. هنوز کیوسک.

 ....گذشتیمعبور کرده بود، یک هفته 

 2از مشتریان کیوسک سیگار خریدند. نفر 2کرد. صبر جلونرفت.

هم آدامس و کیک وآبمیوه...نفر آخر از زیر نایلون پایین  نفر

زحمت یک روزنامه برداشت و نایلون را دوباره روی پیشخوان ب

 نزدیک شد. الیل داد و رفت. پول کشید. هاروزنامه

 ببخشید آقا؟ -

صاحب کیوسک درحال تخمه شکستن و تماشای فوتبال از 

 پاسخ نگاه به لیال بدون تلوزیون کوچک نصب شده درکیوسک بود.

 داد: بله؟

یموشکالت  دیکشیمعسل یکریز گوشه ژاکت قرمز لیالرا 

را روی پیشخوان  پولش یک شکالت برداشت. الیل .خواست

 کیوسک گذاشت و شکالت را دست عسل داد:

به سمت  لیال صورتش را چرخاند

چهره بشاش سعید که با  سعید. به

فاصله کمی از صورتش نگاه لیال را 

 .دیکاویم
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 ی که زدین شماره نداره؟اگهاین _

 به لیال کرد: ینگاه صاحب کیوسک پول را برداشت.

 مگه شما گردنبند پیداکردی؟ -

 یکی از آشناهامون. نه نه! -

از  کاغذی را تکه ستن کشید.صاحب کیوسک دست از تخمه شک

ج ک نگاه نوشت. یاشمارهپاره کرد و رویش  یاباطلهکنار روزنامه 

 به لیال کرد و تکه کاغذ را جلوتر گذاشت. یاکولهو 

 خیلی هم قیمتی بوده. .گردنبند.. صاحب این شمارشه. -

 لیال کاغذ را برداشت و درکیفش گذاشت.

 ممنون آقا-

 کیوسک صاحب سریع به راه افتاد.دست عسل را گرفت و خیلی 

 سرش را بزحمت از پنجره کوچک بیرون آورد.

 خانم... -

 شده بود. مستأصل اشچهره لیال ایستاد و برگشت.

 گرفتاره .... طرف به آشناتون بگو حتماً زنگ بزنه.... -

راه با قدمهای تند ب ودوباره تکان داد. دییتألیال سرش را به نشانه 

 افتاد.

*** 

به سینه روی  دست ژاکت ضخیم وقرمزش را پوشیده بود. لیال

تراس در تاریکی شب ایستاده بود و برشی کوچک از خیابان مقابل 

. شدیمکه از الی ساختمانهای بلند و انبوه روبرو دیده  دییپایمرا 

زیادی از بخار از دهانش خارج شد.  حجم نفس عمیقی کشید.

 سعید راشنید: یصدا چشمانش را بست.

 خلوت کردی باخودت! -

 لیال همانطور خیره به روبرو پرسید: بیدارشده عسل؟

 یه فرشته. مث نه...خیلی راحت وعمیق خوابیده.... -

 سعید شانه به شانه لیال ایستاد.

 راحت شدی؟ گهید خوبی تو؟ -

 

 هیچوقت به این خوبی نبودم سعید. -

 لبه سنگی تراس گذاشت و کمی خم شد: سعید هردودستش را

به  راچ چرا زودتر نرفتی کیوسک بگی ما گردنبندو پیدا کردیم؟ -

 ی رو دیدی؟اگهمن نگفتی که 

عبور موتورسواری از همان نزدیکی سکوت  یصدا لیال سکوت کرد.

 بینشان را شکست. به سمت سعید چرخید:

 .... یول امروز بهش میگم. گفتمیمهرروزباخودم  - 

 ولی چی؟سعید لیال را بادقت نگاه کرد:  -

ازقبل  شتریب تو اون یکماه تو خیلی مرد خوبی شده بودی سعید. -

شاد میومدی. بااینکه هیچ  هرشب میگم. صادقانه دوستت داشتم..

یمتو مثل پولدارا رفتار  یول پولی هنوز وارد زندگیمون نشده بود.

...هنوزم پس اندازمون میشدیمهنوز پراید سوار  نکهیباا .یکرد

 عسلو بخریم. یهاگوشوارهسشوار و آیفون و  دادینمکفاف 

 عمق چشمان سیاه لیال نگاه کرد. به سعید مقابل لیال ایستاد.

یخوش همون تموم بشه سعید. هایخوشاون  خواستینمدلم  -

 کوچیکمون. یها

ن با ااگهگذشت سعید ن چندلحظه سعید و لیال بهم خیره بودند.

 گرفت: اشخنده الیل صدای بلند خندید.

 خوابن. مردم چته تو؟ یواش.. -

 سعید بازهم خندید.

 .دادینماندازمون کفاف  پس .میشدیمآخه میگی پراید سوار  -

 این کجاش خنده داشت؟ -

اندازمونم در حدی نشده  پس آخه هنوزم قراره پراید سواربشیم. -

 عسلو بخریم. یهاگوشوارهبتونیم سشوار و آیفون و 

گریه نوزاد همسایه طبقه  یصدا ندیدند.هردو بلند و بی مالحظه خ

ی به یکباره انگشتشان را جلوی بین هردو پایین به گوششان رسید.

 لیال باآن ژاکت اما سردی بود. شب گرفتند و بهم هیس گفتند.

 ■ قرمز ضخیم اصالً سردش نبود.
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 «هاپیرمردو زالزالک» کوتاه داستان

 «نژادنرجس حسینی»نویسنده  
 

روز صبح همه چیز مثل همیشه بود. مثل هر صبحی که شب  آن

 متری. 20تهِ  جز قبلش باران زده باشد. همه چیز مثل همیشه بود،

نشسته بود. آخر  اشیچوب ۀیچهارپااسماعیلی مثل همیشه روی  

یمهای چهارپایه لق همیشه انگار پایه مثل متری. 20ۀکوچهمان 

 ا زمین بزنند.پیر مرد ر آمدینمو دلشان  خورد

زالزالک که پای دیوار  ۀشاخ. جز شدیمهمه چیز داشت تکرار  

اسماعیلی افتاده بود و پیرمرد که عزا گرفته بود. انگار نه انگار  ۀخان

 و خالص. برمشیم فردا :گفتیمکه همیشه 

به نعش شاخه که ولو بود  رهیخ من و سمیه پای تیر چراغ بودیم.

 داداش :گفتیمو  دیکشیمم را کف آسفالت. سمیه هی لباس

 زالزالک بده

 رِ یپ :گفت گرداندم طرفش. رو کاظم با آرنجش زد توی پهلویم. 

 خِرِف آخر بریدش.

 بی سالم گفتم: کار طوفان دیشبه.

سهراب ببین زالزالکا چه  جونِ کاظم هیز شد رو شاخه و گفت:

 چشمکی می زنن.

 دوباره شاخه را نگاه کردم.

د که غش کرده و گردنبند مرواریدش پاره شده مثل زن جوانی بو

چمباتمه زده بود روی عصایش و شاخه را نگاه  یلیاسماع باشد.

 . خنثی و ساکت.کردیم

زیر  دیپایمرا  شیهاجوجهمثل مرغی که  هاوقتهر صبح همین 

.گاهی هم می نشست روی همان چهار پایه زدیمشاخه قدم رو 

ی زمان چه پ به شاخه نکند.بود کسی نگاه چ حواسش پیزوریش.

 .دندیرسیم هازالزالکو چه زمانی که  زدیمکه درخت شکوفه 

خوردند. کردند و میروی زمین را جمع می یهازالزالک هابچه 

 کسی دست اگرشاخه مثل ناموسش بود.  فقط کاریشان نداشت.

 اگر. آوردیمرا جلوی چشمش  اشزندهمرده  کردیمدرازی بهش 

یمرا بلند  اشیکارسیاه منبت  یعصا ،شدینم هاچهبهم حریف 

 .هابچهروی پا و کمر  زدیمو  کرد

تا  اگه: مرد نیستم کردیم. پیرمرد هم تهدید کردندیمفرار  هابچه

 دالب شاخه را طوفانِ دیشب شکسته بود.اما  فردا شاخه رو نبرم.

 ه بود.باد و شالق باران نشده و از کمرِ درخت جدا شد ۀزوزحریف 

 یهامیسنیس چند تا درخت خَم شه رو  معلوم :گفتیمبابا هی 

ت به درخ نه فکرم نرفته بود طرف درخت زالزلک. اصالًمن  اما برق.

 فکر کرده بودم و نه به اسماعیلی.

 خانم اسماعیلی خدا بیامرز که زنده بود رویه فرق داشت. بچه

را  هابچه دیرسیمهای حیاطش نداشتند. این بود که وقتی میوه 

که بهشت  یاطیح بزرگشان. توی حیاط بردیمو  کردیمصدا 

 محل بود.

اصالح شده بود و  یشمشادهاوسط حیاط پر از  ۀباغچسه طرف 

خوب بلد  هاگل رُز سرخ و سفید و هفت رنگ. یهابوته پشتش

 وسط بودند از پشت چادر سبز شمشادها چشم آدم را ناز بدهند.

به الی  ال .انار خت میوه بود. سیب، آلو،باغچه چند تایی در

باغچه سر رفته  ۀلباز  هاچکیپ پر از پیچک برفی بود. هادرخت

 بودند و دیوار خانه را لباس سبز پوشانده بودند.

به گل دادن. وسط  کردندیمشروع  هاچکیپ از اردیبهشت، 

 ااینههیچ کدام  اما قدیمی گل باران بود. ۀخان شدیمتابستان که 

 به اندازه درخت زالزالک تو دل برو نبود.

. با این حال دادیمبود و کمتر میوه  زتریردرخت  ۀجث هاوقتآن  

اینجا وسطی  نیایب :گفتیمو  زدیمرا صدا  هابچهخانم اسماعیلی 

 بازی کنین.

: لِی گفتیمو  دادیمتیله بازی. به دخترها گچ  ای یا هفت سنگ،

بازی  آخر از بچه. شدیمپر  اطیح .لِی بازی کنین و کیف کنین

محبت توی  هرچه کرد از زالزالک.را پر می هابچهمشت  شدیمکه 

 هم کرد.محل خالی می یهابچهدلش قُلنبه شده بود به سر 

 .هابچه، هم کردیمخودش کیف 

آقای اسماعیلی اغلب روی تخت  هاوقتطور  نیا خوب یادم هست.

 ا بید مجنون حیاط می نشست.تنه ۀیسا ریز چوبی قالی پوش،

 کرد.و حاج خانمش را با لبخند نگاه می دیکشیم پیپ

فهمید به خاطر  شدینمیکجور لذت گنگی توی نگاهش بود که 

وقتی پیرزن مُرد، ورق آقای  از یا به خاطر حاج خانم. هاستبچه

اسماعیلی هم برگشت. شد یک پیرمرد بد عنقِ خسیسِ دهن 

 چاک.

در  یجلو روی چهار پایه، نشستندیمتها به گل از بهار که درخ

به تیر  رفتیمهم  یگاه .دیکشیممی نشست و کشیک  اشخانه

 ۀشاخبه  شدیمو خیره  دادیمچراغ برق روبروی حیاطش تکیه 

 زالزالک.

درخت یکی دوسالی بود مثل دختر دم بلوغ استخوان ترکانده بود 

از دیوار  سر ضی نبود.و شاخه جوانش به چهارچوب خانه پیرمرد را

 بیرون آورده و تا چند متری کوچه عرض اندام کرده بود.

، یشدیمزیر درخت که رد  از متری تماشایی بود. 20بهارها آخر 

 سفید و صورتی یهاشکوفهخوش  یبو .یگذریمانگار از مقرِ خدا 
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 .دادیمزالزالک یک سرخوشی روحانی به آدم  

ر سبز تیره بود با خالهای سبز درخت شبیه یک چت هاتابستان

روشن توی شکمش. پیرمرد اغلب می نشست زیر سایه و دور و بر 

نوعی لذت همراه با غرور  شدیم هاوقت. اینجور کردیمرا نگاه 

 توی چشمهای همیشه خیسش دید.

 و پائیز....

 پائیز اوج لذتهای چشم نواز خداوند بود.

مزه  از ندیده باشم. اهینارنجشاید هنوز رنگی به مالحت آن  

. چه هازالزالک کردندیمنگویم که با لب و دهان آدم بازی 

 شدیمملس توی دهان آب  یاپنبهلذتبخش بود وقتی آن بافت 

 .گذشتیمو از گلو 

پای  آنقدر کسی کیف کند. گذاشتینماما حیف که پیرمرد 

 توی رفتیم بعد .شدیمخالی  هابچهتا کوچه از  ماندیمدرخت 

که شمشادهایش به درازی آدم شده بودند و  یاخانه .اشخانه

چه ب ۀکلجلوی رخ نمایی رُزها را گرفته بودند. آن وقت تازه سر و 

یشگیهموکاظم هم که پای  من .شدیمتخس های محل پیدا 

 بودیم. اش

هم که خوب  ما شاخه مثل مادر شیرده بغلش به رویمان باز بود.

یمقالب  هابچهتا از  چند ادا کنیم. بلد بودیم حق فرزندی را

دقیقه نکشیده توی  به .رفتندیمو چند تا هم باال  گرفتند

 .شدیمو بعد جا عوض  کردندیملباسهایشان را پر 

و مثل ناپدری پستان درخت  دیرسیمگاهی پیرمرد وسط کار سر 

 .گذاشتندیمپابه فرار  هابچه .دیکشیمبیرون  هابچهرا از دهان 

 توی دل کوچه. دادیمرا ول  شیهافحشهم  یلیاعاسم

عقلش پاره پاره  گفتندیم. گذاشتندینمسر به سرش  هاهیهمسا

و به گوش ننه  شدندیمعاصی  هاوقتاینجور  اما سنگ برداشته.

 .رساندندیم مانیباباها

باغشان را دم  ۀویمبه جاده و از روستائی هایی که  زدیمبابای من 

کن ویارت  کوفتت :گفتیم .دیخریمزالزالک  دفروشنیمجاده 

نری سر درخت  گهید :دیتوپیمو باز  رفتیم یاغرهبخوابه چشم 

را باید کنار  دیخریمکه بابا  ییهازالزالکچهار تا از  .هایلیاسماع

درخت  یهازالزالکقدِ یک دانه از  شدیمتا  یگذاشتیمهم 

 هم بماند.و رنگ پریده بودنشان  کرمو اسماعیلی.

از همه این حرفها که بگذریم زالزالک دزدی برای ما یک جور 

 جابجایی دو توده هوا توی دلمان. مثل مثل خوشی نگفتنی داشت.

 

 .زدیریموقتهایی که دل آدم هُری 

قول کاظم آدم  به .شودیمهمانجوری که آدم خوش خوشانش 

 نش بود.زالزالک خوری به دزدکی بود ۀمز ۀهم اصلن .کردیمحال 

 .شدینمآن روز شاخه شکسته بود و زالزلک دزدی دیگر تکرار  اما

دیگر هم همین بود که پیرمرد  یهابچهشاید آن روز حرف دل 

 . پس غمبرک زدنش چه بود؟خواستیمهمین را 

و گاهی زیر  شدندیمبی صدا از کنار شاخه رد  هایامدرسهبچه 

و کاظم و سمیه . من انداختندیمچشمی نگاهی به پیرمرد 

 بالتکلیف پای تیر چراغ برق مانده بودیم.

و  من سمیه آخر طاقتش طاق شد و بی هوا رفت سمت شاخه.

 کاظم به هم نگاه کردیم و به سمیه.

ه با مقنع بعد سمیه شروع کرد به چیدن زالزالکهای باران خورده. 

دیگر که جرأت  یهابچهسفیدش پاک کرد و انداخت توی دهانش. 

را دیدند راه کج کردند و رفتند سمت شاخه به زالزالک سمیه 

 خوری.

اسماعیلی که  از ،هابچهاز کار  نه من و کاظم هاج و واج ماندیم.

 .گفتینموچیزی  کردیمفقط نگاه 

 سمیه مشت کوچکش را پر از زالزالک کرد و آمد سمت اسماعیلی.

 پیرمرد نگاهش کرد. ،خوشمزس ،بخور زبان شیرینش گفت: با

را توی خشتک گود افتاده پیرمرد ریخت و  هازالزالکسمیه 

برگشت پیش شاخه. دیدم لبهای پیرمرد شروع کرد به تکان 

 .خواندیم یزیچ داشت وِردی، انگار خوردن.

چشمش که  به چند قدم سمتش رفتم و به نیمرخش خیره شدم.

 مال آب مروارید است. گفتیمهمیشه خیس بود و کاظم 

آب مروارید تا پای ریش یکدست سفیدش پیش  آن روز خیسیِ 

توی چشمهای پیرمرد یک غمزدگی تازه بود.  رفته بود. آن روز

 یک مصیبت زدگی بی درمان.

.بی اختیار دستم زدیمبا خودش حرف  داشت گوشم را جلو بردم.

 مرد چرخید سمتم. ریپ گذاشتم. اششانهرا روی 

کی  گهید گفت: زدیمبیرون  اشحنجرهبا صدایی که به زور از 

 حواسش به منه؟ ها؟ بمیرم کی می فهمه؟

سفید آبی شلوارش  یهاراهنارنجی از روی  یهایگوبلند که شد 

 غلت خورد روی زمین و هر کدام به سمتی رفت.

الی ق تخت اسماعیلی لخ لخ کنان به سمت در نیمه باز خانه رفت.

د تنها بی ریز ود.پوش از الی در نیمه باز پیدا بود. هنوز همان جا ب

 ■ که دیگر برگ و باری نداشت. یدیب مجنون حیاط.
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 «یاد» کوتاه داستان 

 «محمد افراز»نویسنده  
 

شد.  لیخا قوطی متوالی حرکت سه با و یخچال توی نوشابه سراغ رفتم بعد .شد آرام دلم ته و شدم خوشحال بسیار مرده پدرم فهمیدم وقتی

 قیعمی شادی کی .کردم پیدا خوبی حس .افتادم تختم شدتوی می پخش گوشی از که مالیمی موسیقی ههمرا کردم روشن هم سیگار یک

 .کثافت یهاینیچ و لعنتی کرونای با جنگ اوج در

 وقتی یحت .نداشت من از درخواستی هیچ عمرش تمام در .دیگری کس هیچ شبیه نه بود خودش مخصوص اشیسادگ و بود ساده پدرم

 انگار که طوری شده خاموش یبخار ؛گفتیم خاصی حالت با و رساندیم اتاقم به را خودش .شدیم خاموش سرد زمستان در اتاقش بخاری

یم بخاری کردن روشن از بعد فقط .گفتینم هیچ و بود زده چمباتمه خاموش بخاری کنار در .رفتمیم اتاقش به دیر یوقت .داده رخ گناهی

 .بخواد وشخ برات خدا .نکنه درد دستت :گفت

 ساعت کردن کوک توات سالگی 85 در دستانش .کردیم رفتار خانگی حیوان یک مثل اشیبغل ساعت با حتی او .بود همینطوری اشیسادگ

 باغ آبیاری موقع که یکبار روز ده هر هم آن .نداره کوک ساعت :گفتیم .کن کوک را ساعت گفتینم همیشه معمول طبق و نداشت را

 سادگی پدرم .باش بسته زبان مواظب :گفتیم نگرانی لحن با کردمیم ساعت کردن کوک به شروع که بعد .بود ده توی نمایانار کوچک

 کسی به سالگی 85 تا و داده انجام دستمزدش از بیشتری کار .کرده زندگی نگران را عمرش همیشه کردم احساس بعداً و داشت خاصی

 .دیگرم برادرهای به حتی نداده دستور

 فند کارمند او .ترسیدم است مردم کردن درو حال در کرونا بیماری گفت و گرفت تماس دوستم وقتی پیش روز چند که بود هانیهم رایب

 برای خطر گفت و .شودینم متوقف بیماری نشوند مبتال درصد 70 تا کرد یادآوری که شدم شک دچار وقتی مخصوصاً. زهراست بهشت در

 .هاسنم مخصوصاً .است جدی همه

 تخود مراقب گفت دوستم .ترسیدم خاصی آرامش با .اندمرده کرونا بخاطر غسالخانه کارمندان از چندتا گفت وقتی اما .دانستمیم را ااینه

 .جمعی دسته یهامرگ .بود دادن رخ حال در مغول حمله شبیه اتفاقی .کرد قطع و بزنم حرف توانمینم این از بیشتر من باش

 خطر در او .باشد بلد دفاع که نیست کسی او .شودیم کرونا تسلیم شیهایحرف کم و سادگیهایش این با او دانستمیم دمش پدرم دلتنگ 

 شاید .بزنم حرف او با و بروم سراغش به زودتر باید کردم فکر .کنمیم درکت و دارم دوستت امنگفته او به امسال تا من اما .داشت قرار مرگ

 .ساکت و تنها باشد زده چمباتمه بخاری کنار هم االن

 ورودی رد قبرش و .مرده پیش سال چند پدرم .آمد یادم کم کم گذشت که ثانیه چند .کنم ریزی برنامه رفتن برای تا کردم فکر دقیقه چند

 یخوشحال .شد فطر بر امینگران مرده پیش سال چند او فهمیدم وقتی .امشده پدرم مرگ نگران است بار چندمین این و است گورستان

 ■ .بخورم نوشابه کردم هوس و .کردم پیدا مرموزی
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 «زمین بازی» کوتاه داستان

 «فاطمه اسفندیاری»نویسنده  
 

 16یا  15. شودیمبه طنابی که از زیر پاهایش رد  امماندهخیره 

. با تیشرت و شورت ورزشی سفید که روی رسدیمساله به نظر 

کشیده شده. طناب آن قدر سریع رد خط آبی  سه بازو و کنار پا،

طناب بر  ۀضرب. طنین ماندیمکه نگاهم زیر پاهایش جا  شودیم

باال و  هاسرسرهکودکان که فریادکشان از  ۀهمهمزمین در میان 

. حواس من بی پروا در میان هیاهو باز شودیم گم ،روندیمپایین 

 .گرددیمبه دنبال صدای طناب 

 "رخت رو چرا از جاش کندی؟ذلیل مرده، اون طناب  "

 "بازی کنم... خواستمیم "

 "بازی بخوره توی سرت. حاال من این رختارو کجا پهن کنم؟ "

از رویش بپرم.  خواستمیمطناب قرمز بود. از دیوار کنده بودمش. 

اما طناب  دمیپریم. من ماندیماول اش سخت بود. زیر پاهایم جا 

، پاهای من به زمین دیرسیمدر هوا بود. وقتی هم که به زمین 

. دیرسینم، یا آن به من دمیرسینمچسبیده بود. یا من به طناب 

. بعد زدیم. چند روز دستانم تاول رفتیمگاهی هم از دستم در 

. موقع خواب دیخراشیمرا  هاآنو  شدیمکشیده  هاتاولطناب به 

ا گریه کنم. ام خواستیم. دلم کردمیمسوزشی در دستانم حس 

و  میرفتیماز حیاط خانه  یاگوشهدوباره فردا من و طناب به 

 .میدیپریمپنهانی 

 "داداش تو بلدی طناب بزنی؟ "

 پوزخندی زده بود و گفته بود:

طناب بازی مال دختراست. من از این مسخره بازیا خوشم  "

 "نمیاد.

 "پس از چی خوشت میاد؟ "

را باال گرفته بود  دکریمخندیده بود و تیرکمانی که داشت درست 

 درختی نشانه رفته بود و گفته بود: یهاشاخهو به جایی در میان 

 "من از این کار خوشم میاد... "

 موهای پشت لب اش تازه تیره شده بود. بهش گفتم: 

 "داداش مگه قول نداده بودی به مامان؟  "

یمنمی دونی چه حالی میده وقتی می زنیشون و پراشون رو "

 "...یکنیمابشون و کب یکن

 "ولی گناه دارن ..."

. نمیبینمحاال پسر دارد با یک پا طناب می زند. دیگر طناب را 

 تواندینمکه نگاهم  خوردیمآن قدر سریع از زیر پاهایش سر 

. صدای نفس نفس زدن دودیممقابلم مردی از  ردش را بگیرد.

 ه بودم. به جایی رسیدشودیمطناب قاطی  یهاضربهاش با صدای 

 

 انگار طنابی نبود. گفته بودم: دمیپریمکه وقتی  

بیا جون آجی منو ببین...ببین چه خوب می تونم بپرم. باالخره  "

 "یاد گرفتم. 

کرده بود و رفته بود. عادتش بود با چیزی در میان دستان  یاخنده

. بعد چرخاندیماش بازی کند. همیشه قلوه سنگی در دست اش 

. گاه از الی در اتاقم، کردیمپرتاب  هاشاخهان به سمت اگهن

و  زدندیمو با هم حرف  آمدیمکه  افتادیمچشمم به دوست اش 

 ۀگوش. بعد آن را دادندیمبازی  انگشتانشانچیزی در میان 

 . درست مثل پدر. یک بار خندیدم و گفتم:گذاشتندیم لبانشان

 "چقدر شبیه آقاجون شدی! "

یم. خودش را رفتیمرد. کج کج راه خندید و ادایش را درآو

پس چی شد اون  ":گفتیمو  زدیم. اسم خودش را صدا خاراند

 ":دادیمخودش باز جای خودش جواب  "کوفتی؟ گرفتی ازش؟ 

 ۀگوش گذاشتیمبعد  "میارم. بعداًآره آقاجون. بهش گفتم پولشم 

یم. من فقط کردیملب اش درست مثل پدر، بعد در هوا فوت 

 .مدیخند

هم سن و سال  یاپسربچه؛ به دنبالش کندیممردی نگاهم را قطع 

؛ حاال کشندیم. دستانشان را ستندیایمپسر خودم. کنار درختی 

ینم .آورمیم. برای پسرک شکلک در زنندیمپاها و کمی در جا 

یاد پسرک خود  اناگهن پدرش برمی گردد. ۀچهر. نگاهش به خندد

یمسرگردان  هاتابو  هاسرسرهر میان نگاهم د یالحظهمی افتم. 

 .زنمیم. چند بار صدایش پرمیم. از جا نمشیبینم. نیست شود

. کالغی هم زمان شودیمدر میان شاخ و برگ درختان گم  میصدا

بال روپوشم را تکان  باد .کنمیمرا تندتر  میهاقدمقارقارمی کند. 

. اسم زنمیم . چند بار صدایشدومیم. حاال دارم دهدیمتکان 

. بچه وزدیم. باد هم چنان کندیمگیر  هاعلفپسرم در میان 

. نفس ستمیایماز جلوی پاهایم جستی می زند. یک لحظه  یاگربه

دلم  عرقشان. بوی تند شوندیم. چند نفر از کنارم رد زنمیمنفس 

. نام اندکرده. انگار صداها با هم دست به یکی کندیمرا آشوب 

. از خندندیمبا صدای بلند  هابچه. شودیمگم  انشانیمپسرم در 

 هاسرسرهمیان تاب و  از .کشندیمو فریاد  خورندیمسر  هاسرسره

شاید  کنمیم. فکر شومیم. نزدیک ساختمانی سیمانی شومیمرد 

پشت آن رفته باشد. بوی تندی مثل بوی تلخ دود و بوی تیز ادرار 

. دیگر کنمیمنفس ام را حبس  . یک لحظهسوزاندیمرا  امینیب

 جلوتر بروم. توانمینم

 گفت:"بوی چیه؟ "بوی تلخ در حیاط پیچیده بود. گفتم:
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 "اذیتم می کنه. بو من می خوام طناب بزنم. "گفتم: "هیچی..."

گفت:  ".گمیمبه مامان  "طناب را از دستم کشید و افتاد دنبالم. گفتم:

 "بگو. به هر کی می خوای بگو."

قطرات  "، حاال تو هم ...کشمیممن کم از بابات  ".. کردیمریه مادر گ

. با خودم می گویم شاید دستشویی چکدیمعرق از سر و صورتم 

رفته باشد. نزدیک ساختمان دو نفر در حال حرف زدن هستند. یکی 

کمی خمیده است. سیگارش را الی انگشتان اش گرفته، گاه تا میان 

. استخوان بلعدیمی عمیق می زند و دود را ، پکآوردیمباال  شیهالب

نگاهمان به  یالحظهبیرون زده؛ چشمانش دو دو می زند.  شیهاگونه

یم. نگاهم همه جا را کنمیمرا تندتر  میهاقدم. خوردیمهم گره 

. حاال مرد خمیده، پشت اش به من است. پیراهن سیاهی به تن کاود

کلت روی پیراهن اش قاه دارد که از پشت کمی بلند است. نقش اس

. رنگ صورت اش انگار پریده، به سفیدی می زند. از خنددیمقاه 

. گلویم سرد شده. مرد سیگاری خوردیمزردش دلم به هم  یهادندان

. چشمانشان به اطراف زنندیم. زیر لب با هم حرف راندیگیمدیگر 

 .چرخدیم

 گفتم:

 "مگه مامان قسمت نداد، پس چرا ...؟ "

 "تو که نمی دونی چیه این کوفتی... آخه "

از کارای  یگفتینمخودت همیشه  مگه خب چیه این کوفتی هان؟ "

سرش را پایین انداخته بود  "آقاجون بدت میاد؟ هان؟ چی شد پس؟

 و گفته بود:

 "نمی تونم دیگه. نمی تونم... "

اشته کمان گذ قلوه سنگی که در میان انگشتانش می فشرد، در میان

کشیده بود و چیزی را در میان  توانستیمآن را تا جایی که بود و 

 هاشاخهنشانه گرفته بود. وقتی کمان رها شد، چیزی از میان  هاشاخه

پایین افتاد. به سمت اش دویدم وپرنده ای را روی خاک دیدم که 

 .دادیمداشت جان 

داداش کجایی؟ من از این بازی  ". چرخدیمزمین دارد دور سرم  

 "خوشم نمیاد.  اصالً

 "پسرم کجایی؟ کجا قایم شدی؟ ":چدیپیمصدایم در میان درختان 

. مرد چرخندیم هاتابو  هاسرسره. شودیمساختمان دور و نزدیک 

. بوی تند علف سوخته؛ بویی شودیماستخوانی و خمیده از کنارم رد 

جواب نداده  "داداش بوی چیه؟ ". دهدیمکه ته ذهنم را غلغلک 

 فقط به یک نقطه خیره مانده بود. بود.

و شتابان به سمت  زنندیماز در ساختمان دو سه نفر خمیده بیرون 

. دومیم. به سمت زمین بازی زنمیم. صدا روندیمدر خروجی پارک 

. گردانمیم چشم . زمین زیر پایم است.رومیمسرسره باال  یهاپلهاز 

؛ پشت نمشیبیم. رخانمچیمپسر هنوز دارد طناب می زند. نگاهم را 

و به سمت  کنمیمرا دو تا یکی  هاپلهروی علف هانشسته.  یابوته

. روی پنجه پاهایش نشسته. بی صدا و بی حرکت. از پشت دومیماش 

 :دیگویم. شومیمبهش نزدیک 

بدنم یخ می زند. پرنده روی  "مرده.  انگار مامان این پرنده رو ببین. "

بسته. نوک اش  ییهابالپاهایش جفت هم. با زمین افتاده. یک وری. 

 روی خاک. گفتم:

جوابی نداد. صورت اش  "رو به خدا بلند شو.  تو بلند شو داداش. "

. دهمیمروی زمین بود و چشمان اش باز. آب دهانم را به زور قورت 

که کنده،  یاچاله. پرنده را برمی دارد و به سمت شودیمپسرم بلند 

. نمینشیم. کنارش دهدیمرا در میان خاک جا  . تن پرندهبردیم

یمکه  آمدیمدستانم را روی صورت سردش گذاشتم. صدای مادر 

 :گفت

دستم را روی  ". تو حیف بودی. امشدهتو حیف بودی گل پرپر  "

. بوسمشیم. غلتدیم اشگونه. قطره اشکی بر روی گذارمیم اششانه

. رسدیمب زدن به گوشم . صدای طنارمشیگیماز پشت در آغوشم 

. گذاردیممرد استخوانی خمیده، دستش را کف دست پسری جوان 

 اشآمدهاز حدقه در  یهاچشم. اسکلت، شودیمچشمان جوان گشاد 

 را بست و زیر لب گفت: شیهاچشم. مادر دوزدیمرا به من 

 "جوانمرگ شد پسرم.  "

مت ساختمان . صدای چند نفر از سکنمیمخاک روی پرنده را صاف  

که روی زمین افتاده و تکان  نمیبیم. پسر جوان را دیآیمسیمانی 

 . کف از دهانش بیرون زده.خوردیمتکان 

 "داداش تو رو خدا بلند شو. "داد زدم: 

. آوردیمچشمانش مات مانده بود. مثل موقعی که ادای آقاجان را در 

 گفتم:

 ". دیآینمخوشم  هایبازمن از این  "

یم. صدای پسرم را شوندیمر هراسان از کنار پسر جوان رد چند نف

 :شنوم

 "حاال دعا بخونیم براش. مامان خاکش کردیم. "

 "چه دعایی؟ "می گویم:

 "دعا کنیم که باز بتونه پرواز کنه.":دیگویم

. کف از دهانش بیرون می ماندیمیک لحظه چشمان پسرم خیره  

 :زنمیمزند. داد 

با دستانم  "چی مامان؟ ". کندیمن نگاهم هراسا "اون چیه؟ "

 :کندیم. بغض کنمیمدهانش را پاک 

. کشمیمعمیق  ینفس .کنمیمخوب نگاهش  "مامان دردم گرفت. "

. شاخه گلی را کنمیمو بلندش  رمیگیم. بازویش را کنمیمبغلش 

. وقتی در خاک گذاشتندش، گذارمیمو روی خاک  نمیچیم

یمبه سمت ساختمان سیمانی نگاه  کردم.تیرکمانش را هم دفن 

ینم. پسرجوان حالش جا آمده. نشسته. دیگر کف از دهانش کنم

...  حتماً دیگویمجنسش خوب نبوده... دیگری  دیگویم. یکی زدیر

 ؛ دیگری گفت:"اوردوز کرده "گفت: یکی .شوندیمصداها دور 

گردانم به رویم را برمی  .روندیمصداها چون دودی به هوا  "... "

یم، دیآیمسمت زمین بازی؛ و به جایی که صدای طناب زدن 

 ■.میرو
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 «آتیسا بختیاری»؛ «دریشر ایمار»؛ «مؤمنغیر »فیلم:  یاددادشتی بر

 «علی افتخاری» ؛«الدر گازتلو اوروتیا» ؛«پلتفرم» :یادداشتی بر فیلم

 «فرنوش رضایی درجی» ؛«کوارون آلفونسو»؛ «فرزندان انسان»یادداشتی بر فیلم: 

«پاک باطنپیام » ؛«یرمو دل توروگی»؛ The Devil's Backbone یادداشتی بر فیلم:
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 The Devil's Backbone یادداشتی بر فیلم 

 «پاک باطنپیام » ؛«یرمو دل توروگی»کارگردان  

 
&  David Muñozلمنامه: یف

Guillermo del Toro, 

Antonio Trashorras 

 Guillermo فیلمبردار:

Navarro 

 یالدیم 2001محصولِ: 

 (یکزکا/ می)اسپان

 46ساعتِ  1 1لم: یمدتِ ف

 Imdb: 7,4، قهیدق

 بخش ابتدایی فیلم:

یماز بدن خارج  کوحشتنا ۀحادثه؟! روح در کیا یه یروح چ

ن یه بکاست  یح. شبشودیم رارکو ظاهر شدن او بارها ت شود

اد یزنده به نظر م یه گاهک یجسم دو جهان سرگردان است.

 یکر زمان شده مثل یشه گفت: اسیم .شودیمد یناپد یو گاه

و  .ه در دام افتاده استک یاحشرها مثل ی کوحشتنا سِکع

 وست...ینجا به وقوع پین حادثه در ایا

  

 Guillermo del Toroارگردان: ک

 نویس ونامهکننده، فیلمرگردان، تهیهیرمو دل تورو: کاگی

 Pan'sساله مکزیکی است. هزارتوی پن  56نویس رمان

Labyrinth (2006 و شکل آب )The Shape of Water (2017 )

 13ل آب، در که شکن هنرمند هستند ین آثار ایاز مشهورتر

جایزه  4ه در نهایت، کرشته نامزد دریافت جایزه اسکار شد 

صحنه، بهترین کارگردانی، بهترین موسیقی )بهترین طراحی 

 متن و بهترین فیلم( را بدست آورد!

 

 :لمیداستان فرنگ  یپ

( یالدیم 1939شورِ اسپانیا )سال کدر خاللِ جنگ داخلی در 

ساله )فرزندِ مبارزِمخالفِ دولتِ ژنرال فرانکو(  10ارلوسِ ک

روزی )نوانخانه( در  شبانهتوسطِ دوستانِ پدرش به مدرسه 

ساعت  24 ین آبادیه با اولک یابانیو ب دور افتاده ۀمنطق

 .شودیماده( فاصله دارد! سپرده ی)پ

نوانخانه( و پروفسور کازارس  یرِ متوفیمد ۀویبارمن )کخانمِ 

نوانخانه( را عهده دار هستند ) یروز شبانهامورِ مدرسه  ۀادار

ل ن مخالفِ دولتِ ژنرایانِ مبارزیانه از حامیو به صورت مخف

 ز هستند!یفرانکو ن

ه سابقًا خود کنوانخانه( ) یروز شبانهسرایدار جوانِ مدرسه 

ا است ت یز به آنجا سپرده شده است، منتظرِ زمانِ مناسبین

را سرقت  باشدیم هاکیچره متعلق به کرا  ییطال یهاشمش

ارمن در کبه صورت امانت و توسط خانمِ  طال یهاشمشند! ک

 .شودیم ینوانخانه( نگهدار) یروز شبانهگاوصندوق مدرسه 

 یروز شبانهمدرسه  ۀیناحن ها که بمب افک یباران یدر شب

ون اط آنجا بدیدر وسط ح یردند، بمبکنوانخانه( را بمب باران )

ارلوسِ کهمسنِ ه ک. و سانتی کندیمند سقوط که عمل کآن

 !شودیمد یاست ناپد

 یروز بانهش ن حادثه وارد مدرسهیپس از وقوع ا هکارلوس ک

حضور  ۀمتوجتخت سانتی شده و  صاحبِ، شودیم( نوانخانه)

آید و از او می سراغش وقت به یه وقت و بک شودیم یشبه

 ...کندیم کمکطلب 

 

 The Devil's Backboneلم یبر ف یادداشتی

ژانر وحشت  است درام در  یطان، اثریش فقرات لمِ ستونیف

 یارگردانش، امرک ۀکارنامه ه با توجه بک و وهم آلود (ک)ترسنا

ه کاست  یلمنامه دو موضوع محور اصلیاست. در ف یهیبد

 .است استوار آنها بر داستانِ و دهندیمل کز شیلم را نیف ۀشاکل

ر دو ه هکر و شر، یخ یروینارِ تقابلِ نکدر  آن راتیتاث و جنگ

 ز دارند.یلم نیان فیدر جر یبارز یهانشانه

داستان، نسبت به  یاهتیشخص یرفتار یالگوها

انال ک، داستان را وارد رندیگیمه در آن قرار ک ییهاتیموقع

مخاطب نجوا  ین برایام داستان را چنیرده و پک یروانشناخت

 هایانسان ترسیدن است، وحشت و عاملِ آنچه باعثِ  :کندیم

 طان صفت هستند نه ارواح و اشباح!یسیرت و ش دیو

وهم  و یکیه استادانه تارکست ا یلمسازیتورو، ف دل یرموگی

 شودیمن امر باعث ی. همکشدیم ریتصو موجود در آن را به

رد! یقرار گ یرِ هدفمندیتا ناخودآگاٍه و ذهنِ مخاطب در تسخ

آنها  یریداستان باعث باورپذ یهاتیشخصح به یپردازشِ صح

 .شودیمآنها با مخاطب  کت کجاد ارتباطِ روان تیو ا

 فقرات ا همان ستونی The Devil's Backbone لمیت امر فیدر نها

 پیامدهای و رحمبی و کثیف ۀچهرطان، تقابلِ جنگ و یش

ا بر انسان ر یریپذ تیمسئولو  یرفتار یاز آن با الگوها ناشی

 ■ .کشدیمر ینما به تصویس یانقرهقاب  ۀپرد
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 «فرزندان انسان»نگاهی به فیلم  
 «رنوش رضایی درجیف» ؛«آلفونسو کوارون»کارگردان  

 در ستایش انسان

 فرزندان انسان: مشخصات فیلم

 کوارون آلفونسو :کارگردان

 کوارون آلفونسو :نویسنده

 اثر پی. دی. جیمز -فرزندان انسان: بر اساس

 _مایکل کین_جولیان مور اوون ویکال :بازیگران

 تاونر جان :موسیقی

 لوبزکی امانوئل :بردارفیلم

 2006 محصول

 دقیقه 109 :انمدت زم

 و آمریکا انگلستان :کشور

که دیگر فرزندی در آن به  گذردیمداستان فیلم در جهانی 

سالگی به قتل رسیده  18ترین فرد نیز در آید و جواندنیا نمی

که زنی جوان و باردار  ودمی  مأموراست. تئو مردی میانسال 

 به نام کی را به جای امنی برساند.

بار دیگر  ،کندیمفیلمی است که سعی فیلم فرزندان انسان 

 جایگاه انسان را به بشر یاد آور شود.

 و است انسان به فراموشی سپرده است هامدتجایگاهی که 

معجزه گون و خارق  دیگر تولد یک کودک نه به عنوان امری

. اما خالقین شودیمالعاده بلکه به مثابه امری طبیعی دانسته 

کشند که در آن را به تصویر میفیلم فرزندان انسان جهانی 

 شودمحسوب می العادهتولد یک نوزاد به مثابه امری خارق

اند دیگر تولد یک انسان تبدیل در جهانی که آنها خلق کرده

 آیدبه امری قدسی گردیده است زیرا دیگر نوزادی به دنیا نمی

این نوزاد حاصل تجاوزی  حتی دیگر اهمیتی ندارد که نطفه

که فیلم  توان گفت که در جهانی. در حقیقت میگروهی باشد

کشد آنقدر جایگاه انسانی سقوط کرده که حتی به تصویر می

 شود.چنین نوزادی یک منجی محسوب می

 تواندیمهولناک همچون تجاوز نیز  یاواقعهدر چنین جهانی 

 به امری نجات بخش تبدیل گردد.

که به تصویر کوارن برای اینکه جایگاه انسان را در جهانی 

 ییهانهیزمکشیده به مخاطب خود نشان دهد، نخست پیش 

که تئو با وزیر  یاصحنه در :. به عنوان مثالندیچیمرا برای او 

ن مهمی به زبا الوگید تا برگه عبور را بگیرد، کندیممالقات 

 .دیگویم، او با اشاره به آثار هنری آوردیم

وجودی وجود نداره که تئو: باورم نمیشه صد سال دیگه هیچ م

 ا نگاه کنه.اینهبه 

در این دیالوگ نکته مهمی نهفته است. از آنجا که هنر 

، پس دوام و بقای هنر نیز شودیمانسانی محسوب  یادهیپد

 وابسته به دوام و بقای بشر است.

زمانی فرا برسد که دیگر بشر به عنوان یک سوژه یا  اگرو 

اساس وجود آثار هنری نیز  مشاهده گر وجود نداشته باشد، از

 .شودیمبی ارزش دانسته 

تنها به آثار هنری مربوط نیست بلکه هر آنچه  البته این مسئله

به دست بشر به عنوان انسان ابزارساز و برای بشر ساخته شده، 

شر تنها ب رایز پس از نابودی نسل بشر بی ارزش خواهد گشت،

 ستفاده کند.درست ا یاوهیشاز این ابزار به  تواندیم

هوشمندانه است.  اریبس در فیلم، هاتیشخصانتخاب اسامی 

 کندیمنام شخصیت اصلی که کالیو اوون نقش آن را بازی 

است که  یایاصلتئو است. تئو به معنای خداست و این دلیل 

 چنین نامی برای شخصیت اصلی انتخاب شده است.

به جایگاهی مسیح گونه و به عنوان یک منجی  این نام

 .بخشدیم شخصیت وی

 دهدیمبرای مخاطب قرار  ییهانشانهکوارن در ابتدای اثر نیز 

 .کندیمو به خاص بودن تئو اشاره 

که درآن تئو برای خرید قهوه  شودیمشروع  یاصحنهفیلم با 

، از تلویزیون داخل فروشگاه خبر شودیموارد فروشگاهی 

 .ودشیمفرد جهان پخش  نیترجوانریکاردو  مرگ

مردم همگی در حال تماشای این خبر هستند، اما تئو بی 

 .رودیمتوجه به خبر، پس از خرید قهوه از مغازه بیرون 

. شودیمهنوز چند قدمی از مغازه دور نشده که مغازه منفجر 

. او باید بماند تا ردیگیمدر اینجا نجات تئو معنایی به خود 

 ماموریتی را به انجام برساند.

ر آنکه رفتار متفاوت تئو در مقابل دیگر افراد جامعه دیگ نکته

نشان از تفاوت وی با بقیه افراد جامعه دارد که تنها محو 

 .اندگشتهتماشای خبر 

ی تئو است که برای نجات نسل بشر قربان در پایان فیلم نیز این

 .دهدیمگشته و جان خویش را از دست 

ت مسیح حتی چهره اوون نیز بی شباهت به شمایل حضر

 از  یاصحنهبه  توانیمنیست. از دیگر اشارات مذهبی در کار 
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 .کندیمکلر( با برهنه کردن خویش در برابر تئو بارداری خود را برای او آشکار )فیلم اشاره نمود که در آن کی 

 وحانی به خود گرفته و کارگردانموجود در صحنه شیوه ایستادن کی و نمایش شکم و اندام برهنه او حالتی ر در این صحنه، میزانسن

سی جسمانی و جن یهاجاذبهبه جای آنکه بر اندام کی به عنوان یک زن تاکید نموده و مانند بسیاری از هالیوود به دنبال تاکید بر 

 وی را به شمایل مریم مقدس شبیه نماید. هرچه بیشتر شمایل کندیمکلر باشد، سعی 

سان اهمیت دارد این مسئله است که نوزاد در چنین عصری ساحتی دیگرگون یافته و به عنوان عنصر دیگری که در فیلم فرزندان ان

هستند. زیرا کسی که نوزاد را در اختیار دارد در  تروریستی به دنبال تصاحب وی یهاگروه. برای همین هم شودیمقدرت دانسته 

 واقع آینده را نیز در اختیار خواهد داشت.

بنیادگرای اسالمی آن هم درست با همان شکل  یهاگروه. حضور کندیمکه در این فیلم کارگردان به آن اشاره  یانکتهاز سوی دیگر 

است. گروهی که با حضور مسلحانه در شهر در دل مردم شهر ترس و وحشت ایجاد  به عنوان یک گروه تروریستی شانیفعلو شمایل 

 .اندازدیمبه وحشت  ییهاگروهحضور چنین گفت کارگردان مخاطب را از  توانیم و ..کنندیم

جایگاه انسان را بار دیگر به یاد او آورد، به امید آنکه شاید  کوشدیمفیلم فرزندان انسان اثری است در ستایش انسان، فیلمی که 

 ■ فردایی بهتر داشته باشیم.
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 «منؤغیرم» یادداشتی بر فیلم 
 «ختیاریآتیسا ب» ؛«ماریا شریدر»کارگردان  
 

 «ویلیامزبرگ آمریکا نیست»

 Unorthodox سریال مینی، فیلم مشخصات

 «فلدمن دبورا» ۀنامیزندگ از آزاد برداشتی

 شریدر ماریا :کارگردان

 هندلر ودنیل کارولینکی الکسا وینگر، آنا نویسندگی به

 نتفلیکس شبکه از پخش

 رهاو امیت ویلبوش، جف هاس، شیرا: بازیگران

 ایدقیقه 55 قسمت چهار قالب در- 2020:ساخت سال
 

 سریال خالصه

 رد یهودحسیدی ۀجامع از دختری «شاپیرو استر» سرگذشت

 برای که است (امریکا) بروکلین ویلیامزبرگِ ۀمنطق

 به تصمیم خانوادگی، هایسنت و مذهبی هایگیریسخت

( مانآل) برلین به جدید زندگی یک شروع برای و ردیگیم فرار

 «موشه» پسرعمویش همراه به ،«یانکی» او همسر. رودیم

 و هاچالش با و روندیم آلمان به استر بازگرداندن برای

 .شوندمی روروبه یخاص رخدادهایی

 :کندیم حرکت زمانی مسیر دو در سریال 

 ینبرل در( هاس شیرا آفرین نقش) استی جدید زندگی وقایع

 جوانان از جمعی باو  شودیموارد هنرستان موسیقی ( آلمان)

 حق سالها که مادری حضور با رشته این بزرگان و هنرستان

 جور بایدکه . کندیمزندگی دیگری آغاز  نداشته را دیدنش

 گذشته یهابیآس خاطر به و بیاموزد را کردن زندگی دیگر

 تظرمن مشتاقانه که بیاموزد باید و شود آینده از غافل نباید

یم دیگران آنچه گفتن ایج به بگیرد یاد و باشد آینده

 .باشد داشته را خودش صدای ،خواهند

 ریکاآم بروکلین در استی قدیمی زندگی جزئیات و وقایع -2

  نشان را یهودی سنتی جامعه درو  (باز و آزاد ایجامعه)

 

 پدر و مادربزگ و پدربزرگ کنار در و مادر بدون که دهدیم

یم ازدواج نکییا نام به یهودی پسری با و شده بزرگ الکی

 که نیوریورک در اردتوکس یهودیان از عظیم ایجامعه ؛کند

می آن از را خود هویت و برخاسته انیهج جنگ خاکستر از

 به قادر اجتماعی حمایت بدون دیگویم( استر) او بهو  گیرند،

 ندارد. وجود برایش اجتماع این از خارج دنیای در ماندن زنده

 تاس «ییدیش» حسیدی یهودی جامعه واسطه به فیلم زبان

 غییرت آلمانی و انگلیسی به ییدش از زبانها هاییصحنه در اما

 که دارد تاکید فرهنگی هایشکاف به تغییر هر که یابدمی

 .شده داستان شدن تاثیرگذارتر باعث

 نیادب اشکال در دینی واعمال دین نمایش با سریال مینی این

 چیزی جوامع دراین دین دهدیم نشان بسته جوامع در گرایی

می انجام مقدس روزهای در مومنان که است کاری از بیش

 و جهان مورد در تفکر آدمی، زندگی کل که چیزی دهند،

 .برمیگیرد در را آن از مشاهده چگونگی

 دبورا واقعی زندگی براساس) قسمتی 4 سریال مینی این

 به کندمی روایت را بخش الهام کامل، داستان یک( فلدمن

نمی و کرده ترک را زندگی یک که کسی هر برای خصوص

 دیگر جایگاهی تا هست تالش در و بازگردد آن به خواهد

 که کسانی از شدن دور برای آدمی اما .کند پیدا درجهان

 که رودمی ناشناخته سرزمینی به آیندمی حساب به تهدید

 رلینب به( استی یا) استر اما، کند ردیابی را او نتواند کس هیچ

شعله در را جهان پایان او کیشانهم که جایی همان رودیم

 سریال. انددیده هایناز یهودسوزی هایکوره روشن های

 .کندمی نوسان حال و گذشته بین هوشمندانه

 ار استی بکفلش با اولیه هایصحنه همان در فیلم

 عروسی هایسکانس) عروس لباس در استیصال و مضطرب

 که ایواژه همان خانواده تشکیل برای( است جالب بسیار

 دهدیمنشان  ،کندمی احساس را خالیش جای همیشه استی

 اما باشد، گرم کانون قراره که است اییخانه به رفتن اماده که

 نفی را آن ،دبده هویت حس استی به اینکه جای به ازدواج

 "روشاپی یانکی همسر" بلکه نیست خودش دیگر او: کندمی

 مکک کوچک و بسته جامعه این قانون اساس بر باید که است

 زری چثه اما. شود جبران شده کشته یهودی میلیون 6 تا کند

 زیر را او طریق از شده کشته نسل جبران توانایی او نقش

 روبه سنتها سلطه تحت خانواده گرم کانون و بردمی سؤال

 .گذاردیم سردی
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 حد از بیش که گذاردمی نمایش به را ایجامعه فیلم

 فشار تحت مداوم بطور استی. است مردساالر و گرکنترل

 .دارد قرار فرزندان تولید برای شوهرش خانواده

بیند آنهم استی چاره رهایی از این جامعه بسته را در فرار می

 یهودیان تقویم در خاصی اهمیت که روزی 4شبات عید روز در

 است؛ اسرائیل بنی وقوم خدا میان عهد عالمت که روزی دارد،

 تاستراح جز کاری هیچ نباید و شد دور خانه از نباید که روزی

. کنند حمل خود با بخصوص چیزی هیچ نبایدزنان  و کرد

می پایان به شنبه غروب در و آغاز جمعه غروب از که روزی

 و نینافرما اولین این .و کسی به دنبال کسی نخواهد بود رسد

 .ستا فرمانبرش کسارتد ودیه که است فرامینی از سرپیچی

نهصح است هم فیلم اوج نقاط از که نافرمانیها از دیگر یکی

دریاچه سوی به اششده اشنا تازه دوستان با استی کهاست ای

 روزگاری زیرا ،دارد یهودیان برای معنایی بارکه  رودمی ایی

 تیاس برای. شده گرفته دریاچه این در یهودیان مرگ تصمیم

 اینکه علم با اشیوالمان یهودی دوست چطور دبو سؤال جای

 ابایی دران شنا برای اما دارد، جایگاهی چه دریاچه این داندمی

 بیرحم ۀگذشت بین او کند؟می شنا نآ در براحتی و ندارد

 خانه از بخاطرش که ی« حال» زمان و کیشانشهم کشینسل

 یول است، متزلزل و مردد کمی کرده فرار یهود بسته جامعه و

 قیودات از زنجیر اولین و فرومیرود آب درون به رام،آ نهایت در

 زنان رسم - گیس کاله) 5شیتل و برمیدارد سر از را مذهبی

 از نشان که آبی اندازد،می آب به را( است یهودی متأهل

 .است مرگ و زندگی رهایی، ان،یپابی تکحر لی؛کشبی

 و سفت رهایپارامت با جالبی تضاد برلین در استی زندگی

 یلم،ف. دارد( امریکا بروکلین) ویلیامزبرگ در وی زندگی سخت

 ئهتوط یا نکردنی باور وحشتناکِ جنایت یک مورد در نمایش

 شکالتم و ارتدوکس تفکر بر تمرکز بلکه نیست، دهندهتکان

 شجاعتتم حماقت، تعصب،. است گرایانهجمع زندگی شیوه

 امزبرگویلی و برلین ،یالسر این .برمیگیرد در را داستان یاصل

 مقابل در آزادی: کندمی معرفی دوتایی نوعی عنوان به را

                                                             
 لیاسرائ یبن وقوم خدا انیم عهد عالمت شنبه روز مقدس تورات در-1-

 یهست به یستین از) نجها نشیآفر کار روز نیا در خداوند که رایز است بوده

 خدمتکاران یبرا بلکه هودی فرد یبرا فقط نه شنبه دادروز انیپا را آوردن(

 روز نیا در است وارامش استراحت روز شوندیم گماشته کار به که یواناتیوح

 یخیتار ،یومل یمذهب مختلف یهاجنبه یدارا روز نیا است ممنوع یهرکار

 نید. است مقدس تورات یهافرمان نیترمهم از شبات نیوقوان است یواجتماع

 فتابا غروب از شیپ شبات ای سبت. دارد یبستگ ان به یهودی اتیح قهیوطر هودی

 ابدییم انیپا شنبه روز در افتاب غروب دنیرس فرا وبا شروع جمعه روز در
 هلمتأ زنان یبرخ که است سیگکالهمین ای سیگکاله ینوع: تِلیْشِ -2

 عفت) عوتیصن و( عتیشر نیقوان مجموعه) هالخا زدن دور ظورمن به آن از یهودی

 مقابل در گذرا ،یکارمحافظه برابر در هداونیسم ،تیمحدود

 ماندگاری.

 نیهمسرش در اول یانکیو  یاست نیکه ب ییدر گفتگو

ورت دو ص نیا نیو تفاهم ب ییدر آلمان که باب اشنا دارشانید

دخترها فرق دارد، اما  هیکه او با بق دیگویم استر ؛ردیگیم

 نیبه همسرش بدهد ا یحیتفاوت توض نیا یبرا تواندینم

ه شده داد واست که به ا یتیاز فرهنگ و ترب یناش حیعدم توض

حق مجادله و  یوفرمانبردار همسرش است وحت عیکه زن مط

 به زن دارد یهودیکه مذهب  یبحث ندارد. نگاه

 با. کندمی کشف را کوالرس زندگی برلین، دراستی  

 فضای از شود،می روبرو شبانه هایکلوپ و هاشاپکافی

 لذت شهر عمومی اماکن و بزرگ هایپارک آزادی و گسترده

 مختلف هایالیه از گذر معنای به برلین در زدن قدم .بردمی

 گذشته یادآور شهر این جای همه آنکه ویژه به است تاریخ

 رب عالوه استی. سوختن هانازی دست به هک است یهودیانی

 و بازیابد یهودی جامعه از جدا را خود تا است تالش در اینکه

 در خواهدماند زنده چگونه و کیست جامعه آن از خارج بفهمد

 .کندمی فکر هم خانه به بازگشت به ذهنش

 نآ اندیشی تاریک و معاصر زمان در که گذشته در نه داستان

 در نیویورک در) است آزادی مهد که دارد ارقر جغرافیایی در

 اجعر بیینده نگاه تغییر یعنی این و( یهودیان از خاص ایشاخه

 ه؛گذشت در زمانی یا خاص جغرافیایی به متعلق موضوعی به

 ذهن از ناشی هرچیزی از بیش حاکم مسئله دهد نشان تا

داشتن  هنگ .منطقه خاکی جغرافیای از برگرفته تا است تابعین

، دیساختن جامعه جد یشده برا ییالهیوس هایبرافاجعه  نیا

 یهودی تیهوی ریتروما وابسته است به تعب نیبه ا اتشیکه ح

برهه از زمان  کیکه در  هولوکاست هست که نیارتودکس هم

 یهولوکاست تر از اناتفاق دهشتناک اما وحشتاک ه،اتفاق افتاد

 چی، که هدهندیم را زنان شقوم کرده وتاوان نیکه رخنه در ا

 دیولت نیبه ماش لیتبد دیباو  ستین شانیبرا یحق وحقوق

متعلق به همه  ستیهولوکاست درد قتیدر حق ؛دنمثل شو

 یاز ان بت خواهدیمکه  تیهودیمردم جهان است نه جامعه 

. بپوشانند را شانیمو که داردیم ملزم را یهودی زنان هالخا. برندیم بهره( هودی در

 بر پارسا زنان شدیم گفته که است یااندازهبه زن یبرا مو پوشش بر دیتأک نیا

 امر نیا. برندارند نهخا در یحت را خود یمو پوشش که دارند مواظبت امر نیا

 لیتبد یوسط قرون در یهودی زنان همۀ یبرا مقبول و معمول یسنت به جیتدربه

 از سر پوشش عنوان به هودی زنان یهاگروه از یبرخ که بود 18 سدۀ اواخر از. شد

 یبرخ یوس از بدعت کی عنوان به که کردند استفاده تلیش نام به سیگکاله ینوع

 هب منجر جیتدربه اما شد؛ رو روبه مخالفت با سوفر، یموس مانند ،یمذهب مقامات

 موگشت پوشش رسم شدن سست
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، که مردش پادشاه اوست و سرور خانهزنان خود  یبسازد برا

ر که بعد از ازدواج حق خبیب دیخود با یاز وجود زنانگ یحتو 

را بزیرا د نان را کامل بتراش دیباد ونخود را ندار یداشتن مو

است  زندهیزن برانگ یمو ییبایتلمود ز یهاساس اموزه

ت زن لذ یمو ییبایاز ز دیتنها کس که با دیگویوارتدوکس م

 .ببرد همسر اوست

 هبلک استی دینی هایاندیشه تنها نه خوبی به کارگردان

 گذاردمی نمایش به را نیوریوکی یهودی جامعه هایاندیشه

 پزشک درجواب است، باردار فهمدمی استی وقتی بخصوص

 او ۀنیگز هرگز جنین سقط» دیگویم جنین سقط برای

 دهش نابود جمعیت میلیون شش هک او برای ویژه به نیست،

که نه تنها اندیشه دینی استی ...« بسازد را استکهولو طول در

 مکرر ثلم تولید قصد به آنها بردگی و زنان به ابزاری اهنگ بکله

 جهانی جنگ در یهودیان میلیونی شش تلفات جبران برای

 .شودیم گذاشته نمایش به دوم

 امعهج این جانب از نیوریوک به استی بازگشت دستور شاید

 یناش آنجایی از (همسرش پسرعموی و یانکی توسط) بسته

 ادرم از که یهودیست کسی است تلمود در قانونی که شودیم

 فرزند به مادر از دین آنها اعتقاد به .باشد شده زادهیهودی

 و ارتدوکس یهودی فقط) ندارد نقشی پدر و رسدمی

 دنیستن امر این به معتقد یهودی هایقوم بقیه کار،محافظه

 باید و یهودیست یک استی اییبچه(. قرائی و رفرم یهود مانند

 .برگردد یهودی جامعه به

 یانجذاب، مسافر زم گانهیب کیدوستانش به مانند  یبرا یاست

 یک در بار اولین برای استی ؛ وقتیگذشته است یاز قرن

 دوستان از ،شودیم روبرو جستجوگر موتور و رایانه با کتابخانه

 هایپاسخ او «دارد؟ وجود خدا آیا که» پرسدمی آلمانیش

می او به نهایت در و دکنمی دریافت دوستانش از متناقضی

 را درست پاسخ تواندیم تنهایی به خودش فقط» که گویند

و تفریحات همچون  هافیلم با ریزترین آزادی ..«کند پیدا

تیروا انتخاب روژلب، شلوار جین، رفتن به کافی شاپها و ...

را  یهودی نیاز قوان یروح وجسم است یاز ازاد گرید ییها

 .دهدیمنشان 

خدا  اگر)د نخوانیاز تورات م یدر مراسم مذهب ههمانطور ک

ما هنوز برده فرعون  یبعد یهانسل کرد ما وینم مارا ازاد

خواهند برده ینمهم  به مانند او یوزنان استی( میمصر بود

 .خشک ومتحجر هستند وداتیق نیباشند وخواهان خروج از ا

 عملکردی ظرافت، از پر استی نقش بازیگر «هاس شیرا»

 لماتیک گفتن به نیازی اینکه بدون دهد،می ارائه را رنکردنیباو

 ار خود شخصیت درونی شادی و درونی ظرافت باشد، داشته

 فرو خود نقش در ایحرفه و دلنشین قدر آن و دهدمی نشان

 ییک و کرده وادار تحسین به را خود منتقدان تمام که رودیم

 .انددانسته او خوب بازی را سریال این موفقیت دالیل از

 برجسته را سریال این قوی اجراهای و هاشخصیت تنها البته

 ن،زنا به اول درجه در جزئیات به بیشتر توجه بلکه. نکرده

 خز مخصوص کالهمردها(  و زنان) سر پوشش لباس،

(shtreimels) ،مراسم و مراسم حتی معماری، تزئینات 

( زبان و) جامعه یک از بزرگی بینش کمک نموده تا ...یعروس

 ■ شود. گذاشته نمایش به دانندینم چیزی آن از هاخیلی که
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https://www.honarist.com/2020/05/22/unorthodox/ 
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 «پلتفرم» یادداشتی بر فیلم 
«علی افتخاری» ؛«الدر گازتلو اوروتیا »کارگردان  
 

 زبان: اسپانیایی ،کشور: اسپانیا، platformمشخصات فیلم 

-Galder Gazteluن: گالدر گازتلو اوروتیا )دااگرک

Urrutia) 

 David Desolaگان: دیوید دسوال و پدرو دیورو )نویسنده

and Pedro Rivero) 

( و زورین Ivan Massagueبازیگران: ایوان ماساگوئه )

 (Zorion Eguileor)اگیولر 

 توزیع کننده: نت فلیکس، دقیقه 90مدت زمان: 

 2020مارس  20سال انتشار: 

 

 جایگاه انسان )خوانشی از فیلم سکو(

در جشنوارۀ « سکو/ حفره»فیلمی تحت عنوان  2019در سال 

المللی فیلم تورنتو به نمایش در آمد که بعداً شرکت نت بین

فلیکس حق پخش جهانی آن را خرید و این فیلم از آدرس 

 منتشر شد. 2020شرکت نت فلیکس در مارس 

(Wikipedia) ردانی گالدر گازتلو اوروتیا حفره به کارگ

 های حاصل چرخۀعنوان یکی از گونهگر جایگاه انسان بهروایت

طبیعت است. فیلمی که سرگذشت یک ناجی را در میان یک 

سروته به تصویر کشیده است. زندانی که در زندان عمودی بی

شوند، ولی ها به صورت داوطلبانه وارد آن میآن انسان

خارج شدن از آن امری دشوار، یا بهتر  برخالف ورود به آن،

است بگوییم که غیر ممکن است. البته تا زمانی که مدت الزم 

سپری شود، یا این که خودشان با خودکشی نقطۀ پایان 

وجودشان در زندان را بگذارند. برعالوۀ شخصیت منجی در 

های دیگری هم هستند که به دنبال ایجاد این فیلم شخصیت

ن خودشان برای بهتر کردن اوضاع زندانیان قانون و به گما

کنند. اما تالش آنان نیز برای بهترسازی فقط باعث تالش می

شود. با این که در ریزی میایجاد خشونت و وحشت و خون

یی تحت عنوان پیغام به مدیران زندان آخر فیلم دختربچه

شود که آیا این پیغام به دست شود، اما معلوم نمیفرستاده می

ار سروته کتصور یک فضای بزرگ و بی رسد یا نه؟سی میک

چندان سختی نیست؛ زیرا ما در چنین فضایی زندگی 

هایی که در امر شناخت طبیعت کنیم. با وجود تمام تالشمی

انجام شده؛ اما هنوز هم طبیعت و قوانین آن برای بشر امری 

 ناشناخته است. گ. گ. اوروتیا در فیلم حفره در حقیقت

 کشیم را ارائه کردهویری از دنیایی که در آن نفس میتص

 

یرا کند؛ زاست. دنیایی که بر بنیاد قوانین خودش حرکت می

طوری که در فیلم از زبان ناجی )شخصیت محوری فیلم( همان

خود به وجود هیچ تغییری خودبه»شود: بارها تکرار می

 «آیدنمی

 ذشت زمان وریزترین تغییرات در جهان طبیعت، مستلزم گ

گرفتن یکی باشد، امری که با شکلشرایط خاص خودش می

ها های حیوانی به اسم انسان، بارها نقض شد و انساناز گونه

خواهند یی که میسعی کردند که تغییرات طبیعی را به گونه

های ایجاد کنند، در حالی که انسان بعنوان یکی از گونه

در چرخۀ طبیعت به حیوانی جامعۀ بشری، موجودی ناچیزی 

رود. اما همواره سعی کرده است، قوانین طبیعت را شمار می

ها و منافع شخصی خویش بکند. در گشاییمایۀ عقدهدست

این فیلم به خوبی چرخۀ طبیعت و قوانین درست آن به 

نمایش در آمده است. زیرا کسی را به زور وارد چرخۀ طبیعت 

ص و به صورت عام تمامی ها به طور خانکرده است، همۀ انسان

اند، های بشری به صورت اختیاری پا به این دنیا گذاشتهگونه

 خوابی در میانهم اگردیگر است، پس بشر نتیجۀ زاد و ولد هم

ایش یی پهای بشر به اشکال مختلف صورت نگیرد، گونهگونه

شود، پس نکتۀ به این جهان و چرخۀ طبیعت کشانده نمی

م به آن اشاره شده است، جبری در آمدن اولی که در این فیل

ها به دامن طبیعت در کار نبوده و نیست، نکتۀ دومی ما انسان

که به آن پرداخته شده است، بعد از کشیده شدن پای انسان 

به دامن طبیعت است، خب زاد و ولد امری گریزناپذیر است 

که در نتیجۀ آن شخص سومی پایش به این دنیا کشانده 

های مختلف به ا طبیعت با به وجود آمدن گونهشود، اممی

شود. طوری که کند و متنوع میهمان اندازه وسعت پیدا می

در فیلم به آن اشاره شده است، هر کسی که تمایل داشت، 

 سؤالوارد این زندان )دنیای فعلی/ چرخۀ طبیعت( شود از وی 

ات چیست؟ تا آن را در شود که غذای مورد عالقهپرسیده می

نوی غذایی که برای زندانیان )انسان/ بشر( تدارک دیده شده م

است، اضافه گردد. اشاره به این موضوع، به خوبی ما را از رابطۀ 

 های مختلف بشری آگاهمستقیم تنوع طبیعت با ازدیاد گونه

کند، یعنی با اضافه شدن هر گونه، طبیعت نیز دچار تغییر می

ا شرایط زیست الزم را فراهم هشود تا بتواند برای همه گونهمی

توان گفت که در چرخۀ عظیم آورد. به طور خیلی ساده می

های بشری شرایط الزم برای زیست طبیعت، برای تمامی گونه
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 موجود است، به شرطی که هر کس به اندازۀ سهمش بردارد، نه بیشتر.

ان به بندی انسها ایجاد شده است، طبقهه با آمدن انسانست کدهندۀ وجود طبقات مختلفیتعبیۀ این زندان به شکل عمودی، نشان

های باال به پایین شکل بگیرند. همین امر هم علت اصلی به وجود آمدن مفاهیمی نژاد، رنگ، مذهب، دین و ... باعث شده است که نگاه

ب و دینی درست هستند، در حالی دار، دارای نژادی بهتر، رنگ خوب، مذههای سرمایهدار و فقیر شده است. انسانمثل سرمایه

ها در چرخۀ طبیعت آنکه بدانیم تمامی انسانهای فقیر دارای نژادی پست، رنگی بد، مذهب و آیینی نادرست هستند. بیانسان

م به لآورند. به طور نمونه در این فیطبیعت به داد آنان نرسد، مطمئنًا بیشتر از چند روز دوام نمی اگرموجودات ناچیزی هستند که 

 شانها( هست، از مقابلها اشاره شده است؛ زیرا هر روزه منویی رنگین که در آن غذای مورد عالقۀ تمامی زندانیان )انسانغذای انسان

های باالتر هستند، غذای بیشتری بخورند و کسانی شود که کسانی که در طبقهشوند، اما وجود طبقات باال به پایین باعث میرد می

های پایین جامعه قرار دارند، از گرسنگی به جان هم بیفتند، یا مجبور به خودکشی شوند. از طرفی این دست و پا زدن هکه در طبق

هایی نتواند زنده بماند. آیی به اندیشۀ داروین دارد، زیرا آن کس که بتواند خود را با شرایط )باال و پایین( وفق دهد، میبرای بقا اشاره

گر، های دینوعش )ارتکاب به جرم( چه به صورتۀ پایین زنده بمانند، حاال به هر شکلی، چه با خوردن گوشت همکه بتوانند در طبق

گیرند، شانس این را دارند که با گذشت زمان از طبقۀ اجتماعی باالتری برخوردار شوند، چنین اشخاصی وقتی در طبقۀ باالتر قرار می

کنند و یها ظلم متوانند به طبقۀ پایینیجایی که میکنند و تا آنیی برخورد میند، عقدهاهایی که کشیدهمطمئناً به دلیل سختی

 میرند یا بههای پایین میهای زیادی در طبقهکند، انساندارند. این چرخه ادامه پیدا میشان از دامن طبیعت برمیبیشتر از سهم

ل. کسانی که در طبقۀ پایین زنده ماندند، نیز وقتی با گذشت زمان از ماندن دیگری(، یا قتوسیلۀ خودکشی )فداکاری برای زنده

کردند. ها توجهی نمیها به آنها آن پایین بودند، باالییکنند، زیرا وقتی آنشرایط خوبی برخوردار شدند، از انجام هیچ ظلمی دریغ نمی

مندانه است و هیچ دلیل علمی پشت ا، امری عقدهههای مختلف میان انسانگیری طبقهتوان گفت که شکلپس به صورت کل می

ها با هر نوع نژاد، رنگ، زبان و دین در چرخۀ طبیعت موجودات ریز و ناچیزی هستند ها نیست. زیرا انسانها و مرزبندیبندیاین گروه

 ■ که دارای آزادی نسبی برای زیست هستند.
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 «شقایق جاویدی» ؛«سوپ فیبلسآ»؛ «گرگ و بره»داستان ترجمه: 

 «علی مالیجردی»؛ «ممتاز مفتی»؛ «موش»داستان ترجمه: 

 «گیتا بختیاری»؛ «کویار لیدان» ؛«کنم هیگر توانستمینم اگر»ترجمه: 

 «محمد عابدی» ؛«الگیس بودریس» ؛«داستان به چه معناست»مقاله: 

 «پونه شاهی»؛ «تولگا گوموشای»؛ «خورپسران شالق»داستان ترجمه: 

 «مریم نفیسی راد»؛ «خالد حسینی»؛ «هزاران خورشید تابان»رمان ترجمه: 

 «پورکاظم لیاسماع» ؛«الکساندر چودسکو» ؛«دو برادر»داستان ترجمه: 

 «یرا گیالنیسم» ؛«اشفاق احمد» ؛«جهیزیه اصلی -تو همانی» :ترجمه کداستان

 «، آتیسا بختیاریکتایون بختیاری»؛ «لئونید نیکالیویچ آندریف»؛ «مصلوب شدن»ترجمه رمان 

 دجیکولر لوریت ساموئل «کهن انوردیدر ۀمنظوم» و کامو برآل «سقوط» یهاتیشخص ۀسیمقا» مقاله ترجمه:

 «محمد عابدی»؛ «یکنیبل نیکاتر»
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 «دو برادر» ترجمه داستان 
«اسماعیل پورکاظم»مترجم ؛ «الکساندر چودسکو»نویسنده  
  

یمر روزگاران پیش از این دو برادر در شهری بزرگ زندگی د

. پدر آن دو برادر پسرانش را فقط با برجا گذاردن یک کردند

 دارائی مختصر ترک نموده و به رحمت خدا رفته بود.

برادر بزرگتر با گذشت زمان به مال و ثروت فراوانی دست یافت. 

ز دست یازیدن به او بسیار بیرحم، فریبکار و مردم آزار بود و ا

و منافع شخصی خویش دریغ  هاخواستههیچ عملی برای تأمین 

 و اِبائی نداشت. دیورزینم

برادر کوچکتر بر عکس برادر دیگر بسیار مهربان و مردم دوست 

بود. او در رفتارش با دیگران بجز کمک و همراهی نیتی نداشت. 

و چندین فرزند . اکردیمرا اداره  یارانهیفقبرادر کوچکتر زندگی 

قد و نیم قد داشت. امرار معاش بر زندگی برادر کوچکتر بسیار 

به ندرت غذا و حتی نان کافی  اشخانوادهآنچنانکه  آوردیمفشار 

 برای خوردن داشتند.

روزگار همچنان سر ناسازگاری داشت، به حدّی که سرانجام یک 

ور جبروز هیچ چیزی در خانه برادر کوچکتر یافت نشد. پس او م

گردید که برای درخواست کمک و مساعدت راهی خانه برادر 

بزرگترش شود. او قصد داشت، از برادرش چند قرص نان به 

 را موقتاً سیر کند. اشخانوادهعاریت بستاند و شکم 

برادر کوچکتر با این قصد مدتی را پشت درب خانه برادر 

نّت و افاده مثروتمندش به انتظار نشست تا اینکه برادر بزرگتر با 

پذیرفت. برادر ثروتمند با دیدن  اشخانهبسیار وی را دَم درب 

برادر فقیر وی را فردی ولگرد و گدا صفت نامید سپس در کمال 

را با شدت تمام بر روی برادر کوچکتر  اشخانهتعجّب درب 

 بَست.

مرد فقیر بعد از این برخورد بیرحمانه و غیر منصفانه، هیچ 

 برگردد و با زن و اشخانهینکه با دست خالی به برای ا یابهانه

روبرو شود، در آستین نداشت. با همه این  اشگرسنهبچّه های 

احواالت گرسنگی مفرط، پوشاک اندک و لرزش ناشی از سرمای 

، تا پاهای مرد فقیر قادر به دندیگردیمشدید شامگاهی باعث 

 نباشند. اشدرماندهحمل بدن نحیف، خسته و 

تا مثل  شدینمان قلب رئوف مرد فقیر بهیچوجه راضی این زم

در خانه  اشگرسنههمیشه با دستان خالی به نزد فرزندان 

کوچک و محقر بر گردد لذا با قلبی آکنده از غم و اندوه و در 

انبوه کوهستانی گام  یهاجنگلکمال ناامیدی به سمت 

 برداشت.

گل انبوه مرد بیچاره برای جستجوی غذا به هر گوشه از جن

سرکشی کرد. او از تمامی تجارب خویش بهره گرفت امّا بجز 

وحشی که بر  یهادانهجنگلی و اندکی  یهاوهیممقدار کمی 

روی زمین ریخته بودند، چیزی برای خوردن نیافت. او مجبور 

شد که برای سیر کردن شکم خود به خوردن آنچه از جنگل 

وحشی آنچنان  یهاانهدجمع آوری کرده بود، اکتفا نماید امّا 

را  شیهادندانسفت و سخت بودند، که بخش هائی از لبه 

 را به شکل کنگره دار در آوردند. هاآنشکستند و 

خودش  تواندیمکه چگونه  دانستینممرد بیچاره با آغاز شب 

را گرم نگهدارد، تا از سوز و سرمای مرطوب جنگل انبوه یخ نزند 

ن سالم بدر ببرد. باد سرد که از و تا فرارسیدن طلیعه صبح جا

، همچون شالق بر بدن نحیف و دیوزیمشمالی  یهانیسرزم

و تن رنجور او را بیشتر و بیشتر  نواختندیمنیمه لخت وی ضربه 

 .آزردندیم

 پناه ببرم؟ توانمیممرد فقیر با خود اندیشید: اینک به کجا 

ه از فادکوچک و بسیار محقر با است یاکلبهآیا بهتر نیست، 

 خشک درختان جنگلی برای خویش بسازم؟ یهاشاخه

برادر  آتشی بیفروزم. توانمیممن در اینجا نه غذائی دارم و نه 

ا، خدای رانده است. اشخانهثروتمندم نیز مرا با بیرحمی از درب 

 خداوندگارا، کمکی بنما و راهی بر من حقیر بگشا.

خاطر آورد که پیش ان به اگهمرد فقیر در همین وضعیت ناجور ن

از این از برخی مردمان کهنسال شنیده است، که در باالی کوه 
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ه ، که همواراندافروختهبلورین از دیرباز آتشی  یاقلهو بر فراز 

 .گرددینمو هیچگاه خاموش  سوزدیم

مرد بیچاره با خودش گفت: باید بر ستیغ کوه بروم و آتش ابدی 

 ندکی بیاسایم و خودم را گرم کنم.ا توانمیمرا بیابم. من در آنجا 

پس آنگاه مرد فقیر شروع به باال رفتن از کوه بلند نمود. او 

تا اینکه به  رفتیمهمچنان با تمام توانش از سراشیبی کوه باال 

نوک قله رسید. او بسیار شگفت زده شد زمانیکه دوازده مرد 

د آتشی عظیم بر روی قطعاتی از اگرعجیب را دید که بر گرد

. او لحظاتی برجایش ایستاد و با حیرت به آنان اندنشستهسنگ 

نگریست امّا اندکی پس از آن به خودش نهیب زد. براستی من 

چه چیزی برای از دست دادن دارم؟ پس چرا باید از آنان 

 بترسم؟ خدا با من است. هر چه باداباد.

آتش  ۀتودمرد فقیر با گفتن این کلمات جرأت یافت و به سمت 

، گفت: کردیمم برداشت. مرد بیچاره درحالیکه مرتباً تعظیم گا

ای مردان نیک سیرت لطفاً بر پریشانی و تنگدستی من رحم 

هستم که هیچکس حتی برادر  یاچارهیبکنید. من مردی فقیر و 

. من از بنیه مالی داردینمثروتمندم عنایتی نسبت به من روا 

آیا  . پسامبهرهبی  امخانهبرای تهیّه یک آتش کوچک نیز برای 

 تا در کنار این آتش بزرگ اندکی گرم شوم؟ دیدهیماجازه 

تمامی دوازده مرد عجیب مهربانانه به مرد فقیر نگریستند. 

سرانجام یکی از آنان گفت: پسرم، بیائید و در کنار ما بنشینید 

 و خودتان را کامالً گرم کنید.

 ش رفت و در آنجا برمرد فقیر با تعارفی که شنید، به کنار آت

آتش  یهاشعلهروی قطعه سنگی نشست تا خود را با حرارت 

 گرم نماید.

مرد فقیر با آنکه در مجاورت آن افراد نشسته بود امّا یارای حرف 

 زدن نداشت لذا ساکت و آرام برجا ماند.

آنکه هر یک از دوازده  ساختیمآنچه بیشتر مرد فقیر را متحیّر 

یمسنگی خود را با فرد کناری تعویض  یهایصندلمرد عجیب 

آنچنانکه انگار در یک خط منحنی در کنار آتش عبور  نمودند

 .گردندیمو در نهایت به جای اولیه خودشان بر  کنندیم

هنگامی که مرد فقیر اندکی بیشتر خود را به کنار آتش عظیم 

از سایرین بود و  ترمسنکشاند، مردی از میان آن اشخاص که 

لند سفید رنگ و سری نسبتاً طاس داشت، از کنار آتش ریش ب

برخاست و به مرد فقیر گفت: ای مرد، بیهوده عمر و زندگی 

خودت را در اینجا به هدر ندهید و هر چه زودتر به کلبه خودتان 

با  دیتوانیمبرگردید. شما با کار و تالش صادقانه و شرافتمندانه 

انید. اینک مقداری از سربلندی زندگی نمائید و روزگار بگذر

نیمسوز کنار آتش را تا آنجا که در توان دارید، برای  یهازغال

 خودتان بردارید و به خانه ببرید زیرا ما بیش از نیازمان داریم.

 او پس از گفتن این جمالت بر جای پیشین خود باز گشت.

مرد فقیر با کمک مردان عجیبی که در آنجا حضور داشتند، 

در اندک مدتی کیسه را پُر از  هاآنفراهم نمود.  کیسه بزرگی را

مرد  یهاشانهنیمسوز نمودند و متفقًا آن را بر روی  یهازغال

 فقیر نهادند.

مردان نیک سیرت مجدداً به مرد فقیر توصیه کردند که هر چه 

 بر گردد. اشخانهسریعتر به 

مرد فقیر با نهایت فروتنی از آن دوازده مرد نیک سیرت تشکر 

یمنمود و بالفاصله آنجا را ترک کرد. او درحالیکه طی طریق 

 نیمسوز داخل یهازغال، بسیار در شگفت مانده بود که چرا کرد

 ؟سوزانندینماو را  یهاشانهکیسه هیچگونه گرمائی ندارند و 

 یهازغالاو همچنین حیران مانده بود که چرا کیسه مملو از 

 ذ وزن ندارند؟نیمسوز حتی به اندازه یک سبد کاغ

بهرحال مرد فقیر از اینکه اجازه یافته بود تا در کنار آتش گرم 

لذا مستقیماً به سمت خانه رفت،  نمودیمشود، بسیار شاکر 

 یهازغالدرب خانه را باز کرد و وارد آن شد. او بالفاصله کیسه 

نیمسوز را بر زمین نهاد و گره آن را گشود. تعجب وی این زمان 

رجه خویش رسید زیرا هر آنچه را که به عنوان زغال به نهایت د

ان تبدیل به اگهنیمسوز با خودش حمل نموده بود، اینک به ن

 طال شده بودند. یهاسکه

مرد فقیر از شادی داشتن آن همه سکه طال در پوست خویش 

. او از صمیم قلب سپاسگزار مردانی بود که به او در دیگنجینم

ده بودند لذا برایشان دعا و ثنا برآوردن نیازهایش کمک کر

 خواند.

برادر کوچک در اندک زمانی به فردی متموّل و معروف تبدیل 

هر آنچه الزم داشته باشد، برای خود و  توانستیمشد. او 

 فراهم نماید. اشخانواده

برادر کوچک یک روز بسیار کنجکاو شد، که دقیقاً از میزان 

در آورد. او هرچه تالش  طالهائی که به همراه آورده بود، سر

را شمرد اّما نتوانست  شیهاسکهکرد و با اینکه بارها و بارها 

 میزان درست آنها را بدست آورد.

طال، برادر کوچکتر را بسیار آزار  یهاسکهمسئله ندانستن مقدار 

لذا تصمیم گرفت که همسرش را به خانه برادر بزرگش  دادیم

گیری را به عاریه بستاند. همسر بفرستند و از او پیمانه اندازه 

مرد زمانی به خانه برادر بزرگتر رسید که او در بهترین وضعیت 

روحی قرار داشت لذا همسر برادرش را بفوریت پذیرفت و با او 

 در داخل منزلش مالقات نمود.

برادر بزرگتر وقتی تقاضای همسر برادر کوچکتر را در مورد 

یمید درحالیکه ریشخند قرض گرفتن پیمانه اندازه گیری شن
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یمچون شما  یاچارهیب، گفت: پیمانه اندازه گیری به چه کار افراد زد

 ؟دیآ

پیش  هامدتزن در پاسخ گفت: برادر شوهر عزیزم، همسایه ما از 

و اینک بدهکاری خویش را باز آورده  مقداری گندم به ما بدهکار بود

د همسایه با آنچه مر یهاگندماز برابری  خواهدیماست لذا شوهرم 

 بدهکار بوده است، مطمئن گردد.

برادر ثروتمند از شنیدن توضیحات زن برادرش در شگفت ماند زیرا 

چیزی برای قرض دادن به کسی داشته  توانستیمبرادرش چگونه 

باشد درحالیکه اندکی قبل برای گرفتن یک قرص نان به درب خانه 

ن شدیداً به برادر کوچکترش ظنی او آمده بود. برادر بزرگتر با این افکار

گردید لذا درصدد چاره جوئی برآمد. او ابتدا مقداری چربی به داخل 

 پیمانه اندازه گیری مالید سپس آن را به زن برادرش قرض داد.

حیله مکّارانه برادر ثروتمند کامالً موفقیت آمیز 

بود زیرا او پس از بازگردانیده شدن پیمانه اندازه 

داخل آن دریافت که شک و ظن  گیری و وارسی

او بی دلیل نبوده است. بدین ترتیب برادر بزرگتر 

بسیار  ۀقطعبا کمال تعجب متوجّه شد که 

پیمانه اندازه  ۀشدچرب  ۀواریدکوچکی از طال به 

 گیری چسبیده است.

شک و گمان برادر بزرگتر بیش از پیش افزایش 

ن اندیشه بود که مبادا یافت و کنجکاوی امانش را بریده بود. او در ای

برادرش بواسطه نیاز شدید مالی به گروه رهزنان مسلح ملحق شده 

باشد. از اینرو با شتاب به کلبه برادر کوچکتر رفت و او را تهدید کرد 

مرا از چگونگی بدست آوردن طالها آگاه نسازید، بفوریت  اگرکه 

 مأموران حکومتی را از این موضوع مطلع خواهم ساخت.

فقیر از اخالق و رفتار ناپسند برادر بزرگترش بسیار رنجیده خاطر مرد 

شد. او همواره از خشم و عصبانیت برادر بزرگتر بسیار وحشت داشت 

لذا داستان سفر خود را به کوههای بلند و قله بلورین بطور کامل و 

 بدون کم و کاست برای وی تعریف کرد.

ت فراوانی بود، از مشاهده برادر بزرگتر باوجودیکه صاحب ثروت و مِکن

طالی برادر کوچکتر دچار رشک و حسد بی حدّی گردید.  یهاسکه

 ۀاداستفناراحتی وی زمانی به اوج خود رسید که فهمید برادرش در اثر 

درست و بخردانه از ثروتش روز به روز دارای قدر و اعتبار بیشتری 

 .گرددیمبین بزرگان و سران کشور 

آنچنان گرفتار حسدورزی و بخالت شد، که  برادر بزرگتر عاقبت

تصمیم گرفت تا برای افزایش ثروتش به کوههای بلند و قله بلورین 

برود. او با خودش اندیشید: من باید ثروتی بیش از برادر کوچکترم 

 بدست آورم تا قدر و منزلت باالتری در اجتماع داشته باشم.

 داری آذوقه به سمتبرادر بزرگتر با این تصمیم پس از برداشتن مق

کوههای بلند و سر به فلک کشیده رهسپار گردید. او پس از رسیدن 

به کوه بلند بیدرنگ به سمت قله بلورین عازم گردید و توانست در 

اندک مدتی به توده عظیم آتش ابدی نزدیک گردد و دوازده مرد 

 سنگی بیابد. یهایصندلد آن بر روی اگرعجیب را در گرد

خود را به آن جمع عجیب کامالً نزدیک کرد و گفت: ای  برادر بزرگتر

تا در  دیدهیممردان بزرگوار، من خواهشی از شما دارم. آیا اجازه 

ندکی را ا امسرمازدهکنار این آتش عظیم اندکی بیاسایم و تن خسته و 

گرم نمایم؟ شما بزرگواران بخوبی توجه دارید که هوای کوهستان 

و من مردی فقیر و بی خانمان هستم که  بسیار سرد و سوزنده است

 .امآوردهبه اینجا پناه 

یکی از دوازده مرد عجیب پاسخ داد: پسرم، ساعت تولدت بسیار 

میمون و مبارک بوده است لذا بخت مناسب به شما کمک نمود، تا 

مال و مکنت زیادی بدست آورید. شما اینک براستی مرد ثروتمندی 

، تا از آنچه در اختیار دارید، گذاردینمشما  هستید امّا بُخل و خِساست

که در طی زندگی در  یانابخردانهبخوبی بهره گیرید. خصوصیات 

، اینک به شما این جرأت و جسارت را داده است، که دیاگرفتهپیش 

به آسانی به ما دروغ بگوئید و ریاکارانه تقاضای 

کمک نمائید. شما مطمئن باشید که چنین 

ندی باعث عقوبت و مجازات رفتارهای ناپس

 بسزائی خواهند شد.

برادر بزرگتر با شنیدن چنین سخنانی بسیار 

شگفت زده شد و هراس تمامی وجودش را فرا 

گرفت لذا کامالً ساکت و آرام ماند و یارای 

 سخن گفتن نیافت.

این زمان دوازده مرد عجیب جاهای خویش را به ترتیب با یکدیگر 

 م مجدداً به جای اولیه خویش بازگشتند.تعویض نمودند و هر کدا

بود و ریش سفیدی محاسنش را  ترمسنان مردی که از دیگران اگهن

پوشانده بود، از جایش برخاست و با ترشروئی به برادر ثروتمند گفت: 

وای بر شما که موجودی خودخواه و زیاده طلب هستید درحالیکه 

باید بدانید که برادر کوچکترتان مردی صادق و شرافتمند است. 

همگی ما برای برادرتان دعای خیر خواندیم تا او خوشبخت و 

سعادتمند گردد امّا در مورد شما که فردی نابخرد، طمّاع و بدون 

ترحّم هستید، هیچگاه نخواهید توانست از انتقام عادالنه ما مجریان 

با ادای این سخنان، تمامی دوازده مرد عجیب از جا  عدالت بگریزید.

ابتدا مرد نگون بخت را دستگیر کردند و هر کدام  هاآنخاستند. بر

ضرباتی چند بر وی وارد ساختند. مرد بیچاره از دست یکنفر به سمت 

سپس او را به نفر  نمودیمو ضرباتی دریافت  شدیمفرد بعدی پرت 

تا به سزایش برسد. این ماجرا آنقدر ادامه یافت تا  سپردندیمبعدتر 

فرد از دوازده مرد عجیب افتاد و پیر  نیترمسنه دست مرد بیچاره ب

 مرد نیز مرد ثروتمند زیاده خواه را به درون خرمن آتش ابدی انداخت.

و ماهها از این ماجرا گذشتند امّا مرد ثروتمند طماع  هاهفتهروزها، 

باز نگشت و هیچکس نیز تاکنون از سرنوشت وی  اشخانههیچگاه به 

وضوع بین ما به عنوان اسرار باقی خواهد ماند مطلع نگردید. این م

زیرا ما ظن آن داریم که برادر کوچکتر احتماالً از عاقبت کارهای زشت 

از  یاعاقالنهبرادرش باخبر گردیده بود امّا تمامی ماجرا را بنحو 

بار ". او آنقدر عاقل و بصیر بود که بفهمد؛ داشتیمدیگران مکتوم 

 ■. "نخواهد رسید کج هیچگاه به منزل مقصود

شک و گمان برادر بزرگتر بیش از پیش 

افزایش یافت و کنجکاوی امانش را بریده 

بود. او در این اندیشه بود که مبادا برادرش 

بواسطه نیاز شدید مالی به گروه رهزنان 

 لحق شده باشد.مسلح م
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 «؟داستان به چه معناست»مقاله  ترجمه 
 «محمد عابدی»مترجم ؛ «الگیس بودریس»نویسنده  
 

 یدباش نویسندگانی آن از شما چه .نیست داستان خطی، نسخه

 "کشف" آن صفحات کردن تایپ حین در را داستان که

 از پیش را داستان جزئیات بیشتر که نوعی از چه و کنید،می

 هیچ که باشید داشته یاد به داند،می کلیدصفحه روی بر تننشس

 ایوسیله تنها خطی نسخه .نیست مقدس کاغذ روی بر چیز

 .است خواننده ذهن در هدفمند وقایع سری یک ساختن برای

 به باید چاپی نسخه روی چیز همه .است شما هدف دوم مورد

 چهی ،باشد زاید نباید چاپی نسخه در چیز هیچ کند، کمک آن

 ن،ای که زمانی تا .کند گیج را آن نباید چیز

 تمامش بعد و بیاورد وجود به را شما داستان

 .کنید

 ئیاتجز بیشتر .نیست خواندن عکس نوشتن،

 در هک جالبی انحراف و قضاوتی تفسیر غنی،

 توسط برید،می لذت آن از مطالعه فرآیند

 تجربیات از استفاده با و شما خود ذهن

 اننش خواننده به .شودمی نیأمت زندگیتان،

 دهید اجازه است، الزم حوادث درک برای چیزی چه دهید

 و نودبش شود گفته هاشخصیت بین باید را آنچه فقط خواننده

 که یوقت مثل درست را بقیه تا باشید داشته اعتماد خواننده به

 .نماید نیتأم مطالعه کنید، شما

 و لیهاو نویسپیش هایتردید تمام .بگویید را داستانتان فقط

 بود هنوشتدست به بخشیدن سرعت برای شما وسیله که طنزی

 تا دهدمی اجازه خواننده به که را ایکلمه هر .کنید ویرایش را

 ستدو کاری هر .کنید حذف بسازد را دیگری داستان اشتباه به

 همه هک باشید مطمئن فقط .بدهید انجام توانیدمی باشید داشته

 قطع را آن طوری سپس .جاهاست همین جایی یک داستانتان

 پول هب ناشر به کلمه کلمه هر بابت شدید مجبور انگار که کنید

 از ساختار یک یا و کوتاه داستان یک یا داستان هر .بدهید

 را خودش داستان اصلی، شخصیت هر .است کوتاه هایداستان

 همه .کندمی قطع را دیگر هایشخصیت هایداستان و دارد

 به ازنی و شوند داده نشان کامل طور به که ندارند نیاز هاداستان

 ندباش داشته وجود شما ذهن در باید اما ندارند، بیشتر توضیح

 یریدرگ و باشند داشته انگیزه مداوم طور به هاشخصیت تمام تا

 بنابراین، .باشد مهم و منسجم خواننده برای یکدیگر با هاآن

 ننوشت برای اساسی چیست، وتاهک داستان یک که این درک

 .است ماهرانه داستان

 :دارد وجود کامل کوتاه داستان یک برای بخش هفت

 آغاز او با کوتاه داستان که اصلی؛ کسی شخصیت یک (1)

 هایعادت که باشد داشته هاییویژگی باید فرد این .شودمی

 را مختلفی مهم ضعف و قوت نقاط و هستند مشاهدهقابل

 .کنندمی منعکس

 ریدیگ چیز هر نیز و فیزیکی، محیط و روز زمینه؛ زمان یک (2)

 جهان در شخص این جایگاه و نام از اطمینان برای خواننده که

 خواننده نویسید،می را مطلب این که همانطور .دارد نیاز آن به

 از برخی دیدن به شروع باید نیز

 درک شخصیت که کند هاییویژگی

 .تندهس که مهم کندنمی

 شخص این که مشکلی ترینمهم (3)

 تنها مرحله، این در .باشد داشته تواندمی

 است ممکن او و شودمی گفته کلی طور به

 را او امر این که جانبههمه تعهد میزان به

 او: نبرد پی داد، خواهد سوق آن سمت به

 دبای یا بدهد، دست از را شغلش نباید یا بکشد، را اژدها باید

 جزئیات یابد،می ادامه داستان که همانطور .دهد انجام را کاری

 "آنتاگونیست" یک ها،داستان از بسیاری در .شد خواهند پدیدار

 که کسی) اول شخصیت به یا کندمی مقاومت که دارد وجود

 به آنتاگونیست .کندمی حمله( شودمی نامیده "پروتاگونیست"

 .اندروتاگونیست برسپ ذهن به را مسئله که کندمی عمل ایگونه

 هر خواهدمی دارد؛ او انگیزه اندازه همان به نیز آنتاگونیست

 هاآن .بیاورد باید بدست آورد، بدست اصلی شخصیت آنچه را

 مبارزه .گذارندمی میان در هم با طرف دو از را مشکل واقع در

 و کاردانی مورد در و مشکل، این مورد در بیشتر افشای با هاآن

 .بود خواهد همراه هاآن فداکاری

 شانن خواننده به را فوق چیز سه بار نخستین برای که هنگامی

 قسمت هیچ در .شده است کامل داستان "آغاز" دهید،می

 ایجاد تازگی به که "قوانینی" توانیدنمی شما داستان، از دیگری

 "باطل" را داستان بکنید، را کار این اگر .کنید نقض را ایدکرده

 داستان ابتدای با است ممکن نوشتهدست ابتدای: نکته .کنیدمی

 که یرندگمی یاد ترباتجربه نویسندگان .نباشد یا باشد سانیک

 هایوشر به را عناصر یا کنند، بیان اشتباه را داستان یک چگونه

 ممکن .نندک ایجاد را ریتأث ترینبیش تا کنند ترکیب هم با دیگر

 واقعی آغاز خواننده اوقات، گاهی و باشد، خوب بسیار است

 تربیش .نیست خواندن عکس نوشتن،
 و قضاوتی تفسیر غنی، جزئیات
 زا مطالعه فرآیند در که جالبی انحراف

 خود ذهن توسط برید،می لذت آن
 تجربیات از استفاده با و شما

 .شودمی نیتأم زندگیتان،
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 ممکن .بیندنمی (چاپی نسخه یا) نوشتهدست پایان تا را داستان

 تهنوشدست استادانه قدر آن توانیدمی شما که باشد این است

 مهکل واقعی معنای به هرگز داستان از برخی که بسازید را خود

 هایقسمت خواننده که شودمی باعث اما نشود، ظاهر صفحه در

 پرتو در که همانطور را خود زندگی تجربه "رفته دست زا"

 .دهد ارائه شود،می دیده نویسیدمی که کلماتی

 لقب تا شوند ایجاد باید عنصر هفت هر هنری، هر با حال،بااین

 ظاهر خواننده ذهن در باشد، بخشرضایت داستان اینکه از

 نوشتهدست رویدادهای سادگی به توانیدمی قطعاً شما شوند؛ و

 بدون 7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ترتیب در را خود

 تنظیم خوبی به جابجایی یا "شکاف" هیچ

 یزن نویسندگان ترینپیچیده حتی .کنید

 دهندمی انجام روش این به را کار این معموالً

 ترجیح را آن خوانندگان از بسیاری و

 .دهندمی

 در شما آنچه که باشید داشته خاطر به اما

 دهد،می رخ که کجا هر در دهید،می نشان خود نندهخوا به آغاز

 خر آن در داستان که جهانی یعنی کند،می تثبیت را قوانین

 دم ابتدا در کاراکترها جهان آن در اگر مثال، عنوان به .دهدمی

 تفنگ کی دارند نیاز وقتی بعداً توانندنمی باشند، نداشته برنده

 هجوان را هاآن انیاگهن طور به بکشند، بیرون حریف دست از را

 .کندمی باطل را داستان این .بزنند

 و هوشمندانه تالشی اصلی شخصیت اینجا میانه. در آغاز (4)

 صلیا شخصیت آنچه براساس مشکل این حل برای نکردنی باور

 انجام داند،می خودش منابع و موقعیت مورد در کندمی فکر

 .دهدمی

 لمشک این .خوردمی کستپروتاگونیست ش تالش اولین (5)

 منطقی درک در که دهدمی نشان را بیشتری هایپیچیدگی

 و ندک پافشاری که شودمی تحریک اصلی شخصیت هستند؛ اما

 و کندمی تالش بارها و بارها او .کند تکیه بیشتر خود منابع بر

 ایگونه به را آن جزئیات مشکل بار هر و خورد،می شکست

 .یردگ کار به ترسریع و ترعمیق را خود بعمنا که سازدمی آشکار

 روی را چیز همه اما کند کمک تواندنمی شخصیت این حاال

 و لفظی لحاظ از چه خوردن،شکست چون دهد،می قرار حلراه

 هر مشکل و شخصیت .میان برود از باید معنوی، لحاظ از چه

 متوجه شخصیت است ممکن هرچند هستند، رشد حال در دو

 .نشود عموضو این

 املک فاجعه یک به شدن تبدیل حال در مشکل کههنگامی (6)

 پیروزی، برای .رسدمی مرگ یا پیروزی به نفس آخرین است،

 هاینک از نظرصرف قدیمی هایویژگی برخی از باید شخصیت

 دتاکی جدید هایویژگی بر و کند دوری هستند، ارزشمند چقدر

 .ندرسیدمی نظر به مطلوبنا چقدر ابتدا در که نیست مهم ورزد،

 چیزی یا شکند،می چیزی .بیفتد است ممکن اتفاق آخرین

 گدل سگی به شرور فرد اکشن، داستان یک در .کندمی رسوب

 با هک شودمی متوجه اناگهن داستان پروتاگونیست که زندمی

 بیشتر، "ادبی" داستان یک در .است جهان در چیز ترینارزش

 رستد لحظه به نگاهی یا درست کلمه قاً یدق تواندمی "زنیپس"

 هاویژگی رود؛ اینمی بین از شخصیت خود ایده ان،اگهن .باشد

 همزمان طور به شخصیت .گیرندمی قرار جدید الگوی یک در

 از جدیدی دیدگاه اوج، فیزیکی عمل با

 قدیمی عمل از که دهدمی نشان را جهان

 .کرده است رشد

 معتبر باید یدگاهد این اینجا پایان. در (7)

 واقعی برنده دیدگاه یک این اگر .باشد

 گرفتن با معادل فیزیکی عمل اگر باشد،

 ۀزیجا شدن برنده یا باشد، مرگ ستاره

Garden Club، یک مدال گرفتن به شبیه چیزی یا کسی 

ته رف بین از شخصیت عوض، در اگر .باشد شخصیت به قهرمان

 که دهد نشان دهخوانن به باید چیزی یا نفر یک است،

 داشته این امر را دوست چه است، بوده قهرمان آنتاگونیست

 ردف یک باید "فرد" این صورت، هر در .باشد نداشته چه باشد

 مجموعه که شود متقاعد باید خواننده زیرا باشد، اعتمادقابل

رسیده  دارمعنی هدف یک به واقعاً  قبلی، خطاهای و هاآزمایش

 .است

 ایحادثه هر .یابدمی ادامه داستان سراسر در راعتبا واقع، در

 هر اشد،ب پیوسته واقعیت به شدهتعیین قوانین با مطابق باید

 سیرتف داشتن برای آن به ندادن اجازه با یا باید شده ادعا رویداد

 حالتی اب کردن صحبت یا و معتبر تصویر یک داشتن با یا و مبهم

 ایهداستان .شود بانیپشتی خود، واقعیت به مطلق اعتقاد از

 ظاهری اعتبار عدم و ظاهری اعتبار در ویژه به رسمی کارآگاهی

  .هستند خوب

 .است خانه و انسان قتل هایداستان همان اصل در این واقع، در

 اعتبار کار نحوه از کارشناسی درک با شما به هاآن مطالعه

 ایماهرانه طور به توانمی آن از .داد خواهد پاسخ بخشی

 ای برد، کار به کافی طریقی به باید را آن کرد؛ اما استفاده

 .کند باور را شما داستان تواندنمی خواننده

 نای که امیدوارم دهید، ادامه داستان نوشتن به دارید قصد اگر

 مراجعه هاآن به باریک وقت چند هر و کرده ذخیره را پیشنهادها

 موفق .دهید وسعهت تمرین طریق از را خود هایمهارت و کنید

 ■ باشید.

 تالشی اصلی شخصیت اینجا در
 حل برای نکردنی باور و هوشمندانه

 شخصیت آنچه براساس مشکل این
 و موقعیت مورد در کندمی فکر اصلی
 .دهدمی انجام داند،می خودش منابع
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 «موش»داستان  
«علی مالیجردی»مترجم ؛ «ممتاز مفتی»نویسنده  
 

ا یپنجاب هند( به دنباتاال )در  1905به سال  یممتاز مفت

ش را به خدمت در وزارت آمو یاز زندگ یادیآمد، قسمت ز
ات زود یادب یایرد. او در دنک یستان سپرکو پرورش پا

مستمرش عنوان پدر  یهانوشتهخاطر به  شناخته شد و
ستان را به دست آورد. اثار او شامل کپا یات داستانیادب

 ش نامهیوتاه، رمان، سفرنامه و نماکن جلد داستان یچند
 است.

یم یو دنج و راحت با هم زندگ یکآن اتاق ش یدو نفر ما تو

 ییگو میکردیم یین به شدت احساس تنهایاما با وجود ا میکرد

یم یجدا از هم زندگ اگر. میکنیم یدور از هم زندگهر دو 

قت، ی. در حقمیکردینم یین همه احساس تنهاید ایشا میکرد

ده رکاز هم سوا  کامالً ه ما را کن ما چنان فاصله افتاده بود یما ب

ن چهل ساله را یچه ااگرزار شده بود و من از او، یبود. او از من ب

 م.یرده بودک یبا هم زندگ

ز قت، ایدر حق -میگر عالقه مند بودیش ما به همدیل پچهل سا

ا گر ریبدون همد یم. طاقت زندگیگر بودیسر تا پا عاشق همد

 راگه کن یر اکما داشت. ف یم مرگ را براکح ییم؛ جداینداشت

او  ی. از سوکردیمشه من را نگران یهم من او را نداشته باشم

وند نداده بود یهم پ اح بهکما را ن اگره ک دهیترسیمن یز از این

ت ز درسیار ما شده بود، همه چیش تباه بود. اما بخت یل زندگک

ون ما چ یبرا یم. زندگیش رفته بود و ما زن و شوهر شده بودیپ

 مان یمتاهل ین سال زندگیننده شده بود. اولکره یخ یاجرقه

 یم. من برایگر را دوست داشتیوانه وار همدیبا بهت گذشت، د

 من. یز برایو او ن کردمیم یاو زندگ

ه من کبرد  یم پکم کافتاد. به مرور گذشت زمان او  یبعد اتفاق

ه کدم یج فهمی. و من هم به تدرکردهیمر که او فکستم ین یآن

م با ه هاوقتما اغلب  ستند.یاو قابل تحمل ن یهاعادتاز  یبعض

م و بعد به یردکبا هم جرو بحث  هاسال. میکردیممشاجره 

 گر.یاز همد ییب جویم به عیردکه شروع کد یرس ییجا

جرو  گر حوصلهیه ما دکو حاال... و حاال آن قدر سال گذشته 

و هم  میادادهرا از دست  مانیروینم. ما هم یبحث را هم ندار

ن ن خودمایرا ب مسائلمانم و ینیه بنشکرا  یشور و شوق جوان

ز این یو از رو میکنیم یوت خودخورکفقط در س م.ینکحل 

 و من هم کندیم. او من را تحمل میکنیمرا تحمل  گریهم د

 یادهیفابه نظر او مخ من خراب شده و  شومیمالش یخ یب

گر، من یباشم. از طرف د یه منطقکند که من را وادار کندارد  

زحمت  اصالًه من کندارد  یمغز اصالًه او کن یاد آوردن ایبا به 

 شم.کردن او را بکبازخواست 

گر جدا یاما در واقع از هم د میکردیم یما با هم زندگ ظاهراً

 یرا سپر یآرام یدر روستا زندگ مانیاجداداط یم. در حیبود

 .میکردیم

نم که بتوانم او را مشغول ک دیرسینمبه ذهنم  یزیچ چیمن ه

الم شود. که با من هم ک دادینم یتیاهم اصالًو در عوض او هم 

 با هم رد و بدل یاکلمهه روزانه چند کن نبود ین مانع ایالبته ا

ب یو او داشت س زدمیمشم را یه من داشتم رک یم. وقتینکن

یمو  گرفتیمش را به طرف من یچاقو کندیمپوست  ینیزم

غ یمن هم ت« نم؟کبادنجان هم اضافه  یارکتو خورش » :دیپرس

« ز.یآره، بر» :گفتمیم گرفتمیمرا به طرف او  امیتراشش یر

زها را بدون ی. او چمیزدیممائ و اشاره حرف یاوقات با ا شتریب

یمار را کمن هم همان  دادیمح یم توضیلمات براکار بردن کب

 لمات داشته باشم.کبه  یازیه نکن یبدون ا کردم

 ندر پسرمانکرا با اس یم تا چند روزیآمد یراچکه به ک یاز زمان

 یرفت. او بر رو نیاز ب کالًارتباط  یاز به برقراریم نیبگذران

، من شدیمره یخ رونینشست و از پنجره به ب یتختش آرام م

ر پنجره یدر ز هانیماشو آمد و شد  نشستمیم یصندل یبر رو

 ه چقدر آرام و راحت بود!ک. به کردمیمرانگاه 

ن ی. امیکردیم یدر روستا زندگ اطمانیحن ما در یقبل از ا

ر نشده یه تعمکبود  هاسالوه بود اما کاط و عمارت آن باشیح

ده رکندر تقاضا کن بار از اسیبود و در حال اضمحالل بود. چند

ان دادن سر کشه از آن با تیند اما او همکر یبودم تا آن را تعم

 طفره رفته بود.

را در روستا  یوتاهکپسر ماست و تنها مدت  کندر تکاس

 شهر در دانشگاه مشغول بود در ه او درک یگذرانده است. وقت

 رده بود.کدا یپ یارمندکشغل  یکبعد  ماندیمخوابگاه دانشگاه 

ه همسرش را کم ین را هم بگویهمسرش هم اهل شهر بود ا

رده بود همسرش هم با پدر و کبدون مشورت با ما انتخاب 

 یراچکندر و همسرش در کرده بود. اسکار را کن یمادرش هم

اشق ه نداشتند عک. بچه کردندیم یزندگ یفرنگ کبه سب

 گر بودند.یهمد

ن یعمارت هنوز سالم بودند و ما در ا یقسمت غرب یهااتاق

 داشت یوتاهک. عمارت از روستا فاصله میکردیم یقسمت زندگ
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ارد از عمارت یم. به فاصله پنجاه یمردم بود یاهویو ما دور از ه 

 دهیه از پنجره ما به وضوح دکمقبره امام زاده داروت قرار داشت 

 .گفتندیمت هم کمقبره را امام زاده سا نی. اشدیم

ینم یچ حرفیاتش هین امام زاده در طول حیه اک شدیمگفته 

یممائ و اشاره یرا فقط به صورت ا شیهاامیپاست. او  زده

ن ین چنیو ا هاشیدروبه  یچ اعتقادیاست. من ه رسانده

ن مقبره یا دو بار به داخل ای یکمقدس ندارم، فقط  یهاآدم

ه اسم ک امبرده یبوده است و پ یاوکنجکآن هم از سر  امرفته

ف شده یه به مرور زمان به دارووت تحرکاو داروت است  یواقع

 است.

ا ن بنا رین مقبره بود و ایا یشه متولیبه نام فاضال هم یمرد

اما هر وقت وقت  کردیم یه در شهر زندگک کردیمز یجارو و تم

. او آدم سوختیماو  یم برا. من دلزدیمن جا سر یداشت به ا

ن امام زاده بود. او بخت و یفته ایش یلیبود، خ یاسادهر یفق

به او اعتقاد  یلیوند زده بود و خین امام زاده پیاقبالش را به ا

 داشت.

من و  یزندگ یتو -ردکما وارد  یخودش را به زندگ یبعد موش

ه همه کما گذاشت  یبر زندگ یرین موش چنان تاثیهمسرم. ا

 یه تمام زندگکش آمد یه چه پک دانمینم قاً یدقز وارونه شد. یچ

نبودم و همسرم هم  یگر آن من واقعیر و رو شد. من دیما ز

 ش نبود.یخود واقع

، موش هنوز ذهن کردیم ینین موش هنوز بر ذهن ما سنگیا

ندر در صحنه ظاهر شد و ما را با که اسکرده بود کما را مشغول 

 .آورد یراچکخودش به 

هوا باندر، منگو  -میرفتیم یراچکدن مناظر یاول را به د یروزها

چ یه هک ییگر، تا جاید یاز جاها یاریس و بسکدا یامرکیر، یپ

آپارتمان تر  یکدن داشته باشد نماند. ما در یه ارزش دک یجا

 تخم مرغ. یک، صاف و براق همچون پوست میماندیمز یو تم

و  رفتندیم شانیادارر اکدنبال  هاصبحندر و همسرش کاس

 یهایسرگرما نوع یشام و  یهمانیوستن به میپ یبرا هاغروب

و حرف  میماندیم، ما دو تا در خانه رفتندیمرون یگر بید

 نار.کار به کخدمت

آن اتاق، با وجود شاد و سر زنده  ییحس تنها یبعد از مدت

 ،یعمصنو یند شد. زندگیما ناخوشا یور روشن براکبودنش با د

و  ما سخت شد یز داشت اما برایهمه چ ین زندگیه اکچه اگر

ا ب یلیخ ین زندگیدست داد. ا یط به ما حس خفگیدر آن مح

 یدر روستا هم گاه کش ی. بکردیمما در روستا فرق  یزندگ

و نه  ین حس خفگی، اما نه ادادیمدست  ییبه ما حس تنها

 نی. امیان داشتکن میه در اک یسیکو ب ین حس رها شدگیا

 

 .کردیم تمانیاذداشت  ییتنها 

. کردیمدرست  یو چا پختیممن غذا  یدر روستا همسرم برا

رده که تمام کرا  ییزهایو چ رفتمیماوقات به مغازه روستا  یگاه

 د رفتنیبه پخت و پز و خر یازین یراچک. در دمیخریمم را یبود

اوت شده فت یب یلیگر خیجه، ما دو تا نسبت به همدینبود. در نت

ا یو به گذر دن نشستمیمم. تمام طول روز من جلو پنجره یبود

ه همسرم کنبردم  ی. من هرگز پکردمیمدر بزرگراه را تماشا 

 .گذراندیمروزش را چطور 

روز طبق معمول جلو پنجره نشسته بودم و جاده را تماشا  یک

تو شهر موش » :پرسدیمه او از من کدم یه شنک کردمیم

 «ست؟ین

او بر  یهاچشمه کبردم  یردم و پکبه او  ین با تعجب نگاهم

ه داشت کن یوب شده است مثل اکخیشده م یاشکن یزم یرو

 از من. نه دیپرسیم یزین چیاززم

ن یبه ا هاموشا یخت. آین رییدن اسم موش پایدل من با شن

 هاموشروستا با زحمت از دست  یرده بودند؟ توکخانه هم نفوذ 

 م.یخالص شده بود

یمخدا » ه از جاده چشم بردارم پاسخ دادم:کن یمن بدون ا

 «ن جا هم باشند.ید ایشا هاموش، داند

چ یمن ه» :گفتیمه او کدم یوت بر قرار شد. شنکس یمدت یبرا

 .«امدهیندن دور و برها یا یموش

 دم:یپرس کباشم با ش هاموشده نشدن یه من مقصر دک ییگو

ردم. کده نگاه یو به عب برگشتم «اد؟یبر م یزیاز دست من چ»

 ه سوالش را از گلدانکن یا ییخم شده بود گو یگلدان یاو بر رو

 ده بود.یپرس

را  هاآنه کن یم مثل ایها ییمن هم خم شدم به طرف دم پا

هارو  یاشکتونه  یا موش میآ» مورد خطاب قرار داده باشم.

 «نه؟کسوراخ 

 وت شد.کغرق در س یطوالن یمدت یاتاق برا

ونه ت ینه اما مکد نتونه سوراخ یشا» ره شد.یبعد او به سقف خ

خطاب به سقف  ییرا گو هاحرفن یاو ا« اد.یب یاز هر سوراخ

 زد.

ر قابل یغ یلین زن خیرد. اکمن را ناراحت  واقعاً او  یهاحرف

روستا  ه درک یساده نبود. وقت یلیدن او خیبود. فهم ینیش بیپ

و حاال از  کردیمت یاکش هاوشماو از بودن  میکردیم یزندگ

 .کردیمت یاکش هاآننبودن 

ن نوع از یروز ا یک میکردیم یه در روستا زندگک یوقت

 یکرده بودند. کصحبت ما  یان خودشان را قاطاگهجوندگان ن

 یده رویه عبکدم یاز خواب بلند شدم د یه اتفاقکشب 



 

 1399 ماه مرداد|چوکماهنامه ادبیات داستانی |صدوبیستمشماره      125

د ردم. به خوکبه او ن یرختخوابش چمپاتمه زده. من توجه 

ه با ک یند. اما وقتکب خواهدیمه دلش ک یارکگفتم بگذار هر 

 .لرزدیمدم دارد یردم دکشتر نگاهش یدقت ب

 «شده؟ یچ» دم:یاز او پرس

 «دم!یه موش دی» ه نشان از ترس بود جواب داد:ک ییاو با صدا

یمن داشتم وانمود یو با وجود ا وره در رفته بودمکه از کمن 

روستا پر از »« ؟یه چک» گفتم: سمپریمه از خودم ک کردم

دم و به یشکسرم  یلحاف را رو« ه؟یردنش چکموشه. تعجب 

 خواب رفتم.

رختخوابش  یه هنوز مثل قبل روکدم یدار شدم دیه بک یوقت

 چمپاتمه زده است.

 «؟یخوابینمچرا » دم:یاز او پرس

 «تونم بخوابم. ینم»

 «؟یتون یچرا نم»

 .«ترسمیم»

 «؟یاز چ»

 «اهموشاز »

 «نه؟کارت کخاد چیموش م»

 «ره.ید گازم بگیشا»

ه گوشتش چنان ک کردیمر کن زن محترم فیمن ا یخدا یوا

ه او را گاز کاد یموش به سراغش م یکه کخوش مزه است 

 «رد.یبگ

موش از  یکه کرا نشان داد و گفت  یروز بعد او به من سوراخ

به  یه سنگکآن سوراخ به داخل اتاق آمده است. من دنبال ت

 یرا بستم و در حال راهانردم و کدا یاندازه همان سوراخ گشتم پ

 «اد.یتونه ب یگه نمیحاال د» گفتم: کردمیمه به هوا نگاه ک

ن جاست. گوش یموشه ا» رد و گفت:کدار یاو من را موقع شب ب

 «ن!ک

جا  دران یموش یک گفتیمردم. راست کز یرا ت میهاگوشمن 

 د.یهمف شدیمش یصدا یبود. از رو

ردم آن را هم کشف کن یف زمک یرا رو یگریصبح سوراخ د

 یشتریب یهاسوراخ یخوب بستم. در هفت هشت روز بعد

موش راهش را به  یکم. اما باز هم یم و آن را بستیردکشف ک

 .کردیمدا یداخل خانه پ

گاز  یه موش براکمتوسل شدم. به او گفتم  یگریله دیبه وس

 یمک اگر. دیآیمه دنبال غذا کبل دیآینمگرفتن او به داخل خانه 

م به داخل آشپزخانه نخواهد رفت یآن بگذار یغذا در راهرو برا

 مزاحم ما نخواهد شد. هااتاقو در داخل 

 ا سه روز دور و بر خانهیدو  یرد. براکاو با حرف من موافقت 

 هاموشه کبداند  خواستیم. او زدیمو با خود حرف  زدیمقدم  

یمردم چطور کر کدوست دارند. من با خودم ف ییذاچه نوع غ

مورد  یغذا دانمینمه خودم ک یبه او مشورت بدهم در حال توانم

ن مورد یه در اکردم بهتر است کر کست. فیچ هاموشعالقه 

 نم.کار یوت اختکس

 یی. از جادیرسیمبه نظر  یروز سوم او شاد و خوشحال و راض

ر عالقه یبه پن یلیخ هاوشمه کاطالعات به دست آورده بود 

 یر دلمه شده از قالبیلون شیسه ناکی یکدارند. هر روز به اندازه 

شب آماده  یر برایند. پنکر درست یاز آن پن تا کردیمزان یآو

 بود.

طرف من آمد و با  جان زده بهیروز صبح او دوان دوان و ه یک

 ن موضوع هریبعد از ا« ر را خورده!یموش پن» گفت: یخوشحال

یمموش  یه براکبه دقت بشقاب را  رفتمیمرون یوقت من ب

 یشب اگرا پر. یاست  یا خالیه آک کردمیمامتحان  میگذاشت

گاز زدن  یتا صدا کردمیمبه دقت گوش  شدمیمدار یب یاتفاق

 ر را بشنوم.یموش بر پن

ز ا کیحا یده با نگاهیروز صبح عب یکبعد،  یاهفتهدو  یک

 «امده!ین یچ موشیاصاله» د و گفت:وارد اتاق ش یشرمندگ

باشم  یکاو شر یدر ناراحت کردمیم یه سعک یمن در حال

 «امده؟یچرا ن»« امده؟ین یچ موشیه یگفت» دم:یپرس

 «ابه.بشق یه نان دست نخورده توکر و تیه پنکاون ت» او گفت:

یم کداشت به بشقاب نو کیمن به داخل راهرو رفتم. گنجش 

 یره غذادا که گنجشین، کنگاه » د گفتم:ده بلنی. به طرف عبزد

 «خوره. یموش رو م

بذار » پر از مهر و محبت گفت: ییبا صدا او به طرف در آمد و

 «د گرسنه باشه.یبا»« ر شه.یپرنده بخوره و س کیطفل

اطالعاتش را راجع به  و زدیمده من را صدا یهر روز صبح عب

یمم یسه به راهرو سر نزده با من یچ موشیشب هیه دکن یا

 هکرد کش ما آمد و به ما اصرار یندر پکن اسین حی. در همکرد

 م.یبرو یراچکهمراه او به 

اد برده بودم. یاز  کامالًرا  هاموشموضوع  من یراچکبا آمدن به 

 باً یتقرد دل من را یشکش یه پکاما او آن روز موضوع موش را 

در  یزدستپاچه شدم. او در واقع با آن موش با یلیبرد. من خ

م گرفته بودم یرده بود. من تصمکاحمق  کامالًروستا من را هم 

گر من را هم یه او داشت بار دکمسخره  ین بازیگر وارد ایه دک

 نشوم. دیکشیمآن  یتو

اما من  دیکشیمش یرا پ هاموشاو موضوع  یابهانههر روز به 

 .شدمینماو  یو وارد باز کردمیمسر سختانه مقاومت 

 او  ن حرفیندر به اکم روستا. اسیه برگردکسر او زد  روز به یک
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و به  میرده بود. روز بعد به قطار سوار شدکفش ک یکش را در یند. او دو پاکمش منصرف ین تصمیرد تا او را از اک یرد و سعکاعتراض 

 م.یروستا رفت

 .کردمینمشند. اما من به حرف او گوش د منتظر ما بایروستا با یتو هاموشه ک گفتیمراه او پشت سر هم به خودش  یتو

 م.ی برخوردبه فاضال یم تا ما را به روستا ببرد. اتفاقینکه یراکه دوچرخه کالسکم تا از آن جا یاده شدیپ ین راهیب یستگاهیما از قطار در ا

 «؟ییآیمجا کفاضال، از » دم:یمن از او پرس

 «به امام زاده بدهم. یروستا تا سالم رومیماز شهر دارم » فاضال پاسخ داد:

 «؟یفاضال تو به امام زاده دورت اعتقاد دار» دم:یمن از او پرس

 «فتاده؟یچ وقت چشمم به آن نیه هک یبه او اعتقاد داشته باشم وقت توانمیم یمن چطور» ان داد و گفت:کت یاو سرش را به عالمت نف

 «؟یرین همه به آرامگاه میپس چرا ا» دم:یاز او پرس 

 «توش هست. یراز یک» فت:فاضال گ

 «؟یچه راز»

موش  یکا یه ش باشیر باشه، درویپ یکن ینه اک یفرق نم -ینکر کف یگریس دکو به  ینکر نکد به خودت فیه تو باک اینهتنها رازش »

 «باشه.

 «موش؟ یک» دم:یبا تعجب پرس

به  میهاینذرد. من با ی، شما به روستا برویرجچوده» و افزود:« موش! یک یبله حت» ل داد و گفت:یبه من تحو یلبخند مرموز یک 

 «وست.یشما خواهم پ

 نم از دهنمکر که فکن یند و بعد بدون اکتوقف  یالحظهه من از سوبا راننده آن خواستم تا کفتد یراه ب خواستیمه دوچرخه کالسک

 «ده!یعب» ه:کد یپر

 یا مقداریب« دهیعب»گفتم . کردمیمصدا  کوچکه من زنم را با اسم ک بعد از چند سال بود دانمینمرد. کبه من  یده با تعجب نگاهیعب

 م.یش ببرین جا برایغذا از ا

 .«امکردهار را کن یا قبالًمن » صورتش موج گرفت و گفت: یبر رو یفیخف یلبخند

ر یموش از پن یکنیمر کندر، فکاس یبابا» همراه با شوق و ذوق گفت: ییفش با صداکیاز  یسیر انگلیپن یقوط یکرون آوردن یبا ب

 ■«اد؟یخوشش ب یخارج
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 «جهیزیه اصلی -تو همانی » داستانک دوترجمه  
 «سمیرا گیالنی»؛ مترجم «اشفاق احمد»نویسنده  
 

 تو همانی

دوستم امروز دختری مرد که پنجاه و دوسال پیش در راه او را دیدم و در دلم گفتم که کاش این دختر زیبا شریک 

بود. آرام وارد  ادعایب. آن موقع نگاهم را به آسمان دوختم و از خداوند آن دختر را خواستم. او خیلی زندگی من شود

؟ دو سال بعد والدینم شدندیمهم والدینم چطور راضی  گفتمیم اگردلم شد ولی من این موضوع را مخفی نگهداشتم. 

سلیقه خودشان برایم همسر انتخاب کردند و بعد جستجو برای یافتن همسر ماسب برایم را آغاز کردند و بعد طبق 

روزی رسید که من ازدواج کردم. بعد از عقد وقتی چشمم به او افتاد، چشمانم از تعجب بیرون زد و لبریز حیرت 

 ■ «تو همونی! تو همونی!»شدم. در حالت شادی و هیجان ناخواسته فریاد زدم: 

 

 جهیزیه اصلی

خانه خاله صائمه جمع شده بودند. روز پیش پسر خاله صائمه ازدواج کرده بود. روز بعد از عروسی، زنان محل در 

ه خاله صائمه دار»آمده بودند. در همین حین یکی از زنان گفت:  اشخانهصائمه مشغول پذیرایی از زنانی بود که به 

 «شب میشه، ما واسه دیدن جهاز عروس بزرگت اومدیم.

 «از من همه چیز پیدا میشه. به اتاق عروس بیا تا نشونت بدم.بله. الحمدهلل که تو جه»خاله گفت: 

 ■ «ببین این جهیزیه اصلی منه.»تور روی صورت عروسش را برداشت و گفت: 

 

 

 «گرگ و بره»داستان  
«شقایق جاویدی»مترجم  ؛«سوپ فیبلسآ»نویسنده  
 

ن غول نوشیدافتاد، که تازه مش یابرهان چشمش به اگهروزی روزگاری گرگی جست و خیز کنان روی تپه بود، که ن

 "که عذری برای به چنگ آوردنش بیابم. اگر من است، شام این،"خود اندیشید، با آب اندکی پایینتر بود.

بره یبینوا "را گل آلود کنی؟  نوشمیمآبی که من از آن  یکنیمچه طور جرات  "پس بره را با صدای بلند خواند که،

که آب از سمت شما به پایین و  چرا بی گناهم، من لود است،آب در آن جا گل آ اگر! هرگز نه سرورم،"پاسخ داد 

 ".دیآیمسمت من 

 "؟یخواندیمبس است! بگو ببینم چرا پارسال مرا به القاب بد "گرگ گفت 

 "تنها شش ماه دارم من امکان ندارد،"بره گفت

 ین جمله به سمت برهو با ا "پدرت بوده است حتماًتو نبودی پس  اگر برایم مهم نیست،"گرگ غرشی کرد و گفت

 بره قبل از مرگش نفس زنان گفت اما چپ کرد. ۀلقمو در دم اورا یک "وورا وورا وورا"یبینوا یورش برد.

 ■ .آوردیمهر عذری، ظالمی به بار 
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 دومبخش  «هزار خورشید تابان» رمان ترجمه 
«رادمریم نفیسی»؛ مترجم «خالد حسینی»نویسنده  

 
5 

 .خوامدونم که چی میمن می :مریم به جلیل گفت

بود، سالی که مریم پانزده ساله شد. هر سه  1974بهار سال 

ای هسار درخت بید مجنون روی صندلیبیرون از کلبه در سایه

 .بودند، نشسته بودندتاشو که به شکل یک مثلث چیده شده

 .خوامدونم که چی میبرای تولدم... من می _

 واقعاً؟ :و گفتآمیزی زد جلیل لبخند تشویق

یک فیلم آمریکایی از دهانش  ۀدربارقبل که جلیل  ۀهفتدو 

پریده بود، مریم اصرار کرده بود تا جلیل بیشتر برایش حرف 

 .بزند

رایش ب«. کارتون»گفتند جور فیلم خاصی بود. که بهش مییک

ست. افیلم از صفحات نقاشی تشکیل شده ۀهمگفته بود که 

وقتی به سرعت پشت سر همدیگر قرار که هزاران نقاشی، طوری

انده شود. و روی پرده تابگیرند شبیه به یک فیلم متحرک میمی

ها متحرک هستند. جلیل بری که نقاشیشود، گمان میمی

ه بازی سازی است کپیرمرد اسباب ۀدربارگفت که داستان فیلم 

آمال و آرزویش این  ۀهمکند. و بچه ندارد. و تنها زندگی می

 .دار شود پسرکه است 

پسر مرتبه شروع به تراشیدن چوبی به شکل صورت یکپس یک

طرز بازی بهشبکند. و به یکباره این عروسک خیمهمی

واقعی  ۀبچپسر گیرد و تبدیل به یکآسایی جان میمعجزه

شود. مریم اصرار کرد تا جلیل بیشتر برایش از داستان این می

مرد و عروسک خیمه شب کارتون بگوید. جلیل گفت که پیر

اش ماجراهای زیادی را پشت سر گذراندند. و در داستان بازی

جا و پسرهای بد در آن« لذت ۀریجز»مکانی وجود دارد به نام 

طور نهنگی هم پدر و پسر را باهم شوند. همینتبدیل به خر می

 ...بلعدمی

اهلل تعریف چه از جلیل شنیده بود برای ملّا فیضمریم هرآن

 .رده بودک

خوام که من رو ببری سینمای خودت. دلم می :پس مریم گفت

خوام که پسر عروسک خیمه خواد این کارتون رو ببینم. میمی

 .شب بازی رو ببینم

مریم احساس کرد که به یکباره جو حاکم بر محیط دستخوش 

تغییر شده بود. پدر و مادرش در صندلی تاشو تکانی خوردند. و 

 .شد دیدشان رد و بدل میرا که بین هاییمریم نگاه

صدایش آرام بود و لحن صحبتش  .خوبی نیست ۀدیا :ننه گفت

 خوددار بودنش بود که این  ۀدهندنشانمؤدبانه و موقرانه که 

 

لحن مختصّ حضور جلیل بود. اما مریم متوجه نگاه تیز و تند و 

 .زنِ او شداتهام

د و گلویش را صاف کر یاسرفهجلیل در صندلی خود وول خورد.

 :کرد

کنم، همچین فیلم با دونی، حاال که دارم فکرش رو میمی _

کیفیتی نیس، از کیفیت پایین صداش هم که نگم برات. راستش 

گه. شاید پروژکتور رو تازه دادم واسه تعمیر. مامانت درست می

 .ای باشیدیگه یکادوبهتر باشه به فکر 

 .ینهدیدی دختر جون، نظر پدرت هم هم _

 :اما بعداً که به برای ماهیگیری به نهر رفتند. مریم گفت

 .من رو ببر _

فرستم تا به سینما ببرت و گم، من یکی رو میببین چی می _

کنم که بهترین صندلی رو بعدم برت گردونه، بهش سفارش می

 .ت بگیرهنبات و تنقالت خواستی واسهبهت بده و هرچی آب

 .ببریخوام تو من رو نه، می _

 ...آخه، مریم جون _

خوام که همه خواهر و برادرهام رو هم دعوت کنی، و می _

خوام که همه با هم بریم. این ها رو ببینم... میخوام که اونمی

 .منه ۀخواست

 .ای غمگین نگاهش کردجلیل با چهره

 بینمت... باشه؟ فردا؟جا میآم همینفردا سر ظهر، می _

 :جلیل پاسخ داد

 .جاه، همینباش _

جلیل خم شد و مریم را به سمت خود کشید و مدتی طوالنی، 

 .داشتبسیار طوالنی، در آغوشش نگه

هایش را باز و بسته در ابتدا ننه اطراف کلبه را گشت و مشت

 .کردمی

تونستم داشته باشم، خدا چرا باید بین تمام دخترهایی که می _

ونم من که این همه یه دختر چشم سفید مثل تو رو بهم بده؟ ا

چی رو به خاطر تو تحمل کردم. کنم، دارم همهدارم تحمل می

جا... کنی من رو بذاری اینقدر وقیحی، آخه چطور جرئت میچه

 .تو من رو ترک کنی، نیم وجبی خیانتکاره حرومزاده

 :و سپس شروع به مسخره کردن و ادای مریم را در آوردن کرد

ی احمق باشی؟ فکر کردی اصاًل تونآخه دختر تو چقدر می _

خواد توی ت ارزش قائله؟ که مییه ارزن هم واسه ۀاندازاون 

ت بگم گه؟ بذار واسهش باشی؟ کسی بهت خوشامد میخونه

دختر جون، قلب مردها پسته. یه چیز پست. مریم، قلب مردها 
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قد کِش کنه. انکه مثل رَحِم مادر نیس. خونریزی که نمی

ت جا باز کنه. فقط منم که عاشقته. تنها داراییت آد تا واسهنمی

که من برم تو هیچی نداری. هیچی از کلّ دنیا منم، مریم. و وقتی

 .نداری. تو هیچی نیستی

 .سپس سعی کرد تا احساس گناه به او القا کند

آد سراغم. منم باز غش میرم. جن میتو بری من می اگه _

میرم. من رو ترکم نکن، میدم و کنم. من زبانم رو قورت میمی

 .میرمبری می اگهمریم جون. لطفاً پیشم بمون. 

 .میرمبری من می تو

 .مریم سکوت کرد

 .دونی که عاشقتم، مریم جونتو می _

 .رودمریم گفت که برای قدم زدن می

ای بزند که کنندههای ناراحتبماند حرف اگراو ترسید که 

جلیل برایش توضیح  جن دروغ محض است، که ۀقصدانست می

برد. که این بیماری داده است که ننه از بیماری خاصی رنج می

هایی وجود دارند که حالش را بهتر اسم هم دارد و قرص

کنند. حتی امکانش را داشت که از ننه بپرسد که چرا از می

هایی که جلیل پیشنهاد داده است نرفته؟ از که نزد پزشکاین

هایی را دهد. و چرا قرصلیل اهمیتی نمیکه چرا به اصرار جاین

 .کندآورد استفاده نمیکه جلیل برایش می

که که وسیله باشد، از اینامکانش بود به ننه بگوید که از این

ای برای که او را وسیلهمدام بهش دروغ گفته شود، از این

که کردن قرار داده، خسته شده است. خسته بود از این استفاده

پیچاند و از های زندگی را به نفع خودش میحقیقتمدام ننه 

هایش ها و ناراحتیاو، از مریم، یک دلیل دیگر برای عزاداری

 .سازدعلیه جهان می

رسی که تترسی ننه، ممکن بود که بگوید که تو از این میتو می

وقت پیدا نکردی پیدا کنم. و تو ای رو که تو هیچمن خوشبختی

خوای که من زندگی ال باشم. تو نمیخوای که من خوشحنمی

 .خوبی داشته باشم. تویی که صاحب قلب پستی هستی

اندازی بود که مریم مسطح چشم ۀمحوط ۀیحاشدر 

 .جا پرسه بزندداشت در آندوست

جا جا روی علف خشک و گرمی نشست. هرات از آناو حاال همان

ای یک کودک شد، و زیرپایش مانند بازی تختهمی دهید

 .سترده بودگ

 ۀقلععای و خرابه« چار سوق بازار»در شمال شهر، « باغ زنان»

دید ها را از دوردست میدر جنوب، مناره« اسکندر کبیر»کهن 

های شهر را ها بود و خیابانهای خاکی غولکه شبیه به انگشت

 .کرد که پر از آدم و ارابه و خر استمجسم می

کردند و باالی سرش چرخ می پرستوهایی را دید که در هوا پرواز

 .زدندمی

ها در هرات بودند. بر فراز به حال این پرندگان غبطه خورد، آن

مساجد و بازارها پرواز کرده بودند. حتی ممکن بود که روی 

یا روی پلکان جلوی سینمایش فرود  وجلیل  ۀخاندیوارهای 

 .کرده بودند

ئم در سه ستون ها را به حالت قادَه عدد سنگریزه برداشت و آن

که ننه در را همیشه در خلوت و تنهایی، هنگامیبازیچید، این

را در ستون اول نمادی از کرد. چهار سنگریزهحوالی نبود میآن

و « افسون»های عدد را برای بچههای خدیجه گذاشت. سهبچه

های نرگس، سپس سه تای آخر را در ستون سوم برای بچه

تَک و تنها،  ۀزیسنگرعدد کرد، یک ستون چهارم هم اضافهیک

 یازدهمین تَک

 .زهیسنگر

صبح روز بعد، مریم پیراهنی کرم رنگ پوشید که روی زانوهایش 

 گرنکه حجاب سبز. از اینشلوار نخی و یک ۀاضافبهافتاد، می

بود، کمی آزرده خاطر شده سبز حجابش با لباسش سِت نشده

سبز استفاده کند چون از همان حجاب  مجبوربودبود، اما خب، 

 .حجاب سفیدش را بید زده بود

 مشکی روی اعدادبا  یمیقد کیوکه ساعت کبه ساعت دیواری 

 .کردای سبز کمرنگ بود، نگاهیصفحه

اهلل بود و حاال ساعت نُه را نشان ای از ملّا فیضاین ساعت، هدیه

 .دادمی

 .روحش هم خبر نداشت ننه کجاست

رو لش برود و پیدایش کند، اما از روبهدنبابه ذهنش رسید که به

 .ترسیدهای ملولش مینگاه وشدن با ننه 

 .کردقطعاً ننه او را به خیانت متهم می

اش بود، به سخرهای که کردهخاطر بلندپروازی احمقانهو به

 .گرفتمی

 حرکت قلم، بدونبار سعی کرد تا با یکنشست. چندین میمر

طوری که جلیل ی بکشد، همانکاغذ، فیلبرداشتنش از روی

 .بهش آموزش داده بود

 .گذرانی کندکرد تا وقتتالش می

زق کرد و حالت کرختی از آن همه سرجایش نشستن، بدنش زق

که خدایی ناکرده لباسش چروک بهش دست داد. اما از این

 .نشود، دراز نکشید

 هکه ساعت، یازده و نیم را نشان داد، مریم یازده سنگریزهنگامی

سر راهش به سمت نهر،  .بیرون رفت ورا درون جیبش ریخت 

 سقف ۀیساصندلی در چشمش به ننه افتاد که بر روی یک
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 .استگنبدی شکل بید مجنونی نشسته 

 .مریم شک داشت که واقعاً ننه را دیده است یا نه

جایی که از روز قبل توافق کرده بودند، مریم، لب نهر، همان

 .نشست و انتظار کشید

در آسمان چندین تکه ابر خاکستری به شکل گل کلم در حرکت 

 .بود

شان دنبوجلیل بهش گفته بود که رنگ خاکستری ابرها از فشره

شان نور خورشید را جذب گیرد. و قسمت باالیینشأت می

 .کندمنعکس می خودرا ۀیساکند و می

 بیند درچیزی که مریم میجلیل به مریم گفته بود که این

 .قت تاریکی قسمت پایینی ابر استحقی

 .مدت مدیدی گذشت

ح مسط ۀمحوطدفعه به سمت غرب مریم به کلبه بازگشت. این

 .رفت تا از پهلوی ننه عبور نکند

 .به ساعت دیواری نگاه کرد. تقریباً نزدیک یک بود

با خود اندیشید که خب، چون اهل داد و ستد است، حتماً کاری 

 .آمده استپیش شیبرا

 .سمت نهر بازگشت و باز هم مدت بیشتری منتظر شدبه 

ند زدباالی سرش چرخ می« ترقه»اسم رنگی به های سیاهپرنده

 .کردندو در علفزارها فرود می

 .زدبال می« کنگر نارسی»ای را دید که حوالیِ پروانه

 .قدر منتظر ایستاد که دیگر پاهایش رمق نداشتندآن

 .شتدفعه دیگر به کلبه بازنگاین

های شلوارش را تا زانوانش باال زد. و از نهر عبور کرد. و پاچه

 .برای اولین بار در کلّ عمرش به سمت هرات پایین رفت

 
ای کس بهش اشارهکرد. هیچهرات هم اشتباه می ۀدربارننه 

الی بولوارهای پر سر کس بهش نخندید. مریم از البهنکرد. هیچ

در آن ردیف « سرو»های و صدا و شلوغ از جمعیت که درخت

بودند و موتور  وآمدرفتشده بودند، از میان عابرانی که مدام در 

کشید، عبور کرد و ها را میهایی که قاطر آنسواران و گاری

 کس او را حرامزادهکس سنگی به سمتش پرتاب نکرد. هیچهیچ

صدا نکرد. حتی ندرتاً کسی نگاهی بهش انداخت. مریم در آن 

انگیزی آدمی معمولی به رز غیرمنتظره و شگفتمکان به ط

 .حساب رفته بود

برای مدتی، مریم در کنار استخر بیضی شکلی مرکز پارک 

د، رسیهای سنگریزی ضربدری شکلی بهش میبزرگی که راه

های زیبای از جنس مرمر لِب ایستاد. مریم سرگردان اسب

ت آب هایش مات و مبهواستخر را با دست لمس کرد و با چشم

 .شد

 هایهایی را که قایقچشم زاغ سیاه گروهی از پسربچه ۀگوشاز 

زد. مریم همه جا گل دید: کاغذی درون آب انداخته بودند می

ید. تابهاشان میآفتاب به گلبرگ« اطلسی»و « زنبق»، «الله»

 نشستندها میکردند. روی نیمکتمردم از میان گذرها عبور می

 .نوشیدندو چای می

جا بود. قلبش آکنده از شد که اینبه سختی باورش می مریم

 اهللد که کاش ملّا فیضیشیاندتپید. با خود میهیجان می

اندیشید که مریم توانست او را حاال ببیند. و ملّا با خود میمی

قدر شجاع! خود را به دست زندگی چه دِلِ شیری دارد. چه

 .سپرده است کشید،جدیدی که در این شهر انتظارش را می

زندگی با پدرش، با خواهرها و برادرهایش، یک زندگی که در 

 .تواند دوست بدارد و دوستش داشته باشندآن می

 .بی قید و شرطی، بایدها و نبایدها، بی هیچ خجالتی

سرحال، خود را به خیابان اصلی وسیع و پهن نزدیک پارک 

های رتگرد پیری با صوهای دورهرساند. از پهلوی فروشنده

ا، اعتنهای چنار، نشسته بودند و بیدرخت ۀیساچرمی که زیر 

های انگور که به شکل هرم روی هم ها و خوشهاز پشت گیالس

 .انباشته شده بودند، خونسردانه بهش زل زده بودند، عبور کرد

یدند دوها میها و اتوبوسهای پا برهنه به دنبال اتومبیلپسربچه

 .دادندمیو سبدهای به را تکان 

ای به تماشای عابران ایستاد. و عاجز از درک این مریم در گوشه

های دور و برشان چنین به شگفتیطور دیگران اینبود که چه

 .اعتنا هستندبی

پس از مدتی، باألخره جرئتش را پیدا کرد تا از گاریچی 

داند، جلیل، صاحب سینما کجا ای بپرسد که آیا میسالخورده

 ند؟کزندگی می

رنگین کمانی « چاپان»های گوشتالودی داشت که پیرمرد لپ

اهل هرات نیستی، مگه نه؟ چون  :پوشیده بود. با رأفت پرسید

 .جلیل خان کجاس ۀخوندونن همه می

 تونی نشونم بدی؟می _

 :پیرمرد زرورق پیچیده شده دور شکالت را باز کرد و پرسید

 تنهایی؟ _

 .بله _

 .رسونمتسوار شو، می _

 .تونم کرایه رو بپردازم، من پولی ندارممن نمی _

ود شداد که دو ساعتی میپیرمرد شکالت را بهش داد و توضیح

خواهد به منزلش برود و هرحال میکه مسافری نداشته و به

 .منزل جلیل هم سر راهش است

که کنار هم نشسته بودند، در مریم سوار گاری شد. در حالی

 یلوهایسو « عطاری»د. مریم در مسیر شسکوت گاری رانده می
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جلو بازی را دید که خریداران ازشان پرتقال، گالبی، کتاب، شال 

 .خریدندمی« شاهین»و حتی 

بازی هایی که روی خاک کشیده بودند تیلهها در دایرهبچه

های فرش شده ها مردها روی تختخانهکردند. جلوی قهوهمی

 .کشیدندقلیان می نوشیدند ونشسته بودند و چای می

پیرمرد داخل خیابان وسیع و پهنی پیچید که در دو طرفش 

 .های مخروطی شکل کاشته بودنددرخت

 .اسبش را در اواسط خیابان نگه داشت

 .هاش، انگاری شانست زده دختر جون، اونم از ماشینشاونه _

 .مریم پایین پرید. پیرمرد لبخندی زد و رفت

ماشینی را لمس نکرده بود. پیش از این، مریم هیچگاه 

هایش را روی کاپوت اتومبیل جلیل کشید که مشکی و انگشت

خود را در قسمت  ۀآمدکشبراق بود و مریم تصویر پهن شده و 

 .های ماشین دیدفلزی چرخ

هایش از چرم سفید ساخته شده بود. مریم، پشت فرمان صندلی

ربه ایی گردی دید که مجهز به عقهای شیشهماشین صفحه

 .بودند

 اشای مریم صدای ننه را در سرش شنید که مسخرهبرای لحظه

 .کردکرد و تمام امیدهایش را ناامید میمی

مریم با پاهای لرزان به در ورودی خانه نزدیک شد. دیوارهای 

 .آور بودندمنزل جلیل بسیار بلند و اضطراب

های پس مریم مجبور شد تا گردنش را بکشد تا نوک درخت

 .بودند، ببیندرا که از باالی دیوار خانه بیرون زده سرو

خورد گویا که دارند به مریم ها در نسیم تاب مینوک درخت

کنند. مریم سعی کرد بر اعصابش مسلط خوشامدگویی می

 .باشد

 اش خالکوبیای در را باز کرد. زیر لب پایینیزن جوان پا برهنه

 .زده بود

 .ینم. من مریم هستم. دخترشمن اومدم تا جلیل خان رو بب _

ای دستپاچگی ظاهر شد. سپس گویا در صورت زن جوان لحظه

برق آشنایی زد. حاال لبخند کمرنگی بر لبش نشست، همراه با 

 :انتظار با عجله گفت وشعف و شوق 

 .جا منتظر باشهمین _

 .در را بست

چند دقیقه گذشت. سپس مردی در را باز کرد. قد بلند و 

 .آلود و صورتی آرامهایی خواببا چشمچهارشانه، 

 :با لحن نه چندان نامهربانی گفت

 .جلیل خانَم« شوفر»من  _

 چیش؟ _

 

 .جا نیساش، خودش اینراننده _

 .بینمماشینش رو که می :مریم گفت

 ...برای یه کار فوری رفته _

 گرده؟کِی برمی _

 .حرفی نزد _

 .ماندمریم گفت که منتظر می

را بست. مریم نشست. و زانوهایش را بغل کرد. دیگر ها مرد گِیت

را اش شده بود. شکالت گاریچیگرسنه کمکمغروب شده بود، و 

 .خورد. مدتی بعد، راننده باز بیرون آمد

 :او گفت

تر از یه ساعته دیگه هوا تاریک باید به خانه بری. کم تو _

 .شهمی

 .من به تاریکی عادت دارم _

گم ذاری برسونمت خونه؟ بهش میچرا نمیشه. هوا سردم می _

 .که اومده بودی

 .مریم فقط نگاهش کرد

م جا بخوابی. تا ببینیتونی تخت اونبرمت و میبه یه هتل می _

 .آدصبح چی پیش می

 .بذار بیام تو خونه _

 کس خبربهم دستور دادن که نذارن بیای داخل. ببین، هیچ _

 .شهکچن روزی طول بگرده... ممکنه نداره که ِکی برمی

 .مریم دست به سینه شد

راننده آهی کشید و با حالت سرزنش نه چندان زیادی بهش 

 .نگاه کرد

 اگراندیشید که تا چندین سال بعد، مریم بارها با خود می

یدگزنشب گذاشته بود تا راننده مریم را به کلبه برگرداند آن

 ه بود. شبکرد. اما مریم آن شب نگذاشتچه تغییراتی می اش

های منزل جلیل گذراند. و تاریک شدن آسمان و را جلوی درب

 .پوشاند، تماشا کردهای اطراف را میهایی را که خانهسایه

ش ای نان و بشقابی برنج برایزن جوانی که خالکوبی زده بود، تکه

خواهد. زن بشقاب را نزدیک مریم آورد که مریم گفت نمی

مریم صدای پاهایی را در خیابان، بار، گذاشت. هر چندوقت یک

های مبهمی را پرسیها و سالم و احوالشدن درب وبستهباز 

ها شدند و پنجرههای برق روشن میشنید. چراغمی

که دیگر کردند. هنگامیواق میها واقدرخشیدند. سگمی

نتوانست گرسنگی را طاقت بیاورد، بشقاب برنج و تکه نان را 

ها های خانهها که از باغجیرجیرکخورد. سپس به صدای 

پریده رد آمد گوش داد. در آسمان ابرها از روی ماه رنگمی

 وجهمت داد و بیدار شد. مریمشدند. سر صبح، کسی تکانشمی
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 .انداخته بود ییپتوشد که در طول شب کسی رویش  

 .داداش را تکان میراننده بود که شانه

ومدی، ه به پا کردی تئاتر که نیدیگه کافیه، بسه. الکی المشنگ _

 .وقتشه که بری

 .را بست. گردن و کمرش گرفته بودهایشمریم نشست و چشم

 .مونممن منتظرش می _

 :او گفت

من رو نیگا، جلیل خان گفت که باید همین حاال ببرمت. اآلن.  _

 .فهمی؟ امر جلیل خانهمی

 :در عقب ماشین را باز کرد و با مالیمت گفت

 .بیا _

 :های پر از اشکی گفتریم با چشمم

 .خوام ببینمشمی _

 :راننده آهی کشید و گفت

 .بذار ببرمت خونه، بیا دختر جون _

مریم ایستاد و به سمتش رفت. اما در آخرین لحظه، مسیرش را 

های راننده را بر روی عوض کرد و به سمت درِ خانه دوید. دست

ی خورد و وارد رد. تکانکهایش که بهش رسیده بود حس شانه

 .خانه شد

در همان لحظات کوتاهی که مریم در باغ جلیل به سر بُرده بود، 

ای را دید که گیاهان فت و ای و درخشندهای شیشهمحفظه

اش های چوبیآمد. و روی داربستمی چشمفراوانی درش به 

استخر پر از ماهی که از های انگور تنیده بودند؛ یکشاخه

 .بودندمدادی رنگ ساخته شدهنوک های مکعبی شکلسنگ

جای های خوشرنگ در جایهایی با گلهای میوه و بوتهدرخت

ا را از نظر اینهشد. نگاه مات و مبهوتش تمام جا دیده میآن

دوم  ۀطبقطرف باغ، از پشت پنجره گذراند و سپس در آن

 .را دیدصورتی

 ۀلحظکیجا بود، اما همان کوتاه صورت در آن ۀلحظکیبرای 

آمده و دهان از فرط تعجب های ِکشکوتاه کافی بود که چشم

هایش غیبش بزند. را ببیند. سپس از جلوی چشماشباز شده

 ۀدپروار نخی را کشید و دستی از ناکجا آمد و با حالتی دیوانه

 .ای را کشیدکرکره

های مریم رفت و از زمین بلندش کرد. مریم دو دست زیر بغل

 .رانی کردشروع به لگدپ

 .ها از جیبش بیرون ریختندسنگریزه

 کشید تا صاحبمریم کماکان در حال لگدپرانی بود و فریاد می

به اتومبیل رساند و روی صندلی چرم سرد صندلی  اورادست، 

 .عقب نشاند

دهنده و کرد با لحن دلداریکه رانندگی میراننده درحالی

ید. در تمام شنکرد. مریم صدایش را نمیمبهمی صحبت می

د، شکه روی صندلی عقب باال و پایین میطول مسیر، درحالی

های حاکی از عزاداری، عصبانیت و سرخوردگی. گریه کرد. اشک

هایش از خجالت بود، خجالتی عمیق. خجالت از اما عمدتاً اشک

حماقتی خودش را به جلیل واگذار کرده بود.  چهکه با بابت این

 را کهخواست به تن کند و حجابییقدر حرص لباسی که مچه

جا رفتن، امتناع ست نشده بود، زده بود. تمام راه را پیاده تا آن

جا و مانند سگ ولگردی در خیابان خوابیده بود. و از ترک آن

 هایمادر و چشم ۀزدغمچقدر شرمنده بود از نادیده گرفتن نگاه 

ه در ککه بهش هشدار داده بود کسیاش. ننه کسیپف کرده

 .تمام این مدت حق باهاش بود

های مریم طبقه باال مدام جلوی چشم ۀپنجرصورت او پشت 

بود. او گذاشته بود تا او در خیابان بخوابد. در خیابان. مریم 

یمنکرد دراز کشید. او ننشست چون دلش که گریه میدرحالی

که تمام هرات متوجه  کردیمتا دیده شود. او گمان  خواست

است. او عزت کردهکه او امروز چگونه خودش را بی شده است

جا بود و مریم سر اهلل اآلن اینکاش مّلا فیضآرزو کرد که ای

 .داداش میگذاشت و مّلا دلداریروی زانویش می

ماشین سرباال  ۀدماغاندازتر شد و پس از مدتی، جاده پر دست

د. مریم دامن بودنسر باال بین هرات و گل ۀجادها در شد. آن

که چه به ننه بگوید. چگونه عذرخواهی متحیر بود از این

 کرد؟ اصالً او چطور روی رو در رو شدن با ننه را داشت؟می

ماشین توقف کرد و راننده کمک کرد تا مریم از ماشین پیاده 

 .رسونمتپیاده می :شود. و گفت

 اجازه داد تا راننده جلو بیفتد و راهنمایش شود و از جاده به

« استبرق»و « الدولهپیچ امین»سمت باال ببرد. کنار جاده 

پریدند و های وحشی میروییده بود. زنبورهای عسل روی گل

را گرفت و کمکش کرد تا از کردند. راننده دستشمی وِزوِز

را رها کرد. و شروع به صحبت رودخانه رد شود. سپس دستش

ت کرد که به هرا ۀروزوزش بادهای مشهور صد و بیست  ۀدربار

شن »شود و چگونه های صبح تا غروب شروع میزودی از نیمه

باره او جلویش کنند، که به یکولع خوردن پیدا می« هامگس

سمت خالف هایش را بپوشاند، او را بهایستاد، سعی کرد چشم

 :داد و گفتراهی که آمده بودند هُل

 !برگرد ور بگیر!برگرد! نه. اآلن نگاه نکن. روت رو اون _

های کافی سریع نبود. تندبادی وزیدن گرفت و شاخه ۀاندازاما به 

ای باز کرد و مریم برای بید مجنون را از وسط مانند پرده

چیزی را که زیر درخت بود دید: صندلی پشتی ای آنلحظه
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بلندی آویزان شده بود که  ۀشاخصاف، واژگون شده. طناب از 

 .دخورننه در انتهای طناب تاب می

6 

دامن خاک کردند. ای از قبرستان در گلها ننه را در گوشهآن

طور که ملّا جون ایستاد، همراه با زنان. همانمریم پهلوی بیبی

ه نن ۀشدچیپکفنخواند، مردها جسد اهلل سر خاک دعا میفیض

 را در خاک گذاشتند.

 که، درسپس، جلیل مریم را تا کلبه مشایعت کرد، به جایی

کردند جلیل برای شان میگاه روستاییانی که همراهیجلوی ن

 کرد.آبروداری به مریم توجه شایانی می

جلیل چند قطعه از وسایلش را جمع کرد، و داخل چمدانی 

خوابش که مریم رویش دراز کشیده بود، گذاشت. کنار تخت

نشست و بادش زد. پیشانی مریم را نوازش کرد و با لحن ماتم 

که آیا به چیزی احتیاج دارد؟ هر چیزی. دقیقًا ای پرسید گرفته

 طوری گفت. دو مرتبه.همین

 خوام.اهلل رو میمریم گفت: ملّا فیض

 البته، بیرونه. اآلن میارمش. _

 در ظاهر ۀآستاناهلل در که اندام خمیده و نزار ملّا فیضهنگامی

 روز گریه کرد.بار در آنشد، مریم برای اولین

 آه، مریم جون. _

 هایش گرفت.کنارش نشست و صورت مریم را در میان دست

گریه کن مریم جون، گریه کن، خجالت نداره که. اما یادت  _

باشه، دخترم، قرآن چی گفته: اهلل که آسمان تحت امر اوست، 

بر همه چیز تواناست، مرگ و زندگی از امتحانات الهی هستن، 

مان ی دوشگه، دخترم. پس هر ناراحتی که روقرآن راست می

 گذارد، درش حکمتیه.می

روز و نه اما دل مریم آرام نشد. کالم خدا او را آرام نکرد. نه آن

 شنید صدای ننه بود:روزهای بعد. تنها چیزی که می

 میرم.میرم. میبری، می اگه _

هایش را آمد گریه کردن و اشککه از دستش بر میتنها کاری

 اهلل روان کردن بود.فیضدار دست مّلا روی پوست نازک لک

شدند جلیل در طول مسیر کنار که سوار ماشین میهنگامی

 اش گذاشت.مریم در صندلی عقب نشست و دست روی شانه

تونی پیشم بمونی، مریم جون. ازشون خواستم تا یه گفت: می

باالس. باید خوشت بیاد.  ۀطبقاتاق واست آماده کنن. 

 اندازش باغه.چشم

ه های ننهای جلیل را با گوشر بود که مریم حرفبرای اولین با

 های جلیل پرشنید. اآلن دیگر مانند روز روشن بود که حرفمی

 کردن بهش را نداشت.هایش یارای نگاهچشم است از ریا و تزویر.

شان جلیل توقف کرد، راننده در را برای ۀخاناتومبیل که جلوی 

هایش که جفت دست باز کرد و چمدان مریم را حمل کرد. جلیل

های او گذاشته بود، مریم را از همان دری وارد را بر روی شانه

انتظار خانه کرد که مریم دو روز پیش پشت همان در، چشم

 جلیل خوابیده بود.

ه بود ککرد اینتنها چیزی که دو روز پیش مریم بهش فکر می

 یکقدر این فکر دور بود و گویا از در باغ جلیل قدم بزند. چه

 جهان دیگر بود.

چیز در شود همهاندیشید که آخر چطور میمریم با خود می

 یورگونه تغییر کند. با قدم برداشتن بر زدنی اینچشم بهمیک

مدادی مریم سرش را پایین های مکعبی شکل نوکمسیر سنگ

 پاهایش خیره شد. وبهانداخت 

در حال رفت، متوجه حضور افرادی که توأم با جلیل که راه می

 را بر باال ۀطبقاش بودند شد. انرژی نگاه افراد کردن دربارهپچپچ

 خود حس کرد.

در خانه کماکان مریم سرش را پایین انداخته بود. از روی فرش 

 ۀگوشگلبرگ رد شد. از  8خرمایی رنگ با طرح گلدار آبی و زرد 

ها، و های مرمرین، قسمت پایین گلدانهای مجسمهچشم پایه

 های دیواری را پایید.فرش ۀرفتی از بین انتها

پلکانی که او و جلیل ازش باال رفتند پهن و فرش شده با 

هایی بود که به کنار هر پله با میخ روی دیوار کوبیده بودند، فرش

 مشابه بود.

 ۀشددر انتهای پلکان جلیل او را به سمت چپ و هال فرش 

 داخل فرستاد.دیگری بُرد. جلوی دری ایستاد و مریم را به 

 جلیل گفت:

نن. کجا بازی میهایی میان و اینیه وقت« عطیه»و « نیلوفر» _

جا مون حکم اتاق مهمون رو داره. به نظرم که اینجا واسهاین

 راحت باشی. قشنگه. مگه نه؟

های ریز وسبزرنگ داشت خواب موجود در اتاق گلپتوی تخت

 زنبور بود. ۀالنکه طرحش شبیه به 

 اتاق هم ست پتو بود. ۀزدای کنار هپرده

کنار تخت عسلی سه کشویی قرارداشت که رویش گلدان 

 گذاشته بودند.

های قاب شان عکسهایی بود که رویدر طول دیوارها طاقچه

خت. شناکدام را نمیهیچ ۀچهرای گذاشته بودند که مریم گرفته

های مشابهی دید که به ها مریم عروسکروی یکی از طاقچه

 رتیب قد چیده شده بودند.ت

ز اونارو ا« ماتریوشکا»جلیل ردّ نگاه مریم را گرفت: عروسکای 

 تونی باشون بازی کنی. دلت خواس می اگهخریدم. « مسکو»
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 گه.کی چیزی نمیهیچ

 خواب نشست.مریم روی تخت

 جلیل پرسید: چیزی نیاز نداری؟

دای ای صرا بست. پس از لحظههایشمریم دراز کشید. چشم

 شدن در را شنید.بسته

و به  رفتمریم فقط برای رفتن به دستشویی از اتاق بیرون می

رفت. زن جوانی که خالکوبی کرده بود، همانی که هال پایین می

اب آورد: کبدر را به رویش باز کرده بود، برایش در سینی غذا می

ماندند. نخورده باقی میبره، سبزی یا آش. اکثر غذاها دست

نشست و زد، پهلویش میل هرروز چندباری بهش سر میجلی

 جویای حالش بود.

 بهش کرد و گفت:« عبدالعظیمیشاه»بار تعارف یک

 مون غذا بخوری.تونی بیای پایین و با بقیهمی _

دهد تنها غذا بخورد، که مریم بهش گفت که ترجیح میهنگامی

 بی برو برگرد پذیرفت.

کرد که در چیزی را تماشا میمریم از پشت پنجره بی توجه 

سوخت: تمام عمرش متحیرش بود و در آرزویش می

که با عجله از جلیل. خدمتکارانی ۀروزمرزندگی  یوآمدهارفت

ها را هرس شدند. باغبانی که دائمًا گلدر داخل و خارج می

 هایها با کاپوتداد. اتومبیلاهان گلخانه را آب مییکرد و گمی

کردند. در در خیابان رفت و آمد می کشیده و درخشنده

شان مردهایی کت و شلوار پوشیده، چاپان پوشیده و کاله میان

هایی با موهای هایی با حجاب، بچهگذاشتند، زنمی« قلیقره»

طور که مریم به تماشای شدند. و همانزده ظاهر میتمیز و شانه

ت ا دسفشرد، یها را میجلیل ایستاده بود که دست این غریبه

داد، او شان سر تکان میهایگذاشت و برای زنروی سینه می

جا تعلق این اوبهکه ننه زده بود درست بود: دانست حرفیمی

 نداشت.

اما آخر به کجا تعلق دارم؟ اآلن قرار است چه خاکی به سرم 

 بریزم؟

رم، تو هیچی که من میتو کلّ این دنیا من رو داری مریم. وقتی

 .یستین یچینخواهی داشت. تو ه نداری. هیچی

های بید مجنون حوالیِ های درختشاخه یه الک یمانند باد

وزید، تندباد وقف ناپذیرِ سیاهی در تمام وجود مریم کلبه می

 دوید.می

 ۀبچجلیل گذشت دختر  ۀخاندو روز تمام که از اقامتش در 

 خوام یه چیزی بردارم.او گفت: می کوچکی وارد اتاقش شد.

پاهایش انداخت.  یروم روی تخت چهارزانو نشست و پتو را مری

طرف اتاق رفت و در کمد را باز کرد. و سپس دختر با عجله به آن

 را بیرون کشید.مربعی شکل خاکستری رنگ ۀجعب

 دونی این چیه؟او گفت: می

 در جعبه را باز کرد و گفت:

. صدای صفحه پخش میفون گراما.«. گرامافون»گن بش می _

 دونی. گرامافون.کنه. موسیقی. می

 تو نیلوفری. هشت سالته. _

 را بهجلیل ۀچاندختر کوچولو لبخند زد. لبخند جلیل و چال 

 بود.ارث بُرده

 دونی؟تو از کجا می _

نگفت که  کوچولوبه این دختر  اوای باال انداخت. م شانهیمر

 ای به اسمش گذاشته بود.زمانی سنگریزهیک

 ترانه بشنوی؟ خوای یهمی _

 مریم باز شانه باال انداخت.

 ۀچنتکوچکی را از  ۀصفحنیلوفر گرامافون را روشن کرد. 

 گرامافون بیرون کشید. ۀچیدرکوچکی زیر 

 آورد. موسیقی پخش شد:پایین راسوزنرا جا انداخت، صفحه

 از برگ گل کاغذ سازم، _

 جانسوزی پردازم، ۀنام

 سلطان قلبم تو هستی، تو هستی،

 سلطان قلبم تو هستی.

 شناسیش؟می _

 نه._

 خوایی، میدمش. هِیپدرم د ینمایه، تو سیرانیلم ایه فیاز  _

 رو ببینی؟یه چیزی

که مریم بتواند پاسخ بدهد، نیلوفر پیشانی و دو کف پیش از آن

را به دیوار های پایشبود. پاشنهرا روی زمین گذاشتهدستش

ها و سر ی سه نقطه: دستداد و سپس وارونه شد و روتکیه

 ایستاد.

 د:یپرس یلفتکبا صدای 

 کنی؟ روکار تونی اینمی _

 نه. _

را انداخت و پیراهنش که باال رفته بود را مرتب نیلوفر پاهایش

 اش کنار زد و گفت:شدهرا از پیشانی سرخکرد. موهایش

 مونی؟جا میتونم بهت یاد بدم. خب، تا کی اینمن می _

 .دونمنمی _

کنی خواهرمی، خواهرم طور که تو ادعا میگه اونمی مامانم _

 نیستی.

 گفت: من که حرفی نزدم. دروغمریم به 

رام که، ب اینهمهم نیس. منظورم  برامگه که گفتی. من که می _

مهم نیس که گفته باشی، یا حتی خواهرم باشی. واسم مهم 

 نیس.
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 م.مریم دراز کشید و گفت: خسته

آویز رو حلقرو مجبور کرد تا خودشگه جن مامانتمادرم می _

 کنه.

 مریم به سمتش چرخید و گفت:

 رو.دیگه خاموشش کن. همون موسیقی _

جون برای دیدن مریم بیآمد بیکه باران میهمان روز درحالی

 آمد.

 را با ادا و اصول روی صندلی کنار تخت انداخت.هیکل چاقش

 هامه.صلاین بارون، مریم جون قاتل مف _

ون. جم. بیا بغل بیبیامیدوارم که... آه، بیخیال، بیا جلو. بچه

 برگشته.گریه نکن. دِ یاّلا زودباش. طفلکی. طفلک بخت

خواب دراز کشید و شب تا دیروقت مریم بیدار ماند. در رختآن

صدای پاها در پایین گوش سپرد، سقف چشم دوخت، بهبه

تقِ کوفتن باران دیوارها و تق صداهای خفه از پشتِچنین بههم

 به پنجره.

پرید. صداهای برد، با جیغی از خواب میهر دفعه که خوابش می

 شد. مریم نتوانست کلماتتیز و خشمناکی از پایین شنیده می

 را محکم بست.را از هم تشخیص دهد، کسی دری

 مالقاتش آمد.اهلل بهصبح روز بعد، ملّا فیض

 ۀانانمهربسفید و لبخند وست پیر، ریشکه مریم دمحض اینبه

 های گریست.را دید، هایبدون دندانش

زمین انداخت و به سمتش دوید. مانند پاهایش را از تخت به

را. مریم او را تا اشهمیشه دست ملّارا بوسید و ماّل پیشانی

 صندلی مشایعت کرد.

 کرد.را نشان مریم داد و بازش بود آنملّا با خودش قرآن آورده

 مون عقب بیفتیم. مگه نه؟فک کردم که دلیلی نداره از برنامه _

دونی که دیگه درسی نمونده که بهم بگین. مّلا صاحب. می _

 ها پیش بهم یاد دادین.رو سال« آیات»ها و  «سوره»شما همه 

 نشانه تسلیم باال بُرد.را بههایشملّا خندید و دست

و گرفتی. واسه دیدنت باید رپس باید اعتراف کنم که مُچم _

 کردم.بهونه جور می

 ای نیاز ندارین. شما دیگه نه.اما شما که هیچ عذر و بهونه _

 جون تو خیلی محبت داری.مریم _

طور که یادگرفته بود دست مریم داد. مریم همانرا بهملّا قرآن

 زد.سه بار بر آن بوسه

س اشتن. و سپاش را بر قرآن گذمرتبه پیشانیبوسه و یکیک

 داد.قرآن را پس

 حالت چطوره دخترم؟ _

 ش...مریم شروع کرد به گفتن: همه

باره چیزی او را واداشت به سکوت کردن، احساس کرد یکبه

 بود.را بستهسنگی راه گلویش

مادرم قبل از ترک کردنم، بهم زد  کهیحرفش دارم به همه _

 کنم. اون...فکر می

 روی زانویش گذاشت: رااهلل دستشملّا فیض

خاطر و غمگینی نه، نه، نه. مادرت، خدا بیامرز، زن رنجیده _

جون. اون بالی وحشتناکی سر خودش آورد، سر تو، بود، مریم

بخشه. اما اهلل از کاری که طور سر اهلل. خدا رحیمه میهمین

مادرت کرده راضی نیس. مادرت قتل نفس کرده حیاتی که 

 ز خودش گرفته.رو اپیشش امانت بوده

جوره تأیید قتل نفس، گرفتنِ جانِ خود یا دیگری رو خدا هیچ

 کنه. چون خدا گفته که حیات مقدسه. ببین...نمی

را جلوتر کشید و دست مریم را میان دستان خودش صندلی

 گرفت.

که شناسم. قبل اینرو از خیلی سال پیش میببین من مادرت _

موقع یه دختر کوچولو بود... اوندنیا بیای. وقتی که حتی تو به

هم شاد و خندون نبود. متأسفانه بذر کاری که کرد از خیلی 

 بود.سالِ پیش کاشته شده

 که تو مقصر نیستی، دخترم. اینهمنظور 

 کردم، من باید...من نباید ترکش می _

فهمی، رو میها خوب نیستن. مریم جون. منبسه، این حرف _

و کنن. تقصیر تها تو رو نابود مین حرفم؟ خوب نیستن. ایبچه

 نبوده. تقصیر تو نبوده. نه.

خواست که که با تمام وجودش میرا جنباند، با اینمریم سرش

 باور کند، اما قانع نشد.

ای خورد و زن قدبلندی وارد بعد، حوالی غروب، در تقه ۀهفتکی

اتاق شد. صاحب پوست سفید بود و تُنِ موهایش قرمز بود و 

 ای داشت.های کشیدهانگشت

 زن گفت:

 زنیمن افسونم، مادر نیلوفر. چرا دست و روت رو یه آب نمی _

 آی پایین؟ مریم؟و نمی

 دم تو اتاق بمونم.ترجیح می _

نه، نفهمیدی، باید بیای پایین. باید باهات حرف بزنیم. قضیه  _

 خیلی مهمه.
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یره، مقابلش ای تطرف میز بلند و قهوهجلیل و همسرانش آن

 ۀازت، دقیقاً در وسط میز، گلدان بلوری با گل انشانیمنشستند. 

 و پارچ آبی عرق کرده، قرار داشت.« همیشه بهار»
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 بود دررا مادر نیلوفر معرفی کردهزن مو قرمز افسون که خودش

بود و دو زن دیگر خدیجه و نرگس سمت راست جلیل نشسته

 وولشلم چادر مشکی ها هرکدابودند. زنسمت چپش نشسته

شان بودند که از سرشان افتاده و روی شانهنازکی پوشیده

بود که این کار را کنند. یادشان آمده آخر ۀلحظبود. گویا افتاده

د، باشنکاررا کردهها اینرفت آنجوره در کَتِش نمیمریم که هیچ

حضور طلبیدنش جلیل یا یکی از با خود اندیشید که قبل از به

 ا برای خالی نماندن عریضه این پیشنهاد را داده بود.هزن

افسون از پارچ آب برای مریم داخل لیوان آب ریخت و لیوان را 

 ای شطرنجی گذاشت.روی زیراستکانی پارچه

 قده گرمه.هنوز بهاره و هوا ان _

 را باد زد.دادن دستش خودشو با تکان

 ید:کوچک و موهای فر مشکی داشت، پرس ۀچاننرگس که 

تا حاال راحت بودی؟ امیدواریم که راحت بوده باشی. این...  _

رو داشته، خیلی « خان رستمهفت»مصیبت... حتماً برات حکم 

 سخته.

را شد که ابروهاشانرا جنباندند. مریم متوجهدو زن دیگر سرشان

دهند. ای تحویلش میاند. و لبخند کمرنگ و مداراکنندهبرداشته

ای در سرش شکل گرفت. گلویش کنندههای ناراحتزمزمه

 سوخت. اندکی آب نوشید.

 به بیسردیف درخت پهن پشت جلیل یک ۀپنجرطرف از آن

 بودند.چشمش آمد که شکوفه داده

شد. رنگ دیده میکابینت چوبی تیرهروی دیوار کنار پنجره یک

پسرش که قاب عکسِ جلیل و سهساعت و یکدرونش یک

 های ماهی برقبودند. خورشید روی پولکهماهی را بغل گرفتیک

 زدند.پسر پوزخند میانداخته بود. جلیل و سه

 افسون شروع کرد:

که ما یه خبر خیلی خوب جا چونمن یعنی، ما آوردیمت این _

 برات داریم.

 را باال انداخت.مریم نگاهش

ها و جلیل که، متوجه ردّ و بدل کردن نگاه سریعی مابین زن

توجه به پارچ روی میز خود قوز کرده بود و بی درون صندلی

 خیره شده بود شد.

را به آمد، نگاهشنظر میتر بهخدیجه که از بین سه زن مسن

مریم دوخت، و مریم متوجه شد که قبل از به حضور طلبیدن 

 بهش محول شده بود. فهیوظمریم، این 

 داری.« خواستگار»خدیجه گفت: تو یه 

باره هایی که به یکالی لبو از البهدل مریم هرّی ریخت. 

 یه چی؟ کرخت شده بودند، پرسید:

دوست تجاری «. رشید»داد: یه خواستگار. اسمش خدیجه ادامه

 ۀمحلتو «. قندهار»یکی از آشناهای پدرته. پشتونیه و اهل 

 دو طبقه داره. ۀخونکابل یه « دهمزنگ»

ا، ، مثل مکنهجنباند: تازه فارسی هم صحبت می راسرشافسون 

 خواد پشتونی یاد بگیری.مثل تو، پس نمی

چرخید و زمین کرد. اتاق دور سرش میمریم احساس خفگی می

 شد.جا میزیر پایش جابه

 یتو یها«موچی»داد: کفاشه. نه از اون خدیجه کماکان ادامه

از پرطرفداران کابله.  یکیرو داره، خودش ۀمغازخیابون. نه، نه. 

رو ریاست جمهوری ۀخانوادها و اعضای لماتهای دیپاون کفش

بینی، هیچ مشکلی سازه، همچین کالسی از مردم. پس میمی

 تون نخواهد داشت.برای تأمین امرار معاش

 دتندتنرا بر جلیل ثابت کرد، قلبش در سینه هایشمریم چشم

 کرد.تولوپ میتاالپ

 گه، راسته؟ها راسته؟ چیزایی که داره میاین حرف _

 اش ولب پایینی ۀگوشما جلیل نگاهش نکرد. او به جویدن ا

 داد. افسون پابرهنه وسط حرف پرید:زدن به پارچ آب ادامهزل

تهش چهل تره. اما خب دیگه تهخب، یه نمه از تو بزرگ _

 سالشه. مگه نه نرگس؟ وپنجچهل

 شونه که به مرداییدیدم که نه ساله روبله، ولی من دخترایی  _

تره داده شدن، مریم. سالی از خواستگار تو بزرگکه بیست

مون دیدیم. تو چن سالته، پونزده؟ این یه سّن خوب و همه

 مناسب ازدواج یه دختره.

 را با اشتیاق جنباندند.ها سرشاندر این لحظه زن

« دهسعی»اش: البته از فکر مریم دور نماند که به دو خواهر ناتنی

سن و سال مریم د که هر دو همای نشهیچ اشاره« ناهید»یا 

آموز بودند. هر دو مهری هرات دانش ۀمدرسبودند، هر دو در 

ار بود امالً آشککقصد داشتند تا در دانشگاه کابل درس بخوانند. 

 ها سن خوب و مناسب ازدواج نبود.که پانزده سالگی برای آن

 داد:نرگس ادامه

شنیدیم که،  تازه ایشون هم یه فقدان بزرگی داشته. زنش، _

ش مُرده. و بعد، سه سال پیش، سال پیش وقت زایمان بچهده

 پسرش تو رودخونه غرق شده.

س، بله. چندسال اخیر رو دنبال عروس خیلی ناراحت کننده

 رو پیدا نکرده.بوده، منتها هنوز که هنوزه عروس مناسبش

 مریم به جلیل نگاه کرد و گفت:

 ام. مجبورم نکن.خورو نمیخوام. من اینمن نمی _

اش بیزار بود اما خب، از صدای تو دماغی و لحن ملتمسانه

 ناپذیر و تحت کنترل خود نبود.اجتناب
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 ها گفت: حاال هم منطقی باش، مریم.یکی از زن

 زد.را میحرفیکسی چهداد که چهدیگر مریم اهمیت نمی

ید وبه جلیل خیره بود، منتظر بود تا او نطق کند و بگ اوکماکان

 ها درست نبود.حرفکدام از اینکه هیچ

 جا بگذرونی.رو اینعمرت ۀهمتونی تو نمی _

 خواد که یه خانواده از خودت داشته باشی؟دلت نمی _

 های خودت؟بله. یه خونه. بچه _

 تو باید ادامه بدی... _

والیتی ازدواج کنی. یه دی با یه همدرسته که تو ترجیح می _

ید همه ستون بدنش سالمته و همچنین بهت تاجیکی، اما رش

چیزان که عالقمنده. اون خونه و شغل داره. واقعاً فقط این

انگیزیه. ممکنه مهمن، مگه نه؟ تازه کابل هم شهر زیبا و هیجان

 دیگه همچین فرصتی گیرت نیاد.

 توجه مریم به سمت همسران جلب شد. او گفت:

. اون من رو به قبول اهلل زندگی خواهم کردمن با مّلا فیض _

 کنه.دونم که این کار رو میکنه. میمی

 خدیجه گفت: این خوب نیس. اون پیره و خیلی..

 دانست کهلحظه میمریم آن واو به دنبال لغت مناسب گشت، 

 خواست بگوید که او رو به ...او با تمام وجود می

 کار کنند.ها قصد داشتند چهاو درک کرد که آن

 گر همچین فرصتی پیدا نکنی.ممکن است دی

 ها را نخواهد زد.آن ۀخانطور هم همچین شانسی در همین

بود  هابودند، و این تنها شانس آناه شدهیها با تولد مریم روسآن

را پاک بار و برای همیشه آخرین اثر رسوایی همسرشانتا یک

 کنند.

رک، متح ۀنمونکردند تا به جای دوری برود چون او او را رد می

 فضاحت بود. یکزنده و مجسم 

ن... که اوعاقبت خدیجه گفت: اون خیلی پیر و ضعیفه. و وقتی

شی یه بار اضافه واسه کار کنی؟ تو میفوت کنه... قراره تو چی

 ش. قوز باال قوز.خونواده

 طور که حاال بار اضافی رو دوش مایی.همین _

فس دید که مانند نرا ناگفته ۀجملهایش این با چشم باًیتقرمریم 

روز سرد زمستانی از دهان خدیجه خارج آلودی که در یکمِه

 شود.می

را تصور کرد در کابل، شهری بزرگ، غریب و شلوغ مریم خودش

بار برایش تعریف کرده بود که کابل در ششصد و که جلیل یک

 پنجاه کیلومتری از شرق هرات قرار دارد.

 ششصد و پنجاه کیلومتر.

اش تا کلبه همان دو کیلومتری بود کردهمسافت طیبعیدترین 

 بود.که پیاده تا منزل جدید کِز کرده

غیر قابل تصور مجسم  ۀفاصلآنجا در کابل با را در آناو خودش

ا را بکند که باید خودشای زندگی میغریبه ۀخانکرد، که در 

 دهد.خلق و خو و تقاضا و اوامرش وفق

افتاد و تمیزکاری رشید، راه می او باید پشت سر این مرد،

را بشوید. و هایشکرد، لباسکرد، باید برایش آشپزی میمی

 البته که وظایف دیگری هم داشت.

شان کاری با زنانداده بود که شوهران چهننه برایش توضیح

الی را اعمها، که آننوع صمیمیتالخصوص فکر اینکنند. علیمی

نست که باعث شد خوف کند و داشاق، دردناک و منحرفی می

 تمام بدنش خیس عرق شد.

 باز هم رو به جلیل کرد:

شون رو بهچین کاریهم ۀاجازشون بگو تو شون بگو، بهبه _

 دی...نمی

، جاسافسون گفت: در واقع پدرت ازقبل بله رو داده، رشید این

برای « نکاح»رو از کابل زده و اومده. قرار راه ۀهمتو هرات؛ اون 

ردا صبح گذاشته شده. بعدشم سر ظهر به مقصد کابل با ف

 رین...اتوبوس می

 مریم فریاد کشید:

 شون بگو...به _

ها سکوت اختیار کردند. مریم احساس کرد که اکنون دیگر زن

 ل هستند.یدن جلییها هم در حال پاآن

ل در یمفرما شد. جلکوت بر اتاق حکهمه منتظر بودند. س

را در ازدواجش ۀحلقدیده و دردناک ربکه با حالتی ضیحال

تاک چرخاند. ساعت داخل کابینت مدام تیکانگشت می

 کرد.می تاککیت

 ها گفت: جلیل جون؟عاقبت یکی از زن

روی مریم افتاد. مدت خیلی کوتاهی های جلیل آهسته بهچشم

 تعلل کرد و سپس نگاهش گرفته شد.

 یانالهدهانش خارج شد  چه ازرا باز کرد، اما تمام آناو دهانش

 بخشی و دردناک بود.تک

 مریم گفت: یه چیزی بگو.

دار کار را کرد. با صدایی نزار و خَشو سپس جلیل هم همان

 گفت:

 خدا لعنت کنه، مریم، این کار رو با من نکن. _

طوری صحبت کرد که گویا او قربانی این ماجراست و کسی 

 آورد.می اودارد بالیی سر 

ها دود شدند رفتند ، مریم متوجه شد که تمام نگرانیو، با آن

 هوا.

تراشی و برهان جدید های جلیل شروع به دلیلطور که زنهمان

 شد.آوردن کردند، مریم به پایین میز خیره
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 هاگوشهوتاپ تراش میز و انحنای پر پیچهای خوشنگاهش پایه

 رد.دنبال ککننده بود، را که منعکساشای تیرهو برق سطح قهوه

دهد سطح میز را بیرون میمتوجه شد که هر دفعه که بازدمش

 شد.کند و تصویرش از میز پدرش ناپدید میبخار می

ه کباال مشایعت کرد. هنگامی ۀطبقافسون او را تا اتاقش در 

 افسون در را بست، مریم صدای چرخش کلید در قفل را شنید.
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ه شد ای به مریم دادبز تیرهصبح روز بعد، پیراهن آستین بلند س

روسری سبز و  افسون که روی شلوار سفید نخی بپوشد.

 جفت سندل سبز هم بهش داد.یک

ای در آن بود. اما حاال یک او را به اتاقی بردند که میز بلند قهوه

جلد قرآن و تور سبز و خوری پر از نقل بادام قندی، یکشکالت

داشتند که مریم هرگز نیز بود. دو مردی هم حضور  اینهیک

 بود و حدس زد که شهود عقد هستند. دهیندها را آن

 بود.نیاورد پشت میز نشسته جاو یک مّلا که او را به 

تن ای رنگ بهداد. کت و شلوار قهوهصندلی بهش نشانجلیل یک

بود. را شستهبود همراه با کراواتی قرمز رنگ. موهایشکرده

کشید، سعی کرد تا لبخند را برایش که صندلیهنگامی

دفعه خدیجه و افسون سمت ای بهش بزند. اینکنندهتشویق

سمت تور سبز حرکت کرد و نرگس پیش مریم نشستند. ملّا به

که بنشیند تور را روی سر مریم مرتب کرد. مریم به از آن

 کرد.های خود نگاهدست

 تونی بگی اآلن بیاد.جلیل به کسی گفت: می

 را شنفت.ببیند بویش اوراکه ناز آمریم پیش

بوی سیگار و ادکلن تند شیرین، نه مانند جلیل که ادکلن مالیم 

چشم و از پشت  ۀگوشرا پُر کرد. از زد. بو تمام مشام مریممی

د که را دیایتور سبز مردی قد بلند با شکم برجسته و چهارشانه

 در دولّا شده است. ۀآستاندر 

را بر زمین هایشمریم افتاد. چشماز دیدن قد و هیکلش فکّ 

د که کرانداخت و قلبش شروع به تپیدن تند کرد. مریم احساس

در کمی تعلل کرد و سپس به آهستگی طی کردن  ۀآستاندر 

را شنید. با هر قدمی که بر طول اتاق و پا کوبیدن سنگینش

خورد. با غرش بمی، خوری هم تکانی میداشت شکالتمی

 ی کنار مریم انداخت.را روی صندلخودش

 کشید.با صدا نفس می

نکاح سنتی ملّا به همه خوشامد گفت و اذعان کرد که این یک

 نخواهد بود.

متوجهم که آقا رشید دو بلیت به مقصد کابل گرفتن و زود  _

یی جوطور واسه صرفهباید برن. پس بدلیل ضیق وقت و همین

یم تا این کننظر میسری مراسم سنتی صرفدر وقت از یک

 بریم.رو با سرعت بیشتری جلو میآیین

اهمیت ازدواج سخن  ۀدربارملّا چند فراز دعا خواند و سپس 

گفت. و از جلیل سؤال پرسید که آیا با این ازدواج مخالفتی 

انداخت. سپس از رشید پرسید که  نییپارا ندارد. جلیل سرش

 قاطعانه پای پیوندش با مریم ایستاده است.

 داد: بله.سخرسید پا

های دارش مریم را به یاد صدای خرد شدن برگصدای خش

 خشک پاییزی زیر پا انداخت.

 پذیری؟مرد را به همسری میو شما، مریم جان آیا این _

منظور بود. صدای سرفه بهمریم کماکان سکوت اختیار کرده

 صاف کردن گلو فضا را پُر کرد.

 پذیره.: بله، میای از سمت پایین میز گفتصدای زنانه

بدن. ضمنًا رسم  راملّا گفت: در واقع خود مریم جان باید بله 

را بده. شه و بعد هم بلهکه صبر کنه تا سه بار ازش پرسیده اینه

 تا نشون بده این مرده که طالبشه...

 ودیگر هم ازش سؤال کرد. مریم سکوت کرده بود  ۀمرتبملّا دو 

 با تأکید بیشتری بار دیگر از مریم سؤالبود. مّلا پاسخ ملّا را نداده

 وخورد مدام در جایش جُم می لیجلکرد. مریم احساس کرد 

اندازد و بر یکی پایش میرا روی آنپایشمدام این وزند وول می

دارد. باز هم صدای صاف کردن گلو در فضا پیچید. دست می

 را از روی میز گرفت.سفید کوچکی جلو آمد و مقداری خاک

 کنان گفت: مریم؟لیل زمزمهج

 مریم با صدای لرزان و نا مطمئنی گفت: بله!

را به زیر توری آوردند. در ابتدا مریم صورت خود را دید، اینه

روح و های سبزرنگ بیحالت، موهای لخت چشمابروهایی بی

بردند که ها گمان میاوقات بعضیبدون فاصله که گاهی

ی نداشت و پر از هایش چپ است. پوستش لطافتچشم

خیلی  اشچانهکشیده،  اشیشانیپ. به نظرش آمد که ومککک

 هایش خیلی نازک بود.باریک و لب

حتی کمی شبیه  شکلیمثلثدر کل صورتش دراز بود. صورتی 

به صورت سگی شکاری. با تمام این تفاصیل مریم در کمال 

 مکه کنار هاجزای نچسب با اینتعجب دید که مجموع تمام این

 زد.چین زیبا نبود، اما توی ذوق هم نمیهم

 هم دید: درایرشچشم  ۀگوشاز  اینهدر  بارنیاولبرای 

ای هانداختهای گلصورت مربعی شکل سرخ، بینی عقابی، گونه

خون های پر آب بهاش بود. چشمکه حاکی از نشاط زیرکانه

نشسته، دهان پر از دندان، با دو دندان پیشین که مثل سفال

شدند؛ خط آوردند و ساییده میهای شیروانی روی هم فشار می

تر از حد معمول بود، طرز عجیبی پایینرویش مویی که به
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که بیشتر از دو انگشت تا ابروهای پر پشت جا برای پیشانی ایگونهبه

 .یگندمبود؛ سپس موهای پرپشت جو و باقی نگذاشته

هم گره خورد و سپس به اینهای در شان برای لحظههای خیرهنگاه

 گرفته شد.

 مریم با خود اندیشید که این صورت شوهر من است. 

های باریک طالیی را که رشید از جیب کتش بیرون کشید رد و حلقه

ای بود مانند سیبی که درونش فاسد هایش زرد قهوهبدل کردند. ناخن

 .استشده 

 هایش پیچیده و نامرتب بود.و نوک بعضی از ناخن

 هایشخواست حلقه را به انگشت او بیندازد دستکه مریم میانیزم

خودش کمی تنگ  ۀحلقلرزیدند پس رشید کمکش کرد. آشکارا می

زور هم که شده بود حلقه بود و اما رشید هیچ مشکلی نداشت که به

 هایش رد کند و بچپاند در انگشتش.را از بند انگشت

 رشید گفت: بفرما.

 .هیداشتندوستقشنگیه، مریم. خیلی  ۀلقحها گفت: یکی از زن

 ملّا گفت: نوبتی هم باشه نوبت امضاء کردن سند عقده.

را که از خیره بودن دیگران به خودش آگاه بود، نامشمریم در حالی

 .میهممامضا کرد: میم، رْ، یَ و باز 

را امضاء کرد، سری بعدی که مریم در قراردادی نامش

 جا هم ملّایی حضور داشت.ر آنبعد بود، د سالوهفتستیب

 ملّا گفت: اآلن دیگه زن و شوهرین، مبارکه.

جایی توانست از آنرشید در اتوبوس رنگارنگ منتظر ایستاد. مریم نمی

که با جلیل پشت سپر عقب اتومبیل ایستاده بود او را ببیند و تنها 

ن پایی ۀپنجرآمد دود سیگارش بود که از می چشمچیزی که ازش به 

 دید.شده میشیدهک

دادند و خداحافظی برخی از مردم به هم دست می اطرافشان

شدند. پسرهایی بوسیدند و از زیرش رد میرا میکردند. قرآنمی

شان پشت خوردند و صورتپابرهنه در میان مسافران وول می

 شد.های سیگار و آدامس دیده نمیسینی

 د:کابل بو ۀدربارهایی جلیل سرگرم گفتن حرف

 روخواست که اون« مغول»امپراتور « بابر»کابل جای قشنگیه و  _

 جا خاک کنن.اون

های جلیل تمامی ندارند و سپس دانست که صحبتمریم خوب می

ها، درختان و آب و هوایش ها، مغازهکردن از: باغنوبت تعریف

رسید ک مریم سوار اتوبوس شود و سپس هم نوبت این می رسید.می

پای اتوبوس راه برود و برایش دست تکان رکت کند و او پابهاتوبوس ح

 دهد.

 کار را به او بدهد.این ۀاجازرا قانع کند تا توانست خودشو مریم نمی

 پرستیدم.می رواو گفت: من قبالً تو 

هایش را تا کرد و سپس وا داد. دستاش را قورتجلیل باقی جمله

ن بچه بغل بود و شوهر که ززوج جوان هندی، در حالیکرد. یک

 اطرخشان گذشتند. جلیل بهکشید، از بینرا پشت خود میچمدانی

 

 

 وجود آمده سپاسگزارشان بود.تعلل به 

 شان زد.ها عذرخواهی کردند و جلیل مؤدبانه لبخندی بهآن

قده شستم، انانتظارت میها چشمشنبه، من ساعتروزهای پنج _

 شد.لم بد میشدم که حانگران نیومدنت می

 ای داری. باید چیزی بخوری.سفر طوالنی _

 :داداو ادامه 

 تونم نون و پنیر بز برات بخرم.می _

کردم صد سال عمر کردم. همیشه دعا میخدا بهت فکر می ۀشیهم _

 ننگتم. ۀیمادونستم که دونستم. نمیکنی، من نمی

روع کفشش ش ۀپاشنای با بچهجلیل به پایین نگاه کرد، و، مثل غول

 به کندن زمین کرد.

 من باعث ننگت بودم. _

 زنم. ما دوتایی خواهیم...کابل بهت سر می تومن کنان گفت: من

 خوامببینمت. نیا، حتی نمیخواممریم گفت: نه، نه، سر نزن، نمی

 وقت.وقت. هیچخبری ازت بشنوم. هیچ

 داری بهش انداخت.جلیل نگاه جریحه

حاال. جا، همینشه. همینمون، تموم میقصهچی، من و تو، همه _

 رو بکن.خدافظیت

 جوری ترکم نکن.رو اینبا صدای زیری گفت: من

اهلل برام ارزش قائل نبودی که بهم زمان بدی تا با ملّا فیض قدرآن _

 خدافظی کنم.

 چرخید و به سمت اتوبوس قدم زد.

که ود. هنگامیکرد، بشنرا که دنبالش میهایشتوانست صدای قدممی

 را شنید:به در هیدرولیکی اتوبوس رسید، صدایش

 مریم جون. _

ند که را ببیچشم جلیل ۀگوشتوانست از چه میاگراز پلکان باال رفت. 

نکرد. از راهرو  نگاهآید، اما حتی از پنجره به بیرون اش جلو میموازی

ا رکه چمدان مریم که رشید درحالیعقب اتوبوس جاییگذشت و به

 و نشسته بود، رفت. گذاشتهبین پاهایش 

با  هایش را روی شیشه گذاشت و دستشکه جلیل کفهنگامی

 بود مریم باز همروی شیشه، پشت سر هم ضرب گرفتههایشانگشت

 نگاهش نکرد.

را که اتوبوس با تکان شدیدی به سمت جلو حرکت کرد. رویشهنگامی

 را ببیند.شپای اتوبوس دویدنبرنگرداند تا پا به

داد، به عقب نگاه نکرد تا که دور که اتوبوس به راهش ادامهو هنگامی

شدن و ناپدیدشدنش را در میان گردوخاک بلند شده و دود اگزوز 

 ببیند.

های را تصاحب کرده بود دست یوسطنار پنجره و ک یه صندلکد یرش

 های مریم گذاشت و گفت:را روی دستزمختش

 تر.اونجارو نگاه، دخ _
ری تحرف را زد نگاهش به بیرون از پنجره بود. گویا چیز مهمکه آندرحالی

 ■ بود.را گرفتهچشمش
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 «پسران شالق خور»داستان ترجمه  

 «پونه شاهی»؛ ترجمه «تولگای گوموشای»نویسنده  
 

قدیمی استانبول زندگی  یهامحلهدرخیابان های پشتی فاتح از 

 اگر، داشتندیمنان و قالبی پنیر بر  یاتکه. اول صبح کردندیم

با  یاخانهسمت  رفتندیم برداشته و پنیر نبود، مشتی زیتون

 یهاپلهاز روی  با تکه الوار صاف و پهنی طرح رومی. آن وقت

و آن پایین در برابر  خوردندیمخانه به سمت پایین سر 

ه احاطه شد هایسبزو  هاخرابهغمناک که با تلفیقی از  یامنظره

 .خوردندیمصبحانه  بود،

از میان پسرها کسی که آخرین لقمه را خورده و با زبانش دور  

برنده زودتر  سمت کسی که دهانش را هم پاک کرده بود. به

ایستاده بود، برگشته و  تمام کردن صبحانه بود و با غرورآنجا

 گفت:

 «سر رفته، حاال چیکار کنیم؟ امحوصله»

همسایه هر جای قابل  یهاباغچه، هاخرابه، هاراههمه محله، 

 یهاپلهبود. صبح روز گذشته از روی  هابچهتصوری، زمین بازی 

، سر خوردند دندیکشیمرا به دندان  نانشان جدید همانطور که

 هاآشغالخورد به تشک فنری دو نفره ای که کنار  چشمشانو 

 برقی زده و به اوپا شیهاچشمافتاده بود. میستک بالفاصله 

 پیشنهاد بردن تشک به باغچه دیمیتری را داد.

هر چند هر دویشان به زمان دیمیتری نرسیده بودند ولی 

داستانش را زیاد شنیده بودند. جسد این مرد که در زمان حیات 

بیرون نیامده بود، پانزده سال قبل، بر اثر بوی  اشخانهخود از 

 اشهخاندر  جلو هاموشتعفنی که به خیابان رسیده بود و تجمع 

توجه همه را به خود جلب کرده و کشف شد. بعد از آن روز، 

کمی بیشتر  گذشتیمخانه هم مثل صاحبش هر روزی که 

 .شدیمشده و به فراموشی سپرده  فرسوده

به مرور زمان، دیوارهایش خود بخود تخریب شده بود. در یک 

چوبی خانه آتش گرفته و بخش  یهاپوششب زمستانی کف 

 ۀهممثل  اشباغچهاز آن سوخته بود. ورود به آن خانه و  بزرگی

 شده بود. دیگر برای آپولو و میستک هم ممنوع یهابچه

وقتی هیچ کسی آن دور و اطراف نبود، تشک  اما آن روز صبح

را روی پشت خود حمل کرده و آن را به باغچه و از آنجا  دونفره

ر پ یهاچوبوی به بالکن خانه دیمیتری برده بودند. بعد از ر

روی ایوان  به هاپلهسرو صدای کف خانه گذشته و از روی راه 

را از دو طرف باز  شانیهادستطبقه دوم برده بودند. سپس 

 نحیفشان را روی تشک انداخته بودند. یهابدن کرده و

پالستیکی که توسط باد به روی هوا  یهالونینامرغان دریایی و 

وی اتاق دیمیتری بود. حس معلق بلند شده بودند، منظره روبر

 یهابرگ در حال سقوط یا هواپیماهایی بودن داشتند. شبیه

 که با سرعت زمین خورده، سیاهی دیوانه وار ییهاوهیمپاییزی، 

داشتند، صدها بار،  قصد خودکشی معلق در دل کسانی که

 یالحظهو معلق ماندنشان برای  اناگرشن ۀرجیشهزاران بار 

جنگلی بودن که سقوط کرده  یاپرندها حس  دنیاکوتاه و توقف 

زخمی برنمی دارد. جذابیت اعتیاد آور  و خوردینمولی به زمین 

تعلق نداشتن به هیچ جایی، آزاد و رها روی بستری نرم فرود 

 .ندیآیم

یکی از همسایه هآ آن شب از طرف پدرانشان جایی  با چغولی

 مچنین اخطار گرفتنداز بدنشان نماند که شالق نخورده باشد. ه

یک بار دیگر پا در باغچه دیمیتری بگذارند، قلم پایشان  اگرکه 

 .شکنندیمرا 

. رفتیم اسب گاری را دید که به سمت درام یک روز صبح آپو

آنچه در دستشان بود توی  چشم در چشم میستک شد و

از پشت گاری اسب را بغل گرفته و  دهانشان چپانده و پریدند و

ه دنبال اسب گاری روان شدند. زمانی که با گاری جلو اینگونه ب

مسجد روبرو شدند میستک با یک لنگ پا با چابکی به پهلوی 

د پری گاری پریده و با دو دست آن را گرفت. از طرف دیگر آپو

بغل پاهای میستیک که به  و پشت توپ نشسته و از طناب

 آویزان شد. ،شدیمعنوان تکیه گاه استفاده 

ون هیچ زحمتی، به رفتن ادامه دادند و جذابیت نفس بد هاآن

بعد مابین حس و ترس و  یالحظهگیر سرعت را تجربه کردند. 

 دعا کردند. برای رها کردن شانخانهپشیمانی برای برگشتن به 

گاری و پریدن از آن منتظر کم شدن سرعت گاری شدند ولی 

و  شانیاهدندانو آنها با فشار دادن  گرفتیمگاریچی سرعت 

دوباره هجوم برای  کردندیمسعی  شانیهاچشمتنگ کردن 

را که  ییهامحلهو  هاخانهمسجدها،  پریدن را از سر بگیرند.

هیچ کدامشان را ندیده بودند، پشت سر گذاشتند. در  "قبالً

، افتادیمکه گاری در آن  ییهاگودالجواب دست اندازها و 

. روی آسفالت صاف و نددادیممشتشان را گره کرده و حواله 

 وبا دیخوابیم. موهایشان به پشت دندیرسیمیکدست که 

قدیمی صاف  ۀجادو شوق به  با تعجب شانیهاچشمطوفانی در 

 .رفتندیمو پیش  کردندیمنگاه  پر سن و یکدست و

تا این لحظه به این شکل ادامه یافت. تا اینکه اسب و گاری وارد 

 به سفر خود پایان داد. ور از آنسنگالخی شد و با عب یاجاده

و  دیلرزیمو زانوهایی که  رفتیمبا سری که گیج  هابچهبرای  

نیم کیلومتری کار آسانی نبود،  یافاصلهدور شدن از خانه با 
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برگشتن توسط افرادی که به منطقه آشنا بودند و سوار کردنشان 

 پشت کامیون و برگرداندنشان.

فلک بسته شدند و شالق خوردند  آن روز از طرف پدرانشان به

شده و سوخت. بیرون رفتن از  در آتش انداخته شانیهاتوپو 

 برایشان ممنوع شد. خیابان

 برای همین وقتی میستک پرسید

که  دانستندیمهر دو  «سر رفته حاال چیکار کنیم؟ امحوصله» :

مانع از شروع ماجرای  تواندینمپدرانشان  عصبانی شدن باز هم

 شود.جدیدی 

 آپو از جیبش سنگ مرمری در آورد و مشغول پرت کردن آن

 به هوا و گرفتنش شد. سنگ رها شد و از باال به پایین روی

جست زنان سقوط کرد. هر دو به هم نگاه کردند. آپو بلند  هاپله

راه  های چوبی فرسوده یهاپارهشد ایستاد و به سمت تخته 

 فتاد.خنده کنان دنبالش راه ا ستکیم افتاد.

ینممگه ما پرواز » همچنان که آخرین پرشش را کرد گفت:

 «به طرف پایین؟ میکن

 «ه پسرآر»به آپ گفت: میستک جستی زد و پرید و بعد ایستاد و

 ادامه داد: بعد پوزخند زنان

 «به نظرت کمی دلتنگ پروازکردنمون نشدیم؟»

و رویش  هاپلهروی  اولین تخته چوبی را میستک گذاشت

گرفته و پاهایش را  شیهادستگیره روی تخته را با  نشست و

خودش را رها کرد وجست زنان پله به  به دو طرف باز کرده و

رد، با خو هاپله پاهایش به پله سر خورد. با سرعت گرفتن تخته،

 کرده وسرعتش را کم کرد، طوری که مسیرتخته  دست کنترل

 عوض شد و بعد ایستاد.

هایش را باالتر گرفت و با شتاب بیشتر، بعد نوبت اوپا بود. او پا

 را سر خورد. یتریطوالنمسیر 

هم و پیاپی سر خوردند.  گاه با هم و در یک زمان، گاه پشت سر

ر ایستاد و میزان اوج گرفتن یکی دیگ هاپلهبعد یکی رفت پایین 

را مشخص کرد. با هم مسابقه دادند که کدام یکی بیشتر اوج 

 را سر خورده. مراحل را شمردند. یرتیطوالنگرفته و مسیر 

 کمی بعد دوباره آشتی کردند. با هم دعوا کردند، یکم

بوی  شد و عطر و هابچه یهاگونه، عاشق دیوزیمباد تندی که 

درخت انجیر بلند شد و خلیج به وجد آمد، از این دو کوک 

. دیمیتری از روی بالکن و کردندیمجسوری که جست و خیز 

یمین دو کودک بدون سرپرست را دید که اوج گوشه چشم ا با

 بگیرند. تا آغوش دریا اوج توانستندیمحتی  هاآن. گرفتند

جهانگرد شاد، کشیش ارتدکس و سبزی فروش مقدونیه و پرنده 

و آن جوان سیبیل کلفت عثمانی  یایآلبانقلدر شکاری وماست 

بود  و به دقت مواظب کردیمنگاه  نشسته بود و اشکافهکه جلو 

لوکس آبی رنگ، همه و  یهاالمپمثل  یا وباغچه های محله،

 به پایین یکی یکی غیب دنشانیرسشیب تا  همه از همان باالی

 و هامحلهخود، پرواز کنان از  ۀپرند یهاپاره. با تخته شدندیم

 عبور کردند. شهرها خلیج و

 به هامارمولکتازه واردها از این کار خوششان نیامد و آرامش 

آرام و ساکت محله برای مادرانشان  یهابچههم خورد. 

 هاردهکابرو باال انداختند و تحصیل  ترهامسنخبرچینی کردند. 

دریافتند که راه گریزی از  نصیحتشان کردند. اوپا و میستک

برایشان  شالق خوردن شبانه نیست و بدون شالق خوردن

 ■ کودکی کردن و کودکانه زیستن امکان پذیر نیست.
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 «مصلوب شدن»داستان ترجمه  

 «کتایون بختیاری، آتیسا بختیاری»؛ ترجمه «لئونید نیکالیویچ آندریف»نویسنده  
 

 شد و یجهان یعدالتیدچار ب دنیاآن روز وحشتناک، که  در

 بی)جلجتا( به صل iگتادر گل نیرا همراه با سارق حیمس یسیع

تاجر، از دندان درد  تِیتووبن صبح، لیدر آن روز، از اوا ند.دیکش

دردی که از روز قبل شروع شده دندان .دیکشیمعذاب  یدیشد

؛ از فک راستش شروع شد اول ،درد تا غروب ادامه داشت.و بود 

 باال یدندان عقل است که کم یِکنار از دندانِ دیرسیبه نظر م

 احساس درد کردیلمس م با زبانش، دندان را یچون وقت ،زده

 کم شده بود که یبقدر درد ،یربان ی، اما پس از عشاداشت

سودآور  یاروز معاملهبخصوص که در آن  ،فراموشش کرده بود

معامله کرده  یجوان وقو کیرا به با  یریانجام داده بود، االغ پ

 .بود

درد و نشان  چیمتوجه ه کهشاد بود  دادوستد نیاز ا یبقدر 

 پیدهدرست قبل از ساما  ،و به خواب عمیقی رفت نبود یشوم

انگار یک نفر برای  کرد. شرامشدم، چیزی شروع به برهم زدن آ

کرد. وقتی با عصبانیت از خواب بیدار شد می یشکار مهمی صدا

داد. نمیای آزارش میکرد. دردی تیز و متهدندانش درد می

 توانست بفهمد این همان دندان درد دیروزی است یا دردِ 

 ست. آن ا یِدندانهای کنار

تمام سر و دهانش از احساس وحشتناک درد پر شده بود انگار 

مقداری  مجبورش کرده بودند هزاران میخ تیز و داغ را بجود.

ل مث وشدت درد کم ، قهیدق کی یبراآب از کوزه سفالی خورد. 

حس خوشایندی نسبت به دردهای قبلی  ،موج در نوسان بود

 برایش داشت.

دردش بلکه به یاد نه برای دندان دوباره دراز کشید. خوشحال،

، اما پنج دقیقه رفتیمبه خواب داشت کم االغ جدیدش، کم

دندانش شدیدتر از قبل شروع  دردِ  از خوردن آن آب گرم، بعد

شد. روی تخت نشست و مثل آونگ )پاندول ساعت( به عقب و 

 جلو حرکت کرد. 

 ه،چروکیده و کوچک شدفشار درد صورتش رسید از به نظر می

از شدت درد  .اش آویزان بودیک قطره عرق سرِد، از نوک بینی

کرد. با دیدن اولین اشعهوناله می خوردیمبه جلو و عقب تاب 

گلگتا و سه صلیب را ببیند  انگار مقدر شده بودهای خورشید، 

 تا کمی دردهایش فروکش کند.

متنفر  یعدالتیبود که از هر ب یو مهربان یمرد خوبتوئیت بن

با اینکه از درد به  ،شد داریهمسرش از خواب ب یاما وقت ،بود

با  ،کردپیچید و مثل یک شغال ناله و زاری میخودش می

و ا حرفهای بسیار ناخوشایندی بهو دهانش را باز کرد  یدشوار

بنهای نامعقول سرزنشحرفها و همسرش صبورانه به  اما ؛گفت

از صمیم قلب  هاحرف دانست که آنچون می ،گوش دادتوئیت 

توئیت دندان بن داروهای بسیاری برای دردِاز او . نیستند

اش، استفاده از استفاده کرد، از گذاشتن فضله موش روی گونه

یک قطعه گذاشتن ، شدیممایع قوی که عقرب در آن نگهداری 

.. .روی گونه شکسته بود که حضرت موسی آن را واقعی از لوحی

مایع  یابخاطر فضله موش درد کرد یتوئیت هر بار احساس مبن

 و هربار کشدینمطول اما این احساس خیلی  ،شودقوی... کم می

 .گشتیبرم بیشتریبا شدت درد 

های آرامش و استراحت با فکر کردن به خر کوچکش لحظه در

دید، می ایرؤداد و به خودش دلداری می )همان معامله پرسود(

زنش را سرزنش و کرد و میناله  شد،یحالش بدتر م یو وقت

 محکم بهدرد فروکش نکند سرش را  اگرکه  کردیم دیتهد

 .کوبدمیی سنگتخته

 گریبه گوشه دای از گوشه اشبام مسطح خانهپشتروی  ،از درد

شده بود احساس  ابانیخ کینزد نکهیاز او ،رفتیمراه 

زیرا مثل یک زن سرش را با روسری بسته  کرد،یم یشرمندگ

اشاره به  و با دندیدو شدوان به طرفها دوانبچه یبارچندبود. 

مکث کرد،  تیتووبن .«عیسی ناصری»او تند و سریع گفتند 

 تی، اما بعد با عصباندیبه آنها گوش کرد، صورتش چروک یمدت

مهربان  یاو مرد .دوید هابچهدنبال  و دیکوب نیزم بهرا  شیپا

بود که  یعصبان هاز آنها را دوست داشت، اما حاال ابود و بچه

 .دادندیم آزار او را حرفهایشانبا 

ههمسایو  ابانیدر خ یادیز تیبود که جمع تأسف یجا شیبرا

دادند یانجام نم یکارچیجمع شده بودند و ه بامها روی پشت

با  سرش رامثل یک زن کردند، که ینگاه م اوبه  یو با کنجکاو

 :همسرش گفترفتن  نییدر حال پا .روسری بسته بود

این حواستان  دی. شابرندمیسارقین را  هاآنآنجا،  ،نگاه کنید»

 .«را پرت کند

چقدر  ینیبیبگذار تنها باشم. نم» گفت: تیبا عصبان تیتووبن

 «؟کشمیماز درد رنج 

ممکن است درد  کهدر کلمات همسرش نوید مبهمی بود ما ا

نرده رفت. میلی و اکراه به سمت با بی .دندانش تسکین یابد

و با دست  بستچشم را  کی، کردطرف خم  کیسرش را از 

ت داش انیترسناک و گر یظاهربا صورتی که  ،را گرفت فکش

 .نگاه کرد ابانیخ به
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 ردپر شده بود از گ شیبی رو به باال داشتو  کیبارکه  ابانیخ

 در به سمت سرباالیی نظمیکه با بییمیعظ تیجمعو غبار 

 تیجمع وسطدر . زدندیمفه فریاد وقحرکت بودند و بی

هایشان که زیر وزن صیلب کردندحرکت می ی، مجرمانخروشان

ی سربازن رومی مانند مارهای سیاه هاخم شده بودند، و شالق

  .چرخیدباالی سرشان می

آلود، ای پاره و خونخرقه روشن و با موهای بلندِ ، مردهااز  یکی

 ادیفر و تلوتلو خورد. پایش روی سنگی که انداختند، لغزید

جمع  دور مرد رنگی یمانند آب دریا وبلندتر شد جمعیت 

 یاحساس کرد کس ،دیان از درد به خود لرزاگهنیت وتوبن .شدند

 .چرخاندیفرو کرده و آن را در آنجا م شرا در دندان یسوزن داغ

با  و تفاوت از نرده دور شدخشمگین و عصبی و بی ،ای کردناله

 حسادت گفت:

 ،«فریاد بزنند توانندیمچطور »

 اگردهان گشاد و دندانهای سالم تصور کرد،  بعد آنها را با

را شدیدتر  درددندانشاین  ؟زدیمم بود چطور فریاد الخودش س

 -موو غریدداد و میمدام سرودهانش را تکان میآنقدر که کرد 

 -مو

قلوه  و، «دهدیمکور را شفا  گویند که اومی» همسرش گفت:

سنگ کوچکی را نزدیک جائی که عیسی خمیده پای دیوار 

هسته جا بلند شد و آ ایستاده بود، پرتاب کرد. عیسی با تازیانه از

 حرکت کرد.

درد دندان من  دی! او باالبته، البته": گفت زیآمطعنه تیتووبن

چه گرد و »با خشم و ناراحتی ادامه داد  و ،کردیرا درمان م

! زدبا چوب  دیل گله گاو! همه آنها را با! مثی بلند کردندغبار

 «.پائین ببرمن را سارا، 

تماشای جمعیت و مجرمین، حواس  حرف همسرش درست بود

موشها  فضله هم دیشا ؛منحرف کرده بود یرا کم تیتووبن

کرده، بهرحال توانست بخوابد. هنگامی که بیدار شد،  شکمک

راستش  درد فروکش کرده بود و فقط تاول کوچکی روی فک

 درست شده بود.

 ،«ای نیستچیز مهم و قابل توجه اصالً: »همسرش به او گفت

همسرش  دانستیم چون زد ایرکانهیلبخند ز یتوتواما بن

 به او  ندیخوشا یزهایدوست دارد چکه مهربان است  آنقدر

 و  پیشش آمد، اشهی، همسا(چرمسازدباغ ) ساموئلِ .دیبگو

 i دندیکش بیرا به صل حیمس یسیدر آن ع هایاست که روم یاتپهنام 

در  تپه نینام ا .واقع است میاورشل یدفاع یوارهاید رونیگلگتا در ب

، 22 :15مرقس  لی، انج33 :2۷ یمت لیاست: انجآمده لیهر چهار انج

 به مغرورانهو  برد شدیالغ کوچک جدا دنیاو را به د تیتووبن

تعریف و تمجیدهای ساموئل دباغ درباره خودش و خرش گوش 

 دنید یبرااوی سارا کهر سه نفر بخاطر کنج سپس .داد

 . که مصلوب شده بودند به گلگتا رفتند آدمهایی

از درد فک و دندانش که از دیروز  با جزئیات، در راه، بن توئیت،

ه دردی ک نشان دادن یبراو  گفت موئلسا یبرا بود شروع شده

در راه آدم زجر کشیده )شبیه شهید اش را شبیه کشیده چهره

چشمان خود را بست، سرش را  یو با ناراحت، نشان داد (خدا

رش سش کشید و یخاکستر شیردستی به ساموئل  .تکان داد

اوه، چقدر درد کشیدی، چقدر » تکان داد و گفت: یرا با دلسوز

 «وحشتناک

باز  خوشش آمده بودساموئل  احساس همدردی از که تیتوونب

برای لحظاتی به یاد گذشته افتاد  ،تکرار کرد شداستان را برای

ه خراب شد فک سمت چپیدر که  یدندان نیکه اول یهنگام

 بود.

که  یدی. خورشدندیرس گلگتابه  جالب یگفتگو کی غرق در

آنسوی قبالً  قرار بود در آن روز وحشتناک بر جهان بدرخشد،

تاریکی تمام فضا را گرفته  دوردست غروب کرده بود، هایتپه

مانند  قرمز -یک ارغوانینوار بارهمچون در غرب بود و خورشید 

زمینه تاریکی در پس هاصلیب لکه خون در حال سوختن بود.

ب پای صلی ۀانیمودر  ندبه طرز اسرار آمیز و شومی ایستاده بود

 .شدیموشایند دیده ها نامشخص و ناخچهره

خنک کم هوا کم. خیلی وقت پیش متفرق شده بودند تیجمع

یت نگاهی سرسری به آدمهای مصلوب شده وتو. بنشدیم

اش انداخت و بعد بازوی ساموئل را گرفت و به سمت خانه

بهتر است سخنوری کرد در آن موقع او که احساس میپیچید. 

. در تمام کنددش را اشتیاق داشت تا داستان دندان در ،کند

آدم زجر کشیده )شبیه شهید در  ۀافیق خانه، سویبه  حرکت

داد و با به خودش گرفته بود و سرش را تکان میرا  راه خدا(

مدام سرش را تکان که ساموئل  یدر حال ؛کردمهارت ناله می

شب از دشتهای دوردست ؛ کشیدداد و از سر دلسوزی آه میمی

آمد. به نظر ها باال مییها و کوته فکرییو سوزان، از عمق ناپاک

 از دید بهشت، این جنایت بزرگ زمین تا رسید که آرزود داردمی

 ■ پنهان بماند.

 
 

  

از مجموعه اناین مک .1۷ :19 وحنای لیو انج 33 :23لوقا  لیانج

ب کردن از مصائ ادیبا  نیشده که زائر لیتشک ییساهاینمازخانه و کل
 .کنندیاز آن عبور م یسیع
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 «گریه کنم توانستمینم اگر»ترجمه  

 «گیتا بختیاری»؛ ترجمه «دانیل اریکو» 
 

IF I COULD NOT CRY 
poet: Daniel Errico 

 
 .یک درخت برفی در زمستان خواهم بود...  کنم هیتوانستم گرینم اگر

 دارد. خواهم بودم که نیاز به جریانرودخانه  کیکنم ...  هیتوانستم گرینم اگر

 .دیآن را د توانینمبزرگ که  آنقدر یلبخند با ماه خواهم بود،یک کنم ...  هیتوانستم گرینم اگر

 .خواهم پرواز کنمیود که مپرنده در قفس خواهم ب کیکنم ...  هیتوانستم گرینم اگر

 .باغبان خواهم بود که منتظر آب هستم کیکنم ...  هیتوانستم گرینم اگر

 .و آماده انفجار یآتشفشان خواهم بود، عصبان کیکنم ...  هیتوانستم گرینم اگر

 .ومبه گذشته برقادر نبودم  علوفه، کهانبار کیمقابل باد خواهم بود کنم ...  هیتوانستم گرینم اگر

 .و پنهان ی، مخفنیرزمیز یک الماس خواهم بود درکنم ...  هیتوانستم گرینم اگر

 ،ستمیمن درخت ن اما

 رودخانه، ای

 ماه ای

 پرنده، ای

 باغ کی ای

 آتشفشان، کی ای

 باد، ای

 الماس کی ای

 ■من، من هستم  
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 تیلور کولریدج ساموئل« دریانورد کهن ۀمنظوم»آلبر کامو و « سقوط»های شخصیت ۀسیمقا  

 «محمد عابدی»؛ ترجمه «کاترین بلیکنی»نویسنده  
 

آلبر کامو، و دریانورد کهن « سقوط»ژان باتیست کلمانس در 

اثر سمیوئل تیلر، هر یک « دریانورد کهن ۀمنظوم»مرموز در 

بینی و دیدگاهشان را نسبت کنند که جهانچیزی را تجربه می

ها که متکبر و دهد. آنبه خودشان به طور اساسی تغییر می

بااعتماد به نفس هستند، هر دو در روبرو شدن با نقایصی که 

ها حال، روش برخورد آنشوند. باایندارند، دچار ضربه روحی می

 متفاوت است. کامالًبا احساس گناه و مسئولیتشان 

جرم کلمانس بیشتر شبیه یک اشتباه است. با وجود اینکه او 

ست به خودکشی زده و دارد در زیر شاهد غریبهایست که د

شود، برای کمک به او هیچ کاری های رودخانه سن غرق میآب

های رودخانه سن فرو ؛ با اینکه وقتیکه او در زیر آبکندینم

کلمانس توسط شک و  زند.رود، آشکارا برای کمک فریاد میمی

شود. آیا وظیفه او بود که وی تردید و احساس گناه شکنجه می

حق داشتن همچین کاری را هم داشت؟ او  اصالًنجات دهد؟ را 

تفاوت بود؟ و در عین حال، از آنجا رفت چون ترسیده بود یا بی

ن شد؟ تمام ایانفعال او در واقع برابر با یک عمل قتل تلقی می

ها پیش، آن فریادی که سال"ها ذهنش را با ها، سالپرسش

 داد.آزار می "پشت سرم به صدا در آمده بود

گرانه است، به چه در ماهیت بسیار کنشاگرجرم دریانورد، 

تواند به عنوان یک جرم در نظر گرفته شود. دریانورد، ندرت می

یک کند، شلهدف به یک آلباتروس که بر کشتی او النه میبی

کند. او نه برای غذا به آن نیاز دارد و نه برای دفاع از خود می

طور خاص از حضور آن عصبانی کشد. او حتی به آن را می

نیست. در واقع، دریانورد هرگز به خود یا شنونده خود هیچ 

ار رسد که او این کبه نظر می دهد.دلیلی برای این کار ارائه نمی

رحمی مطلق، یا یک عامل ناخودآگاه دیگر، که او را از مالل، بی

 میل است یا قادر به درک آن نیست، انجام داده است.یا بی

د رسشود، به نظر میها مطرح میقتی مسئله احساس گناه آنو

کنند. جرم انفعالی کلمانس از عدم ها را عوض میها نقشکه آن

گردد. ای به تخیل او باز میمداخله، با خشونت غیر منتظره

کسی نیست که شاهد جنایت او باشد، کسی مقصر نیست و او 

م ا اطمینان بگوییرا تنبیه نخواهد کرد. خیلی سخت است که ب

که این یک جرم بوده است. خود آن زن، خودش را از پل به 

پس از آن هم از این کار پشیمان  اگرحتی  بیرون پرت کرد.

توان آن را به عنوان مجازاتش در نظر گرفت که زندگی شود، می

خود را بدیهی فرض کرده و با خودخواهی به احساسات ناامیدی 

 نهد. اماو بستگانش ارزش می خود نسبت به عشق دوستان

 

ای کلمانس بر این عقیده تاکید دارد که این حادثه، تنها نمونه

ارزشی و بدی طبیعت اوست. او آن را به عنوان نماد نهایی از بی

فرومایگی خود و دلیلی که دنیا همیشه به او خواهد خندید، 

 اشکند. چون کسی نیست که او را به خاطر ریاکاریانتخاب می

گیرد تا برای همیشه در احساس تنبیه کند، آن را به خود می

ور باشد. او خود را از خانه، از شغل پیروزمندانه گناه خود غوطه

سازد. او خودش را در یک کافه و از زندگی راحت محروم می

کند تا گناهان خود را به کوچک و کثیف در آمستردام رها می

به عنوان  باًیتقراو این را دهد، اعالم دارد. کسی که گوش می

ش آموزد که پیبیند. او به دیگران میبخشایش می تیمأموریک 

ها را به ناامیدی بکشاند، بدی از اینکه خود فریبی ناخودآگاه، آن

 درونی خود را بشناسند.

منفعل بود، در مجازات خود ابتکار  قبالًدر جایی که کلمانس که 

برعکس عمل  کامالًد مهاجم گیرد، دریانورعمل را به دست می

ش هایکشتیبرد؛ همکند. او فقط از تحقیر دیگران رنج میمی

کنند، چون فکر آلباتروس مرده را دور گردنش آویزان می

است، و  رساندهها را به قتل کنند که او، بخت و اقبال آنمی

اند. اش نفرین کردهفایدهارواح کسانی که او را به خاطر رفتار بی

هایش کشتینورد مقدر است که نخست از شر استهزاء همدریا

د گذارنها را در داستان وی میرنج ببرد، سپس گناه نابودی آن

مدت ارواح را از بین و بعدها در نتیجه انتقام دراز و طوالنی

کنند تا داستان غم این ارواح هستند که او را وادار می برند.می

بگذارد، نه اینکه تقالی وجدان ها در میان انگیزی را با غریبه

 خودش مسبب آن باشد.

رسد که او مایل نیست مسئولیت اقدامات خود را به به نظر می

خواست، و چون عهده بگیرد. او آلباتروس را کشت، چون می

چیزی از دل آن بیرون  اگردانست که فقط یک پرنده است. می

کرد. وش میرفت و همه چیز را فرامآمد، به سادگی راه مینمی

هنگامی که  مسلماًکرد و او مثل کلمانتس احساس گناه نمی

رفت، چشمان آلباتروس را به تیری در قلب آلباتروس فرو می

آورد. او به مداخله شدید دیگران نیاز داشت تا خاطر نمی

توانست احساس گناه خود را از فقط می احساس ندامت کند.

وقتی او زیبایی رنجی که به محمل شده بود درک کند. 

ا هگوید که آنکند و میوخیز مارهای آبی را توصیف میجست

 عاً واقرا ناخودآگاه تقدیس کرده است، سخت است که بگوییم 

کند که به درک ها را تقدیس میچه احساسی دارد. آیا او آن

به آزادی  صرفاًای رسیده است، یا کامل ارزش هر موجود زنده
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ها و خواهد همه رنجرد؟ آیا او فقط میبها رشک میو شادی آن

ور ن"اشتباهات خود را فراموش کند و بدون فکر در گردبادی از 

شنا کند به جای اینکه خودش را در  "آتش طالیی"و  "پریوار

که او آرامش قرار دهد. شاید به محض این "هزار چیز لزج"میان 

ه کند، همخود را تقدیس می ۀرفتمدت از دست خطر طوالنی

 نماید.را تقدیس می

انگیزتر برها، تحسینتوان گفت که کدام یک از این شخصیتنمی

 اً عمدتیا کمتر گناهکار است. هر دو جرم سوبژکتیو هستند و 

گناه  گویند مهم هستند.برای آنچه درباره مرتکبان خود می

به دیدگاه فرد از مسئولیت و پاسخگویی برای  کامالً کلمانس 

بستگی دارد. او خود را نه به خاطر مرگ زن،  اقدامات دیگران

بلکه به خاطر سو تفاهم جدی در مورد شخصیت خودش، 

داند. این عمل خاص، تنها یک تجلی ظاهری از گناهکار می

 اگرریاکار و بزدل است. عمل دریانورد  واقعاًکسی است که 

 کامالً آلباتروس را به خاطر غذا یا امنیت کشته بود، در نور 

آلباتروس را به خاطر  اگرعمل دریانورد  شد.تی دیده میمتفاو

 شد.متفاوتی دیده می کامالًغذا یا امنیت کشته بود، از نظرگاه 

مل به کنند. این عآید، قوانین تغییر میوقتی بحث بقا پیش می

تواند خودی خود دافع نیست، بلکه یک انگیزه است. انسان نمی

شده که دریانورد را مجبور  به این فکر کند که چه چیزی باعث

. گناه را بدون دلیلی آشکار بکشدآزار و بیکند که یک موجود بی

توجهی به زندگی و چنین نیاز به خشونت تصادفی چنین بی

کننده باشد، اما دلسرد کننده است. آدم تعجب تواند کمکنمی

تواند پیش برود و آیا کند که این دریانورد تا چه حد میمی

 ای برایش باقی مانده است یا خیر.ه منع و بازدارندهگونهیچ

هیچ مشکلی با بزدل ریاکار بودن وجود ندارد، درست مثل این 

کلمانس خود  که هیچ مشکلی برای زنده ماندنتان وجود ندارد.

کند که گناهی مرتکب شده دهد، زیرا احساس میرا کیفر می

 یدی بیشتر ازکرد، و نااماست. او مردی نیست که فکرش را می

تواند تحمل کند. او با نمایان کردن ماهیت آنی است که می

خویش به روی جهان و دعوت از دیگران برای انجام چنین 

کاری، امیدوار است تا به نحوی خواری ناشی از از دست دادن 

کنترل خود را از بین ببرد. با وجود این که گناهکار و معیوب 

ودش و دنیا صادق باشد، و هنوز است، الاقل مصمم است که با خ

 کند.هم موقعیت برتر خود را حفظ می

رد. کتوانست از مجازاتش فرار میمی اگردریانورد، از طرف دیگر، 

 العمر، بهای سنگینی برایشاید به نظر برسد که درد و رنج مادام

توانند او هاست. با وجود این، ارواح نمیمرگ یکی از آلباتروس

ها تواند درون روحش را بهتر از آنچه کسی می را رها کنند و

ها ای که او را آزاد کنند آنچه را از آنببیند؟ شاید در لحظه

آموخته از دست بدهد. شاید او با احساس تهی برتری نسبت به 

ماهیت بیشتر به خود زیان رساند، و تنها از راه رنج است که 

های پنهانی زهتواند با جهان یکی شود؛ یا ارواح هم انگیمی

دارند؟ دریانورد ارزش ترحم بیشتری ندارد چون بیشتر زجر 

 توانست کشت، و حاالکشد. او آلباتروس را به خاطر اینکه میمی

مجازات ممکن  توانند.کنند، چون میارواح دارند تنبیهش می

 است ظالمانه باشد، اما جنایت نیز چنین بود.

م جر جرم او موازی است. مجازات کلمانس نیز به طرز عجیبی با

او خودفریبی بود، و حاال مجازات او قبول نفس واقعی خویش 

 به "خزدبا پا روی دریای لجن می"دریانورد در حالی که  است.

ورزد، در حالی که کلمانس از اینکه خود را در خود ترحم می

برد، حداقل هرگز خود بیند لذت میمیان هزاران چیز لزج می

دریایی سوسوزننده اشتباه نخواهد گرفت. شاید او  را با یک مار

 ■ کرد صادق است.به همان اندازه که فکر می
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 مندان، دوستان و همراهان عزیزهنر
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 م.شما هستی منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات و همچنین

 تریبون همه هنرمندان است.« چوک»

http://www.chouk.ir/

