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 استان ایرانید

 داستان خارجی

 «عدل»نگاهی به داستان 

 و ناداستان نگاریتجربه

 «درخت گردو»نگاهی به فیلم 

 «سورمه سنگ»به رمان  ینگاه

 «های رنگیفیل» ه داستاننگاهی ب

 «زادن دیونوسوس» خالصه اسطوره

 «اندوه»تحلیلی مدرنیستی بر داستان 

 «هاباشگاه پنج صبحی» نگاهی به کتاب:

 «نمیاد اصالًبهت » معرفی و بررسی رمان

 «ناتورالیسم در عرصه هنر و اندیشه»مقاله 

 «بی شرف کشمتیم» یادداشتی بر داستان

 «اهایو هنوز هم رو ااهیرو» نگاهی به کتاب

 «پارادوکسی به نام دیوانگی آگاهانه»مقاله 

 «گابریل میسترال» نوبلمعرفی برنده جایزه 

 «الرنس فون تریه»؛ «داگویل» نگاهی به فیلم

 «نوار کراپ نیآخر» شنامهیبر نما یلینقد و تحل

 «؟خودتیبرا ایخودش  ایخودم  ینوشتن برا»مقاله 
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 09352156692: واتسو  تلگرام تلفن،

 وکچهای پیشین ماهنامه ادبیات داستانی تمامی شماره

دسترسی است. نشر قابل چوکفرهنگی  کانوندر سایت 

هرطریقی اعم از ایمیل، ا، بهاین ماهنامه از سوی شم

نیت شما نسبت به این ی و... حسنکاغذنتیپردی، سی

شود. همیشه منتظر آثار، نقد، نظرات و تلقی می کانون

 های شما بزرگواران هستیم.راهنمایی

 

       سخن سردبیر   

ز می چوک تقد یداستان  اتیماهنامۀ ادب  ودومینچهلصدوبا افتخار   .شودیم  انزیشما ع
گاهی تنش کروان، نماُپ  یبعد از دو سال گذراندن روزاه  ییاهگزارش کتاب امسال ربگزار شد؛ ربخالف ش

سفاهن چنگ  دادند؛یکه از استقبال خوب م  وش و مخاطب کم و انشران از فر سندگانی ! نوزدینم  دلهبیاما متأ
 مند بودند!گله

مردم  روزاۀن یاز نوااه یک ی  دنیالبته انل  دند؛یانل یبودن کتاب م بودند از گران دهیخر یهم که کتاب  یدوستان 
گاه  د،یرا هب کتاب خواندن دعوت کن  یکس  اگرروزاه  نی است! ا  یو پوزخند کندیم  هی عاقل اندر سف  ین

 .زندیم 
گان زندگ او شاعران رد تالش سندگانی نو پس از  یک ی اه هم خود را بچرخانند؛ انشران و چاپخاهن یند که چرخ لن
 .کنندیکارشان را راه م  لشانی ربخالف م  یگری د

 یروان  تی اما امن  نند؛ی ب یو اوضاع را مطلوب م  کنندیمردم صحبت م  یجان  نتی از ام  شهی هم  مسئوالن
گار همگ  یمردم رد حد  رند.رد خط اول جنگ قرار دا یاست که ان

یاخبار کذب فقط  باعث م  کنند؛یو هر لحظه احساس و لمس م  نندی ب یکه خود م  کنندیتوجه م  ییزاهی هب چ  مردم
 اتیمملکت مال  نی گفتن سخن مفت هم رد ا یکاش ربا یمردم اعتمادشان را از دست بدهند؛  ا شود،

 یگوهن، روزگار بهتر نی د ایشاو  شدیم  زیمملکت وار هب خزاۀن یسرشار ۀآن وقت بودج  کردند؛یمقرر م 
 .می گذراندیم 
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 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 لب جدید بخوانید.توانید یک یا چند مطاین سایت، هرروز می

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

 همراه است.

کند. این ماهنامه به اف به جامعه ادبی ایران تقدیم مییدصورت 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 ی همه عالقهشود و برارسانی میکند و از طریق سایت اطالعصورت تفریحی برگزار میطول سال جلساتی به

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

و... به دو  یسینولمنامهیفنویسی، ویراستاری، خانه داستان چوک هر سال، چهار دوره آموزشی تخصصی داستانفعالیت فصلی: 

 به سایت اختصاصی آموزش خانه داستان هادورهکند. جهت آشنایی با این ار میبرگز« آنالین() مجازیحضوری و »روش 

www.khanehdastan.ir .مراجعه کنید 

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

نیز همایش روز جهانی داستان کوتاه و در سال  99و  97، 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  96

 

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

 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 دوم23تیر، ابتدای بزرگراه مدرس، پالک  میدان هفت :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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 «مرتضی غیاثی» ؛«زادن دیونوسوس» اسطوره:خالصه 

 «رضا طوسی»؛ «ناتورالیسم در عرصه هنر و اندیشه»: مقاله

 «گیتا بختیاری»؛ «سترالیم الیابرگ» :نوبلمعرفی برنده جایزه 

 «پورمهدی عبداهلل» ؛«صادق چوبک»؛ «عدل»نگاهی به داستان: 

 «زهرا فرازاندام»؛ «یعاطفه منجز» ؛«سورمه سنگ» :به رمان ینگاه

 «زادهبهمن عباس»؛ «پارادوکسی به نام دیوانگی آگاهانه»مقاله: 

 «عابدین پاپی»؛ «؟خودتیبرا ایخودش  ایخودم  ینوشتن برا» :مقاله

 «آزاده جمشیدپور»؛ «آنتون چخوف»؛ «اندوه»تحلیلی مدرنیستی بر داستان: 

 «صبامحمودوند»؛ «رابین شارما» ؛«اباشگاه پنج صبحی » نگاهی به کتاب:

 «زهرا فرازاندام» ؛«یمعصومه بهارلوئ» ؛«نمیاد اصالًبهت » معرفی و بررسی رمان:

 «رؤیا موالخواه»« نرگس جودکی»؛ «بی شرف کشمتیم» یادداشتی بر داستان:

 «راضیه مقدم»؛ «لیدا معتمد»؛ «منصوره صابری»؛ «های رنگیفیل» :نگاهی به داستان

 «ینوترک یسارا محمد»؛ «پورینوروز نیحس»؛ «اهایو هنوز هم رو اهایرو» نگاهی به کتاب:
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 «سترالیم الیگابر» اتجایزه نوبل ادبی هآشنایی با برند 
 «گیتا بختیاری» 

ه ملقب ب اگایآلکا یدل پرپتوئو سوکورو گودو ایدمار ایلوس

 ستینیو فم پلماتی، درشاعر، آموزگا «سترالیم الیگابر»

فرد از  نی( نخست1957 هژانوی 10 – 1889 لیآور 7) ییایلیش

م اس او شد. اتینوبل ادب زهیبود که برنده جا نیالت یکایآمر

انتخاب های دوتن از شاعران اروپایی تعارش را با ترکیب ناممس

 رانسوی.ف فردریك میسترال و ایتالیاییو گابریل دانونزیو :کرد

قدرتمند، نام او را  یاشعارش که، با الهام از احساسات یوی برا

ه برنده جایز ساخته است نیالت یکایتمام جهان آمر ینماد آرمان

 .شد 1945نوبل سال 

 مهیروشنفکران ن نیاز برجسته تر یکوی ییایلیش ماتپلیداو 

بود. هدف او ابراز عشق و احترام به کودکان و  20اول قرن 

 ی،اجتماع یتنها به کار خود، بلکه به کارها نه .کشورشان بود

 زیو حقوق بشر ن یعدالت اجتماع یمبارزه برا ،اشاعه فرهنگ

 متعهد بود.

 

  تو مطالعا یکودک دوران

 ،ییایبا تبار اسپان سترالیم الیگابر

خانواده  كیدر ی و هند یباسک

 یاقتصاد سطح یو دارا ختهیفره

 ایبه دن یلیش شمال ،کونایو در متوسط

 یگرانده کودکمونته یروستااما در  ،آمد

 تحصیالتکرد  یخود را سپر یو نوجوان

در  نایترش املکه خواهر بزرگگذراند  ایابتدایی را در مدرسه

در  نایکه امل یفراوان یمشکالت مال رغمی. علمیکرد آنجا تدریس

به همراه داشت، به خواهرش احترام  گابریال یبعد برا یسالها

 او به غیر از امیلیا یك برادر نیز داشت. گذاشت. یم یادیز

معلم مدرسه بود.  زین النووا،یو یگودو مویپدرش، خوان جرون

کرد و در سال خانواده را ترک  ی گابریالاز سه سالگ بلقکه 

 رفت. ایاز دن در تنهایی 1911

هرگز از فقر دور نبود. در  یزندگ هیاول یدر تمام سالهاگابریال 

 یمعلم در شهر ساحل اریبا کار به عنوان دست ،یپانزده سالگ

Compañia Bajaیکی، در نزد La Serenaخود و  ،یلی، ش

 کرد.یم نیتام را که یك خیاط بود،، پترونیال آلکایاگا(مادرش )

خود را در شهر مونت گراند گذراند. در  یکودک یسالها گابریال

در او پدیدار شد؛ بخصوص از سال و شعر  اتیآنجا ذوق ادب

 علمم اریبه عنوان دست، آن زمان که نوجوانی بیش نبود و 1904

 مود،ن مبویخود را وقف نوشتن در روزنامه کوک شروع به کار کرد

(، "اهایرو") Ensoñacionesانند م هیاول یاز شعرها یبرخ و

Carta Íntima ("و "یمینامه صم )Junto al Mar (" کنار

 El Coquimbo: Diario ی( را در روزنامه محل"ایدر

Radical  وLa Voz .ی برا نام مستعار یفیاز ط و منتشر کرد

 .نموداستفاده آثارش 

چه کشورش در آن زمان با کمبودمعلمان آموزش دیده اگر 

بود و روستاها شدیدا نیاز به معلم داشتند و با اینکه روبرو 

به لطف  و دیرس انیبه پا 1900تا سال  ی گابریالرسم التیتحص

هم شروع به  معلم اریدستبه عنوان  نا،یخواهر بزرگترش امل

اما رویایی بیش از دستیار معلم در ذهن  ،بودتدریس کرده 

زم حضور او داشت که نداشتن ارتباطات سیاسی و اجتماعی ال

درخواست کرد آنقدر که را در مدارس عادی و خوب دشوار می

دولتی عالی  در مدارس سیبر تدر یاو مبن

رد شد،  1907ی در سال حیتوض چیه ونبد

مرگ  زیتجربه غم انگ این عدم موفقیت با

اولین عشقش همراه شد، او برای رهایی از 

 یهاتیبا هدف شروع فعال هردو ناراحتی

و پاک کردن ذهن خود  یارفهمعلم ح كی

 .رفتبه منطقه تراژوئن 

ای که مشغول مدارس دخترانهاو در چه اگر

، اقتصاد ینقاش یهاکالس به فعالیت میشد

 و این مهر تائیدی بود بر کردیم سیخانه، کار و بهداشت تدر

ر د لیعدم تحص لیخود به دل همکاراناما بارها توسط ، دانش او

پدر حمایت  د انتقاد قرار گرفت.مور یآموزش یتویانست

زنامهدر رو آثارش که از انتشار از گابریال،« زاگایمون ویگناسیا»

 شتریب یآموزش و دسترس یاو از آزادساز تیحما ،یمحل یها

سبب شد تا او  ود،آگاه ب یهمه طبقات اجتماع یبه مدارس برا

سرانجام، موفق شد با ارائه  در مسیر آرزوهایش قرار گیرد و

، اگویدر شهر سانت 1شماره  یمون دانش در مدرسه عادآز

 عنوان استاد قیطر نیاز ا و برساند انیخود را به پا التیتحص

 .را بدست آورد یدولت

ها و مجالت محلی و گابریال به واسطه آثاری که در روزنامه

 برسد گریبه پست د یاز پستکشوری منتشر میکرد توانست 

 عامل مهمی در را« برای تغییر کتحر»او به  لیتماالبته باید 

 یبه طور متوال 1912و  1906 یسالها نی. باین ارتقاها دانست

 یگودو مویپدرش، خوان جرون

معلم مدرسه بود. که  زین النووا،یو

را  خانواده الیرگاب یقبل از سه سالگ

در  1911ترک کرد و در سال 

 رفت. ایاز دن ییتنها
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، Barrancas، سپس در La Serena یکیدر نزد مدارسیدر 

 ،یشمال یدر صحراو  Antofagastaدر  Traiguénسپس 

 یر طدگابریال  یدر زندگنویسندگی  حرفه تی. تقوکرد سیتدر

 .که از پدرش به ارث برده بود بود میسالها، شغل معل

غزل »با  1914در سال  سترالیشناخته شده م یاثر ادب نیاول

غم مرگ  که برگرفته از( Sonetos de la muerte« )بر مرگ

جایزه اول مسابقه ملی  اولین عشقش سرچشمه میگرفت که

رای برا  ،یلیش تختیپا اگو،یدر سانت Juegos Floralesادبی 

 آن دریافت کرد

آموزش و پرورش وقت و  ری، وز«سردا رهیپدرو آگو»، 1918در 

ا سار ومیسیل تیریمد یبرا او را ،یلیش ندهیجمهور آ سیرئ

به شهر  1920داد. در سال مقام براون در پونتا آرناس ارتقا 

 و مدیریت یك دبیرستان دخترانه را برعهده گرفتتموکو رفت. 

 وبا پابلو نرودا آشنا  و در همان شهر

ی بین آنها یك دوستی ات حرفهتعامال

 اپابلو نرود مادام العمری بین آنها شکل داد؛

و  تیبود که اهم یسندگانیجمله نواز 

در دوران از را  میسترالاصالت کار 

 الستریم الیگابر رایز دانستیم یشنوجوان

مدرسه نرودا در زادگاهش تموکو بود.  ریمد

که در سال  ییجا اگو،یسپس به سانت

 Josefina Dey کال،یمرتبط با حزب راد یامزد، ن1921

del Castillo ریرا شکست داد تا به عنوان مد Liceo  شماره

مدرسه دخترانه کشور  نیو معتبرتر نیدتریجد اگو،یسانت 6

 انتخاب شود.

 یمناقشات بر سر نامزدو  یلیش یو اجتماع یاسیاوضاع س 

از  اگویتمطلوب در سان اریمنصب بس متبه س سترالیم الیگابر

 رشیمجبور به پذ 1922در سال  بود که او را یجمله عوامل

 وزیر آموزش مکزیك« خوزه واسکونسلوس»کار از طرف  دعوت

اصالح  یبرا شخواست تا به طرح کشور گابریالکرد. او از 

 یمل یآموزش ستمیس كی یاندازراه یها و مدارس، براکتابخانه

را  کرد و خود یزندگ. حدود دو سال در قلمرو آزتك ونددیبپ

 الیکار، گابر نینمود. عالوه بر ا یآموزش یهاستمیوقف کار در س

مهم در  یهاتیخود و مربوط به شخص یبر توسعه حرفه ادب

 تمرکز داشت. یو آموزش یحوزه فرهنگ

منتشر کرد،  ورکیویرا در ن "Desolación"کتاب  1922 در

وان موفق شد به عن سترالیم الیمجموعه شعر، گابر نیبا انتشار ا

که  یو درخشان شناخته شود. اثر لیخالق، اص یاسندهینو

 یلمللانیب نیتحس و با آن شناخته شد یالمللنیشاعر در سطح ب

 افتیدر اشیعموم یو سخنران ینگاررا که قبالً به لطف روزنامه

 Lecturas paraسال بعد او  كی. شد شتریکرده بود، ب

Mujeres به  یزنان( را منتشر کرد، متن یبرا ییها)خوانش

ییکایگسترده آمر دگاهیرا از د نیالت یکاینثر و منظوم که آمر

 کند.یم لیتجل افت،یتوسعه  كیانقالب مکز یکه در پ ییگرا

دو، تگزاس، به او از الر ك،یدو سال اقامت در مکز باًیپس از تقر

 ینسخنرا کایپان آمر هیاتحاد تا در سفر کرد، یسیواشنگتن د

و پس از آن در اروپا به سیر و رفت،  ورکیوی، سپس به نکند

از  یا)لطافت(، مجموعه« Ternura» دیدر مادر سفر پرداخت.

و شاعران  نیمخاطبان کودکان، والد یبرا 1رونداها و  هاییالال

 نوشته شده است را منتشر کرد. گرید

بازگشت و در آنجا رسماً از  یلیبه ش 1925سال  لیدر اوا

 د.کر افتیدر یکشور بازنشسته و مستمر یآموزش ستمیس

ا ببخصوص که قانون تصویب شده در سیستم آموزشی کشور، 

 استیمعلمان، به ر هیاتحاد یهاخواسته

مادام  بیآماندا البارکا هوبرتسون، رق

موافقت کرده بود که  سترال،یالعمر م

دانشگاه  دهیفقط به معلمان آموزش د

ارس داده شود. در مد ییهاپست دیبا

عنوان  1923در سال  یلیدانشگاه ش

را به او  ییایپروفسور اسپان كیآکادم

 یرسم التیچه تحصاگراعطا کرده بود، 

 او قابل یخودآموزاما  ه بود،دیرس انیبه پا یسالگ 12او قبل از 

ها، مجالت و فرهنگ روزنامه ییبر شکوفا یبود و گواه وجهت

 .وداو ب یو نبوغ کالم یشخص عزم نیو همچن ،یلیکتابها در ش

که او توانسته بود با پشتکار بدست  یالمللنیب گاهیجابا توجه به 

. در اواسط سال نامطمئن میکرد یلیماندن او را در شبیاورد 

در مؤسسه تازه  نیالت یکایآمر یندگینما یاز او برا 1925

جامعه ملل دعوت شد. با نقل مکان به  یفکر یهمکار سیتأس

بود.  یدیعمر تبع انی، او عمالً تا پا1926سال  لیدر اوافرانسه 

کرد و سپس در یامرار معاش م ینگارروزنامه از طریق ابتدااو 

 به سخترانیهایی پرداخت. نیالت یکایمتحده و آمر االتیا

 یزندگ ایتالیدر فرانسه و ا 1932و  1926 یهاسال نیعمدتًا ب

جامعه ملل کار  یفکر یهمکار هیاتحاد یها براسال نیدر ا و

در سراسر اروپا و گه انیزنان و مرب یهاو در کنفرانس کردمی

 1931تا  1930 یها. در سالکردیشرکت م کایگاه در قاره آمر

ه ببه عنوان استاد مدعو مشغول  ایدانشگاه کلمب نارددر کالج بار

در کالج  یمدت کوتاه یبرا 1931شد، در سال تدریس 

 ویر در کویو در دانشگاه پورتورتدریس سار و کالج وا یدلبریم

 (.1933و  1932، 1931) .تدریس کرد دراسیپ

، «سردا رهیپدرو آگو»، 1918در 

 سیآموزش و پرورش وقت و رئ ریوز

 یبرا او را ،یلیش ندهیجمهور آ

 سارا براون در پونتا ومیسیل تیریمد

 داد.مقام آرناس ارتقا 
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 سیو تدر یادب یبه زندگ كیپلماتید یزندگ، 1933در سال 

 ایناسپا تختیبه عنوان کنسول کشورش در پا و اضافه شد یو

 یلیش ریو سف ندهیبه عنوان نما یخدمت کرد. در آن مرحله، و

ه سفری ک گشت و گذار کرد. کایروپا و آمرکشور در ا نیدر چند

 مانند .نگه داشت ورخود د شنیاز سرزم او را به مدت دو دهه

از سال  ن،یالت یکایاز هنرمندان و روشنفکران آمر یاریبس

تا زمان مرگش به عنوان کنسول خدمت کرد و در ناپل،  1932

ا، لس آنجلس، سانتا باربار س،یپتروپل س،ین سبون،یل د،یمادر

توان یم یاسیاز نظر س کار کرد. ورکیویراکروز، راپالو و شهر نو

 نیدر ع ینبود ول یشیجناح و گرا چیمتعلق به ه یگفت که و

یوژدئولیا ،یاسیس یها)جنبش ستینیحال بشدت طرفدار فم

به  یابیو دست یآنها برقرار یکه هدف واحد یو اجتماع ها

و  یقتصادا ،یاسیس یهانهیدر زم مردانحقوق برابر با 

  باشد( بود. یم ،یاجتماع

زندگی  چه زندگی دیپلماتیك بااگر

د و ش بیترک ی اوشغل معلم و یسندگینو

 سیادواردو سانتوس، رئ با افرادی چون

جمهور  یهمه روسا ا،یجمهور کلمب

تا زمان  1922از سال  یلیمنتخب ش

 ی، ادواردو فر1957مرگش در سال 

جمهور انتخاب شد،  سیان رئبه عنو 1964مونتالوا، که در سال 

اما این  درارتباط و مورد اعتماد گابریال بودند،و النور روزولت 

صدها مقاله در مجالت و روزنامهمانع از این نبود که او  حرفه

 .نکندزبان منتشر  ییایسراسر جهان اسپان یها

منتشر شد و با کمك  1938، در سال «Tala» اثر دیگرش

 رسیاوکامپو در بوئنوس آ ایکتوریوو خبرنگار  نهیریدوست د

مار به ش یو یکتابها نیاز مهمتر یکیمجموعه  نیمنتشر شد. ا

کار، بدون کنار گذاشتن احساسات، به  نیا یرفت. محتوایم

 .بود کایمتخاصم مردم آمر تیسمت احراز هو

نیادنم ی گابریال،ریبود. به تعب «قطع درختان»کار  نیا عنوان

از کشورش به مدت دو دهه اشاره  اشهو فاصل دیتر به خلع 

احساسات درد و اندوه خود را از مرگ مادرش در  سترالیکرد. م

کتاب منعکس کرد. درآمد حاصل از فروش  نیشعر در ا نیچند

 نیا .افتیاختصاص  ایاسپان یدر جنگ داخل میتیبه کودکان 

 راز اشعار در جشن آداب و رسوم و فولکلو یاریجلد شامل بس

 سترالیاست. م ترانهیمد یاروپا نیو همچن نیالت یکایآمر

 زد،یآمیرا در هم م هایمناطق و نگران نیا یفردطور منحصربهبه

 .و استا ییاروپا یبوم-باسك ییکایآمر نهیزمپس از یکه بازتاب

ساله  17برادرزاده  ،یگودو گلی، خوان م1943آگوست  14 در

فتن با گرشت، اما ندا یفرزند الیکرد. گابر یخودکش سترال،یم

و امعروف بود(  نیی نیی)که به  یگودو گوئلیخوان محضانت 

 نیغم و اندوه ا از آن اوست. ییکه گو ه بودرا چنان بزرگ کرد

دوم و سپس  یجنگ جهان یهااو به تنش یهاپاسخ زیمرگ و ن

 شجلد شعر نیردر آخ یهمگ کا،یجنگ سرد در اروپا و قاره آمر

او به صورت کوتاه شده ظاهر  اتیحدر زمان  که ،منتشر شد

جلد شعر،  نی. آخر1954شد، منعکس شده است. در سال 

Poema de Chileدوست بسیار توسط  ش، پس از مرگ

منتشر شد.  1967و در سال  شیرایو «دوریس دانا»صمیمی او 

 یرا در همراه یلیبازگشت شاعر پس از مرگ به ش این اثر،

مجموعه  نیکند. ایم فیآتاکاما توص یاز صحرا یهند یپسر

را  یسنت حماس یو بازنگر ینیع فیشعر عالقه به توص

 .کندیم ینیبشیپ

و  نیالت یکایزن آمر نیاول سترالی، م1945نوامبر  15در 

ا ر اتینوبل ادب زهیزن بود که جا نیپنجم

 1945دسامبر  10کرد. او در  افتیدر

پادشاه  یرا شخصاً از سو زهیجا نیا

 ، معنا وتیفیک» لیه دلگوستاو سوئد ب

خود در رابطه با  یاحساس اثر شعر

نوبل  یادب زهی، جا«نیالت یکایآرمان آمر

 یاو دکترا 1947کرد. در سال  افتیدر

در سال  و کرد افتیدر ایفرنیاوکلند، کال لز،یرا از کالج م یافتخار

 .به او اهدا شد یلیش اتیادب یمل زهیجا 1951

 ساکن شد و ورکیوین ن،یراسل آخر عمرش، در شهر یدر سالها

، نقل مکان کرد ورکیویبه همپستد، ن 1957 هیژانو لیدر اوا

بر اثر سرطان پانکراس در سن  1957 هیژانو 10که در  ییجا

 یلیروز بعد به ش 9 جان اوجسم بیدرگذشت.  یسالگ 67

اعالم کرد و  یعموم یسه روز عزا یلیبازگردانده شد. دولت ش

 آمدند. یاحترام به و یادا یصدها هزار نفر برا

دانا  سیشرط کرده بود دوراش در وصیت نامه سترالیم الیگابر

که سود حاصل  و خواسته بود او است یخواص و آثار ادب یمجر

کمك به  یبرا یجنوب یکایدر آمر شیهااز فروش کتاب

طرف  از .گراند استفاده شودمونت یهابچه رایب ازمندانین

 تایکه پول حاصل از فروش ادب ه بودداد اجازه سندهی، نوگرید

 یو ی، که منشلنیدانا و پالما گوئ نیب گرید یدر کشورها یو

شود. پس از مرگ دانا، خواهرزاده اش  عیبود، توز كیدر مکز

 یلیبه ش 2006را در سال  سترالیم راثیم نسونیاتک سیدور

 داد. لیتحو

 زندگی خصوصی گابریال میسترال

 نیاورتا، اول ویبا کارگر راه آهن، رومل لسترای، م1906در سال 

 نیکشت. ا 1909عشقش آشنا شد که خود را در سال 

 سترالی، م1945نوامبر  15در 

 نیو پنجم نیالت یکایزن آمر نیاول

را  اتینوبل ادب زهیزن بود که جا

 کرد. افتیدر



 

 1401 خرداد  |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوچهل ودومشماره       14

 یباثر اد نیاو منعکس شد و اول هیاول یدر شعرها یدلشکستگ

 «غزل بر مرگ»با  1914را در سال  سترالیشناخته شده م

(Sonetos de la muerteبه ارمغان آورد. م )ك یدر  سترالی

 تختیپا اگو،یدر سانت Juegos Florales یادب یمسابقه مل

، مربوط به عشق یکرد.. موضوع اصل افتیاول را در زهیجا ،یلیش

نوشتن درباره  بود. انتیو خ نیدرد، د ، رنجیدلشکستگ

 یباعث شد که شاعر به مرگ و زندگ اولین عشقش یخودکش

د. در فکر کن نیالت یکایشاعران آمر یقبل یاز نسل ها شتریب

پرشور  یدوست یبا مردان و زنان مختلف سترالیکه م یحال

در مورد  میگذاشت اما ریاو تأث یهابر نوشته ااینهداشت و 

 خود رازدار بود. یعاطف یزندگ

د گل باعث ش یهایدر باز الیمشارکت لوس

مانوئل مگاالنس موره  سندهیبا نو یتا و

آنها بوجود  نیب یمالقات کند و جاذبه ا

را از  یاشقان رابطهآمد. از آن به بعد، عا

آغاز کردند که هفت سال  ییهانامه قیطر

 .دیبه طول انجام 1921تا  1914از 

به ایجاد یك  آشنایی او با دوریس دانا،

ی منجر شد که و طوالن كیروابط نزد

را در مورد منتقدان و  یخاص یهاظنسو

 ییایلیشاعر ش نیا یجنس شیعموم مردم در مورد گرا

 .ختیبرانگ

 

 سترالیم الیگابر یبسبک اد

با گذر از سبکها و مراحل مختلف  سترالیم یادب یکارها یژگیو

 یتسیدر درون جنبش مدرن سترالیم یادب یکارهادر ابتدا  بود

 نیدر اول .شد تریو احساس تریمیآوانگارد قرار گرفت، بعداً صم

برجسته بود. بعداً شعر  نیاثر، وجود احساسات در مورد عقل و د

، از تورات و آثار اولیه اورفت.  شیپ عتیت تصور طباو به سم

 عدب یمایه گرفته بود، ول آن زمان یمذهب یاشعار برخی از شعرا

و  دیبخش تیاز آن، به سبك خاص خود شکل و شخص

، ساخترا آشفته می حشرو ،شیهای گوناگونی که زندگهیجان

ساده، رسا و اغلب  یاز زبان سندهینو  کرد.در شعر بیان می

 ، صدا،تمیر یاستفاده کرده است. در متن ودر آثارش  یامحاوره

حضوری پررنگ  یااستعاره ریو استفاده از تصاو یینمادگرا

 یشتریب یمیو صم یشخص یهایژگیبا گذشت زمان، وداشت و 

 توانندیم کهاست  نیا یششعرها تیکرد. خصوص دایپآثارش 

خواننده را تکان ا هو به واسطه موزیکال بودن بیت ق،یطور عمبه

 .زندیبدهند و احساسات را برانگ

از مرگ  یاغلب سرشار از اندوه و غم و حاک یو یشعرها

. خوردیبه چشم م یو یهادر نوشته شتریاست که ب یتیشخص

رار ق ریتحت تاث یقیطور عمبه و اولین عشقش با مرگ مادر یو

ال ح نیهم به آن اضافه شد. با ا برادرزادهگرفت و بعد غم 

بهتر  یجهان کنون یکه روز دهندیرا م دیام نیا یو یشعرها

 .باشد نیاز ا

به حقوق  یتوجه و ،«الیگابر» یجالب توجه در شعرها نکته

 «الیگابر»است.  یاسیو س یاجتماع یهایریگزنان و جهت

 گاهیو جا رندیشان را بگتالش کرده تا زنها بتوانند حق شهیهم

 سترالیم یادب کار .کنند دایرا پ انشیو اجتماع یکار ،یآموزش

بر آموزش،  یمبتن نیتوسعه مضام یبرا

بود.  یو مادر نیکودکان، عشق، درد، د

پروا و پر شور است و بیانگر او بی یشعرها

در  یگرایش عمیق او به مذهب دارد و

و احساسات را از  خود، لطافت یهانوشته

 .میکرد مختلف ابراز نیمضام قیطر

 سندهیسبك نو سی، دهۀ انیپا در

 شیگرا ستیبه سمت نئورئال ییایلیش

احترام و ارزش  انگریکرد. کار او ب دایپ

 یو مردم بوم ییکایآمر ییگراشخص یبرا

 ی، شاعر به حالت عاطف«سازشراب» خود آثار نیبود. در آخر

و  عتیبا عشق، طب یو شعربازگشت و اندوه او را منعکس کرد، 

 نیا .شده است ختهیآم یجاودانگو  ایدر ،یبدبخت ،یخوشبخت

 یاثر نیو اول سترالیتوسط م یاثر منتشر شده در زندگ نیآخر

با  دهسنیکشورها منتشر شد. نو ریقبل از سا یلیبود که در ش

عنوان با  نیرو ا نی، از ادیرس یمجموعه شعر به بلوغ ادب نیا

 یسازشدند مرتبط بود. شرابیها فشرده موهیکه م یمکان

جربه است که او ت یاتیتجرب همه لیبه دل سندهیحول نوبازتاب ت

 ،ییوجود، تنها انیکار بر احساسات، پا نیا مضمون .کرده است

ساختار  گریمتمرکز بود. از طرف د نیغم، جنگ، جامعه و د

 قرار گرفت. هیکتاب در دوازده بخش، مقدمه و اختتام

نبود،  او گسترده یدر طول زندگ سترالیم الیگابر یادب داتیتول

. دیرس یشتریمختلف پس از مرگ به تعداد ب یهااما با چاپ

 ، شزی، لطافت، ریرانیعبارتند از: و یمرتبط و نیاز عناو یبرخ

 ییایلیش سندهینو نیا یآثار ادب ی نام برد.سازشراب غزل مرگ،

در سال  لنوب یادب زهیاز جمله جا یموجب افتخارات متعدد

شاعر  "ویروبن دار"بعد از  و "سترالیم الیگابر"شد.  1945

 نیتال یکایآمر یادب تیشخص نیبزرگتر کاراگوئه،یبزرگ ن

 .رودیشمار مبه

 

 به ایجاد آشنایی او با دوریس دانا،

ی منجر و طوالن كیروابط نزدیك 

را در  یخاص یهاظنشد که سو

مورد منتقدان و عموم مردم در مورد 

 ییایلیشاعر ش نیا یجنس شیگرا

 .ختیبرانگ
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 و افتخارات زیجوا

 .1945در سال  اتینوبل ادب زهیجا -

، 1947اوکلند در سال  لزیاز کالج م Honoris Causa دکتر -

 .متحده االتیا-ایفرنیکال

 .1950ال در س Serra de las Américas زهیجا -

 .1951در سال  یلیش اتیادب یمل زهیجا -

 .1954در سال  یلیاز دانشگاه ش Honoris Causa دکتر -

در  رالستیم الیگابر یو فرهنگ یآموزش اقتیاو، حکم ل ادیبه  -

 .شد سیتأس یلیتوسط دولت ش 1977سال 

 یخار وبه افت "سترالیم الیگابر" ییکایآمر نیفرهنگ ب زهیجا -

 .شد جادیا کایآمر یها التیتوسط سازمان ا 1979در سال 

در شهر  1981در سال  سترالیم الیدانشگاه گابر جادیا -

 .اگویسانت

ثبت  یلیش یپزو 5000در اسکناس  سترالیم الیگابر ریتصو -

 .در گردش است 1981شد و از سال 

در  2009در سال  سترالیم الیگابر یمرکز فرهنگ جادیا -

 .آن یادب راثیحفظ حافظه و م یبرا یلیدو ش اگویسانت

ال در س یلیدر دانشگاه ش سترالیم الیاتاق موزه گابر جادیا -

 .یو کار و یاشاعه زندگ یبرا 2015
https://en.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Mistra

l 
https://www.poetryfoundation.org/poets/gabri

mistral-ela 
https://www.biographyonline.net/poets/gabrie

la_mistral.html 
 زیرنویس

از مردم  یگروه .2ی،مختلف نظام یز پست هاا دیبازد -1 

 یشهر یحفظ نظم از مکان ها یکه برا سیپل ایمعموالً سرباز 

 یکه در حال تماشا ییدر جا .3،کنند. = گشت یعبور م ینیمع

 .4،. = گشتدیکن یرا ط یریمس ای دیراه برو د،یهست یزیچ

 که به ی. رقص5،. = حملهییارویرو اینبرد  كی یاز اجزا كیهر 

 ■ شود. یاجرا م یا رهیصورت دا
 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Mistral
https://en.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Mistral
https://www.poetryfoundation.org/poets/gabriela-mistral
https://www.poetryfoundation.org/poets/gabriela-mistral
https://www.biographyonline.net/poets/gabriela_mistral.html
https://www.biographyonline.net/poets/gabriela_mistral.html
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 «های رنگیفیل» نگاهی به کتاب کودک 
«نیایراضیه مقدم» منادی تربیت موسسه ؛«لیدا معتمد» تصویرگر؛ «منصوره صابری»نویسنده  

های رنگی ماجرای تعدادی کودک است که طبق گفته کتاب فیل

. یل نقاشی کنندمعلم قرار است هر کدام به سلیقه خودشان یك ف

پس سینا: فیلی قرمز، مریم: فیلی آبی، سعید: فیلی نارنجی، مینا: 

 .کنندیمفیلی زرد و سپهر: فیلی سفید را نقاشی 

 هابچه از معلم پایان در و  که هر فیل ماجرای خاص خودش را دارد

 هک بچسبانند شده نقاشی جنگلی روی بر را خود فیل خواهدمی

 .کندمی باز را کتاب موانع و است موجود یهاگره تمام پایان همین

های رنگی بیش از یك کتاب قصه، کتاب نقاشی هست کتاب فیل 

 آنها تا بخواهند هابچه از  توانندکه والدین یا مربی آموزشی می

 ابکت پایهم و کنند نقاشی خود سلیقه با را هاشکل متن همچون

 کودک برای کتاب یهاتیجذاب از یکی عامل همین که برود پیش

البته این نکته را  .آموزش و خواندن کنار در بازی یعنی. باشدمی

خانم صابری، نقاشی و رنگ  یهاکتابنباید فراموش کرد که در 

گیرند. آثاری مثل: پروانه و قسمت غالب آثارش را در بر می

ها، چرخ قرمزی، این پر سفید ها، پنج انگشت و مداد رنگیمدادرنگی

 من و... یهاشکله، آشنایی با مال کی

به علت وجود رنگ و نقاشی که ورود کودک به دنیای تخیل است 

کند یکی از بازآفرینی و لذت و کشف و شهود را منتقل می وحس

 اشد.تواند بنقاط مثبت دیگر این کتاب همین گزینه می

از طرفی این کتاب یك نوع خودشناسی برای کودکان به 

کودکان در فرم و یا  ۀلیبوسدر ابتدا  هاهمراه دارد. فیل

شوند و نکنه جالب اینکه خود های مختلف خلق میرنگ

ها پس از خلق هنوز از ماهیت خودشان یا محیط این فیل

شان شناخت درست و حسابی ندارند. قرمز رفت اطراف

هایش را بست و تا کنار رودخانه. دل تو دلش نبود. چشم

 ز کرد و به آب نگاه کرد. سه شمرد. بعد چشمانش را با

کرد. قرمز، ماهی را دید و خندید. یك ماهی توی آب شنا می

آهای پسر، عکس خودم! من عکس خودم را »برگشت و صدا زد: 

 «دیدم.

 «بگو ببینم چه شکلی هستی!»سینا پرسید: 

 «من کوچك هستم؛ قرمز و کوچك.»قرمز جواب داد:  

ی. اعکس خودت را ندیدهچه می گویی؟ تو »سینا خندید و گفت:  

درست مثل کودکی که هنوز دریافت  «ای.تو توی آب ماهی دیده

ها را با خودِ کند فیلکاملی از خود ندارد. پس کودک سعی می

 با هافیل همچون کودکان ماجراها این در و  شان آشنا کند.واقعی

 دست کم کم شودمی مواجه اطراف با ناآگاهی روی از که رفتارهایی

و آن را  بردیم بقیه با شاناختالف به بردن پی و خود شناخت هب

 کند. بازگو می

آیی با باهم بازی آهای فیل بادکنکی، می»فیل زرد صدا زد: 

فیل بادکنکی جواب نداد. توی هوا چرخید و پشتش را به  «کنیم؟

 فیل زرد کرد.

رشد از خودش و ظاهرش  ۀمرحلدرست شبیه چیزی که کودک در  

 کند.کم شناخت پیدا می وکمعات چندانی ندارد اطال

هایش فیل گوش« من مریم هستم؛ دختر نقاش.»مریم جواب داد: 

 فیل»مریم جواب داد: « پس من که هستم؟»را تکان داد و پرسید: 

 آبی استاد و گوش کرد ولی صدایی نشنید.« نقاشی.

ر و در مورد ظاه ییهاسؤالتواند از کودک با این شیوه مربی می

بپرسد که هم پای کتاب به یك درک از خود  شیهامشخصهدیگر 

های رنگی، کتابی مصور و زیباست که نویسنده در برسد. کتاب فیل

ای دارم! برای من صدا چه شکل بامزه های:شش داستان با عنوان

بکش! فیل نارنجی که خوابیده! بیچاره فیل بادکنکی! برو توی 

 ه داری!جنگل نقاشی! چه اشتباه خند

یمهمچون یك داستان کوتاه ماجرایی را شروع و در پایان به اتمام 

در شخصیت فیل  هاداستان. وجه اشتراک این رساند

مشترک و جالب و شاد  هاداستاناست که در تمامی 

و نام هر فیل با  شودیمبرای کودکان شخصیت پردازی 

. در اینجا رنگ شناسی و البته شودیمیك رنگ مشخص 

دا و اصوات به هیچ عنوان از محتوای کتاب جدا ص

 نیستند.

از دیگر  البته گاهی زبان کتاب از طنز هم بهره برده.

توان به قطع کتاب و تصویر سازی زیبای آن کتاب می یهامشخصه

متناسب با محتوای کتاب است و البته دنیای رنگارنگ و شادی  که

در بعضی از جاهای  را برای کودک به تصویر کشیده اشاره کرد که

 گیرد.کتاب گویی یك انیمیشن متحرک در مقابل کودکان قرار می

قوقولی قوقو، صدای خودت صدای »آبی پایین آمد با دلخوری گفت: 

 «خودت، برای خودت!

خروس صدای خودش را به نوکش گرفت بعد از توی کاغذ بیرون 

روه رای گرنگی کتابی ب یهالیفگفت کتاب  توانیمدر پایان  پرید.

سنی )ب( و )ج( نگارش شده است. و خواندن آن را با نثر روان و 

 ■ .میکنیممند توصیه ساده نویسنده برای کودکان عالقه
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 «هایصبحباشگاه پنج» یادداشتی بر رمان 
«صبا محمودوند»؛ «شارما نیراب»نویسنده  

 هایتوصیه شارما، رابین اثر ؛1«هاصبحیپنج باشگاه» کتاب

 مندهنر آقای و کارآفرین خانم یك به میلیاردر خانمانبی یك

 رد رایلی( میلیاردر )آقای خانمانبی با هاآناست که آشنایی

 در که محدودی صفحات ضمن در. خوردمی رقم سمینار یك

 ودنب خانمانبی در خوانید؛ تردیدیمی کتاب اول فصل ابتدای

 و ژولیده هایلباس که خانمانیبی مرد ندارید؛ رایلی آقای

 روز هر که رسدمی نظر به ظاهرش از و دارد پریشانی موهای

 خوابد.می خیابان در

 و هنرمند با خانمانبی مرد وگویگفت از که مدتی از بعد

 و ندارم وقت: »گویدمی خانمانبی مرد گذرد،می کارآفرین

 یهمم قرار به جت هواپیمای یه با باید آخه فرودگاه، بروم باید

 ردم این چطور که کنندمی تعجب هنرمند و کارآفرین.« برسم

 خانمانبی مرد به کنندمی سعی و اندداده راه سالن به را

 اول فصل تدریج به. دهدینم انجام ایبامزه کار که بفهمانند

 خانمانبی مرد شوندمی متوجه که انجامدمی بدانجا کتاب

  .دنیاست افراد ثروتمندترین از یکی

 آن در که سمیناری ایحرفه خنرانس

 حرکت به باعث بودند کرده شرکت

. شدمی افراد درونی نیروهای درآوردن

 رهیاد از بتوانیم وقتی: »گفت سخنران

 هب توانیممی بیایم، بیرون خود راحتی

 قلمرو که جایی برسیم، موفقیت

 رسد،می پایان به شما راحتی

 وجود به تانگیدر زند جدیدی هایفرصت که ستاینقطه

 «.آیدمی

 هم خانمانبی مرد و نشیندمی کارآفرین خانم کنار هنرمند،

 ورتص هاآن بین وگفتیگپ. نشیندمی دو آن از ترعقب کمی

 که طوری زند،می زیبایی هایحرف خانمانبی مرد و گیردمی

 سخنران. بودند مانده مبهوت و مات کارآفرین و هنرمند

 که دیگویم هاصبحیپنج باشگاه به شدنملحق درباره همایش

 مرد. است انسان وجود و روح ساختنمتعالی برای زمانی

 به را هاآن تا کندمی کارآفرین و هنرمند به رو خانمانبی

 من جزیره در: »گویدمی هاآن به و کند دعوت خودش جزیره

 الشت که کسانی واقع در کنید، تالش چطور که گیریدمی یاد

 به شما من دهد،نمی جواب هابرای آن روشی هیچ ندکننمی

 ریقط از و را ببرید استفاده بیشترین خود صبح از دهممی یاد

 «.بیاورید به دست دیخواهیم که را چیزی آن هر

 رسیدند، خانمانبی مرد جزیره به کارآفرین و هنرمند وقتی

: تگف رایلی آقای راننده کهاین تا بودند گیج و متعجب هردو

 دهنرمن.« دنیاست افراد ثروتمندترین از یکی رایلی آقای»

 شیدهپو نامناسبی هایلباس چرا است ثروتمند او اگر: »پرسید

 «بود؟

 انسانیت تا دهدمی انجام کارهایی اوقات گاهی: »گفت راننده 

 «.نکند فراموش را تواضع و

 ستا نهاده «هاصبحیپنج باشگاه» را اثر این نام شارما، رابین

 ،زندگی در صبح سازنده نقش چگونگی و چرایی بر عالوه و

 و است بزرگ اعتیاد یك که گویدمی پرتیحواس درباره

 فقیتمو به اندتوانسته که کسانی کند،می کم را شما کارایی

 این از تا انددادهمی اختصاص خودشان به را ساعتی برسند

 رفع لزوم در. یابند رهایی پرتیحواس

 در ویژه به نیست، تردیدی هایپرتحواس

 هایگوشی به افراد اکثر که تجدد عصر

 اعتیاد، این ترک برای. اندشده معتاد خود

 توصیه را سریع تحول 2 وپورتین کال

 مدتکوتاه ایدوره در آنچه یعنی کند،می

 را ویژه فرایند این و افتدمی اتفاق

 کارکرد که نامدمی «دیجیتال پاکسازی»

 :است زیر شرح به آن

 از دوره، این در و گیریدمی نظر در را روزهسی ایدوره .1

 .کنیدمی دوری هافناوری برخی

 را آنالینی هایفعالیت و هاسرگرمی روز،سی این طول در .2

 .کنیدمی کشف است مفید برایتان که

 باز تانزندگی به را هافناوری این دوره، پایان در .3

 چه هر یك که کنیدمی تعیین ال،ح عین در. گردانیدمی

 هاآن از باید چطور و آوردمی وجود به تانزندگی در را ارزشی

 3.یدبرسان حداکثر به را ارزش این بتوانید تا کنید استفاده

 عوامل رفع از بعد تغییر، مسیر گرفتنشیدرپ برای

 تا دببری را بهره حداکثر خود زمان از بتوانید باید پرتی،حواس

 یدنرس مسیر در گرچه کنید، حرکت بالندگی و دوام یسو به

 درباره همایش سخنران

 هاصبحینجپ باشگاه به شدنملحق

 برای زمانی که دیگویم

 انسان وجود و روح ساختنمتعالی

 .است
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 ممکن و شویدمی رنج و درد متحمل خواهید،می آنچه به 

 برای اما، باشد، خیز و افت با همراه مسیر این است

 در شارما رابین ها،رنج و درد کاستن و مسیر در بودنقدمثابت

 مانند نظیریبی هایتکنیك «هاصبحی پنج باشگاه»

 درباره او. دهدمی شرح را تمرکز زمینه چهار و 20.20.20

 سه و کندمی فاش را حقیقت پنج سازی،عادت تشریفات

 به واال اعتبار بخشیدن برای را سازعادت قهرمانان مهم ارزش

 تکنیك 10 انتها در. کندمی بازگو کنیدمی طی  که مسیری

 ذکرشده موارد همه کنار در که دهدمی ارائه العمرمادام نبوغ

 .انیدبم قدمثابت و بردارید راه سر از موفقیت مسیر در را موانع

در ادبیات فارسی، شاعران در بیان حاالت روحانی خود در 

ها برند، همچون تشبیه آنسحرگاه، تعابیر گوناگون به کار می

به باده و جرعه سحری یا صبوحی، وزش نسیم صبا با 

تعابیر گوناگونی که شاعران  4ا.اینهآورد و جز هایی که میپیام

دادن آن به نسبت بلندآوازه فارسی در باب تاثیرات صبح،

اند نشان از حاالت روحانی و دگرگونی احوال به کار برده

 اهمیت آن دارد.

 ۀحیرابه عنوان مثال حافظ شیرازی در بیت زیر، به دلیل 

تر از ها را بسی عطرآگینخوش احوال سحرگاهی خویش آن

 کند:نافه توصیف میمشك و 

 چین نافه و ختن مشك ز ستندیده کس

 ■بینممی صبا باد از سحر هر من چه آن

 

 

 

 ، ترجمه: پروینشارما رابین ،هاصبحیپنج باشگاه .1

 1400عینی، موسسه انتشارات آرشیو روز، سال 

 نویسنده کتاب مینیمالیسم دیجیتال .2

نیوپورت، ترجمه: ناهید کال مینیمالیسم دیجیتال، .3

 1398ملکی، موسسه انتشارات نوین، سال 

شرح شوق/ شرح و تحلیل بر اشعار حافظ، دکتر  .4

سعید حمیدیان، جلد چهارم، موسسه انتشارات 

 1389قطره، سال 
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 «عدل»داستان بررسی  
«پورمهدی عبداهلل»؛ «صادق چوبك»نویسنده  

 
هایی بود که تعیین دغدغه سنویصادق چوبك از دسته داستان

دانست؛ موضوعی که در این داستان را، هدف اصلی نوشتن می

دهد؛ شفاف است و نویسنده غیرمستقیم به مخاطب نشان می

 .چراکه قصد ندارد داستان حس تحمیل داشته باشد

معنایی معکوس را نشان اسم داستان: اسم عدل، محوریت

نظر ن نمایان است. بهکه در داستا یناعدالتدهد؛ یعنی می

خواهی را رسد تفکر نویسنده سمت و سوی عادلتمی

 .افتدگیرد؛ اما در داستان اتفاق نمیمیپیش

ر نظبینیم که بهدر نگاه نخست، اسبی در جوب افتاده می

آید و ساده؛ اما چوبك آن را در قالب نماد گنجانده معمولی می

و همین کافیست که بدانیم با داستانی 

رو هستیم؛ اسبی که نماد مبلیك روبهس

انسانیست در سختی فرو رفته که دست 

زند و درخواست کمك دارد؛ اما و پا می

های اند و فقط گفتهمردم او احاطه کرده

اساس و ناکارآمد دارند که تاثیری در بی

گذارد. نویسنده، سرنوشت اسب نمی

غیرمستقیم نشان داده است، مردم تنها 

ها سختِی بار را از های آنبی هستند که گفتههای قالهمدل

 .دارنددوش برنمی

های چوبك نه فقط در این داستان؛ بلکه در بسیاری از داستان

 .دهدگیرد و بازی میکار میهای تیپ را بهخود، شخصیت

ت کند یا بهتر اسعلت آن است که چوبك زندگی را تعریف می

های تیپ شخصیتدهد؛ زیرا مخاطب با بگوییم نشان می

شود. درواقع ها مواجه مینزدیکی بهتری دارد و هر روز با آن

 .گیردها و عملکرهایی که از جامعه سرچشمه میسخن

داستان دیالوگ محور است و اطالعات از این طریق به مخاطب 

ویم، شها نگاه کنیم، متوجه میبه دیالوگ اگرشود. منتقل می

یرنگ هستند؛ یعنی جدای از ها دارای پبسیاری از دیالوگ

های تفکرمحوری خلق شده که پیرنگ داستانی، دیالوگ

گریز، گفت و گوهاییست گریز است؛ منظور از مکالمهمکالمه

ها المککند و با ایجاد خردهکه به پیشبرد داستان کمکی نمی

داستانی روایت هم تبدیل شود، خطکه ممکن است به خرده

ر روند روایت این داستان، دیالوگ و کند؛ اما درا منهدم می

ا ها ریتم رکند که هم کشمکشروایت، یك مسیر را دنبال می

کند. برای مثال: ها روند روایت را کنترل میحفظ، هم توصیف

در داستانی که شرایط روایت، ریتم سریع بپذیرد، با توصیفات 

شود که روی بیش از حد، ریتم دچار کندی و آشفتگی می

 .منفی دارد ریتأثستان هم زبان دا

نگرش و اعتقادها: چوبك با استفاده از دیالوگ، اعتقادهای 

دهد و این عمل باعث شده، ها را نشان میبرخی شخصیت

گر بماند. علت بسیاری از نظاره صرفاًنویسنده قاضی نشود و 

ها که ردپای نویسنده در اثر است، کارگر بودن داستان

بر دوش راوی قرار دارد و تقسیم  راویست؛ یعنی همه عناصر

نویسی، کار صورت نگرفته است. درحالیکه در داستان

نویسی امروز، تصویر و دیالوگ به کمك خصوص داستانبه

راوی آمده است که داستان را از قالب 

گویی و قضاوت نویسنده نجات مصیبت

 .دهدمی

ها وجود های عمیقی در دیالوگحرف 

 .مکنیدارد که بررسی می

 زبون این》در دیالوگی گفته شده:

. هشنمی پول صاحبش واسه دیگه بسته

 .》کند کلکشو گلوله یه به باید

رای خواری ببینیم که بیشتر نگرانی و غمدر این دیالوگ می

صاحب اسب است تا خود اسب؛ یعنی افرادی که عقیده دارند 

ها نآسودی نداشتند باید از  اگرها تاریخ انقضا دارند و انسان

 یناسشروانبه بحث  اگرفاصله گرفت یا وجودشان اضافیست. 

طلب و سودجو را نشان های تنوعاین دیالوگ بپردازیم، انسان

 .دهد که وفادار نیستند و بسیار تاثیرپذیرندمی

 این وایمیسه پا دو روی مرغ که چطوره》دیالوگ دیگر:

 》واسه؟ پا سه رو تونهنمی

دهد. ها را نشان میسیاری از انساناین دیالوگ تفکر مسموم ب

 ارک آن توانندمی حسین و حسن چرا》گویند:برای مثال می

 》توانی؟نمی تو بدهند، انجام را

هایی شناسی. انسانشناسی و شخصیتموقعیتاین یعنی عدم

 .بینندکه همه را مانند یکدیگر می

شناسی مطرح است. بچه به پدر در دیالوگ دیگر، بحث روان

 «.مرده اسب نه مگه》گوید:د میخو

های کند که جامعهاین دیالوگ، تفکر بچه را مشخص می 

که نگرشی  اندپروراندهکوچك و بزرگ خانواده و اجتماع آن را 

منفیست. یعنی اولین تصوری که از سرنوشت اسب دارد، مرگ 

 شدنملحق درباره همایش نرانسخ

 که دیگویم هاصبحیپنج باشگاه به

 و روح ساختنمتعالی برای زمانی

 .است انسان وجود
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است. درواقع نفوذ تدریجی دیدگاه در ناخودآگاه که در شرایط 

 .شودهای مختلف ابراز میمختلف و حالت

به فصل داستان دقت کنیم، متوجه  اگرفصل داستان: 

ها به شویم چوبك با هدف نشان دادن حس سردِ انسانمی

کسی که درخواست کمك دارد آن را انتخاب کرده است و از 

منظر دیگر، سرد بودن، برای اسب دشوارتر است؛ تصویر کنید 

ك اسب دشوازی کمتری شفصل گرما انتخاب چوبك بود. بی

 گراپذیرتر است. هایی که در سرما آسیبکرد. دندانتحمل می

کرد. شك شرایط اسب را بهتر میتابستان بود، گرما و آب بی

 .سگ بود، گرما و تابستان باورپذیر بود اگر

مکان داستان: این داستان مکان مشخصی ندارد و این ابهام، 

خواهد بگوید، این شرایط دهد. او میهوش چوبك را نشان می

تواند اتفاق بیفتد. این ها با هر جغرافیایی میدر تمام مکان

کند؛ یعنی مکانی است که مخاطب را به اثر نزدیك میبی

شرایط و مکانی همگانی را دارد که البته به فرهنگ یك ملت 

 .کندهم نقد وارد می

گار ان گوید که اسبدر پایان داستان نویسنده می: بندیپایان

خواهد نویسنده می. کندینمسالم است و به کسی التماس 

کند بیند کسی کمکی در حقش نمیبگوید که انسان وقتی می

شود و با خیال میرود، بیخاکی میو به اصطالح عامیانه جاده

گوید: چرا به دیگران نگاه کنم و بنالم؟! گوشم از این خود می

 ..ها پر استحرف

 اساس مردم خسته های بیست که از حرفاسب، آن انسانی

 

 .خواهد به حال خودش رها شودشده است و می

 بندی:پایان

ها . بسیاری از نویسندهاستپایان داستان مشخص نیست، باز 

ا کنند. پایان ناتمام بهای باز و بسته اشتباه میدر اجرای پایان

یسنده نو پایان باز تفاوت دارد. پایان باز به معنای این است که

ها، حداقل دو تفکر به ها و نشانهآگاهیبا استفاده از پیش

. باشد》تفکرمحور》هامدرنیست اصطالحمخاطب بدهد و به

را مشخص  آن مدلول مخاطب و بدهد مخاطب به دالی یعنی

 .کند

بسیاری از منتقدها، چوبك را  :نقد به منتقدهای چوبك

خود را بر اساس های دانند؛ اما چوبك داستانآرمانگرا می

آورد؛ یعنی فرهنگ و شرایط زمان خود به رشته تحریر در می

مکتب ناتورالیست که اساس کارهای چوبك است، ناخودآگاه 

ك و تواند از ژنتیگیرد؛ ناتورالیستی که میدر این آثار قرار می

زیست نویسنده سرچشمه بگیرد. آرمانگرا خواندن چوبك 

ی است. در همین داستان صحیح نیست و دور از نقد تخصص

های انسانی و جامعه شود تا زشتیاسبی خلق و سمبل می

های آتما، سگ من، قفس، عریان نمایان شود. مثل داستان

یان پرده بچرا دریا توفانی شده بود و دیگر آثار چوبك که بی

چوبك کالسیکی عمل نکرده  کند و دور از هر قضاوت است.می

های آن دفاع کند یا ن و شخصیتکه از شرایط موجود داستا

وید گبا نشان دادن به مخاطب می صرفاً تخریب کند؛ برعکس 

■ .سپاردو قضاوت را به خواننده می
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 «شهیاند در عرصه هنر و سمیناتورال» لهاقم 
 «یرضا طوس» 
 

نیمه دوم قرن نونزدهم عصر خدایی علم است. کشف 

 صرع اندیشه انسانی. و قانونمندیهای حاکم بر طبیعت، جامعه

 و طبیعی یهادهیپدتجزیه وتحلیل علمی در تمامی ابعاد 

 عصر جوامع بشری. عصر برخورد آگاهانه با جهان عینی.

بیرون آمدن از تیرگیهای  عصر دگرگونی درتفکروزندگی.

اندیشه هزاران ساله. عصر رهایی از بندگی قوانین حاکم بر 

 سانس اندیشه در اروپا.جوامع وطبیعت. ودر یك کالم، عصر رن

در دست توانمند انسان برای فتح آن چرا  شودیمعلم مشعلی 

که مفتوحش بود. دگرگونی فکری اروپا، باز تاب خود را در 

. کشفیات علمی و دهدیمروبنایی نشان  یهادهیپدتمامی 

روانشناسی، نویسندگان وهنرمندان را درمحدوده کارخود به 

ید تمامی پندار، کردار و رفتار آدمی تجربه گرایی واداشت. با

درچهارچوب علم تعبیر شود. هنرمند 

باید اثرخود را با علم درآمیزد. وحتی 

بتواندکارهنری را فدای علم کند. روان، 

خرد، عواطف واحساسات بشری، باید به 

آزمایشگاه برده شود تا براساس 

وعلم ژنتیك،  (نورولوژی )عصب شناسی

اما محدود  مکانیك وارتحلیل شود.

 کردن هنر درچهارچوب باورهای علمی

یعت طب (جبر گرایی)و بینش دترمنیسم 

گرایانه، به مفهوم به اسارت کشیدن هنر در حوزه نگرشهای 

 مکانیکی ست

ناتورالیسم به عنوان اسلوبی روانشناسانه درشناسایی طبایع 

وابعاد روحی انسان و ارزیابی اخالق آدمی در ادوار متفاوت 

چه جایگاهی رامی تواند درادبیات داشته باشد؟ آیا قانون  تاریخ

به عنوان عاملی تعین کننده درشکل گیری  تواندیمتوارث 

اخالقی انسان که هنجارهای اورا دربرخورد با  -کیفیات روانی

مطرح شود؟ و  کندیماجتماعی مشخص  یهادهیپد

 اصوالجبرتوارث درشکل دادن امیال، آرزوها وعواطف انسانی

واحساسات بشری تا چه حد با معیارهای جامعه شناسانه 

 علمی همگونی دارد؟

شده  تجربه "احساسات "به گفته تولستوی انتقال "هنر "اگر

را باید درمحدوده کدامین ضوابط  "احساسات  "باشد، این

سات احسا "علمی وجامعه شناسانه تحلیل کرد؟ آیا انگیزه این

ابی بازت و یا جبرتوارث دانستراباید تبلورات روحی ناشی از "

ازکیفیت چگونگی محیط زیست؟ بدون تردید، ارزیابی این 

 احساسات درچهارچوب غرایزطبیعی، به عواقب

. هنر کانال شودیمسیاسی منتهی  –دهشتباراجتماعی 

عبوراحساسات استثنایی که فاقد پشتوانه اجتماعی باشد 

 یهازهیگانکه  دیگویمسخن  "احساساتی "نیست. بلکه از

 "اجتماعی وعام داشته باشد. وظیفه هنرمند قبل ازانتقال

تجربه شده به جامعه انسانی، راه یابی به بنیادهای  "احساسات 

است. نوع نگرش  معلوالن "احساسات "زاینده ایست که این

، تعیین کننده بینش جامعه شناسانه "احساسات  "به این 

ه های متنوع تاریخی هنرمند ازپدیده های جامعه بشری دردور

 "احساسات  "ست. ناتورالیسم این 

بشری را درتنگناهای خشك والیتغیر 

طبیعت گرایانه محصور کرده واز انسان 

 یهاتیقابلبا  دهدیمموجودی ارائه 

روانی مشخص وظرفیت های روحی 

ازپیش تعین شده که شرایط اجتماعی 

شکلهای رنگارنگ بروز این  تواندیمتنها 

اتعیین کند وهیچ نقشی کیفیات ر

درجهت دادن روان آدمی ندارد. انسان 

اسیر غرایز وخواست های طبیعت گرایانه خود است که جبر 

توارث دراو به ودیعه گذاشته. حیوانی ست انسان نما که 

درچهاردیواری غرایزخود دست وپا می زند وگرفتار جبر گریز 

 تش. عروسکی ست کوکی که سِرشباشدیمناپذیر طبیعتش 

کلید رفتارهای اجتماعی اوست. هنرمند ناتورالیست او را به 

چیزی که اورا به زنجیر کشیده  دهدیمتصویرمی کشد. نشان 

. درون او را هم چون گذردیموبی تفاوت از کنار او  است

، بدون کشدیم، غده چرکین رابیرون کندیمجراحی تشریح 

ت اداخالقی سگرفتار فس اگرآن که بر آن مریض دل بسوزاند. 

برعلیه اگرو کندیمعلت را درپوسیدگی طبیعت اش جستجو 

انگیزه آن را غرایزسرکش وشرارتهای  کشدیمنظمی فریاد 

، نه آشفتگیهای اجتماعی. و دراینجاست که داندیمروحی او 

واین خود قصه  ردیگیمبخود  یااسطورهسرشت آدمی اصالتی 

عی و دوری محض غم انگیزفراراز واقیت های گزنده اجتما

در دست  شودیمعلم مشعلی 

توانمند انسان برای فتح آن چرا که 

ا، کری اروپمفتوحش بود. دگرگونی ف

ی هادهیپدباز تاب خود را در تمامی 

 .دهدیمروبنایی نشان 
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که  اندیینااستثدرهنرناتورالیستی تیپ نیستند، نمادی از یك حرکت کلی اجتماعی نیستند، کاراکترهایی  هاآدمازرئالیسم است. 

روحی وشوریدگی های غریزی  یهایآشفتگاجتماعی، نه براساس آگاهی وشعور، که برمبنای  یهایناهماهنگرفتارهایشان دربطن 

اجتماعی وفرهنگی بتواند تاثیری مستقیم بر اوداشته باشد، بلکه  یهاتیواقعم، انسان موجود اجتماعی نیست که ست. درناتورالیس

تا انگیزه رفتارهایش را نه درشرایط محیطی، که درسیستم مغزی وکیفیت های عصبی  شودیمموجودی ست که به آزمایشگاه برده 

اجتماعی درگرایشات  یهایناهنجار ریتأثومکانیکی، به مفهوم نفی آگاهانه جستجو گردد. دیدی این چنین تك بعدی، یك جانبه 

 روانی وبه سُخره گرفتن واقعیت است.. -متفاوت اخالقی

اما مکانیکی دانستن این تئوری به مفهوم انکارجبر توارث نیست چراکه علم ژنتیك همان گونه که انتقال خصوصیات نسلی را به نسل 

. اما باید ازبرخورد تجریدی به علم وراثت کندینمحرکت مشخصات روانی وروحی رااز نسلی به نسل دیگرانکار دیگربه اثبات رسانده، 

روحی  یهاتیقابلوتاثیرات این محیط براعصاب وروان آدمی  کندیمپرهیز شود، چراکه انسان درمحیط های متفاوت اجتماعی زندگی 

بر  یاسندهینو اگر. گذاردیموتاریخی تاثیرات خود را درنسل بعدی بجا  یارهینجزدریك حرکت  هاتیقابلواین  دهدیماو را شکل 

ییناتوااساس علم وراثت به این نتیجه برسد که ارگانیسم روحی ناشی ازجبر توارث، درحلقه معین ومشخصی از یك نسل، دارای 

عامل  اگر. بردیمیل اجتماعی خودراه به ناکجا آباد آن را مقهور کند، درتحل تواندیمبیشترازمحیط زیستی واجتماعی ست که  ییها

ج تاریخی خار-کنکاش انسان، نه روانشناسی اجتماعی، که قیچی جراحی باشد، حرکت اجتماعی آدمها از مدار قانونمندیهای سیاسی

ی اسیردرغرایزخود پایین که اوراتا سطح حیوان ردیگیمشده ودرچهار چوب نیازهای الیتغیرناشی از دترمنیسم طبیعت گرایانه قرار 

یمدگرگون شونده اجتماعی دچار تغییر وتحول  یهادهیپد. در نگاهی واقعگرایانه به زندگی، احساسات وافکار آدمی درروند آوردیم

. انسان درقالب های روحی تغییر ناپذیر که تاثیرات محیط خارجی دربرخورد با این حصارهای روانی وکلیشه ای به پس رانده شوند

فرهنگی و اجتماعی خوانایی ندارد. درآثارناتورالیستها، فرد بر اساس  یهاتیواقعمی شوندمحصور نیست. نگرشی ایستا به اخالق، با 

. درروند حوادث هیچ دگرگونی در خِرد آنان به کشندیمجبرطبیعی، گرفتارقالب های روحی گریز ناپذیر است که اورا به دنبال خود 

رها به دنبال شرایطی هستند برای ارضاء غرایز و شهوات روحی خود. پیروان جبر طبیعی چنان دیوار محکمی وکاراکت دیآینموجود 

 ■ .که هیچ نوع شرایط اجتماعی توانایی تصرف درآن را ندارد کشندیم شانیهاآدمبه روی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 1401 خرداد  |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوچهل ودومشماره           23

 «سورمه سنگ»نگاهی به رمان  
 «زهرا فرازاندام»؛ «عاطفه منجزی»نویسنده  
 

 25دارد و در  صفحه 877کتاب سورمه سنگ  درباره کتاب:

 1394سال با راوی دانای کل نوشته شده است. در  فصل

اکنون با تیراژ خورشید چاپ شده و همتوسط انتشارات برکه

 دوهزار جلد به چاپ پنجم رسیده است.

در  1345 بهشتیارد یاطفه منجزخانم ع درباره نویسنده:

ازدواج کرده و بعد از  یسالگ 19دنیا آمد، در  مانیسجدسلم

 ۀترش یمقطع کارشناس لیالتحصفارغشد.  ساکن تهرانآن 

 82 سالباشد. می از هند ینگارهمو روزنا رانیدر ا یحسابدار

و  دیبه چاپ رس یعاشق یهابه نام مسافر کوچه شکتاب نیاول

 یبهشت ۀپرند - دیلبخند خورش -طال  هیت بعد از آن به ترتیب:

! كیمنم شر ؛یحاج -بسته به جونم  -قله قاف  - یماهشاه -

 یکی - یواشکی -یی بهارلوخانم کار نده دستم! مشترک با  -

مشترک با خانم ماه و سکه و گل  - یزرپران دوجلد -نبود...! 

شب چراغ  - یدر پس نقاب دوجلد -...! یبیچه رق -بهارلویی 

نده از این نویس سبزبخت و ییارلوبهخانم مشترک با  یدوجلد

 به چاپ رسیده است.

رمان سورمه سنگ دربارۀ زندگی سرمه و  خالصه رمان:

اش نوشته شده است. پدربزرگ مادری نقش پررنگی خانواده

کشد و افکاری که هایی که میدر زندگی آنان دارد و با نقشه

در سر دارد، مستقیم و گاه غیرمستقیم موجب اتفاقاتی در 

بیگ چون نتوانست شود. نظامرنوشت این خانواده میس

دخترش را وادار کند با فرد مورد تأییدش ازدواج کند، 

ن زددرنتیجه از دامادش کینه به دل گرفته و سعی در ضربه

 به او دارد.

اش را وادار کند از طرفی اصرار دارد به جبران گذشته، نوه

ین دهد. برای امطابق میل او با فرد منتخبش تشکیل زندگی 

گیرد که ده سال پیش منظور تصمیم به بازسازی هتلی می

بعد از فوت همسرش آن را تعطیل کرده. از نوۀ دوستش که 

ا کند تساکن ترکیه و متبحر در این زمینه است، دعوت می

پاشا به ایران همراه دار شود. ورود سامیکار بازسازی را عهده

است که در این کتاب  پسرعمویش علی، آغازگر ماجراهایی

 خوانیم.می

اسم رمان و تصویر روی جلد متناسب با  بررسی رمان:

محتوای کتاب انتخاب شده؛ گرچه بسیار ساده بوده و جذابیت 

کند. رمان سورمه سنگ به خاصی برای مخاطب ایجاد نمی

 ها صورت روایتی خطی نوشته شده و گاهی از زبان شخصیت

 

وابط گیری رشود تا دلیل شکلمی کمی از زمان گذشته تعریف

کنونی و ارتباط وقایع قدیم با زمان حال مشخص شود. نثر 

رمان در عین ساده و روان بودن گاه اصطالحاتی در آن به کار 

رفته که چندان عمومیت نداشته و کمتر به گوش خواننده 

ای قدیمی است که امروزه مورد باشد. مثالً پلغیده واژهآشنا می

گیرد. چلیپا به معنی صلیب است و به اشتباه قرار نمی استفاده

شود. سگرمه به معنی اخم و استفاده می‘ دست به بغل’جای 

م هایش را درهتوان نوشت سگرمهچین پیشانی است پس نمی

 توان درهم کشید.کرد، فقط ابرو را می

توان ذکر کرد: هوا و هوس به جای از دیگر اشکاالتی که می

ای، خوار به جای خار، دیگهی به جای دیگههوی و هوس، 

، نچندان به جای نه چندان، ببخشید آ به جای ببخشیدا

 خوشبختم به جای خوشوقتم، حالجی به جای حالجی،

کیفیت، در حین سادگی به جای در عین کفیت به جای بیبی

سادگی، طبعیت به جای طبیعت، واقعیت قابل انکار به جای 

ارزش  خرد،، گردن خورد به جای گردنواقعیت غیرقابل انکار

گذاری، به جا و به اندازه به جای گزاری به جای ارزش

 اندازه.بجاوبه

توان فهمید قابل تصور نیست و نمی“ لبخند چهارگوش”

منظور نویسنده چه حالتی بوده است. کشیده یا ایتالیك 

نوشتن حروف و نیز پررنگ کردن کلمات برای برجسته 

نویسی معمول نبوده و ی از متن در داستاندادن بخشنشان

باشد. استفاده از کوتیشن تنها برای نثر انگلیسی صحیح نمی

د بودن آن دیها یکسان نبوده و طوالنیافاگرباشد. پارمجاز می

غن کنان معنی مشخصی کند. غنخواننده را خسته می

باشد. آشناییت اشتباه است زیرا به کلمات نداشته و رایج نمی

اضافه کرد و تنها برای ساختن ‘ یت’توان عالمت فارسی نمی

 رود.مصدر عربی به کار می

 نگاه خودش کوتاهنگاه کوتاهی اشتباه و حشو است، نیمنیم

غلید نداریم و است و نیاز نیست مجدد کوتاه آورده شود. می

زد. گذاشتن عالمت تعجب داخل باید نوشته شود، غل می

رایشی اشتباه است. توضیح حرکات پرانتز از دیدگاه وی

کاراکترها مابین دیالوگ صحیح نبوده و مختص 

باشد. اعداد در نویسی مینامهنویسی و فیلمنمایشنامه

شود نه رقم. تکرار نویسی به شکل حروف نوشته میداستان

دار گفتن کلمات جایز نبوده و به دادن کشحروف برای نشان



 

 1401 خرداد  |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوچهل ودومشماره           24

 کف کفشش کرسی”ستفاده کرد. نقطه اتوان از سهجای آن می

شدن شود منظور نویسنده از کرسیمشخص نمی“ شد به دیوار

 چه بوده.

، “قصد کرده بود خمره سرکه به ابروهای این مرد بیندازد”

دیوار پشت سرش ”، “خفت سنگین میان دو ابرویش باز شد”

مره خ“ مثل کودکان به لعب نیفتی”، “حمال تنه درشتش شد

و لعب در جای صحیح استفاده نشده و  سرکه، خفت، حمال

نویسی الزم در این جمالت رسایی الزم را ندارد. در داستان

است به جای عبارات نگاه ملو، بیگ الیك، بك آفیس، تناژ، 

ها نوشته شود؛ زیرا کنتراست، والف و بویلر معادل فارسی آن

در  باشد واستفاده از کلمات انگلیسی در روایت صحیح نمی

نداشتن معادل فارسی نیاز است معنی آن در پانوشت صورت 

 آورده شود.

سیم ثانیه، اِفه، جر و منجر، هندل زد، گول بمالد، توی شور 

رفت، فس هیجان، زرت قمصور، مُشتی دِبش اصطالحاتی می

هستند که در محاوره استفاده شده و بهتر است در روایت 

لیس، نوشته نشود. خیزخیزک، غش و رش خنده، خیس و ت

تك و تعارف و صورت مفرغی، پی و پایین، کتمان کاری، بی

توی چشم بزن کلماتی ناآشنا بوده و در نثر داستانی رایج 

باشد، ابداع کلمه خارج از اصول نگارش صحیح نبوده و نمی

 شود.گسیختگی زبان فارسی میباعث ازهم

نگاهش را قل داد، رو به باال سر خورد، چشمان از حدقه 

ه، از کاسه چشمش قل بخورد بیرون و چهار شاخش را درآمد

درآورده بود تعابیری هستند که در واقعیت اتفاق نیفتاده و 

ها در روایت درست نیست؛ بهتر است به شکلی نوشتن آن

توان ابتدای این جمالت نوشت: اصالح شده، برای مثال می

در  تانگار که... یا مثل این که... . اشکاالت دیگری از این دس

نثر وجود دارد که برای جلوگیری از اطالۀ کالم از آوردن 

 شود.ها خودداری میتمامی آن

واند تانگیز انتخاب شده و میشروع قصه بسیار زیبا و هیجان

خوبی با خود همراه کند. ادامۀ روند آن نیز به مخاطب را به

همین شیوه با حوادث متعددی به نگارش درآمده که به تدریج 

ت شده و تا انتها به شکلی ملموس و باورپذیر پیش رفته روای

است. تنها نکتۀ قابل تأمل اطناب داستان بوده که موجب 

کندی روند آن شده است. توضیحاتی که گاه خارج از حوصلۀ 

دهد. برای خواننده ذکر شده و اجازۀ تفکر وتعقل به او نمی

 ریپاشا یا چگونگی برگزامثال نحوۀ قدم برداشتن سامی

ها لزومی ندارد و کاریها با ذکر تمامی جزئیات و ریزهمراسم

  موضوع باشد.ای کوتاه برای ایجاد فضاسازی کافی میاشاره

ها حول همین محور اصلی داستان عاشقانه بوده و کلیۀ روایت

جریان دارد، چه اتفاقاتی که در گذشته صورت گرفته و 

اجراهایی که مربوط تأثیرش تا زمان حال ادامه دارد و چه م

به زمان حال بوده، همگی در همین زمینه نوشته شده است. 

نویسنده سعی دارد با روایت زندگی هر یك از افراد دخیل در 

اش داستان، نوعی عاشقی را به تصویر بکشد که هدف اصلی

ها با یکدیگر عشق حقیقی را از بوده و به کمك مقایسۀ آن

ی وابستگی غیرمعقول جدا های دروغین یا دراصل نوععشق

سازد. از این منظر خانم منجزی موفق عمل کرده و توانسته 

های اصلی داستان به عشقی زیبا و اصولی را در شخصیت

 نمایش بگذارد.

پردازی دقیق و بجا انجام شده و با استفاده از شخصت

ها و شیوۀ رفتاری افراد به بهترین نحو نشان داده هر کالمتکیه

راکترها دارای چه خصوصیاتی بوده و آنان را از یك از کا

یگدیگر متمایز کرده است. مطلب قابل توجه در این زمینه 

ها و رفتارها بوده که تکرار گویی دربارۀ این خصیصهزیاده

چندبارۀ آن از حوصلۀ مخاطب امروزی خارج است. همچنین 

شود؛ گرچه پرشمار دلیل حجم کتاب میموجب افزایش بی

عداد صفحات مورد پسند برخی نشریات بوده و بودن ت

نند. کنویسندگان را به بیشتر نوشتن آثارشان ترغیب می

متأسفانه این مسئله موجب کسالت خواننده شده، درنتیجه 

 یابد.خوانی کاهش میآمار کتاب

ای تا هفت سالگی با حضانت هر بچه”در جایی گفته شده: 

ت دختران تا که صحیح نبوده و تنها حضان“ مادرشه

سالگی با مادر و حضانت پسر بعد از دوسالگی به عهدۀ هفت

پاشا روز اول مراسم ختم، در باشد. سامیپدر یا جدپدری می

 ای بهخانۀ پدری سرمه حضور داشته؛ اما تا انتهای شب اشاره

بودنش در آن خانه نشده و به غیر از لحظۀ ورودش نامی از او 

که سرمه قصد خروج از منزل را  شود. تنها زمانیبرده نمی

صورت کامالً اتفاقی متوجه خروج سرمه داخل حیاط بهدارد 

از جمله نکات ارزشمندی  کند.شده و برای ممانعت او اقدام می

هایی است که دادن خانمکه در این رمان مطرح شده، نشان

برای شخصیت خود ارزش قائل بوده و حاضر نیستند اصالت 

هر کرده و تن به شرایطی دهند که شاید در خود را فدای ظوا

نگاه اول برای برخی فریبنده باشد. از این منظر خانم منجزی 

به زیباترین شکل نشان داده که داشتن ظاهری مقبول یا 

ی آل براتنهایی جهت انتخاب شخصی ایدهزیادبودن ثروت به

های انسانی یك عمر زندگی کافی نبوده و صداقت و خصلت

 بودن آنان است.ویژگی افراد برای اصلح ترینمهم
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 داستان را تلطیف شخصیت علی در این رمان توانسته فضای

گشای مشکالت دوستانش کرده و حضور او در اغلب موارد گره

ا پردازی رشود که نشانگر آن است خانم منجزی شخصیتمی

 اند. فضاسازی درشان به کار بستهنحوی شایسته در رمانبه

صورت گرفته و منطق روایی داستان نیز  حد مطلوب

کند. از جمله نکات حائز اهمیت باورپذیری الزم را ایجاد می

در این رمان شیوۀ رفتاری والدین است که مد نظر قرار گرفته. 

رو هستیم که خودخواهانه بیگ یا مهوش روبهیك جا با نظام

 ندشان را وادار کنند آن راهی را برگزینسعی دارند فرزندان

شان است و برای رسیدن به این منظور که از دید آنان به صالح

کنند. در مقابل مرسده و از هیچ کوششی فروگذاری نمی

شان، جاوید هستند که در عین خیرخواهی برای فرزندان

ها نشان داده و از طریقی اصولی سعی مسیر درست را به آن

 شان دارند.در هدایت فرزندان

این رمان مورد توجه قرار گرفته، شیوۀ  مسئلۀ دیگری که در

 تواند بسیاری از موانعابراز عالقۀ برخی آقایان است که گاه می

و مشکالت را از سر راه برداشته و دلگرمی الزم را برای 

شان ایجاد کند. برای مثال صفا با آن همه عشق و همسران

 ای که به همسرش دارد؛ اما قدرت بیان این مهر و الفتعالقه

تواند آن را در قالب کلمات به زبان آورد. را نداشته و نمی

همین کمبود شخصیتی سبب شده بین او و همسر و فرزندش 

فاصله ایجاد شده و مصائب بعدی را به دنبال دارد. خانم 

الی اند با اشاره به این نکات حساس در البهمنجزی توانسته

جۀ نند که نتیای بگنجاهای پسندیدهماجرایی دلنشین، آموزه

حاصل آمده، رمانی منطقی و مفید پیش روی مخاطب قرار 

 داده است.

های متفاوت در این رمان، خواننده را راهنمایی تقابل شخصیت

های هر یك از کند تا با کنار هم قراردادن ویژگیمی

مان، به شناخت و آگاهی الزم از آنا برسیم. به این اطرافیان

شود که همیشه اطب ایجاد میترتیب این باور برای مخ

مان از روی خیرخواهی به ما نزدیك نشده و گاه در نزدیکان

ای در سر داشته و پس محبت ظاهری، ممکن است دسیسه

. دلیل بودهای بینیاز است دنبال یافتن چرایی این محبت

ه شان داریم، ناآگاهانحتی ممکن است کسانی که بسیار دوست

پیش پایمان قرار دهند که الزم  یا از سر خودخواهی راهی

است هشیارانه عمل کرده و تنها برای مصلحتی آنی، گرفتار 

 های آنان نشویم.دلسوزی

دهد گاهی پدر و مادرها هم از سر درواقع این رمان هشدار می

ت گیرند که جهمحبت یا گاهی ناپختگی، رفتاری را پیش می

ری نگع و آیندهدرستی نداشته و الزم است افراد با نگاهی جام

وسیع، مسیر متناسب با روحیات خود را کشف کنند. صرف 

تربودن آنان بزرگتربودن اشخاص دلیل بر داناتر و فهمیده

تواند تجربیات مفیدی برای نیست و همیشه کهولت سن نمی

افراد ایجاد کند؛ چه بسا ممکن است بعد از گذشت سالیان 

رار کرده و آگاه به دراز همچنان همان اشتباهات قبلی را تک

ز به نیا خطانرفتناعمال ناپسند خود نباشند. دراصل راه را به 

دیدی باز و روشنفکری دارد که خاص سن انسان نبوده و الزمۀ 

 های رفتاری برای هر فردی وجود دارد.یادگیری مهارت

های مفیدی در اختیار در مجموع رمان سورمه سنگ آموزه

شناخت ظاهری از افراد اکتفا نکرده دهد که به جوانان قرار می

های بسیاری در نظر گرفته و برای انتخاب همسر، باید گزینه

توان افراد را ها میشود. گاهی در شرایط خاص و بحران

سنجید و چگونگی عملکرد آنان را مورد توجه قرار داد تا به 

آگاهی الزم و کافی برای یك عمر زندگی در کنار فرد منتخب 

. موفقیت و پیشرفت روزافزون برای این نویسنده دست یافت

 ■ عزیز خواهانیم.
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 «آدیبهت اصالً نم» بررسی رمان  
 «زهرا فرازاندام»؛ «یمعصومه بهارلوئ» سندهینو 
 

دارد و در  صفحه 888 «آدبهت اصالً نمی»کتاب  درباره کتاب:

 1393سال با راوی اول شخص نوشته شده است. در  فصل 27

اکنون چاپ پنجم آن توسط انتشارات آرینا به چاپ رسیده و هم

 مندان قرار دارد.در دسترس عالقه

در  59سال زمستان  ییبهارلو معصومه درباره نویسنده:

آمد. در سال هفتاد  ایدن تیو پرجمع یجنوب اصالتاً یاخانواده

 سالهشش یااما پس از وقفه شد؛ اف از دانشگاهمجبور به انصر

های منتشر رمان. شودیدانشگاه الزهرا قبول م خیتار ۀدر رشت

 زهارو نیا - از فرهاد ترمجنون - دهینطلبشده از این نویسنده: 

)کار مشترک با خانم  و سکه و ماه گلمجموعۀ سه جلدی  -

 نده دستم رکا - ریگنمك - من کو نامهربان -عاطفه منجزی( 

 - چراغشب -ی سادگ یانتها - درخشدیم - آخر میس -

 یجنوب پنجرهو  دونگربال

رمان دربارۀ زندگی بهانه و  خالصه رمان:

از زبان خودش نوشته شده. داستان از 

شود که بهانه قصد دارد به جایی آغاز می

جان راهی سفر حج شود؛ به نیابت از خانم

گان و این منظور ناچار است از بست

اطرافیانش طلب حاللیت کند؛ اما کار 

راحتی پیش رو ندارد، زیرا برای انتقام 

اند، هایی که در حق مادرش کردهظلم

ر به ها حاضرفتار ناشایستی با خانوادۀ پدری داشته، درنتیجه آن

که  افتدبخشش او نیستند. این مسئله در شرایطی اتفاق می

گذرد و تنها سه ش نمیامدت زیادی از یافتن بستگان پدری

 سال گذشته را در کنارشان سپری کرده.

شدت بهانه را تحت تأثیر قرار داده، چون تنها جان بهمرگ خانم

خبر شخص نزدیکی بود که در زندگی داشت. بعد از فوت او بی

گردد، جایی که از کودکی در به شهر قبلی خود اصفهان برمی

ای رده و ارتباط صمیمانهبهمسایگی خانوادۀ فرهمند به سر می

 شان وجود داشته است. بین

شود به عنوان جان، بهانه ناچار میدر روزهای آخر عمر خانم

آخرین خواستۀ او نامزدی مصلحتی با کسی صورت دهد که 

عالقه و کششی به او در بین نیست. بعد از بازگشت بهانه به 

ع شده و اصفهان، نامزدش با ترفندهایی از محل زندگی او مطل

کند تا برای حمایت از بهانه جا نقل مکان میاز تهران به آن

  نزدیکش باشد.

رمان به صورت رفت و برگشتی نوشته شده و  بررسی رمان:

کند. اسم جذابی برای هرازگاهی روایتی از گذشته را بیان می

کند که در چند جای رمان انتخاب شده و خواننده را کنجکاو می

گذاری مناسب را نشان شاره شده و مفهوم این نامداستان به آن ا

دهد. برخالف نامش، طرح جلد سنخیتی با اسم رمان یا می

ها را به نمایش گذاشته محتوای کتاب نداشته و تنها گذر فصل

 توان ارتباط معنایی خاصی برایش یافت.که نمی

ابتدای رمان اطناب دارد، شرح برخی حوادث غیرضروری بوده 

آید. البته گاهی این اجبار از سوی حساب میگویی بهو اضافه

گیرد تا مجوز الزم برای چاپ اثر داده برخی نشریات صورت می

حجم های کمشده و جهت سوددهی بیشتر، اقدام به چاپ رمان

شود رمان از منظر کنند. متأسفانه این مسئله باعث مینمی

فرهنگی خارج شده و گویی قرار است 

ته شود؛ به جای آن که کیلویی فروخ

محتوایش مورد توجه قرار گیرد. پذیرش 

رمان براساس تعداد صفحاتِ کتاب در این 

گرانیِ کاغذ و سایر محصوالت فرهنگی 

جای شگفتی دارد که چرا توان خرید 

درآمد حجم از قشر کمهای کمرمان

 شود؟جامعه گرفته می

نثر کتاب بدون اشکال نیست و اشتباهاتی 

دهد اصالحات الزم در زمینۀ شود که نشان میفت میدر آن یا

های مکرر چینویرایش آن صورت نگرفته. از جمله آوردن نقطه

شدن کتاب است. از جمله و غیرضروری که یکی از دالیل حجیم

اشتباهات نگارشی مانند: گندآبه به جای گندابه، الحق و انصاف 

 درواره به جایواالنصاف، سنکوب به جای سنکوپ، به جای الحق

، احد و ناس به جای احدالناس، به واهلل علی به جای به درآور

والی علی، کیبرد به جای کیبورد، دروایش به جای دراویش، 

اوپراتور به جای اپراتور، رنگاوارنگ به جای رنگارنگ یا 

ش، ظل سیاه زمستان به جای ووارنگ، بچش به جای بچهرنگ

ر که برای جلوگیری از اطاللۀ زل سیاه زمستان و بسیاری دیگ

 شود.ها خودداری میکالم از ذکر تمامی آن

گذاشتن عالمت تعجب میان پرانتز از اشکاالت نگارشی بوده و 

باشد. پررنگ نوشتن بخشی از متن برای مجزاکردن معمول نمی

نویسی امروزی صحیح نیست. برخی آن قسمت در داستان

ن بوده و نثر داستان جمالت میان محاوره و معیار سرگردا

شدت بهانه را جان بهمرگ خانم

تحت تأثیر قرار داده، چون تنها 

شخص نزدیکی بود که در زندگی 

خبر به شهر داشت. بعد از فوت او بی

 گردد.قبلی خود اصفهان برمی
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سی نویتر است شکستهباشد. درستیکدستی الزم را دارا نمی

کلمات در محاوره مطابق اصول نگارشی تصویب شده در 

ه گونه که شنیدفرهنگستان صورت گیرد و نباید کلمات همان

گما، چش گم آ به جای میشود، به نگارش درآید. مثل: میمی

احافظ، بش به جای بهش، به جای چشم، خدافظ به جای خد

صابت به هاست، بیبه جای مدت مدت استفك به جای فکر، 

صاحبت. براساس اصول ویراستاری الزم است صورت جای بی

طریقی عمل کرد که حافظۀ اصلی کلمات حفظ شده و به

  تصویری خواننده مخدوش نشود.

ایم ابروه”یا “ ابروهایم سه سانت باال پرید”

، تشبیهاتی غلوآمیز “یك متر باال پرید

بوده و درست نیست از مقیاس عددی 

امشب ”برای این منظور استفاده شود. 

امشب... کشیده ”، “شب سختی داشتم

فعل جمله گذشته استفاده شده که “ بود

خوان نیست، همچنین با کلمۀ امشب هم

؛ کلمۀ امشب و امروز مربوط به زمان حال “امروز... آمده بود”

دهد. در شده زمان گذشته را نشان میادهاست و فعل استف

ل شوند نه به شکصورت حروف نوشته مینویسی اعداد بهداستان

رقم. استفاده از کوتیشن در زبان فارسی مرسوم نبوده و برای 

 شود.نوشتار انگلیسی استفاده می

تر ، درست“زدشیش و هشت می”، “مخ مرا در فرغون گذاشت”

ر روایت آورده نشود، زیرا در آن است چنین اصطالحاتی د

توان از شیوۀ واقعیت امکان وقوع چنین امری وجود ندارد یا می

گونه عبارات استفاده کرد، مثالً ابتدای دیگری برای نوشتن این

یا “ وز زدم”آن جمله نوشت: انگار که... یا مثل این که... . 

شود نه انسان. برای صدای حشرات استفاده می“ ویزویزکنان”

، رخ به معنی چهره است و برای اشیاء “کمرش به رخ میز خورد”

صفت مناسب با کلمۀ قدم نوشته “ قدم درشت”رود. به کار نمی

اصطالح رایجی نیست و معنی “ جفت کردی پسر”نشده، 

صدای نوزاد است و برای “ غان و غون”رساند. مناسب را نمی

مالت فعل شود. در بسیاری از جبزرگساالن غرغر استفاده می

ر اند که تکراچین گذاشتهجهت حذف شده و به جای آن نقطهبی

 کند.بیش از اندازۀ آن جایز نیست و متن را نامفهوم می

آوردن پرانتز میان دیالوگ و توضیح حرکات کاراکترها در 

نویسی معمول بوده و در نویسی و فیلنامهنمایشنامه

و “ خوابیدفس هیجانم ”باشد. نویسی صحیح نمیداستان

ه مناسب محاور“ قلپ بیرون بزند”یا “ غیرتش را پیشی خورده”

بوده و بهتر است در روایت از این اصطالحات استفاده نشود. به 

دم پا کرپا و آنتوان نوشت، کمی اینمی“ پا پا کردم”جای کمی 

 پا کردم.یا کمی پابه

موضوع و پیرنگ رمان جالب است و شیوۀ پرداخت خانم 

نشیند. انتقام که بحث اصلی رمان ویی به دل مخاطب میبهارل

رسد؛ اما نظر میدهد، درظاهر موضوعی تکراری بهرا تشکیل می

ای مورد توجه قرار گرفته که دلنشین است. سیر تکامل از زاویه

زیبایی شاهد هستیم که یکی های اصلی رمان بهرا در شخصیت

باشد. یسی مینوپردازی در رماناز اصول اولیۀ شخصیت

های بجا و سنجیده توسط گیرینتیجه

هایش بسیار بهنام انجام شده و حرف

آموزنده بوده و بار معنایی مثبتی همراه 

 دارد.

خوبی شکل های رمان بهتك شخصیتتك

تواند تفاوت راحتی میگرفته و خواننده به

رفتاری میان آنان را متوجه شود که از 

سیر و روند  نکات برجستۀ رمان است. خط

رود که خواننده خسته نشده و با شکلی پیش میداستان نیز به

شود. موقع، داستان از یکنواختی خارج میفراز و فرودهای به

شخصیت پرجنب و جوش بهانه باعث هیجان داستان شده و 

دهد مخاطب از خواندن آن کسل شود. تنها نکتۀ الزم اجازه نمی

باشد که چشم بینده را خسته می های طوالنیافاگربه تذکر پار

ها یکسان و بیشتر از چهار افاگرکرده و بهتر است تمامی پار

 خط ونیم نباشند.

اطالعات صحیح آورده شده در رمان، باورپذیری الزم را ایجاد 

ماند، در داستان بیان شده بهانه کند؛ تنها سؤالی که باقی میمی

ده؛ پس چرا در جای از بچگی در کنار خانوادۀ فرهمند بزرگ ش

هیچ وقت حضور مردونه یه مردو کنارش ”شود: دیگری گفته می

 آیا زندگی“ دونه حمایت پدرانه و برادرانه چیهحس نکرده و نمی

در کنار عمورضا و هومن تأثیر الزم را بر او نداشته تا با 

لی شکخصوصیات مردان آشنایی پیدا کند؟ فضاسازی رمان به

ی وهواخوبی با حالتواند بهخواننده می مطلوب صورت گرفته و

 شده و ارتباطی مطلوب برقرار کند. آختداستان 

از جمله نکات مثبت و ارزشمندی که در این رمان آمده و قابل 

تأمل است، دیدگاه بهنام و تأثیراتی است که حضور بهانه در 

های سنتی و متعصبِ اش داشته. کسی که براساس آموزهزندگی

کرده، در ابتدا سعی دارد دختران اطرافش را طبق  عمویش رشد

 هایمرور که با خصلتهمان دیدگاه قضاوت کرده و بسنجد. به

شود نباید افراد را تنها بهانه از نزدیك آشنا شده، متوجه می

 ای که نیاز استبراساس ظاهرشان قضاوت کرد. دیدگاه شایسته

موضوع و پیرنگ رمان جالب است 

خانم بهارلویی به دل  و شیوۀ پرداخت

نشیند. انتقام که بحث مخاطب می

 دهد.اصلی رمان را تشکیل می
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در این زمینه  سازی الزمدر جامعۀ امروز جاافتاده و فرهنگ 

صورت گیرد. از این جهت تالش خانم بهارلویی جای تقدیر دارد 

شان این پیام ارزشمند را به مخاطب اند در رمانکه توانسته

 عرضه کنند.

نکتۀ بعدی که غیرمستقیم در این رمان به آن پرداخته شده، 

انجام امور دینی است که برخی تنها صورت ظاهر آن را انجام 

آن که سعی در اصالح رفتار خویش داشته باشند.  داده، بدون

خواهد ارتباطش با خدا خواند و میبرای مثال بهانه نماز می

کند در رفتارش تغییری در جهت حفظ شود؛ اما سعی نمی

وجود آورد. همچنین خانوادۀ پدری بهانه که ادعای مثبت به

مسلمانی دارند، در عوض رفتاری ناشایست با یادگارهای 

 دهند.درش نشان میبرا

دهد: در جای دیگری بهنام به بهترین نحو برای بهانه توضیح می

تونم مجبورت کنم برخالف خواسته روحت قدمی من نمی”

و با این جمله اذعان دارد خلوص باطنی افراد از روح “ برداری

ها نشئت گرفته و برای داشتن رفتاری انسانی، ابتدا باید به آن

ت و این کار ممکن نیست مگر آن که خود پاالیش روح پرداخ

 فرد آگاهانه در جهت بهبود عملکردش تالش کند.

مطلب قابل توجه بعدی در این کتاب، زنان و کودکانی هستند 

که مورد حمایت خانواده قرار نگرفته و ناچار فرزندانی با 

دهند، مانند آنچه در اختالالت شخصیتی تحویل جامعه می

بینیم. اجبار در آموختن دخترعموهایش میرفتارهای بهانه یا 

تعالیمی که گاه منسوخ شده و اصرار به رعایت آن از طرف 

تواند آنان را به مسیر صحیح و اصولی رهنمون فرزندان، نمی

باشد. همان طور که در شخصیت بهنام شاهد هستیم با تمام 

های که در دوران کودکی بر او تحمیل شده، گیریسخت

ناسب را برای زندگی انتخاب کرده و جهت خودش شیوۀ م

 رد.گیهایش مسیری عقالنی را در پیش میرسیدن به خواسته

نکتۀ ارزشمند دیگری که در این رمان مد نظر قرار گرفته، آن 

های بهانه، در کنار است که بهنام با شناخت دقیق خصلت

ها و ناپاکی روحش را نیز کشف های مثبت او، پلیدیویژگی

شود. هدفش کمك و همراهی آگاهانه به او نزدیك می کرده و

های تاریك تواند بخشاست تا به خود او هم بقبوالند می

ضمیرش را پاالیش کرده و به آدم بهتری تبدیل شود. به طرق 

کند و سعی دارد بدون اجبار او را متوجه اش میمختلف یاری

یا مأیوس های گوناگون خسته اشتاباهاتش سازد. از امتحان راه

 ند.کنشده و از هیچ تالشی برای حمایت از بهانه فروگذاری نمی

تونم عقایدم خودمو بهت تحمیل کنم چون نتیجه من نمی”

ده و دیگه حاضر به شنیدن حرفام نیستی. اول معکوس می

بهنام با همین جمالت “ خودت باید بفهمی چی خوبه و چی بده

ی را وادار کرد راه سعادت توان کسزور نمیدهد بهساده نشان می

ای جلوی افراد گذاشت اینهرا در پیش گیرد و بلکه بهتر است 

شان برده و درجهت رفع تا خودشان پی به اشکاالت رفتاری

 نواقص رفتاری خود کوشش کنند.

عشقی که در این رمان به آن پرداخته شده نیز بسیار 

ای یدهریزی شده و توانسته شکل پسندهوشمندانه و بجا طرح

داشتن را به مخاطب عرضه کند. محبتی خالصانه را در از دوست

های اصلی شاهد هستیم که به منظور آسایش طرف شخصیت

ر جانبه و بدون قیدوشرط ددارند. پشتیبانی همهمقابل گام برمی

تواند سرمشق جوانان قرار این رمان به نمایش درآمده که می

دۀ خود سعی در پرورش شهای حسابگیرد. بهنام با حمایت

ای دقیق و اصولی را های پسندیدۀ بهانه داشته و شیوهخصلت

 برای نیل به عشقی واال و ستودنی در پیش گرفته است.

نویسی به آد طبق اصول داستاندر مجموع رمان بهت اصالً نمی

نگارش درآمده و توانسته هدفی سودمند را دنبال کند. برای این 

 ■ پیشرفت روزافزون داریم. نویسنده عزیز آروزی
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 «دیوانگی آگاهانه» پارادوکسی به نام 
 «زادهبهمن عباس» سندهینو 
 

افکار زائد و  ۀطریسانسان، امروزه بیش از هر زمان دیگری در 

تفسیرهای انتزاعی از واقعیّت، محصور و محبوس است؛ رشد 

ا به آنجا گسترش یافته که سایر ناموزون وسرطانیِ افکار زائد ت

و مراکز درونی از جمله عواطف، احساسات، درک عمیق  هاحوزه

و در یك کالم تمامیّت وجودِ انسان را زیر نفوذ بال منازعِ خود 

 در آورده است.

افکار، به خصوص افکار زائد تا به آنجا پیش  ۀانیاقتدارگرانفوذِ 

ویر کِ تولید افکار و تصارفته است که از انسان، یك ماشینِ متحر

 ییهارباتپوچ ساخته و او را از انسانی آزاد با هویّت انسانی به 

 با هویّت فکری تبدیل کرده است.

که امروزه  میاافتهیدراین حقیقت تلخی ست که به تجربه 

، به همنوعِ گذارندیم، دیگر به طبیعت کمتر احترام هاانسان

وقعی  برندیم هاینابرابراز خود در سراسر جهان و به رنجی که 

، کودکان را از کنندینم، بوی گلها را دیگر احساس گذارندینم

و دیگر  کنندیم، با حیوانات بد رفتاری کنندینمسر مهر نوازش 

 ...کشدینمکس آزادانه نفس هیچ

های انسان را به یغما بُرده ومی انرژی ۀهمفکر  روارِیزنج ۀرشت

که  میکنینمبه این حقیقتِ تلخ توجه  یالحظهبَرَد وما حتا 

لحظات پُر ارزش زندگی را چگونه با بی توجهی ودر گیجی وعدِم 

 !میدهیم، از دست "حضور"آگاهِی ارزشمندِ 

در ذهن به  "دگرگونی اساسی"پُر واضح است که برای یك 

د انسان در این رویکر ۀمسئلرویکردی تازه نیاز است و مهمترین 

نو است؛ البته همین جا باید  "بینش بنیادی"تازه ایجاد یك 

کر نوعِ جدیدی از تف« بینش بنیادی نو»متذکر شد که منظور از 

جایی یك فکر با فکری دیگر نیست؛ بلکه انسان باید به ویا جابه

که  دیآیمبنیادین تغییر کند و این جا این سئوال پیش  یاگونه

 به چه معناست.« تغییر بنیادی»

ت! اس "تحولِ جوهری"در این جا به معنای نوعی  تغییر بنیادی

ان که هممطلق کنونیِ انسان ۀفرماندبرای تحولِ جوهری باید از 

 ذهنِ تاریك و محدود و شرطی شده است، سلبِ اختیار گردد.

پس یکی از مهمترین تحوالتی که باید در انسانِ معاصر صورت 

ت؛ اس "هنذ"گیرد، بررسی دقیق ویك نگاهِ عمیق و اساسی به 

درصد از اعمال، رفتار، کردار، افکار و گفتار  90زیرا که بیش از 

وبا سطِح آگاهِی آن « ذهن»وتصمیمات ما در زندگی توسط 

 .ردیگیمانجام 

یك اقدام اساسی، محوری و بسیار بسیار  "نگاه به ذهن"پس 

است؛ چرا که هر تغییر « عاجل»ضروری و در ضمن فوق العاده 

. آیا شودیمان، ابتدا به ساکن از ذهن شروع وتحولی در انس

 تغییر در محتوای ذهن است؟ "نگاه"هدف از این 

البته که نه!، شاید این بسیار تعجب آور باشد؛ اما هدف تغییر 

شناختِ مکانیزم "محتوای ذهنی نیست!، بلکه هدف اساسی 

وآیا اصولن ذهنِ موجود  کندیماست؛ واین که چگونه کار  "ذهن

در هستیِ انسان است؟ ویا این سئوال  "قادرِ مطلق"ان، در انس

 ۀمهرا باید پرسید که آیا صحیح است که ذهن و در واقع افکار، 

اعمال و گفتار و حتا احساسات و عواطف انسان را بسازد و آن 

را نیز رهبری کند؟ آیا نباید نقش ذهن وافکار موجود در آن را 

 ترقیعمدقیقتر و درکی  در رابطه با هستِی انسانی با نگاهی

مورد توجه قرار داده شود؟ تا جایگاهِ واقعی و کارکرد طبیعِی 

ذهن مشخص شود؟ وباز باید با این پرسش روبه رو شد که: 

با این ذهِن مهم شده در زندگِی انسانِ امروز  توانیمچگونه 

روبه رو شد؛ چه برای شناخت « ذهن ساخته شده»یعنی 

 یر و تحوّلِ دنیای درونی انسان؟واقعیّت وچه برای تغی

همان گونه که گفته شد؛ ذهِن موجودِ ما دارای ساختار خاصی 

 نیترعمده، از کندیماست که بر اساس آن ساختار عمل 

 نیترمخرب؛ که یکی از "هم هویتی"از  توانیمعملکردهای آن 

عملکردهای ذهن است نام برد و آن به اختصار این است که 

؛ کندیمبیند همذات پنداری چه که در بیرون میذهن با هر آن

برای مثال موقع دیدن فیلمی، خود را به جای قهرمان فیلم قرار 

 ۀمقولالبته این همذات پنداری  رودیمداده و پا به پای او پیش 

 کاووبسیار بغرنجی ست که باید در بخشی جداگانه مورد کند 

  قرار گیرد.

ین ساختار، تضاد موجود در کلّ یکی دیگر از عوامل موجود در ا

ساختار ذهن است. ومورد دیگر وابستگی عمیقِ ذهن به وجود 

بی پایان آن؛  یهاخواستهوهمینطور  هاستدهیپد ۀهمنقص در 

وسرانجام عَدَمِ تعهد به میزبان خود ودر یك کالم طی مسیر 

تباهی!، البته مورد آخر از خصوصیاتی ست که در اثر رشِد 

یمو تسلط بالمنازع افکارِ زائد در انسان به وقوع سرطان گونه 

وچنانچه  کندیمو متأسفانه روز به روز خود را تقویت  ونددیپ
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توسط انسان مهار نگردد به رشد خود ادامه داده و چه بسا فرد 

را به یکی از اَشکال، از جمله اعتیاد، روان پریشی ویا خودکشی 

 به سمت تباهی سوق خواهد داد.

ه قابل ذکر است که اغلب ما انسانها تا حدود قابل این نکت

در تسخیر این نوع افکار زائد هستیم که در ذهنِ ما  یامالحظه

 به احساسی یاشهیاندجریان دارد و هر لحظه ما را به سویی، به 

؛ که در غلب اوقات نه تنها به دهدیموبه گرایش اشتباهی سوق 

ا نیست بلکه درست در سود ما ودر جهتِ تکامل و نیك بختیِ م

 ماست! ۀندیآجهت تباهیِ احساس، عاطفه و حال و 

بسیار مهمی که در این راستا باید مورد توجه قرار گیرد  ۀنکت

این است که افکار زائدِ موجود در ذهن از امکانات وتواناییِ باالیی 

 در جهت تباهی انسان برخوردار هستند:

که  کندیمور وانمود ذهن این است که این ط یهابیفریکی از 

 یهاخواستچون در درونِ سَرِ ما قرار دارد وبه دنبالِ برآوردن 

ما  "خودِ "مادی ماست؛ بنابراین خود را دوستِ ما و از آن باالتر

می زند؛ در حالیکه در واقعیّتِ امر به هیچ وجه ذهنِ ما  "جا"

ت شانگ مثالً الزاماً همان طبیعتِ انسانیِ ما نیست، همان طور که 

 شستِ پای راستمان، خودِ ما نیست!

برای توضیح بیشتر باید این نکته را متذکر شد که زمانیکه ما 

در طفولیت از همه چیز بی اطالع بودیم، ذهن در ما شروع به 

 یهاآموزشفعالیت کرده است و همواره و هر لحظه در معرض 

 اغلب نادرستِ اطرافیان ما قرار داشته ودر واقع توسط عواملی

، وجود نداشته هاآنکه هیچ گونه نظارت وتسلطی از جانب ما بر 

ساخته و پرداخته شده است؛ تا آنجا که حتا جزئیات احساسات 

و عواطف و روابط ما را با خودمان وبا جامعه به دستِ آن عواملِ 

این عوامل در  ۀهممستقل از ما، تعیین شده و بدیهی است که 

ما نقش بسیار مؤثری ایفا ساخت و شکل گیریِ ذهنِ فعلی 

ا ، خود رمیادهیرسچنانکه هنگامی که ما به سن بلوغ  اندنموده

ه ک میادهیدای رو به رو  "ذهن تحمیل شده"به نام  یادهیپدبا 

 یاآگاهانهو حتا نظارت  میانساختههیچ کدام از عناصرش را ما 

، و هم چنین هیچگونه مشارکتی در شکل میانداشتههم بر آن 

و همین « ذهن حُقنه شده»! وحاال همین میانداشتهیری آن گ

اغلب  یهاآموزشافکار برگرفته شده از مناسبات و روابط و 

در ما شده است و  "من"نادرستِ آن، تبدیل به موجودی به نام 

سُکان زندگِی ما را به دست گرفته وآن را با میل خود به پیش 

 ند در این است که ما فکرعطفِ تأسف بارِ این فرای ۀونقط بردیم

که این ذهن و این افکار حُقنه شده، به دلیلِ آن که  میکنیم

در مغز ما اتفاق می افتد، جزئی از ماهیّت وموجودیت و هویتِ 

؛ در حالی کندیمماست! وبنابراین در جهت نیك بختیِ ما عمل 

که به هیچ وجه چنین نیست! یك بار و برای همیشه باید این 

به هیچ  "من"را درک کرد که مکانیزم و ساختارِ این واقعیّت 

وجه به دنبال سعادت و رشدِ اصالتِ انسانیِ ما نیست!؛ البته که 

و نیازهای  هاهوسو کاملن کورکورانه  یامالحظهبدون هیچ 

، اما دهدیممادی ما را که البته منشأ غریزی دارند انجام 

یما به گردنِ ما فراموش نکنیم که همان اوست که تناب دار ر

درِک "و این حقیقتِ تلخی است که تا زمانی که به  اندازد

رد ، پیوسته مومیانشده، نائل "ذهنِ دیده نشده"عملکردِ  "عمیقِ

هجومِ ضرباتِ مُهلِك آن قرار خواهیم گرفت! واین داستانِ 

. اینجاست که نقش آن هاستانساناغلبِ  ۀشدهستیِ آلوده 

 .شودیمآن یاد شد، برجسته که از  "بینش بنیادی"

یمچیست؟ وچگونه « بینش بنیادی»به راستی که نقش آن 

ید که نوعِ انسان را تهد "بُن بست تراژیکی"انسان را از این  تواند

افسار گسیخته را  "منِ "این  توانیمرَها شد؟؛ چگونه  کندیم

سرطانی رشد کرده و در زندگیِ عموم انسانها و  یاگونهکه به 

صوص در رهبرانِ ناالیق و دیکتاتورِ موجود در جهان که به خ

وجودشان عامِل هالکِت میلیونها انسان در سراسر جهان است، 

 دارد، مَهار کرد؟ یاکنندهنقش تعیین 

بینش "این یك سئوال بسیار مهم و بسیار اساسی است که نقشِ 

چیست؟ وچه  "بن بست"در رهایی انسان از این  "بنیادی

 اندیشید؟ توانیمت استقرارِ آن تدابیری جه

وجه تمایز انسان با سایر  نیتریاصلبرای شناختِ آن باید به 

 اشاره کرد: "انسان ۀجوهر"موجودات جهان یعنی به 

است، ویا به  "آگاهی"انسان،  ۀجوهروآن این است که 

انسان، انرژی ست واین  ۀجوهرودر تحلیل نهایی  یرعلمیتعب

ریِق حواس پنج گانه با جهانِ هستی در ، از ط"آگاهی و انرژی"

را  اهدهیپدارتباط است؛ انسان با این حواس پنج گانه واقعیّتِ 

 ۀعرص؛ اما دنیای بیرون تنها دهدیممورد ارزیابی و شناخت قرار 

سان در ان یترقیعمشناختِ انسان در زندگی نیست؛ بلکه بُعد 

ودر واقع این  شودیمیاد « بُعددرون»وجود دارد که از آن به نام 

احساس وادراک انسان را از کل نظام هستی پایه  ۀسرچشمبُعد 

و در واقع تماس وارتباط انسان با جهان هستی  کندیمگذاری 

 .ردیگیماز این پایگاه صورت 

 زدیخیماساس و منشأ احساس و ادراکِ انسان از این پایگاه بر 

معه، طبیعت، و آنگاه از طریق آن حواس به بیرون یعنی بر جا

 .ابدییمو دیگر موجودات انعکاس  هاانسان
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تحقیقات علمی و روانشناسی نشان داده است که بُعد درونیِ انسان 

شامل مراکز متعددی از جمله مرکز ذهنی، مرکز عاطفی، مرکز 

غریزی، قلب و ناف است که از میان این مراکز، مرکز ذهنی دارای 

در نتیجه انعکاسِ آن به بُعد بیشترین تعامل با دنیای بیرون و 

 .باشدیمدرون 

داده شود این است  یاژهیوکه باید به آن اهمیّت  یانکتهدر واقع 

انرژی وآگاهی انسان را  ۀهماین مرکِز ذهنی،  بالمنازعکه اقتدار 

به یغما بُرده واو را خُشك وتُهی بر جای گذاشته، تا جایی که حتا 

ان ربوده و آن مراکز را تُهی وبی ثمر انرژی مراکز دیگر را نیز از آن

بر جا گذاشته است، در حالیکه انسانِ طبیعی دارای کلیتی 

مراکز خود نیاز دارد تا بتواند  ۀهمیکپارچه است و در واقع انسان به 

حدّ باالی کیفیت وجودیِ خود را احساس کند و از آن بهره مند 

 گردد.

یِ ذکر شده، لغوِ عطفِ آن بینش بنیاد ۀنقطپُر واضح است که 

زائد است برای رویارویی با این اقتدار  "ذهن وفکر" ۀجابراناقتدار 

و تسلِط تسخیر کننده باید به نوعی آنارشی و نفیِ آن در کلیِت 

درک "ساختار آن روی آورد، این آنارشی در واقع روی دیگر همان 

 .گرددیممتعددی متجلی  یهاكیتکناست که در  "عمیقِ آگاهی

که برای احیای روحی سبك، آزاد و خالق از  ییهاكیتکناز یکی 

 است! "دیوانگیِ خالق"همان تکنیكِ  شودیمآن یاد 

 ۀودمحدالبته یادآوری این نکته ضروری است که قدم گذاشتن در 

)دیوانگی مدرن(، مستلزم  "دیوانگی آگاهانه"ویا  "خالقآنارشیِ "

 یهاهیاپتوانسته باشد  داشتنِ فردیتی قوام یافته است؛ فردیتی که

کهن را در درون مستحیل یبنیادینِ نظامِ اعتقادی پوسیده شده

نویی از درکِ دنیای معاصر را در خود پایه  یهاستونکرده و 

گذاری کرده باشد؛ در غیر اینصورت اشخاصی که به لحاظ ساختار 

گذشته استوار باشند، در  یهاانیبناعتقادی ودرونیِ خود هنوز بر 

پیش از موقع، دُچار هرج و مرج ذهنی  ۀآگاهانثر این نوع دیوانگیِ ا

 گشته و چه بسا گرفتار دگرگونی معکوس گردند.

پس بنابراین حفظِ هشیاری و آگاهی در حین رهایی از قیود 

گذشته، الزامی و ضروری است. دلیل ضرورتِ روی آوری به این 

این است که  کهنِ شناخت؛ یهاانیبننوع از آنارشی یعنی نفی 

کُهن دیگر پاسخ گوی نیازها وتحوالت ژرفی که در  یهاانیبناین 

زندگی انسان پدید آمده نیستند و در واقع  یهاعرصه ۀهم

 انددادهخود را با دنیای جدید و تمدن معاصر از دست  یوندهایپ

 ۀابندیچرا که اغلِب این باورها، نه تنها پاسخ گوی نیازهای رشد 

ی بر سنگین یهاوزنهیستند، بلکه خود به بَندها و دنیای معاصر ن

مناسب  یهاکنشو اتخاذِ  هاچالشپای انسان در رویارویی با 

 .اندشدهتبدیل 

بارز این نوع  یهاخصلتکه از  شودیمبار دیگر بر این نکته تاکید 

آن است؛ تاریخ بشری به کرات این امر را  "درونی بودنِ"آنارشی، 

ست که تا زمانی که انسان در ماهیّتِ وجودی به ثبوت رسانده ا

ذیر سرعت بازگشت پخود متحول نگردد، هر گونه تغییرِ روبنایی به

که با شعارهای سرنگونیِ طبقات  ییهانظامخواهد بود؛ حتا 

 اندتهنتوانس، پس از چندی، نه تنها اندآمدهاستثمارگر بر سر قدرت 

اد کنند، بلکه آن تحولی در مناسباتِ اقتصادی وفرهنگی ایج

؛ وبدین سان آن اندکردهمناسبات را در شکل جدیدی احیا 

اعتقادی وطبقاتی، این بار در هیبتی تازه به  ۀکهنبنیادهای 

 .انددادهحاکمیتِ خود ادامه 

های اعتقادی پوسیده، امری صرفن پس این نوع آنارشی ونفی بنیان

ن ، بلکه دقیقنیست! "روبنایی"ذهنی واعتقادی ویا به یك معنا 

 است.« تحوّلی جوهری»ودر یك کالم 

کاریِ این نوع آنارشی در رویاروییِ هر فرد با یاساس و حیطه

اعماقِ درونِ خود و درک عمیق ساختار و چگونگی عملکرد ذهن 

 .باشدیم

ی به این نوع آنارش ترحیصربخواهیم رویکردی  اگرپس بنابراین 

این نوع رویکرد در عین آنارشی داشته باشیم باید اذعان کنیم که 

کهن، دارای خصلتی خالق  ۀدیپوس یهاانیبنبودنِ آن نسبت به 

از باورهای مستعمل  یاتودهنیز هست؛ چرا که با نفی وحذفِ 

وسنگین از روی ذهن و روان انسان، فضایی باز وگشوده به دنیا را 

که خود بستری برای آفرینش  کندیمدر درون انسان خلق 

 است. یانهیزمنو در هر  یاهدهیا

این نوع دگرگونیِ بنیادینِ درونی که با پاک سازی عمیقِ درونی 

مانند انقالبات اجتماعی )که آن نیز جای خود را  گرددیمایجاد 

؛ بلکه همان گونه دهدینمخواهد داشت( در کوچه و خیابان رُخ 

 و که ذکر شد تحولی است که در تنهایی ورویارویی انسان با ذهن

؛ به همین دلیل کسانی کندیمدرونِ خویش سازمان یافته و رُشد 

د ساختارِ نوینِ درونی بگذارن ۀعرصاز این دگرگونی پا به  توانندیم

 خود باشند. ۀافتیباز "فردیت"که تا حدّی دارای 

ز نیست چرا که ا یادهیچیپالبته که داشتنِ چنین فردیتی، امر 

زیان بار؛  یهازبالهاز انبوهِ  یك طرف با حذف و پاک سازی ذهن

 یهاانگارهخالقی برای ابداع ذهن از چاالکی و وضوح وتوانِ

برخوردار خواهد شد واز طرف دیگر،  هانهیزم ۀهمجدیدی در 

بخصوص در دورانِ حاضر و به یاری پیشرفتِ تکنولوژی وگسترشِ 

که به سرعت در حالِ نفوذ در وسایل ارتباط جمعی ۀابندیرشد 

کمك  تواندیممیلیونیِ مردم در سطح جهان است؛  یهاتودهن میا

بسیار مؤثری در بارور شدنِ آگاهی میلیونها انسان در راه شناخت 

 ■ جدید بر روی انسانِ معاصر باشد. یهاافقخود وگشایش 
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 «اندوه»در داستان  یستیمدرن یهامؤلفه یو بررس زیآنال 

 «دپوریمشآزاده ج»؛ «آنتون چخوف»نویسنده  
 

 نیترکوتاهنوشته آنتون چخوف یکی از  «اندوه»داستان 

یژگیواوست؛ اما کوتاه بودن داستان تنها یکی از  یهاداستان

از قدرتمندترین و  یانمونهاست که آن را تبدیل به  ییها

که با آن سروکار داریم. داستان  کندیم ییهانوشتهماندگارترین 

ستان پردازد. این دابه درد دیگران میتفاوتی انسان نسبت به بی

رئالیستی، حکایت از ناراحتی سالمندی دارد که اخیراً به دلیل 

مرگ پسرش داغدار شده است. اندوه، درون اوست و تمام 

. دهدیمداستان اصرار او برای ابراز اندوه و تسکین خود را نشان 

 دنیا نسبت به مصیبت او بی تفاوت و بی احساس است.

به طور دقیق و کاماًل مختصر  «اندوه»: کلمه داستان عنوان

. خود محوری و بی کندیمحال و هوای داستان را خالصه 

و هنرمندانه  کشدیماحساسی انسان را در این جهان به رخ 

. قسمت اول داستان، غم اندینمایمماهیت انسان را به خودش 

مکرر او برای  یهاتالشو اندوه پیرمرد و 

سافرانش و ناتوانی آنها در جلب توجه م

پیرمرد را شرح  یهاداستانگوش دادن به 

. عاطفه حاصل فراتر از غم و اندوه دهدیم

. از این شودیمو به بدبختی تبدیل  رودیم

در قسمت آخر  "اندوه  "رو درک عنوان 

. اندوه یعنی شودیمداستان بیشتر میسر 

رنج بزرگ ذهن یا بدن. در این داستان 

یکی نیست، بلکه در قلب احساس رنج فیز

. هیچ درمانی برای پریشانی شودیم

عاطفی وجود ندارد مگر اینکه آن را رها کرده و با دیگران به 

اشتراک گذاشته شود. پیرمرد باید احساسات خود را در درون 

وجود ندارد که به او گوش دهد.  یاشنوندهخود نگه دارد، زیرا 

که  دابیینم، اما وقتی کسی را او با مرگ پسرش تنها شده است

یمبتواند درد و رنج خود را با او تقسیم کند، تنهایی او بیشتر 

. او به شدت تنها است و بنابراین اندوهگین و بدبخت است. شود

یمعالوه بر این نوعی مغالطه رقت انگیز در رفتار یوآن دیده 

 برفی را که روی سر و شان هایش کندینم؛ او حتی سعی شود

نشسته بتکاند. نمایش این رفتار کارکتر اصلی توسط نویسنده، 

که چگونه زندگی برای یوآن از حرکت  فهماندیمبه مخاطب 

ایستاده است. او با از دست دادن پسرش شرایط بدتری را از سر 

 و این برف تأثیر چندانی بر اوضاع او ندارد. گذراندیم

 «اندوه»استان عنوان فرعی د «غمم را به چه کسی بگویم؟»

به خاطر از دست دادن  «یوآن پوتاپوف»است. گرچه عذاب 

پسرش است، اما در واقع اندوه او از ناتوانی در یافتن راهی برای 

. این عنوان نه تنها به وضعیت شودیمسبك کردن غمش ناشی 

زندگی شهری  یهاجنبهفعلی قهرمان داستان بلکه به تمام 

 اشاره دارد.

 «غروب است.»ستان: جمله آغازین دا

این عبارت حتی یك جمله کامل نیست؛ بلکه بیشتر نوعی 

صحنه پردازی مختصر اما قویاً تأثیرگذار است. آغازی چنین 

کوبنده و کوتاه مسلمًا شبیه به شیوه نثر کالسیك دیکنز یا 

داستان  یهایژگیوتولستوی نیست. همین عبارت کوتاه یکی از 

ننده را سریعاً در موقعیت داستان قرار که خوا اندینمایممدرن را 

 .دهدیم

تاریکی را در همه جا به  یهاهیساچخوف 

که  کندیمواقع گرایانه توصیف  یاوهیش

تضاد این تاریکی در مقابله با برف سفید 

که  ندیبیمتشدید شده است. مخاطب 

افراد زیادی در مسیر داستان حضور پیدا 

ی قابل ، اما هیچ کدام به درستکنندیم

اتکا نیست. این تاریکی کنایه از بی 

نسبت به  هاانساناحساسی و بی تفاوتی 

 یکدیگر است.

یوآن پوتاپوف مردی سالخورده است که از ناامیدی و حتی نوعی 

خشم فروخورده، خمیده شده است. در واقع دلیل خم شدن او 

او تا حدی که ممکن است  "اندوه داغی است که دیده. جمله 
 به طور تلویحی بیانگر تأثیر سوگ "تا شود، خم گشته  انسانی

را از پای در  هاانسان تواندیمبر انسان تنهاست. چرا که سوگ 

آورد. دلیل برگزاری مراسم تدفین و یادبود این است که غم 

خود را با دیگران شریك شویم تا از فشار آن بکاهیم. این یك 

ن را برای چنین انسا تواندیمنیاز انسانی است. ادبیات 

عاطفی تمرین بدهد و هنگام مواجهه با آن  یهاتیموقع

در زندگی واقعی، به انسان کمك کند. چخوف کاماًل  هاتیموقع

استادانه با همین چند کلمه توانسته این تجربه فوق العاده 

 ویرانگر را توصیف کند.

به طور دقیق و  «اندوه»کلمه 

کامالً مختصر حال و هوای داستان 

. خود محوری و بی کندیمرا خالصه 

احساسی انسان را در این جهان به 

و هنرمندانه ماهیت  کشدیمرخ 

 .اندینمایمانسان را به خودش 
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 ندینشیم اشسورتمهیوآن مانند یك روح سفید باالی گاری یا 

. تشبیه پیرمرد داغ دیده به روح ماندیمسب او نیز بی حرکت و ا

یا شبح، در معنای آشکار به نشستن برف سفید بر سر و 

او اشاره دارد؛ اما به طور تلویحی به از یادرفتگی و  یهاشانه

ندیده گرفته شدن او توسط مردم پرداخته است. گویی یوآن 

، با بی مردیمبه جای پسر جوانش  کندیمهمانطور که آرزو 

تفاوتی اطرافیان مرده است. میان مردم احاطه شده است، اما در 

به دوش کشیدن غم خود تنهاست. تاریکی اطراف او بازتابی از 

تاریکی درون اوست. او مانند یك روح سفیدپوش است که خود 

؛ زیرا مرگ و سوگ در زندگی او تأثیر داندیمرا از یاد رفته 

 دارد. یاندهیفزا

اصالً چه طور ممکن است اسبی را از پشت گاوآهن  "ارت عب
که به آن عادت کرده است  یارهیتبردارند، از مزرعه و آن مناظر 

 یهاآتشدور کنند و اینجا در این ازدحام و گردابی که پر از 
سحرانگیز و هیاهوی خاموش نشدنی است، یا میان این مردمی 

ا کنند و باز به فکر نرود ره روندیمکه پیوسته شتابان به اطراف 
به طور کامالً تلویحی، مهاجرت پیرمرد و اسبش از روستا به "

که  دهدیمو از همان ابتدای داستان نشان  کندیمشهر را بیان 

 .کندیمتنها مادیان است که واقعًا حال یوآن را درک 

اولین مسافر او یك نظامی است که برای رسیدن به مقصد عجله 

نظر نقطه مقابل یوآن است. یوآن مسن و خسته  دارد و از هر

است، در حالی که افسر، جوان و سرزنده است. در حالی که 

یوآن را غم و اندوه فرا گرفته است، افسر با او یك شوخی ساده 

ا با ی اندگذاشته؛ مثل اینکه قرار ییهابدجنسعجب  " کندیم
  " تو دعوا کنند و یا زیر اسبت بروند.

توجه افسر را جلب کند. این موضوع  خواهدیمرانی یوآن با نگ

نیز به طور غیر مستقیم و با توصیف حاالت چهره و لحن کارکتر 

ر را به کا «نگو، نشان بده». درواقع نویسنده اصل شودیمبیان 

یمبسته، بی تفاوت  یهاگوشبرده است. اما افسر با چشمها و 

 "را ندارد.  یوآن یهاحرفظاهراً حوصله شنیدن "؛ ندینش

چخوف جریان مداوم غم را در درون یوآن، با استفاده از رویکرد 

 .کندیمجریان آگاهی و بدون توسل به جزئیات بصری توصیف 

دسته دوم از مسافران سورتمه سه جوان عیاش و بداخالق 

( گذرانندیمهستند )به سبك پرخاشگری و ناسزاگویی خوش 

 یادغدغهو هیچ  اندشدهت که گویی مس کنندیمو طوری رفتار 

در دنیا ندارند. یکی از آنها گوژپشت است و با وجود 

 داند که غمهای جسمانی، خود را برتر از پیرمردی میناهنجاری

کشد. همه آنها نسبت به پدر پیری که و اندوهی را به دوش می 

آنها را از مرگ پسرش مطلع کند بی تفاوت  کندیمسعی 

. او کندیمادیان خود مؤدب و دلسوز رفتار هستند. پیرمرد با م

به شدت بر احساسات  هااشیعتا سریعتر بدود.  زندینمرا شالق 

و ناسزاهای گوژپشت از دیدن  هانیتوه. یوآن با وجود تازندیماو 

 دیگویمکم کم حس تنهایی او را ترک  "،آنها خوشحال است
ینم هاآن؛ اما تا از بار اندوهش بکاهد گرددیمو دنبال راهی  "

غم و اندوه پیرمرد را درک کنند. پیرمرد تنهاست.  توانند

که  رسدیمبدبختی او بسیار زیاد و غیرقابل درک است. به نظر 

قلب یوآن بترکد و عذاب او به بیرون سرازیر شود، تمام کره  اگر

. شودینم، اما عظمت آن در ظاهر دیده ردیگیمزمین را فرا 

حتی عمق و شدت  تواندینمست و هیچ کس اندوه در درون او

آن را درک کند. یوآن مشتاق دوستانی است که بتواند با آنها 

 بار خود را رها کند. 

کند که در سورتمه او هستند، اطمینان می هااشیعوقتی 

 کسانی را دارد که دردش را با آنها در میان بگذارد. خوشحال

ه است. اما زمانی است که در همین حد از اندوهش کاسته شد

کند که از که در سورتمه خود تنهاست و جمعیتی را تماشا می

آموزد که غم و اندوه او برای مردم کنند، میآنجا عبور می

رود، اندوه بر او یوآن چند قدمی جلوتر می "اهمیتی ندارد. 
 "چیره شده و او را زیر فشار خود خم کرده است. 

دربان و جوان خواب آلود نیز دیگرش برای صحبت با  یهاتالش

. تنهاست اما هنوز مادیانش را دارد. شودیمبا شکست مواجه 

و برای  کندیمیوآن احساسات خود را برای مادیان منفعل بیان 

که دیگر  کندیمرا ذکر  "گوزما یونیچ  "اولین بار نام پسرش، 

یمآنجا نیست. پیش از او به قبر رفته است. یوآن از مادیان 

 "کره مادیان بمیرد چه احساسی خواهد داشت.  اگرکه  دپرس
؛ اما نگاه نرم و دهدینممادیان پاسخ  "؟ سوزدینمراستی دلت 

. او بر کندیمبی اعتراض حیوان، پیرمرد را در آن لحظه آرام 

این باور است که در مادیان خود که تنها دارایی اوست، دلسوزی 

. دیگویمتش برای او و همدردی پیدا کرده است. از احساسا

 یوآن راهی برای ابراز درد پیدا کرده است.

آیا مادیان توجه دارد؟ آیا او دلسوز و فهمیده است؟ آیا این 

زاییده تخیل پیرمرد است؟ پایان بندی به طور هدفمند باز 

گذاشته شده است. با این حال، این حکایت بر این مفهوم تأکید 

درد و رنج دیگران غافل هستند و ها اساساً از کند که انسانمی

 هیچ ارتباط یا مشارکتی در غم و اندوه همنوعان خود ندارند.
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 :«اندوه»برجسته ادبی در داستان مدرن  یهایژگیو

از ابتدا تا انتهای داستان خواننده منتظر تعلیق نیرومند:  ـ 1

است تا هم صحبت یا همدلی برای یوآن پیدا شود تا بداند آیا 

 یا نه. گذاردیمره احساسش را با کسی درمیان او باالخ

هم صحبتی با اسب به جای انسان و  پایان تکان دهنده: ـ 2

نشان دادن عظمت اندوه و تنهایی یوآن باعث تأثیرگذاری و 

 .گرددیمماندگاری داستان در ذهن مخاطب 

روش بیان و توصیف داستان و استفاده به  شکل گرایی: ـ 3

استانی بر موضوع غلبه دارد. مانند دیالوگ د یهاكیتکنجا از 

مناسب با کارکتر، در موقعیت مناسب، 

لحن و رنگ و فضای مناسب )سرد، برفی، 

، شخصیت پردازی (غمگین، تاریك

هماهنگ با موضوع. در سرتاسر داستان، 

استفاده از تکنیك آگاهی از جریان واقعی 

افکار انسانی از زاویه دید پیرمرد داغ 

تا اندوه و  سازدیمننده را قادر دیده، خوا

  بدبختی او را درک کند.

ب به تناس هاتیشخص :هاتیشخصـ تباین روانشناختی  4

تیپ یا موقعیت اجتماعی رفتار و لحن گفتار مخصوصی دارند و 

هیچ کدام به دیگری شبیه نیست. تفاوت کارکتر اصلی از لحاظ 

به کارگیری روانی و احساس فاصله با اطرافیانش نمودی از 

. همچنین هیچ هاستتیشخصروانشناختی در  یهایژگیو

کجای داستان نویسنده به اصطالح دیده نشده و تنها حاالت و 

 .اندشدهفضاها نشان داده 

داستان به شکل دراماتیک و  (حوادث)ارائه اکسیون  ـ 5

 و هاتیشخصدر بیشتر قسمتهای داستان حاالت  نمایشی:

صورتی نمایشی ارائه شده است و نویسنده اتفاقات داستانی به 

را با استفاده از تکنیك توصیف و رنگ و  هاآنبه جای گفتن، 

 لحن نشان داده است.

ام تم دیگر: یهاتیشخصـ تفاوت زبان هر شخصیت با  6

کارکترها منحصر به فرد هستند و لحن گفتگویشان با یوآن 

فسش روی متفاوت از دیگری است. حتی مادیان هم با بخار ن

 .کندیمدست یوآن با او ارتباط برقرار 

مخاطب در برداشت آزاد است؛ اینکه یوآن بعد  ـ پایان باز: 7

 یا نه؟ کندیماز درددل با مادیان احساس راحتی و سبکی 

شك و تردید در بازگو کردن یا نکردن غم  ـ عدم قطعیت: 8

. توسط یوآن در رابطه با هر کدام از مخاطبانش مشهود است

که آیا این حجم از  خواندینمهمچنین خواننده اثر به وضوح 

 اندوه برای همه یکسان است یا تا چه اندازه متفاوت است.

داستان تنها در حدود دوهزار کلمه  ـ ایجاز و فشردگی: 9

خالصه شده و در همین حجم کم مسئله انسانی بزرگی را مطرح 

 .دهدیمار کرده و انسان را در مقابل فردگرایی خود قر

در هیچ کجای داستان اثری از  ـ بی طرفی و خونسردی: 10

. خوردینمدخالت احساسات و نظر مستقیم نویسنده به چشم 

و  بردیمنویسنده با توصیف حاالت و اتفاقات، داستان را پیش 

 .گذاردیمنتیجه گیری پایانی را به عهده مخاطب 

نونده باید آه بکشد ش "از منتقدان به کار بردن عبارت  یاعده
را نوعی دخالت و عدم خونسردی و بی  "

. معتقدند چنین دانندیمطرفی نویسنده 

ابراز احساساتی نباید از قلم نویسنده 

تراوش کند؛ چرا که مخاطب با خواندن تا 

اینجای داستان، به اندازه کافی با کارکتر 

و لزومی به تأکید  کندیماصلی همدردی 

برخی منتقدان نیز بر  نویسنده نیست. اما

این باورند که چنانچه به حالتهای روانی و 

به تنگ آمدگی یوآن در قسمت پایانی داستان دقت کنیم؛ 

همچنین توجه به این مسئله که خستگی شب هنگام با عدم 

توفیق در یافتن شخصی برای همدردی، در یوآن ایجاد نوعی 

اوج اندوه طلبکاری از جامعه کرده که همین مسئله بیانگر 

اوست. او از این وضعیت به تنگ آمده و در ذهن خود خواستار 

دریافت توجه و همدردی است. از نظر او همه مردم باید به حال 

یماو افسوس بخورند تا او کمی احساس آرامش کند. غم او، که 

 تمام کره زمین را فرا بگیرد، درخور چنین توقعاتی است. تواند

به دلیل ضعف  تواندیممیان منتقدان  این اختالف نظر ضمناً

واسطه باشد. چرا که ترجمه از  یهازبانترجمه یا ترجمه از 

 تركینزدزبان اصلی همواره قابل اعتمادتر و به عقاید نویسنده 

 است.

در این داستان، زبان،  ـ توجه ویژه به ادبیات داستانی: 11

نی داستا نثر و صناعات داستانی به طور کامل در خدمت ادبیات

. نثر، انداحساساست. کلمات ساده و در عین حال آکنده از 

روان و جمالت کوتاه هستند و مخاطب با هر سطح سوادی در 

خواندن و درک این داستان راحت است. تشبیهات به صورت نا 

که برای مخاطب عام مناسب  اندشدهمحسوس و ساده بیان 

ینمداستان مشاهده ادبی  یهاهیآرااست و پیچیدگی زیادی در 

از داستان به طور جداگانه  یاجمله. با وجود این، هیچ شود

■ شامل ضعف ادبی نیست.

به تناسب تیپ یا  هاتیشخص

موقعیت اجتماعی رفتار و لحن گفتار 

مخصوصی دارند و هیچ کدام به 

 دیگری شبیه نیست.
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 «؟خودت یبرا ایخودش  ایخودم  ینوشتن برا»مقاله  

 «عابدین پاپی )آرام(» 
 

یمهه یکسههچهوبههرای چههه چیزهههای یهها  چههرایراسههتبههه 

کهه  چهه تعهاریف زیهادی را عقهالی دانهش ازایهناگر؟ میسینو

گفههت کههه  تههوانیمههامهها  !انههددادهارائههه  میسههینویمههچههرا 

؟! نوشههتن یههك میسههینویمههچههرا  دانههدینمهههنوزکسههی 

یمههامرِغیرعههادی اسههت و نابههه هنگههام ذهههن فههرد را تسههخیر 

یازبهه. نههه مههوج اسههت و نههه طوفههان بلکههه درمعنههایی کنههد

 انسهانذهن. کنهدیمهدروجهودِ فهردِ نویسهنده رخنهه  ییمعنا

بنویسههد ازآمههال و  توانههدیمههرا  سکهمههههمههه چیههز و 

کههه بههه  یندیخوشههایآرزوهههاآرزوهههای بربههاد رفتههه تهها 

 کهههگفت تههوانینمههامهها بههاز هههم  اندشههدهتبههدیل  هههاخاطره

وخههودت را  خههودش ،خههودمیآرزوهههاو  خاطراتسههندهینو

. تمرکههز نویسههنده بههرروی چیزههها وکسههانی اسههت سههدینویمهه

تلههخ  یابهههتجرامهها حههداقل  اندنشههدهکههه حههداقل هنوزکسههی 

هسههتی دارنههد. زیسههت  ۀدرکارنامههیهها شههیرین ازخههود را 

اجتماعی فرد و نهوع آمهوزش و پهرورش فکهراو و ایهن کهه بها 

نویسههنده چههه رفتارهههایی شههده و ایههن رفتارههها چگونههه بهها 

درنوشههتن تههأثیر بههه سههزایی دارد.  کننههدیمههجامعههه برخههورد 

کهه  شهودیمهبرخهورد بها نویسهنده تبهدیل بهه بازخوردههایی 

بازخوردههها بیههانگرِ نههوع نوشههتارهای اوسههت. درشههعر  همههین

تنههها بحههث شههعور و فراسههتِ آگههاهی مهههم نیسههت بلکههه 

نیههز  هانامناسههبو تناسههبِ بهها  هههابودنمتناسههبِ بهها مناسههب 

بهههرای  دیهههدانینمهههشهههما  درشهههعر بسهههیار مههههم اسهههت.

مگههراین کههه شعرِشههما نسههبتی  دیسههینویمهه یکسههشعورِچه

گرایهی داشهته باشهد.  دیرینه بها شهیرینه ههای عقهل و عقهل

مختههار  هاسههوژهراهنمههای شههاعرعقل باشههد درانتخههاب  اگههر

شهههاعری عاشهههق پیشهههه و مجنهههون باشهههد اگراسهههت امههها 

. کنهههدیعبهههورم« ههههابودن» ۀازهمههه هاسهههوژهدرانتخهههاب 

را بسهازد و  ههاقرنتها کهه  کنهدیمهشاعردرلحظه ها زنهدگی 

ــدارد  »: کهاسههتازایههن منظرنظههراین  ــایی ن ــان معن پای

بـاش  کـه  درآخـر آن بـه جـای یـک  یاملهجمانند 

نویسهنده و شاعرِنویسهنده  !اندگذاشـتهنقطه، سـه نقطـه 

 انیهپایبهبایستی این جور باشد تها کهه بهه عنهوان یهك آغهازِ 

بایسههتی بههه  یاهرجملهههبههه جامعههه معرفههی شههود. درپایههانِ 

بههه منزلهههِ مهههرگ  آغههازی دیگههر فکرکههرد وتوقههف فکههر

زبههان اسههت. نوشههتن زمههانی مُفکههرِذهن وسههیالیّت اندیشههه و 

 را « خودش»و « خودم: »ابدکهییدرمخودش را  یمعنا

   

نویسهنده اگرباشهد. « خهودت»پیدا کند و من بعهد بهه دنبهالِ 

خههودم را بههه طورکامههل تحلیههل و تجلیههل کنههد در واقههع بههه 

مهههد  ۀسهههوژ خههودِ واقعهههی خهههویش دسهههت یافتههه اسهههت.

ود نظرنویسنده برای نوشتن ابتهدا خهودش اسهت کهه ایهن خه

. اختیاردرنوشههتن شههودیمههحاصههل « خههودم» ۀلیوسههبههه 

اصهههل اسهههت امههها انتخهههاب یهههك امرتجربهههی و  نیتهههرمهم

است زیرا کهه همیشهه بها اختیهارکردنِ یهك نشهانه  یاقهیسل

به یهك انتخهاب حتمهی دسهت یافهت. جبرتهاریخی  توانینم

و طبیعههی و حتهها دترمینیسههم اجتمههاعی ازعههواملی اسههت کههه 

وانبی خواهههد گرفههت. نویسههنده شههدن را ازشههما درجهه ۀمقولهه

یمهههمیشههه امکههان پههذیرها را تبههدیلِ بههه امکههان ناپههذیرها 

 هاسههتممکنو غیههر  هههاممکن ۀقاعههدوسههروکارش بهها  کنههد

کههه براسههاسِ اوضههاع و شههرایطِ اجتمههاعی تغییههر رویکههرد و 

دریههك بههازه زمههانی امکههان  کهاسههت ممکههن .دهههدیمههزبههان 

فهههم و درک  ۀریههداناپههذیرها را درقههالبی امکههان پههذیر بههه 

بهه معنههی واقعههی برسههد. « خههودت»بکشهاند تهها کههه بهه یههك 

 خودت بهاش تها بتهوانی خهودم وخهودت را بهه خهوبی تمیهز،

نوشههتن  کلماتبههدونهههرروی،  بههه و تحلیههل کنههی. صیتشههخ

کلمهاتی را بهرای ذههن  تهوانیمهههم  کلمهیباما  معناستیب

 فیههتعریبههکههه دربافههتِ مکههان خههود را  کردفیههتعرو زبههان 

نوشهتن اسهت و نوشهتن بها  سهندهینویزنهدگ! نهدینمایمه ارائ

یبههرروقلههم  حرکههتِ .ابههدییمابههزاری بههه نههام کلمههات معنهها 

بهها نوشههتن  کنههدیمههکاغههذ کههه صههریر قلههم را ایجههاد  ۀصههفح

وبهدونِ ابهزاری بهه نهام کلمهات حرکهت تبهدیلِ  شهودیمآغاز 

یمهه. نویسههنده نههه آنگونههه چیزههها را شههودیمههبههه ایسههتایی 

یمههرا  کسههاننگونهیاه دوسههت دارنههد و نههه کههه همهه سههدینو

 خهودم ،دونیها نیمهابیفههمه دوست ندارنهد بلکهه  سدکهینو

یمههکههه ایههن خههودت  سههدینویمههوخههودش را بههرای خههودت 

مفههاهیم طبیعههی و اجتمههاعی باشههد. مههن  ازیفهمهه توانههد

صهفحهو شهما نیهز تجهاربی را بهرروی  سهمینویمرا  یاتجربه

را تجربهه  ههایتجربگهیبهگهر و آن دی دیهکنیمه جادیکاغذای

امهها وجههودِ نوشههتن مههن بهها شههما و آن دیگرازیههك  کنههدیمهه

موجودیّههت بهههره منههد نیسههت. نوشههتن بههه دو بخههش ِهسههت 

. یهك مهتن تها زمهانی کهه بها شودیمنیزتقسیم  هاستینها و 

سهندهینوامها بها مهرگ  شهودیمههسهت فهرض  استسندهینو

 یهههاسههتینبههه دنبههالِ یههك هسههت ازبههرای نوشههتن  خههودی
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نویسههنده بههه دو بخههشِ پیههدایی و  جهههانِ خههویش اسههت.

را تفکهرِ نویسهنده پیهدا  ههاییدایهپ: شهودیمناپیدایی منقسم 

هاسههت و  ییدایههدرپیمعههانهمههان  کشههفِنیاو  کنههدیمهه

کشهف نمهود کهه شهما بهه یهك  تهوانیمرا زمانی  هاییدایناپ

. پیهدایی درقلهم بها کمهك زبهانِ دیهاافتهیدست  درقلمییدایپ

. دیههآیمههعههه و بافههتِ فرهنگههی همههین جامعههه بههه دسههت جام

. تها پیهدا کنهدیمهرا پیهدا  ههاییدایهناپمُفکرکسی اسهت کهه 

همهههچههون  دکردیههنخواهرا فهههم ودرک  هههاییدایههناپنشههوید 

هها یهك ناپیهدایی دارندکهه توسهطِ فهردِ مُفکهر پیهدا  نشانهی

و ههم نوشهتنِ  هاسهتمعقول. نوشهتن ههم نوشهتنِ شهوندیم

. مههن شههوندیمههاسههت کههه یههك روزی معقههول  ییهههانامعقول

و هرسههه تههای مهها  سههدینویاومههو  یسههینویمههتههو  سههمینویمه

نوشههتن بهها هههم اشههتراک فهههم داریههم امهها چگونههه  ۀدرمقولهه

کههه تفههاوت مهها رادرنوشههتن معههین و مشههخص  هاسههتنوشتن

دیگههر چگونههه  وآن سههدینویمههچههه گفههتن را  یکههی .کنههدیمهه

ایی معتقههد اگرمبنهه . یکههی بههرآمههوزدیمههگفهتن را بههه جامعههه 

 چههه اسههت ودو دیگههر، بههه قاعههده و روش پایبنههد اسههت.

خهود  ۀشهیریهك رونهدِ خطهی و تکهراری دارنهد کهه  هاگفتن

و  کننههدیمههتههاریخ اقتبههاس  یهههامیپاراداو  الگوهههارا ازکهههن 

امها چگونهه  سهازندیمهما را با تکرارمعنها و زبهان نیهز مواجهه 

 بهها: گفههتن یههك نههوع صههیرورت یهها شههدن اسههت کههه مهها را

ینمه. هرحرفهی را کنهدیمهآشهنا « درزبهانیبالندگفرهنگ »

کلمهه کهرد و هرکلمهه ای ههم شهرایط جملهه شهدن را  توان

بهها پایههان یههك نقطههه خههودش را بههه خههودت  جملههه نههدارد.

کههه قصههدِ بههرآن دارنههد تهها کههه  آنههان .کنههدینمههمعرفههی 

را برجسههته کننههد درواقههع بهها کشههفِ « هههاچیه« درنوشههتن 

فههرینش اغیارنههد وایههن بیگههانگی خههود قواعههدِ درمعنههای آ

مهها تهها  ذهههن .انههدبردهرا از یههاد « هاهمههه» کهشههدهعههاملی 

زمانی مالِ ماسهت کهه قابهلِ کنتهرل باشهد وگرنهه بهه اسهبی 

 دردسهههتافسارشکهههه دیگهههر  شهههودیمهههتوسهههت تبهههدیل 

مانیسههت. اسههبِ نوشههتن یههك افسههار دارد کههه بایههد دردسههتِ 

مخهاطره  یههایموارنهاهقلمِ نویسهنده باشهد تها کهه او را بهه 

مسهئول  کههنیبرابرانگیز سهوق ندههد. یهك نویسهنده عهالوه 

اسههت درواقههع مسهئول ذهههن طبیعههت و جامعههه  شیخهوذهن

. ممکهن اسهت کهه نتوانهد آینهده را بسهازد امها باشهدیمهنیز 

یتههابلو تههوانیمههکههه برسههردرآن  کنههدیمههدرحههالی زنههدگی 

 مهها مسههئول ذهههنِ میگههوئیمهه کهههنیارا نصههب کههرد.  نههدهیآ

 دیگران نیستیم حرف

درستی است امها ایهن رونهد از فههم درمهورد افهراد معمهولی  

ونویسههنده درواقههع مسههئول ذهههن خههویش و  کنههدیمههصههدق 

کههه  اندسههندگانینوراهنمههای جامعههه  یتههابلو جامعههه اسههت.

. دهنهدیمهیهاد  ههاآنمسیرصحیح و ناصهحیح و مُغلهط را بهه 

راسههتی  یههادبگیرد؟ بههه را« فرهنههگ نوشههتن»نویسههنده بایههد 

 کههیزیههرچ شهودیمهبه چه معناسهت؟ آیها  نوشتنفرهنگ 

بههه ذهههن مهها آمههد آن را بنویسههیم و خودمههان را نویسههنده 

از یههههك آداب و رسههههوم و  یاسههههندهیهرنو؟ میقلمههههدادکن

معهههانی و اعتقهههاداتِ مشهههترکی همهههراهِ بههها زبهههانی واحهههد 

. زنههدیمههفکههری قلههم  ۀیههپابرخوردارشههده و براسههاسِ همههین 

اسهت کهه جامعهه را بایسهتی همهان  صهادقیاینههکتاب یك 

طورکههه هسههت درخههود بههه نمههایش بگههذارد. واقعیّههت کتههاب 

همههان تصههویری واقعههی ازجامعههه اسههت وگرنههه فرهنههگ 

 یبرخهه .شههودیمههنوشههتن بههه سههمت بههد فرهنگههی هههدایت 

اعتقههادِ بههه نوشههتن ِبههدفرهنگی ههها را دارنههد کههه بههدفرهنگی 

د بهه خهودم فرهنگ باشد. انسهان ازخهود کهه بگهذر تواندینم

ینمهواین خهودم بهه خهودت بهه مهنِ واقعهی مبهدل  رسدیم

 یههایژگهیوکهه بها  شهودیمهبلکه به آن خودتی تبدیل  شود

بایهد بهه یهك حالهتِ  نوشهتن خودش همگِن و همگهام اسهت.

 ۀیههمارا برپایههه و  خههودیفراآگههاهو مههن بعههد  برسههدیآگههاه

همان آگهاهی تنظهیم کنهد تها کهه بهه طهورمنظم و منسهجم 

هههدف خههود و خههودت دسههت  ۀجامعههخودش بههه درمسههیر

واقعههی اسههت نههه  یهادهیههاپههردازش بههه  سههندهیکارِنو یابههد.

. دیههنمایمههرا نادیههده جلههوه  هادهیههدکههاذب کههه  یهادهیههد

کهههه مسهههیر  اسهههتیعنصهههر نیتهههرمهمفرهنهههگ مطالعهههه 

. هههر کتههابی را کههه کنههدیمههنویسههنده را درنوشههتن مشههخص 

را اضههافه درواقههع بههه ذهههنِ خههود کلمههاتی  دیههخوانیمهه

این کلمهات در اندیشهگی شهما نسهبتِ بهه منهاظرِ  دکهیاکرده

فهههرآرو وتصهههمیم در رفتهههارفکر و بافتارزبهههان تأثیرمسهههتقیم 

فرهنههگ مطالعههه منجربههه فرهنههگِ نوشههتن  آمههدیپهه دارنههد.

و ایهههن فرهنهههگِ نوشهههتن جامعهههه را بهههه  شهههودیمههه

شههدنِ  آسههوده .کنههدیمهه میتقسههیآلههودگو  یآسههودگدوشق

 شههودیمههجههبِ آسههایش روح و آرایههش روان مو خواننههدهذهن

و آلههوده شههدن ذهههن خواننههده منجههرِ بههه افسههردگی ذهههن و 

یعهالعهالی فکرکنیهد تها بهه  پهس شد. خواهدزبانفرسودگی 

 اندیشه دسهت یابیهد وخهوب بخوانیهد و زیبها بنویسهید. نیتر

را ازکتهههاب بیاموزیهههدچون کلمهههات زیهههادی را  یمهربهههان

 ■ درآغوش دارد.
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 «شرفکشمت بیمی» داستانر مجموعه بیادداشتی   

 «رؤیا موالخواه» ؛«نرگس جودکی»نویسنده  
 

 نرگس نوشته «شرف یب کشمتیم» کوتاه داستان مجموعه

 ارهز سال اول مهین شمارگان، پانصد در« مهر نامه»نشر  با ،یجودک

 .شد اتیادب بازار وارد چهارصد، و

یم سمیرئال سبك به هکوتا داستان دوازده از یامجموعه کتاب، نیا

 .باشد

 دارند یمتفاوت خاستگاه و تم کدام هر که مجموعه نیا یهاداستان

 هانج و یدوئولوژیا هیپا بر و یدتیعق ۀنگر حاصل یکل صورت در

 در که است یو یمذهب و یاسیس ۀیسو بازتاب ،مؤلف ینیب

 از منتج که مجموعه نیا یداستانها اکثر ساخت ژرف و روساخت

 پنهان و دایپ در است یاسالم یجمهور حکومت ۀسال لچه خیتار

 ۀپشتوان داستان،. کرد یبازخوان توانیم آنرا ییاجرا تیکل اثر،

 لیتأو مؤلف ذهن در که یذات به قائم شواهد از را خود رخدادن

 و کندیم القا داستان یهاتیشخص به دهیگرد

 کنندیم فیتوص را یزیچ از یا وانموده هاداستان

 خورده وندیپ مؤلف ۀدیعق با آن یدرون لشک که

 است،

 نییتب ۀنحو در اثر، كیرمانت یهاهیسو و لیتخ

 یرخداد ،مؤلف گون شعار یمند هیسو در هاالوگید

 آن بازتاب یغاتیتبل یهایاگه هیشب و یواقع ریغ

 برابر در یمجر عنوان به مؤلف که هستند یامیپ

یم داستان ۀخوانند ای نندهیب خورد به را آن نیدورب

 .دهد

 تیقطع فراخور یجودک یداستانها اکثر در هاکنش

 از یعبارت هیشب است یضرور ریغ آنها،

 .خاردینم که ییجا خاراندن معادل «یچاردرورتیر»

 رد که هاتیروا بودن یداستان زعم به« شرف یب کشمتیم» کتاب

 ییهادهیا علت به اما شده یساز همسان روز، یایدن با تیسنخ

 بازپرداخت در مؤلف یمند هیسو و انقضا به محکوم زمان، صولمح

 دچار یمند باور و رشیپذ در عام صورت به را هامخاطب هاتیروا

 از یریپذ یریتاث هیسو یجودک یهاداستان در .دینمایم دیترد

 کاراکترها منش در یاجتماع یدردها ییبازنما در متعهد، اخالق

 یالخ یگذار ریتأث عنصر از انیب ۀویش و نشده پرداخت باز چندان

 .است

 لحاظ از مجموعه نیا داستان نیبهتر شك یب« زن دو»داستان 

 در که است یزنان یاجتماع بخش به یبخش تیهو و یتمندیروا

 طرد و ریپذ بیآس آن زعم به و تیهو انگ دچار محور مرد ۀجامع

 نز دو تطابق و داستان نیا در شده پرداخت فرم یاگونه .شوندیم

 که کندیم خلق داستان، ۀویش در را یعاطف یتیخالق طبقه، دو از

 انیپا و شودیم ریپذ باور خواننده یبرا رخداد، یفضا از متأثر

 

 

 نیا «لسونیو نیکاتر. »بخشدیم تیروا به را یمدرن هیسو ،یقیتعل 

 و یچگونگ از یاگاه مسئله اتیادب در که کندیم مطرح را بحث

 انهاست، درون یستیچ از یاگاه بلکه ستین هادهیپد ابعاد

 تانداس یقالب در او با شدن یکی و یگرید درون به افتنی راه یول

 یتامل یروهاین که انجامدیم او از ما شناخت به یصورت در ،یلیتخ-

 خرد با تضاد در ناب، یهمدل. میکن همراه ندیفرا نیا با را خود

 .دادهاستیرو درک ۀالزم که است نقادانه

 و است یگرید به شدن بدل کدام هر تیوضع« زن دو» داستان در

 معنامند زن كی یینها تیوضع با تقابل در تن دو یبرا رخداد دو

 .است تیجنس ۀواسط به یریپذ بیآس آن و کرددیم

یم یقتل ابانهیبازار یتیموقع یعموم تیوضع در داستان نام انتخاب

 زا برخاسته یالوگید اب،کت اسم بودن پسند عامه فراخور اما. شود

 به که یسطح و گزارشمند که است یداستان

 یادهه یخیتار روساخت در یاخاطره بازپرداخت

 و ستین یریگ هیسو از یخال که شودیم معطوف

یم» ۀجمل از یخط یریگ بهره در سندهینو شتاب

 و میعق آن، یکل کارکرد زعم به« شرف یب کشمت

 .است دهیگرد یسفازید دچار داستان در اخته

 یپرداخت باز و یلیتخ یتیکل« یبادام چشم» داستان

 تنگدست، یتیروا در را کرونا یعموم اتفاق از ناباورانه

 یینما باز پرداخت، ۀویش و فرم و یداستانمند جهت از

 .کندیم

 از یاوهیش ،ینیتع هر از رها خود، ذات در هااتفاق

 کالیادر یداورها شیپ که شوندیم شامل را یروزمرگ

 یشهود .زنندیم پس یداستان اثر كی تیدرکل را یشخص تاثرات ای

 در را باژگون یخیتار توانندینم اندکرده تجربه را یاخاطره که

یم ما به یشناس داریپد .کنند خلق یخیتار ۀخاطر آن پرداخت

ینم اما دباش یداستان هرچند تیواقع نییتب در یستیز ۀتجرب دیگو

 .کند یتیوضع یسیدگرد دچار را تیواقع تواند

 تیعوض از یاغراق نییتب« یبادوم چشم» داستان قاعده ن،یهم بنابر

 دچار ،یاصل کاراکتر خاطرات ادامدی و داستان یزمان برد و کرونا

 هم هنوز که است؛ یماریب و دهیپد نیا یعموم ۀتجرب در پرش

 .است نشده کن شهیر

 مفر قدرت از کدام هر که است ییداستانها بر مشتمل مجموعه نیا

 دهش تیروا یتوانمند از یمختلف سطوح در انیب زبان و ساختار و

 تیکل ،داردیم نگه هاتیروا یهمراه در را خواننده آنچه یول است

 سخاوتمندانه که است مخاطب درک با مؤلف تیمیصم و یعموم

 یرخدادها در را اثر یکل جنبه و بخشدیم هاداستان به را یآشکارگ

 ■ .دینمایم پسند عامه و کوتاه یداستان به بدل یعواق
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 «ونوسوسیزادن د» اسطوره ۀخالص 

 «مرتضی غیاثی» 
 

شد.  1روزی از روزها زئوس شیفتۀ دخترِ کادموس به نام سمله

، چرا که از حقیقی کردیماما سمله از همبستری با او پرهیز 

برای بودن عشقِ زئوس نسبت به خود در گمان بود. آن ایزد 

اثبات مهر خود، به او نوید داد که هر چه بخواهد برآورده خواهد 

کرد و با خوردن سوگند سرانجام سمله را راضی کرد و با او 

 همبستر شد.

، خبر این هم آغوشی به کردیماما برخالف آنچه خود گمان 

گوش همسرش، هرا نیز رسید. هرا در صدد انتقام برآمد. او خود 

 دانستیمز خدمتکاران سمله درآورد و چون را به ریخت یکی ا

، به او گرددیمکه آن دختر تا چه اندازه در پی عشقِ راستین 

قبوالند که زئوس با دختران بسیاری رابطه داشته است و با 

دارد.  تردوستوجود این، همسرش هرا را از بقیۀ هم خوابه ها 

 نجد و اوبا این روش، سمله را وسوسه کرد که خود را با هرا بس

 را تك هماورد خود بداند.

از این رو سمله در دیدار بعدی با زئوس، از او خواست که به 

ه را سمل یهاخواستهپیمانی که بسته بود عمل کند و یکی از 

را پرسید. سمله  اشخواستهبرآورد. زئوس قبول کرد و از او 

زئوس را در همان ریخت و شمایلی ببیند  خواهدیمگفت که 

گام همبستری با هرا دارد. ایزد هر چه کرد نتوانست که هن

نداشت جز  یاچارهبازگرداند، بنابراین  اشخواستهدختر را از 

اینکه به آن عمل کند. باری، یك روز زئوس سوار بر ارابه در 

حالیکه به یك دست تندر و در دست دیگر آذرخشش را گرفته 

د قالب تهی کربود در بستر بر سمله ظاهر شد. دختر از وحشت 

را از مرگ  اشمعشوقهو در جا جان سپرد. زئوس نتوانست 

نجات دهد، اما جنینی را که در شکم او بود و بیش از شش ماه 

 نداشت نجات داد و بین رانهای خود پنهان کرد.

جنین الی پاهای زئوس ماند تا اینکه زمان مناسب تولد 

و دیونوسوس،  فرارسید، آنگاه ایزد چینهای دامنش را باز کرد

خدای شراب، به دنیا آمد، سپس نوزاد را به هرمس سپرد. 

 هاآن) 3و آتاماس 2هرمس نیز به فرمان زئوس کودک را به اینو

 خاله و شوهر خالۀ دیونوسوس بودند( بخشید و آنها را قانع کرد 

 

                                                                 

1 Semele 

2 Ino 

3 Athamas 

 

که هویت دیونوسوس را پنهان نگاه دارند و او را همچون یك 

 دختر بزرگ کنند.

این تدبیر برای گمراه کردن هرا بسنده نبود. او همینکه بر  اما،

شوم کشید و آن را به کار بست. هرا  یانقشهماجرا آگاه شد 

آتاماس و اینو را دچار جنون کرد. مرد بینوا بامدادان در رخت 

خواب خود از خواب برخاست و گمان کرد که در جنگلی گَشْن 

 4پسر بزرگش، لیرخوسدر حال شکار به خواب رفته است؛ بعد 

برداشت و به دنبال او افتاد. دیری  اشزهینرا گوزنی پنداشت. 

نگذشت که خود را به گوزنِ خیالی رساند و او را از پای درآورد. 

میهمانی بزرگی در پیش  کردیماز سوی دیگر، اینو که گمان 

دارد و میهمانان هر لحظه سر خواهند رسید، به شتاب به دنبال 

را به خیال آنکه  5افتاد. او فرزند دیگرشان، ملیکرتس تهیه غذا

مرغیست در دیگِ آب جوش انداخت. سپس گمان کرد که آب 

دیگ بخار شده است، آن را برداشت و به لب دریا رفت. آنگاه 

 دیگ به دست به درون آب پرید.

اما، زئوس که ویرانی خانۀ آتاماس و اینو را دید، به سرعت دست 

دک خویش را از معرکه نجات داد. او دیونوسوس به کار شد و کو

را به بزغاله تبدیل کرد و هرمس را مأمور کرد که او را همراه با 

بقیۀ گله و دور از چشم هرا به چرا ببرد. هرمس همینکه 

اطمینان یافت که به اندازۀ کافی از کاخ دور شده است، 

یای ه آسدیونوسوس را به ریخت اصلی بازگرداند و او را با خود ب

به دست چند پری دریایی  6کهین برد و در زمینی به نام نوسا

سپرد. آن ایزد سرانجام در نوسا از چشم هرا دور ماند و به 

 ■ برنایی رسید.

 

 

 

 
 از: -با دگرگونی فراوان-]برگرفته 

- The library of Greek Mythology, 
Apollodorus, Robin Hard, Oxford, 2008, 
3.4.3[ 

4 Learchos 

5 Melicertes 

6 Nysa 
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 «اهایو هنوز هم رو اهایرو» هی بهنگا 
 «ینوترک یسارا محمد»؛ «پور ینوروز نینوشته حس»نویسنده  

 
فرم و شکل روایت در رمان رویاها و هنوز هم رویاها متبلور از 

مایه و محتوای آن است. راوی در آغاز روایت خواننده را درون

د یکند که حاصل و تولآشنا می "رویاسنج"با دستگاهی به نام 

دنیای مدرن است. این دستگاه هوشمند، آینده، گذشته و حال 

 گوید:را درون خود جای داده است. راوی اول شخص می

از من خواسته شد کنار پنجره بنشینم و تصور درون ذهنم را 

 با صدای بلند باز گویم.

زاویه دید در این رمان گاهی به شکل اول شخصی است که 

 گوید و گاهی بیرون نگر است.میمونولوگ )تك گویی درونی( 

داستان این رمان زندگی پر فراز و نشیب شخصیتی به نام بهمن 

شغال است که به نوعی دچار بحران هویت است. شخصیتی که 

گیرد و آن را شاعر مسلك است روای داستان را در دست می

ساز رویاهاست که زمینه نمود آشفتگی فکری و برد.به پیش می

شود. شیوه پرداخت و پیرنگ ها میزنمایی گذشتهورود و با

شیوه داستان هِرّمی و مانند داستان کالسیك از یك خط سیر 

به خط سیر دیگر قابل ارتقا نیست. بلکه این توالی و نظم در 

ریزد. با استفاده از تمهید بازگشت به زمان و مکان به هم می

همن بگذشته است که مخاطب متوجه فردیت شخصیتی به نام 

سنج این کارآیی را دارد تا تصاویر واقعی  ایرؤشود. دستگاه می

های مختلف به کاندیدای خود ها و مکانگذشته را در زمان

هایی از زندگی راوی را که هرگز نشان دهد. این چنین قسمت

بیان نکرده با جزییاتی دقیق اما به تدریج دریابد. تك  خود

ر ی و حسرت این شخصیت بیشتگویی درونی خواننده را با تنهای

لذا به دنبال چنین وضعیتی است که در میانه  سازد.می مأنوس

شخصیت بهمن باالفاصله تك  بازگویی رخدادهای بیرونی،

 ایرؤکند. انسانی که با وجود دستگاه گویی خود را شروع می

خم بیند. روح شخصیت زسنج خود را انسانی بیگانه و تنهاتر می

که خود  استجستجوی رسیدن به حقیقتی دیده راوی در 

بر مشاهدات و تجربیات دیگران چندان  صرفاًخواهد و لذا می

یاها ها و رومتکی نیست. بر مبنای همین ویژگی روایت، صحبت

 رسند.و اوهام راوی با خود است که گاها در ذهنش به اوج می

چکانی و رویدادهای این رمان با اطالعات هوشمندانه و قطره 

های شوند. بر خالف داستاندر هم تنیده می اپیزود وار

کند. در داستان پیشامدرن از آغاز و میانه و پایان پیروی نمی

کند حادثه اهمیتی پیدا نمی رویاها و هنوز هم رویاها وجود

 ا به شوند و او ربلکه تاثرات روحی است که گریبانگیر افراد می

 

 

ور با پروایت حسین نوروزی برند. در اینسوی انتخاب پیش می

کند تا به جای ساده و واقعیت خواننده را وادار می ایرؤتلفیق 

 اجتماعی و تاریخ پیامدهای روانی، اندیشی به فلسفه وجودی و

دهد که سالمت ای و عمیق اندیشه شود. نشان میبه طور ریشه

 های راکد و غیر قابل تغییر از روان انسانی نیستند.و جنون پاره

به  توانند به راحتیاند که میبلکه حاالتی انعطاف پذیر و سیال

یکدیگر تبدیل شوند. راوی در واقع با توسل به توهمات یا 

کند. از می "خشونت کور"رویاهای درونی خودش را قربانی 

ای شبیه به راوی گذشته "طاهره" طرفی شخصیت زن داستان

ند که هر دو هست "هم هویت"های دارد. در جاهایی شخصیت

های خود طاهره را جزیی پردازیشوند. راوی در خیالقربانی می

دو قربانی تعدی و تجاوز  هرآورد. از وجود خود به حساب می

ثباتی و غیر قابل اعتماد بخش بزرگی از بی دیگران هستند.

گر بودن راوی داستان از همین تفاوت در بودن و مداخله

روانی روای رمان نشات  و تجارب اهبیآسهای روانی و جایگاه

دفاع تصور گرفته است. راوی خود را یك انسان مهجور و بی

کند. پدر و مادر خود را از دست داده و سرپرستی او به می

شود. راوی شناسنامه و هویت ندارد تا این رفتگری واگذار می

اش برایش شناسنامه افتد و دوره نوجوانیکه به زندان می

نند به نام فرزند مردی که رفتگر منطقه شماره کدرست می

های رنگ رفتگر درگیر سنت خانواده همسر پنج تهران بود و

پذیرفته اجتماع هستند. سنتی که زن را اخته و داغ مادر شدن 

کند. گذارد. رفتگر در زمان مصدق زندگی میرا روی دلش می

 مکان های تاریخی زمان وبا ورود به برهه نویسنده این چنین

های سنت و مدرنیته را هم برای خواننده روشن و آشکار و تقابل

 سازد.می

با طاهره است که راوی در مقام  نتیجه همین ساز و کار روانی

انتقام خواهی، کشتن نویسنده را نوعی جرئت و قد علم کردن 

 نویسنده داستان های شخصیتها در برابر خودکامیشخصیت

لکاته( داستان ) یروسپاثیری و بداند. شخصیت طاهره زن 

 ای شبیه به گذشته راوی داستان یعنی بهمن دارد.گذشته

نامند و و بیداری را تقابل دو جزئی می ایرؤژاک دریدا رابطه 

اندیشد و ها میها بر اساس همین تقابلاعتقاد دارد که انسان

ل بتقا کند. در اثر رویاها و هنوز هم رویاهاافکار خود را بیان می

 ایرؤدهد که نشان می شودیمو واقعیت یا بیداری را نقض  ایرؤ

 ایؤرتواند امتداد بیداری و به همین ترتیب بیداری امتداد می
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باشد. در واقع تالش برای یافتن مهم معنامندی این اثر مشخص 

کردن و مرتبط دانستن پیوندها و اپیزودها و تبیین آنها بر 

درون متنی ذکر شده در رمان اساس جزئیات و خرده روایات 

تواند نمادی جهان شمول داشته است. در عین حال طاهره می

باشد. پیرنگ این داستان در واقع با عناصر متعارف پیرنگ که 

شناسد کنار گذاشته های سنتی میخواننده از شناخت داستان

شود. پایان داستان با ابهام و پرسش همراه است و این چنین می

رود. پیرنگ بر اساس فرو قطعیت از داستان کنار می پایداری و

اش به زن هاست. شخصیت بهمن در عشق و عالقهپاشی رابطه

یم شود و تصممی رود که دچار افسردگیاثیری تا آنجا پیش می

ای که از شخصیت گیرد بوسیله قندشکن سر نویسندهمی

و به  دادهداستانش سوء استفاده نموده است را مورد هدف قرار 

. شخصیت پردازی در این رمان از طریق دهدزندگی او پایان 

ها که ریشه در واقعیت دارند تصویر کردن رویاها و کابوس

پور در پذیرد. به همین منظور حسین نوروزیصورت می

کند های ضد قهرمان خلق میمندی این رمان شخصیتروایت

و گویا هر کدام در جرم دیگری شریك هستند. همه 

ها به نوعی قابل شك هستند. شخصیت بهمن صیتشخ

کشیده گراست این شخصیت بیشتر با روان رنجشخصیتی درون

حول شهر رشت  غالباًگوید. روایت از نظر مکانی خود سخن می

افتد و زمان و تاریخ هر بار قابل تغییر به گذشته و اتفاق می

ی با کم) یدیخورشحال است. نویسنده سال یك هزار و سیصد 

لذا دوره حکومت رضا  تا به امروز را مد نظر دارد. پس و پیش(

شاه و محمد رضا شاه و انقالب و جنگ و بعد از آن در این 

 رمان بازتاب عینی دارند.

های با وجود داشتن شخصیت "رویاها و هنوز هم رویاها"رمان 

نه چندان اندک در ارائه لحن مخصوص به خود موفق  متفاوت و

ها مخصوص به های هر کدام از شخصیت. دیالوگکندعمل می

همان تیپ شخصیتی است و هیچ کدام به دیگری شبیه نیست. 

این هنر نویسنده باعث شده خواننده در فرم داستان 

ها را با تشخص اصلی و وجودی خود مورد تحلیل قرار شخصیت

پردازی در ها و یا همان شخصیتدهد. شکل گیری شخصیت

و از روی بینش خاص هنری پرورانده شده  تأملاین رمان قابل 

ای در فحوای کالمش نهفته است است. هر شخصیت اندیشه

که منحصر به تیپ و طبقه خاص وجودی خودش است. طاهره 

نماد زن مدرنیستی متعلق به یك زمان و یك مکان خاص و 

های متفاوت ها و مکانتعین شده نیست. طاهره متعلق به زمان

های ماشین پیکان و هوشمندانه با مدل . راویو مختلف است

های مختلف زن های دیگر و یا پوششاتومبیل یا با ذکر مدل

های زمان و مکان متکثر و پخش اثیری لکاته را در برهه

گر و خودآگاه و امروزه به کارگیری راوی مداخله نماید.می

 شود.های مدرن محسوب میناموثق تکنیکی برای داستان

ه خانه بر فرق سر نویسندم با کوبیدن قند شکن توی قهوهمن ه

هایی که در وجود لجوج و از خود راضی، خواستم به تمام زخم

من شکل گرفته بود، خاتمه دهم، نویسنده نباید مرا وارد کارزار 

نده کرد. نویسکرد، نویسنده نباید از طاهره سوء استفاده میمی

ی کرد، مرگ برافتاری میهای داستانش، بدرنباید با شخصیت

 های داستان هستندای واجب بود، این شخصیتچنین نویسنده

د بر خواهبرند و آنگاه که نویسنده میکه نویسنده را پیش می

ها باید قد علم کنند، در برابر ها حاکم شود، شخصیتآن

 های نویسنده ایستادگی کنند.ها و خودکامیخودخواهی

 106صفحه 

مانند صادق هدایت  نویسان مدرن ایرانیداستان از ریتأثاین  

 در سیر داستان نویسی ایران وجود دارد.

های رمان رویاها و هنوز هم رویاها این است که از ویژگی

پور با ایجاد فضاها و کدهایی از تاریخ و حسین نوروزی

دهد چنانچه هایش خواننده را در قرائت متن مشارکت میآدم

یابد واژگون کند. عالوه بر آن که آن را درمیتواند هر گونه می

های فرهنگی و مرکزیتی در آن وجود ندارد یعنی در زمینه

 ■ سیاست و حتی مذهبی با فقدان باور روبروییم.

 
پور رمان رویاها و هنوز هم رویاها اثر حسین نوروزی نوشت:پی

سرخ تهران در سال صفحه توسط نشر سیب 107است که در 

 اپ رسیده است.به چ 1400
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 «هادی عزیزی»؛ «پرش»داستان 

 «موالخواه ایرؤ»؛ «باباغوری» داستان

 «رضا ارژنگ»؛ «هاینگران» داستان

 «مهسا شیرازی»؛ «صبح امید» داستان

 «فرشاد ذوالنوریان»؛ «هانهنگ» داستان

 «یمریم قمی بزرگ»؛ «پانی و پنی» قصه

 «مهناز پارسا»؛ «من یه کفتربازم»داستان 

 «آزاده جمشیدپور»؛ «هاقمری و قاب» داستان

 «نیالدتاج هیسم»؛ «سمفونی مطبخ» داستان

 «حمید سروامان الهی»؛ «آب و آکو» داستان

 «عشرت کتیرایی»؛ «به دنبال رهایی» داستان

 «مهری عموبیگی»؛ «پیراهن طوسی» داستان

 «الهی سروامانحمید »؛ «هاعروس زاغه» داستان

 «صحرا کالنتری»؛ «گرفتانهمایی ماهگرد» نمایشنامه
  

 
ن
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 «آب و آکو» داستان 

 آکو( جلیلیانعباس )تقدیم استاد  «حمیدسروامان الهی»نویسنده  

 تاماموس و بیستون به سری خواهممی فهمید وقتی سروش پسرم

 .آمد من همراه زیاد اصرار با بزنم، جلیلیان آکو

 .ایشان را ببینم دارم دوست اما شناسمنمی را استاد من گفتمی

 دور از تاریخی و عظمت با بیستون رانندگی، ساعتی از بعد

 گفت ماموستا بودیم، شده تماشایش محو هردو ،کردیم خودنمایی

 دل از فرهاد تیشه باستانی و مداوم صدای هم هنوز کنید، گوش

 رسد!می بگوش کوه

 دآیمی یستونب از صدا این هاستقرن ساعت، تاک تیك همانند 

 یکن گوش قلبت با اگر هم تو دانممی دارد، جریان تاریخ دل در و

 !کنممی تنظیم او تیشه مداوم صدای با را زمانم من شنوی،می

 در یبوردک کلیدهای تقتق صدای و بود نشسته کامپیوترش پشت

 ...ساعت تاک تیك همانند پیچید،می خانه فضای

 مردم؟ و شهر از جدا چرا اینجا؟ چرا پرسیدم

 سنهم وقتی کودکی، همان از است، من سرنوشت این خوب

 به صداها که وقتی از ام،کرده انتخاب را مسیر این بودم سروش

 .رسیدمی گوشم

 !ستا شده انتخاب او بلکه است، نکرده انتخاب او فهمیدم بعدها اما

 .شنیدید صداها را هم شما شاید بده گوش

 به توجه بدون و بود کرده هضم ودخ در را سروش عمیق سکوتی

 .بود شده کوه تماشای محو ماموستا و من بین هایحرف بقیه

 ...یا ؟!بوده ترسیده یا بشنود کردمی سعی دانمنمی

 معنی چه آکو. است آکو شما لقب جلیلیان، عباس جناب راستی

 دهد؟می

 ابتدا را دستش کن، نگاه را بیستون قله، نوک آن کوه، ستیغ یعنی

 تشانگش با ایلحظه از بعد و کرد بلند کوه برای سالم عالمت به

 کردی در را نور و قله تالقی آنجا، محل کرد، اشاره قله نوک به

 .گویندمی آکو

 فرهادِ  ؟!تیشه کدام استاد، برگشتم، فرهاد و صداها به دوباره

 صهق همان در هاستسال که بوده قصه یك شخصیت پیکرتراش،

 خود شما را این کشت، خدعه و کینه با را او خسرو. اندکشته را او

 .میدانید من از بهتر

 بیستون عظمت به دوباره و کرد چشمانش بان سایه را دستش

 .شد خیره

 !.میردنمی هرگز بیستون اهل برای گفت: فرهاد

 او از خسرو اما توست، با حق بله، ولی: داد ادامه و کرد مکثی

 .ندارد برابری توان عشقش ابربر در دانستمی بود، ترسیده

 او باستانی صدای من اما او مرگ از سال همه این گذشت از بعد

 وبخ باید فقط کند،می صحبت ما با او. است نمرده او شنوم،می را

 این به هیچ راستی. بفهمیم را باستانیش زبان و دهیم گوش

 ؟!دارد وجود کوه و ما بین عمیقی رابطه چه که ایاندیشیده

 .است بوده تاریخ طول در ما واقعی همراه تنها هکو

 از دور و تنها اینجا حاال، چرا خوب. کردم تکرار نوعی به را سوالم

 ای؟شده ساکن کوه روبروی و همه،

 ؟!کندمی منعکس را صداها کوه دانینمی مگر دارم؛ دلیل

 مهمتر و رودمی پیش همچنان زمان و فضا دل در صدا امواج و

 .شودنمی محو آنکه هرگز

 رد آن از که صدایی و شودمی بیان کلمه یك که اول روز از یعنی

 امواج هم با گذشت هزاران سال هنوز است، آمده وجود به دنیا این

 .است زنده کیهان در آن

 روزام اما بمانم؛ آنها با که امبسته پیمان بیستون و فرهاد با من

 ؟!اندترسیده ما هایاسطوره حتی است، شده ترسناک چیز همه

 ماموستا؟ چه چیزی از

 یکس ترسندمی یا شدن، گم از یا فراموشی از است مشخص خوب

 .نفهمد را شانیهاحرف و کلمات دیگر

 این تاریخ قلب از که کلماتی و حروف صدای امواج بیستون

 پاک و تراش از بعد و کندجذب می را رسندمی او به سرزمین

 بر ما به دوباره فرهاد توسط آن تنهایی و فراموشی گرد کردن

 به همزمان و داده گوش های اوحرف به واج و هاج .گرداندمی

 وهک به رو و کردم دهانم قاب را دستم .بودم مانده خیره بیستون

 ...بیستون فرهاد، .زدم فریاد

 تاک تیك صدای کردم، تیز را هایمگوش شنیدن، برای بعد

 وآک کاک کیبورد صفحه یصدا همچنان .رسید گوشم به مداومی

 ید؟بزن حرف ایتوانسته بیستون و فرهاد با بار چند االن تا بود.

 و دهممی گوش فقط من و زنندمی حرف من با هاآن! نکن اشتباه

 !مکنمی منعکس را آنها نوعی به هم من یا کنم،می یادداشت بعد

 اند؟زده آکو حرف با بار چند خوب

 و هاداستان و هاالمثلضرب. اندگفته نم به کلمه هزاران االن تا

 فرزندم بماند، هانقل و شعرها

 ردهک ازبر را کلمه هزار چهارصد این لحظه نزدیك به تا «کوردیکا»

 :تگف و کرد گره همدیگر به خاصی استرس با را هایشدست .است

 !ترسمیم من

 ماموستا؟ چرا
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 از من. شمبا آنها راهنیمه رفیق و ندهد کفاف عمرم ترسممی

 .بیزارم شکنانپیمان و شکستنپیمان

 هست، فرهاد و بیستون دل در دیگر نگفته کلمه هزاران دانممی

 .ندهد گوش و نکند اعتنا دیگر آنها به کسی ترسممی

 تونبیس از که صداهایی توانستی تو شاید بده گوش دقیق سروش؛

 !.بشنوی را آیدمی

 به کسی اما کنند؛می گذر هاهکو و هادشت این همه از که صداهایی

 !حسرت و حیف .کندنمی توجه آنها

 هبیگان خود تاریخی سرزمین در امروز امواج این نیست کردنی باور

 .باشند

 صدای ها،ترانه صدای آب، ناله صدای .هوره مثل ما، موسیقی صدای

 مادران، صدای ها،چیستان و نواها صدای ها،المثلضرب باورها،

 باد صدای و زارهاچمن ها،کوه صدای ها،کبك صدای یا پدران صدای

.... 

 .اندشده غریبه خود دیار و شهر در همه

 از یا و کرده حفظ دلش خون با فرهاد که ما باستانی هویت صدای

 کلمات این همچنان تا است، کرده رها و کشیده بیرون هاسنگ دل

 همانند ونبیست و بزنند موج و بخرامند گیتی پهنه در صداها و

 .برساند دنیا تمام گوش به را آن آسمانی فرستنده

 من سمت به آهسته را نگاهش بعد و کوه به نگاهی و کشید آهی

 تو با را دارم قلبی اعتقاد آن به آنچه یا و رازی خواهممی: برگرداند

 !بود کرده شنیدن مشتاق را من آکو جدیت .بگذارم میان در

 ؟!ماموستا رازی چه

 همیتا از تاریخ طول در و داشته عجیب بسیار سرگذشتی همنطق این

 .است بوده برخوردار خاصی

 دیارش کهنِ مردمان و است زنده کوه این که دارم ایمان همچنین

 .انددانستهمی مقدس را آن

 دمای که طوری داد، دست من به عجیبی حالت مقدس نام شنیدن از

 .دوید مپوست زیر به عجیب لرزی و رفت سردی به بدنم

 فکر اینگونه چرا پرسیدم و کردم تکرار را مقدس نام تعجب با

 ؟!کنیدمی

 اما دارد، وجود بسیاری هایکوه اقلیم این در داد جواب

 حکومت دنیا از اعظمی قسمت بر که بزرگی هایامپراطوری

 قدرت و هویت سند ساسانیان، و هخامنشیان همانند اند،کردهمی

 این و زمین از قسمت این شهادت و امضا با و سرزمین این در را خود

 .اندکرده اعتبار صاحب و قطعی کوه

 دباورن این بر و همه است زبان چند به که اینبشته سنگ با هم آن

 لد در هاییطاق کندن یا با است؛ شده نگاشته آیندگان برای که

 !خود آداب و اعتقادات از هایینگارگری با هایشکوه

 و اندآفریده سرزمین این در را عاشق شیرین و هادفر و خسرو یا و

 .اندزده گره کوه این با را عشق سرنوشت

 را عشق و است زنده کوه این که اندداشته عمیق باوری آنها پس

 را صداها و کلمات تواندمی همچنین دارد، هاییقدرت و فهمدمی

 !برساند تاریخ تمام گوش به و کند حفظ

 شیرینی عشقِ فانی، شیرین عاشق نه اما بود، شقعا او فرهاد؛ اما و

 خاطربه هم شاید بود، کشانده بیستون همرازی به را او اهورایی

 .بودند کشیده میان به را زمینی شیرینی پای جانش از حفاظت

 .ماندمی زنده بیستون با همراه ابد تا باید او

 هستند؟ کجا فرزندانت پس ماموستا راستی

 نهزری با شد اگر آمده و ببیند نزدیك از را شما داشت دوست سروش 

 ...شود دوست رنگانه و باشور تاریکخانه ملوچ، اگر کردیکا، سیمینه، و

 اند؟رفته کجا ،نمیبینم را هاآن

 تشانوق بیشتر و ندارند بیستون و کرمانشاه در زیادی دوستان هاآن

 زحمت چقدر هابچه این برای دانیمی گذرانند،می کتابخانه در را

 پدر برایشان هم واقع ام، درگذاشته آنها پای را عمرم همه ؟!امکشیده

 .مادر هم و امبوده

 ،کنیمی پیدا کتابخانه در را آنها برو آمدی، خوش خیلی سروش آقا

 .!شوی دوست و همکالم آنها با بتوانی تو امیدوارم پسرم برو

 ؟ایکرده آباد خودت را خانه این و باغ این گفتی

 است، درآمده شکل این به تا ایگذاشته هم روی سنگ به سنگ

 زندگی اینجا در کسی مگر چرا؟

 کرده است؟نمی

 دارد شدن آباد تا زیادی راه هنوز: داد ادامه و! گفت شودنمی که آباد

 .بیایند کار پای همه کاملش آبادی برای باید و

 هر آیدمی نظر به همتاسفان! اندشده مسخ باغ این اهالی اینکه مثل اما

 اغب یك از شود، سپرده فراموشی به باید دنیا از نقطه این شده طور

 اندهم باقی ویران و جدا نیمه اتاق چند تنها زیبا، ساختمان یك و آباد

 است.

 ردس و شوم. بود کرده احاطه را خورشیدش هم ندانستن از سیاهی ابر

 تاریك! تاریكِ و

 گوش به صدایی یا کلمه هم اگر .کردمی فرماییحکم سکوت

 .نداشت آب ایقطره هم آبش چشمه !نبود آشنا رسید،می

 کشد،می نفس و است زنده هنوز باغ این کرد احساس شدمی اما

 و سربلند سرو جنس از اکثراً هاآن آخر سختند،جان اینجا درختان

 قبالً كللك النه آن بینی؟می را جوان چنار آن. هستند باستانی بلوط

 !.بود خالی

 به فوراره یك همانند فشار، با کردم، آب پاک را آب راه که کمی

 وار رعد نور هایطیف. درید را تاریکی قلب و کرد عروج آسمان

 .یافت جریان زندگی و آب و کردند، روشن را جاهمه

 نم نیست، من شخصی ملك اینجا! من دوست نکنی اشتباه راستی

 .نیستم بیش رهگذری و مسافر

 ؟!کنیمی تالش شدنش آباد برای همه این چرا سپ
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 الشت کردن آباد برای توانیممی تا ماست از کدام هر وظیفه این خوب

 .کنیم

 گلستان دنیا بردارند گام در این جهت همه اگر بکن، را فکرش

 تالش خود سهم به باید و ماست همه به متعلق دنیا این. شودمی

 و کلمات درگیر هنوز ذهنم .شود زندگی برای بهتری جای کنیم

 .بود صداها

 دارند!؟ ارزشی چه کلمات و صداها این مگر

 رفط از سؤال نوع این شنیدن منتظر اصالً کرد،! من به معناداری نگاه

 تازه. ماندم خیره اش براق چشمان و فکور چهره به هم من. نبود من

 زا ترخسته و پیرتر نظرمبه .شدم صورتش هایخط و چروک متوجه

 .دادمی نشان بود آنچه

 مذهن به فکرهایی ناخودآگاه آکو ماموستا سنگین هاینگاه زیر در

 !جالبی تصادف چه. آمد

 ابانتخ او برای مادرش و پدر که نامی. است عباس ایششناسنامه نام

 .اندکرده

 و شجاعت و گذشت و زندگی و و آب با ما اعتقادات در که اسمی 

 در نینهمچ و است مترادف شرافت

 .است تضاد و نیستی در شقاوت و ظلم و سوزان صحرای با مقابل

 و اهافسانه در و است سار نوعی که ملوچاگر فرزندانش از یکی نام و

 یقحط از مردم دهندهنجات تواندمی نوعی به کُردی فلکلور هایقصه

 .باشد هاملخ حمله موقع در نیستی و گرسنگی و

 یغذای منابع تنها که آنها مزارع به هالخم وقتی که بود این بر باور

 خود منطقه به را سارهای این بتوانند اگر آورند،می هجوم است مردم

 کنند؛می پاک ویرانگر آفت این لوس از را مزارعشان بکشانند،

 فرد ترینشجاع و کارتریندرست و سارها، بهترین کشاندن برای پس

 حطیق و نیستی جنگ به باخود ار سارها و برود تا کردندمی انتخاب را

 بدنبالش پرندگان نباشد، هانهادترین پاک از او اگر بیاورد،

 .آمدندنمی

 هایابسر از یکی به شده انتخاب فرد که بود صورت این به کار شیوه

 و رفتمی کردندمی زندگی آنجا در سارها که کرمانشاه معروف

 بود؛ معروف ملوچراگ آب به که کردمی پر آنجا آب از را اشمشك

 در آب او و صدای کردن دنبال با سارها این و افتاد،می راهبه سپس

 در و آمدندمی هاملخ هجوم محل به آب، پاشیدن با بعد و مشك

 .خواندندمی آنجا به را خوارملخ سارهای همه ادامه

 بانتخا آکو و است کرده حمله ما سرزمین به سهمگین آفتی شاید

 .ما نجات و آبادانی آب، با همراه و بیاورد ملوچاگر آب تا است شده

 از لبخند این انرژی. زد لبخندی دوباره .برگشت او بسوی نگاهم

 دبو درونش در که انرژی پر پنهان گوی یك از شاید آمد،می قلبش

 .کشیدمی دوش بر که مسئولیتی احساس از یا

 

 

 

 !داریم ما که است چیزهایی تنها کلمات: گفت

 داد اجازه نباید است، نهفته کلمات این دل در داریم چه هر ما

 واقعی هویت و فرهنگ و تمدن که اینشنیده مگر. شوند فراموش

 رفط به مردمان و شدند متولد کلمات که شد شروع زمانی از انسانی

 نوع هر از صداها و کلمات تمام البته. کردند پرتاپ کلمه همدیگر

 صداها و کلمات از اگر زیرا هستند، اماحتر قابل و ارزشمند من برای

 انارمغ به هاانسان برای دوستی و صلح کنیم استفاده درستی به

 ااینه اگر هستند، زندگی پازل از جزئی صداها و کلمات. آورندمی

 .دهدمی دست از را خود جریان و معنا انسانی زندگی نباشند

 نگران را او و دوید اشصورت در غمی ناگاه به کوتاه مکثی از بعد

 نمکمی فکر: گفت ها فرستاد ودوردست نگاه مضطربش را به. کرد

 .رسدمی بگوشم خاصی و گنگ صداهای است، قراربی بیستون امشب

 فرهاد و بیستون و شده خبری هم شاید یا است وحشت از دانمنمی

 ؟!هستند خوشحال

 و فرهاد بودن زنده از کلمه دشمنان و خسرویان مبادا! مبادا

 ؟!باشند برده بو اشمسئولیت

 شده درمانده فرهادی قلب در حقیقی عشق دوباره جوشیدن از یا

 ؟!باشند

 .مافتاد سروش یادبه و شد دگرگون کمی هم من حال آکو، اضطراب با

 دایص که شدیم کتابخانه اتاق متوجه. گذشتمی رفتنش از ساعتی

 در و رسید اماموست و من گوش به آنجا در بازی و شادی و خنده

 .شد اندازطنین باغ فضای

آکو، دست در دست  فرزندان و سروش لحظاتی، گذشت از بعد

 سوی و به خورشید به رو و آمدند بیرون اتاق از کنانرقص همدیگر،

 .دویدند بیستون

 دشتی علی کاک اشعار از بیت این و زد لبخندی وجود تمام با آکو

 :کرد زمزمه خود با را داشت دوست که

 .بخند گلزار، و گل هوای کرده من دل

 ره بعد دارم ایمان که همچنان بلند یلدای غم با کنم چه نباشی تو

 ونبیست ستیغ پشت از دوباره خورشید بعد روز صبح تاریك، شب

 .کرد خواهد طلوع

 عقط ما، هرگز و بیستون و فرهاد بین ارتباط که کردم پیدا ایمان

 .شد نخواهد

 و بشنوند را صداها و کلمات که هستند و دهبو باغ این در کسانی

 .شود مسلط ما بر فراموشی ندهند اجازه

 فریاد هزاران بلندای به سکوتم در

 فرهاد از غیر به مرد این غم نفهمد کس

و دیگر فعاالن  ترین فرهنگ و لغت زبان کوردینویسنده کامل

 ■فرهنگ و زبان و ادبیات کوردی
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 «ونی مطبخسمف» داستان 

 «الدینتاج سمیه»سنده نوی 

ن پنج بتهوو ۀشماردانم ساعت چند شب است که با سمفونی نمی

گردم. طبق معمول ام. دنبال ورق و قلم میاز خواب بیدار شده

روی میز کنار تخت نیست. یعنی بود؛ اما دیروز برداشتم. چون پر 

دیگری را جایگزین  ۀبرگاز نوشته شده بود. فراموش کردم که 

 کنم.

 کنم وبندم تا ببینم کجایم و چه میند دقیقه چشمانم را میچ

زنند. گذرد که کلمات دارند با زور از هم جلو میچه در مغزم می

خواهند خودشان را زودتر به زمین برسانند. به رستاخیز دفتر. می

کنند. انگار از اتوبوس جا مانده دهند. شلوغ کاری میدارند هل می

دهم. ام. اهمیت نمیشان است. بی توجهباشند. کار همیشگی

. آید. خیلی بلندتر از کلمات استصدایی بلندتر می

کنم به همسرم که خواب است. عجیب نگاه می

رین تبا کوچك معموالًاست از این صدا بیدار نشده. 

شود. خوشبختانه بیدار هایش تیز میصدایی گوش

  نیست.

 آید. کورمال کورمالصدای بلند هنوز می

روم. از آشپزخانه خیزم. به سمت صدا میبرمی

زدی کنند تا دافتم که کمین میهای پلیسی میآید. یاد فیلممی

کنم تا جهت صدا را هایم را تیز میرا دستگیر کنند. گوش

 ۀگوشآید. آن کابینت تشخیص دهم. از داخل کابینت می

ه ببینم. چ کنم تا موجودات پر سر و صدا راآشپزخانه. در را باز می

ها دارند با هم اند. بلبشویی است. همه قابلمهغوغایی راه انداخته

موضوع  ۀدربارزنند. درهایشان هم هستند. انگار دارند حرف می

 زنند. چه بحث داغی!مهم فلسفی حرف می

شنوم. هایم را تیز کنم؛ جز تلق و تلوق چیز نمیکنم گوشسعی می

افتد سر شب حدود پنج شش میشان. یادم باید با ذهن بخوانم

 ام.ام و جا به جا کردهقابلمه و درهایشان را شسته

های من هجوم اند به رستاخیز نوشتنامشب تصمیم گرفته هاآن

دانند من رستگاری را در بیاورند. قصد دارند رستگار شوند. می

خواهند به بهشت ذهن من بیایند. دهلیزهای دانم. مینوشتن می

 ام و آماده شنیدن هستم.برایشان باز گذاشتهام را ذهن

ها. مثل ها و قاشقها دوستان من هستند. مثل بشقابقابلمه

گذرانم. بهترین ها. زمان زیادی را با آنها میچاقوها و کاسه

 د اندیده هاآنشوند. سرگرمی من هستند. گاهی بهترین همدم می

اند ام. دیدهآورده ام و با آب جوشچقدر بوسه داخل قابلمه ریخته

اند اندوهم را با سیب زمینی ام. دیدههایم را با پیاز سرخ کردهاشك

ام. بارها ام را دم کردهاند که شادیام. دیدهام و ریز ریز کردهپخته

 اند.ها بودهو بارها شاهد این صحنه

ها دارند که روزی زبان باز کنند، خیلی حرف اگرها این قابلمه

اند که دارم شود. خوشحالکم دارند از سروصدا کم می بزنند. کم

 اعتراضشانام. شان را شنیدهاند که صدایشان. خوشحالنویسممی

 را.

ه کنند کها غذا درست نمیخواهند بگویند زنان فقط در قابلمهمی

به حرف بیفتند، آن  اگرکنند. با آنها زندگی می

های روز خواهید فهمید که چه درد دل

ای را در سکوت میان دیوارهای کوتاه و شقانهعا

 اند.بلند خود جای داده

خواهم هیچ جای تاریخ ثبت نشده. اما من می

برای یك بار هم که شده بگویم سپاسگزارم که 

ای هر چند کوتاه ببرید. هستید تا ما را به خلسه

تان را ما را از زندگی جدا کنید. من بودن

ها ها، مثل درختان، مثل رودخانهلفراموش نخواهم کرد. مثل گ

 تان دارم.دوست

اند. احساس مهم بودن اند. به مقصدشان رسیدهها خوشحالقابلمه

 اند.کنند. صدای کلفتی دارند. انگار رئیس آشپزخانهمی

ها خیلی های مربا خوری. طفلکیخورد به قاشقچشمم می

اند. . غمگیناندها کز کردهدهند. آن گوشهخودشان را نشان نمی

شوند. هایم لمس میکم در دست معموالًکنم. شان میعمیق نگاه

د و اندهم بیشتر ازشان استفاده کنم. از این قول خوشحالقول می

 شاد. دیگر دلخور نیستند. غمگین و اندوهگین نیستند.

ام تا خوابم در این مدت فقط درز یکی از چشمانم را باز گذاشته

تم گویم رسالصبح است. به همه با لبخند می نپرد. آخر ساعت سه

شان ام. باید بخوابم. فردا روز دیگری است. باید سینهرا انجام داده

های چای خوری، را برای افکار من گشاده کنند. فردا باید از قاشق

 های زیاد زندگی را هم بزنم.ام مزهبیشتر استفاده کنم. قول داده

طع شده. همه جا ساکت شده است. بندم. صدا قدر کابینت را می

اند. من هم تلوتلو خوران کلمات ذهن من هم آسوده به خواب رفته

.■رومبه سوی تخت می

. 

آن روز خواهید فهمید که 

ای های عاشقانهچه درد دل

را در سکوت میان دیوارهای 

کوتاه و بلند خود جای 

 اند.داده
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 «گرفتگانگردهمایی ماه» نمایشنامه 

 «صحرا کالنتری»نویسنده  
 

 موثق و ناموثق یمتادرام و راو یکردهایبر اساس رو

 ها:شخصیت

 ؛ساله 45نویسنده: مردی  -

 ؛ساله 50وست نویسنده: مردی د -

 .ساله 30منشی نویسنده: دختری  -

نان بینی نیستند؛ زیرا نویسنده نیز از آها قابل پیششخصیت ۀیبق

های دیگر در طول نمایشنامه به انتخاب خبر است. شخصیتبی

شوند و به مخاطب و نویسنده معرفی خواهند خودشان وارد می

 شد.

 

 نخست ۀپرد

 اول ۀصحن

 تر کار نویسندهدر دف

ترین و باالترین قسمت )صحنه تاریك است. در انتهایی

صحنه، تصویر ثابت یك ماه در حال رفتن به خسوف دیده 

شود. روی شود. با خسوف کامل، نور صحنه روشن میمی

ست با دو اتاق مجزا. در اتاق سمت صحنه، فضای کاری

راست صحنه، منشی در پشت میز کارش نشسته است. در 

مت چپ همان اتاق، چند صندلی قرار داده شده که س

برای مراجعان به دفتر است. سمت راست همان اتاق، درِ 

ورودی ساختمان قرار دارد. روی میز منشی شلوغ است؛ 

رویش قرار گرفته با کاغذهای زیادی که یك کامپیوتر روبه

در کنارش است، یك پرینتر و یك گوشی تلفن نیز روی 

کوچکی پر از کتاب  ۀکتابخانسر او پشت میز قرار دارد.

برد وایت ۀتختشود. کنار کتابخانه روی دیوار یك دیده می

قرار دارد که روی آن با خطوط درشت نوشته شده است: 

درست کنار کتابخانه، «. گرفتگانپروژه: گردهمایی ماه»

های ساز، بستهیك میز کوچك قرار دارد که یك چای

بارمصرف نیز روی آن است. یك یكنسکافه با چند لیوان 

ساز قرار گرفته است. در اتاق سینی نیز در پشت چای

سمت چپ صحنه که با یك حائل دیوارمانند از اتاق سمت 

راست جدا شده است، یك میز کار قرار دارد. روی میز 

 گراای از مانیتور را تماشبسیار شلوغ است؛ طوری که نیمه

شود. کاغذهای زیادی می بیند. گوشی تلفن نیز دیدهمی

اتاق یك جالباسی  ۀگوشروی میز پراکنده شده است. در 

 است که روی آن یك کت و کاله قرار 

 

قد. در سمت راست تمام ۀنییآدارد و در کنار جالباسی یك 

همان اتاق، یك صندلی قرار دارد. روی دیوار همان اتاق، 

ای فض شود که از پشت آنای دیده میباالی صندلی پنجره

هایی پیداست؛ گویی دفتر در باالی برجی است. در برج

عقب اتاق، پشت میز نویسنده یك کتابخانه و یك تخته 

برد با همان نوشته و شمایلی که در اتاق منشی بود، وایت

رفتن در اتاق است و با شود. نویسنده در حال راهدیده می

کند. صدای پشت گوشی که گوشی موبایلش صحبت می

شود منشی در طول ت نویسنده است، شنیده میدوس

 کردن است.(صحبت آن دو فقط در حال تایپ

صدای دوست نویسنده از پشت گوشی: ببین دقیقاً همونی شد که 

 ی بزنن.اگهخوبه بدم جاهای مختلف  اگهخواستی؟ می

 رود، با حالتی پریشان( بخون.مرد نویسنده: )در اتاق راه می

ای قصد دارد نویسنده»ز پشت گوشی: صدای دوست نویسنده ا

 هایکتابی را به چاپ برساند. این کتاب برخالف کتاب

دیگر، تمام صفحاتش سفید است و فقط دارای یك نام 

نویسنده قصد دارد با این «. گرفتگانگردهمایی ماه»است: 

مندند در این گردهمایی شرکت ی از افرادی که عالقهاگه

شده در به از تاریخ درجکنند، دعوت کند برای مصاح

وقت از صبح ی به مدت یك هفته، تماماگهبخش پایین 

شده شب به آدرس دفتر کار نویسنده، درج 8تا  8ساعت 

ی، مراجعه کرده تا بتوانند در این گردهمایی اگهدر پایین 

شرکت کنند. صفحات کتاب رایگان در اختیار 

 آدرسدیگه تاریخ و « کنندگان قرار خواهد گرفت.شرکت

 رو هم زدم پایینش. خوبه؟

 دهد( معلومه خوب نیست.مرد نویسنده: )به میز کارش تکیه می

صدای دوست نویسنده از پشت گوشی: )با تعجب( چرا؟ خودت 

 این رو گفتی؟

مرد نویسنده: از کجا بدونن این گردهمایی یعنی چی؟ باید بفهمن 

 گرفتگی یعنی چی؟اصالً ماه

 یاگهطوری که شت گوشی: خب اونصدای دوست نویسنده از پ

 شه یه صفحه... .می

اول بفهمن  اینهی مهمه؟ مهم اگه ۀاندازمرد نویسنده: مگه من برام 

 بعد بیان.

 صدای دوست نویسنده از پشت گوشی: خب، چی بنویسم؟

 ی حتماً بنویس گردهمایی مربوط به چیه.اگهمرد نویسنده: پایین 
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 ترسم دوبارهبابا من میصدای دوست نویسنده از پشت گوشی: 

خوای اشتباه بشه، همین اآلن بگو اصالحش کنم؛ مگه نمی

 فردا شروع بشه..؟.

این گردهمایی مربوط به افرادی »مرد نویسنده: پایینش بنویس: 

مندند در چند صفحه از کتاب خاطراتی را است که عالقه

های از خود بیان کنند که در روح وجودشان لکه

اد کرده است و شاید باشند کسانی که تمام گرفتگی ایجماه

گرفتگی کامل باشد. این گردهمایی مربوط وجودشان ماه

گرفتگان است و نویسنده نیز خود در خسوف کامل به ماه

است. شاید این گردهمایی موجب شود یك نفر از 

 «گرفتگی خارج شود یا کمی از خسوف بیرون بیاید.ماه

 این رو هم بنویس

 ویسنده از پشت گوشی: )مکث( طوالنی شد... .صدای دوست ن

مرد نویسنده: طوالنی بشه بهتره تا بدون اینکه متوجه بشن بیان 

 برای مصاحبه.

 )نور قرمزی صحنه را گرفته است.(

 صدای دوست نویسنده از پشت گوشی: پس، از فردا دفتر باش.

 کسی بیاد. اگهمرد نویسنده: )با ناامیدی( البته 

 سنده از پشت گوشی: شاید بیان... .صدای دوست نوی

 رسد(شود و صدای نویسنده به گوش می)صحنه خاموش می

شم، باید خودم رو باال مرد نویسنده در تاریکی: دارم خفه می

 بیارم... )صدای بلند نویسنده( کاغذ بیار کاغذ... .

کاغذها در صحنه که نورهای منشی: اآلن میارم... )بارش خرده

ها افتاده است. روی مانیتور بزرگ انتهای آنرنگی بر سرخ

های مختلف روی پوست نشان داده گرفتگیصحنه، ماه

گرفتگی روی صحنه، تصویر شود و با هر تصویر ماهمی

ای که به سمت آید. صدای همهمهخسوف ماه می

 شود.(رود شنیده میهای ممتد میجیغ

  

 دوم ۀصحن

 روز اول مصاحبه )فردای آن روز(

 ر کار نویسندهدفت

روشن است با آمیختگی در نور قرمز. داخل )صحنه نیمه

مانیتوری که انتهای صحنه را در قسمت باال پوشانده است، 

شود؛ داخلِ ماه با تصویر ماه در خسوف کامل دیده می

 «.گرفتگانگردهمایی ماه»رنگ قرمز نوشته شده است: 

نشی شود، دفتر کار نویسنده و اتاق مصحنه روشن می

قبل است. نویسنده در اتاق خود مکرر  ۀصحندرست شبیه 

کند. تلفن منشی زنگ رود و ساعتش را نگاه میراه می

 خورد.(می

 دارد.( بله بفرمایید.منشی: )گوشی را برمی

توانید یك شخصیت به ابتدای نمایشنامه اینجا می)»صدای زن: 

ه ندنویس«. اضافه کنید؛ البته هنوز سن او مشخص نیست

چسباند، با صدای زنگ، گوشش را به حائل دیوار می

ی تماس گرفتم، اگهپیچد.( برای صدای زن در صحنه می

 برای مصاحبه... هستین؟

شود. منشی: یك لحظه صبر کنید. )صدای آهنگ انتظار شنیده می

کند.( یك نفر تماس منشی خط را به نویسنده وصل می

 گرفته برای مصاحبه... ما هستیم؟

 کند.( بله هستیم.که صدایش را صاف مینده: )درحالینویس

کند.( بله خانم، منشی: )گوشی را از حالت انتظار خارج می

 تونین برای مصاحبه تشریف بیارین.می

 اونجا هستم. 2صدای زن: من ساعت 

 منشی: بله، حتماً. منتظرتون هستیم.

ند. ککردن میشود. منشی شروع به تایپ)گوشی قطع می

قدی که در اتاقش هست، تمام ۀنییآنده به سمت نویس

کند کند؛ ساعتش را نگاه میرود و خودش را نظاره میمی

. نشیندشود، دوباره مینشیند. بلند میو پشت میز می

 رود.(مضطرب است. منشی به سمت اتاق نویسنده می

 تون باشم؟شه منم توی کتابمنشی: آقای تبار می

 نه.نویسنده: )با اقتدار( 

 منشی: چرا نه؟

اینایی را که توی این کتاب میان،  اسمکس نباید نویسنده: هیچ

شون با یه نام مستعار، فقط با یه بدونه، حتی من؛ همه

شناسم، شماره یا عالمت داخل کتاب میان؛ من شما رو می

 این جزو قواعد کتاب نیست.

 منهای گرفتگیشناسید؟ شما از کجا ماهمنشی: شما من رو می

 دونین؟رو می

 گرفتگی نبود؟نویسنده: منظورم ماه

 منشی: پس چی بود؟

صفحات  اینهشناسم. منظورم نویسنده: من خودتون رو می

تون توی بایگانیه... . درهرصورت اینایی که توی شناسنامه

این کتاب میان نه قبل از کتاب، نه بعد از کتاب دیگه 

ست...؛ امکانش هاشون؛ شما رو دیدم، سالنباید ببینم

 نیست.

منشی: )با ناراحتی در حال خروج از اتاق( باشه...؛ ولی من فصل 

 شدم.تون میخوبی توی کتاب

 تون جزو قواعد کتاب نیست.نویسنده: گفتم به

آید. منشی سریع به سمت در )صدای زنگ به صدا درمی

رود. نویسنده دوباره خود را در آیینه مرتب دفتر می
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اله سنشیند. زنی حدود چهلمیز کارش میکند و پشت می

د توانیاینجا می»شود. )زن کمی نگران است. وارد دفتر می

ها عالوه بر شخصیت زن، سن او را نیز در قسمت شخصیت

 «.(وارد کنید

 زن: سالم.

ید کند.( بفرمایمنشی: )زن را به سمت صندلی انتظار راهنمایی می

به سمت اتاق  تا من ورودتون رو اطالع کنم. )منشی

 رود.( آقای تبار! برای مصاحبه اومدن.نویسنده می

 نویسنده: بگین بیان داخل.

کند. زن به )منشی، زن را به سمت اتاق راهنمایی می

 رود.(سمت اتاق می

 زن: سالم.

 نویسنده: )با حالتی مضطرب( سالم بفرمایید.

 نشیند.(زن: )می

)رو به زن( شما قهوه میل دارد( لطفاً... نویسنده: )گوشی را برمی

 دارین یا چای؟

 زن: قهوه.

نویسنده: )در پشت گوشی( لطفاً دو تا قهوه بیارین. )گوشی را قطع 

 کند.(می

 شه درباره گردهمایی توضیحی بدین.زن: می

نویسنده: ببینید این گردهمایی فیزیکی نیست؛ قراره همه توی 

کتاب باهم جمع بشیم. این گردهمایی مخصوص 

شون داشتن که بعدِ صیه که رخدادهایی در زندگیاشخا

اون، از خودشون دور شدن؛ یعنی نتونستن دیگه اون 

خودی باشن که قبل از اون رخداد بودن؛ یه جورایی ماه 

شون شون دچار گرفتگی شده و خودی که در دروندرون

 هست، شروع کرده به گرفتن و خسوف.

 گرفتگیم خیلی جدیه.زن: من ماه

: این خیلی عالیه! یعنی شما صاحب چند صفحه از این نویسنده

م. این ، صحبت کنیدییتأکتاب هستین. البته باید قبل از 

رو هم باید اضافه کنم این کتاب نه فصله، مثل نه ماه. 

شاید بعد از کتاب، ماه از خسوف بیرون بیاد، یه جور 

 زایمان.

 زن: من از بچه بدم میاد.

شه اعضای داره؛ این زایمان باعث مینویسنده: این با بچه فرق 

 گرفته دوباره به دنیا بیان.ماه

 زن: شروع کنم؟

 کنم.نویسنده: بفرمایید، من ضبط رو شروع می

باک ترسیدم. جسور و بیترها من از هیچی نمیزن: خیلی قبل

 بودم. خیلی خودم بودم. )مکث(

 نویسنده: بله... .

باک قیق، منظم، بسیار بید اول بودم. داگرزن: توی دبیرستان ش

تر داشتم که هر دو برای طلب. دو تا برادر بزرگو البته جاه

 ۀندوهییکیتحصیل، خارج از کشور بودن و من شده بودم 

 پدر و مادرم. همه چی عالی بود.

 نویسنده: واقعاً همه چی عالی بود؟

ای نداشتم. )زن در زن: عالی بود، فکر کنم عالی بود؛ چون دغدغه

شود و سپس با هیجان رود و از صندلی بلند میکر فرومیف

 رود.( فصل اول برای منه؟به سمت نویسنده می

خواستم فصل اول رو بذارم برای یه نفر که نویسنده: )با مکث( می

براتون مهمه با اون شخص صحبت  اگهرزرو کرده بود؛ اما 

 کنم.می

ست برام؛ دوباره جور شکفتنزن: آره برام مهمه اول باشم. این یه

 مثل همون روزها که همیشه اول بودم.

 !تونذارمیمنویسنده: )با تعجب( باشه، اول 

شود، آن را روی میز )منشی با دو فنجان قهوه وارد می

 رود.(گذارد و با مکث بیرون میمی

 نویسنده: خب، بعد چی شد؟

کرد، یه درد عجیب. )به هام خیلی درد میزن: مدتی سینه

کشد. ها دست میکند و روی آنهایش نگاه میسینه

دهد.( با مادر و پدرم اش نشان میاحساس درد را در چهره

 گرفتن و بعد گفتن یمفصلهای رفتیم دکتر. ازم آزمایش

 م دارم.یه غده توی سینه

 نویسنده: متاسفم.

زن: نه، اآلن دیگه برای این موضوع ناراحت نیستم؛ چون به جای 

ت کردم. آدم به جای خالی همه چی عادت شون عادخالی

 برد.(اش میکنه... حتی... )دستانش را به سمت سینهمی

رود.( قطعاً اذیت شود و به سمت پنجره مینویسنده: )بلند می

 شدین.

زن: یه نویسنده باید تحملش بیشتر از اینا باشه. من تازه توی 

ول ناب جلوتون نشسته. باید الیق ا ۀسوژام. یه مقدمه

 تون رو بههای کتابکتاب باشم. راستی، به نظرم فصل

نید. شن، تنظیم کترتیبی که اعضا برای مصاحبه قبول می

 )با نگرانی( قبل از من که کسی نیومده؟

گردد.( نه، شما اولین نفرید. نویسنده: )پشت میز کارش برمی

 نوشد.(دارد و میاش را برمی)قهوه

دارد و به نویسنده خیره اش را برمیزن: شما فوبیا دارین؟ )قهوه

 شود.(می

 نویسنده: فوبیا؟

 زن: بله، فوبیا.
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 هایی داره.نویسنده: به نظرم هرکسی ترس

هایی که پا نیست، اون ترسهای خردهزن: منظورم از این ترس

 برادر مرگه.

 نویسنده: فکر کنم دارم؛ ولی اینجا فصل شماست، شما باید بگین.

 زنم؟ل اول فقط من حرف میزن: یعنی توی فص

ه، یه کنندعنوان یه مصاحبهنویسنده: نه، منم هستم؛ ولی فقط به

کنه. خب، بعد آدم که از بیرون داره خسوف رو تماشا می

 چی شد؟

دادم. جای زن: بعدش روانی شده بودم. به زمین و زمان فحش می

)فنجان قهوه  خالی اینا پدر و مادرم رو پیر کرد و بعد... .

شود و به سمت پنجره گذارد و بلند میرا روی میز می

 رود.(می

 که به او خیره است.( بعد چی؟نویسنده: )درحالی

هام افتادن و رفتن. زن: بعد مردن... در عرض سه سال؛ مثل سینه

 انگار سرطان توی اونا ریشه کرد و از زندگی بریدشون.

 نویسنده: متاسفم.

کند.( بعد تنها شدم. )آیینه میزن: )در اتاق با هیجان صحبت 

کند.( از آیینه فرار بیند و به آن پشت میقدی را می

چه خیلی اگراومدم. کردم؛ مخصوصاً وقتی از حمام میمی

شون زیر آب رفتم؛ حس جای خالیدیر حمام میدیربه

 شد.بیشتر می

و ورشود و آیینه را پشتنویسنده: خیلی طبیعیه. )بلند می

 کند.(می

گردد.( بعد از یه مدت طوالنی، یه روز از اش برمی: )به صندلیزن

خواستم همه چی رو جورایی میخونه زدم بیرون زدم؛ یه

 تغییر بدم، یا شاید هم انتقامم رو بگیرم.

 گردد و با کنجکاوی( از کی؟اش برمینویسنده: )به سمت صندلی

برم و دورو زن: از طبیعت، از هستی... . توی یه پارکی نشسته بودم

کردم. توی حال و هوای خودم بودم که یه رو نگاه می

وقت اون روز رو یادم پیرزن اومد پیشم نشست. هیچ

هایی رو آدما خاطره»گفت: دونم کی بود؛ میره. نمینمی

، «خوان ازشون استفاده کنن.کنن که بعدها میذخیره می

ی این منم انگار اینا رو ذخیره کرده بودم تا یه روزی تو

 کتاب بیان.

 نویسنده: مگه چی شد؟

زدن از ابتدای زندگی تا آخرش. زن: پیرزنه شروع کرد به حرف

خندد و به ساعتش نگاه خیلی خالصه تعریف کرد )می

.... )با قدرآنکند.( مثل من نبود برای چند صفحه می

 تعجب( من یك ساعته اینجام؟ درسته؟

 ۀنقطیست، مهم رسیدن به نویسنده: بله، تقریباً... اما مهم ن

 ست. پیرزن چی شد؟گرفتگیماه

زده نگاه کردم... زن: بهم گفت دیشب خوابت رو دیدم. بهش بهت

خواب من رو؟ با خودم گفتم چه شانسی دارم، یه روز زدم 

 رو شدم.تر از خودم روبهبیرون، حاال با یه روانی

 نویسنده: خب بعد؟

دیدیم! جوابم رو نداد. مدام زن: گفتم ولی ما اآلن تازه هم رو 

 گفت: دیشب خوابت رو دیدم.می

رود. پیرزنی آید. منشی به سمت در می)صدای زنگ درمی

 کند؛شود. منشی او را به سمت صندلی هدایت میوارد می

 نشیند.(شود و کنار زن میاما او وارد اتاق نویسنده می

 پیرزن: )رو به زن( دیشب خوابت رو دیدم.

 ه نویسنده( آره همین بود، خودش بود.زن: )رو ب

کند و رو به زن( چرا گفتین نویسنده: )پیرزن را با تعجب نگاه می

ست؛ هر فصل فقط یك نفرهها تكایشون بیان؟ مصاحبه

 راوی داره.

 زن: من نیاوردمش. فکر کردم شما باهاش قرار گذاشتین.

 شناختم.نویسنده: )با تعجب( من از کجا ایشون رو می

 رزن: )رو به زن( خوابت رو دیدم، دیشب خوابت رو دیدم.پی

کنه. خوابش رو بینید، هنوز هم ول نمیزن: )رو به نویسنده( می

گه خوابت رو دیدم. هروقت میاد گه، فقط میهم نمی

 ره؛ جای نگرانی نیست.ساعته مینیم

خوام؛ اما مجبورم ایشون رو از نویسنده: )رو به زن( من عذر می

 ارج کنم.اتاق خ

 این تکرار رو ندارم. ۀحوصلزن: )رو به نویسنده( من از خدامه؛ 

پیرزن: )رو به نویسنده( منم توی فصل اولش هستم، خودش من 

 رو آورد.

گذره، من سفارش کرده بودم نویسنده: )با ناراحتی( وقت داره می

 فقط یك نفر... .

 بیست سالزن: )با ناراحتی( من اصالً نگفتم این خانم بیاد. از 

پیش هروقت میام بیرون، بدون اینکه من بگم خودش 

 میاد.

 پیرزن: )رو به زن( دیشب خوابت رو دیدم.

زن: )رو به نویسنده( امروز دوباره از خونه زدم بیرون، باز پیداش 

 شده.

کند.( زند؛ پیرزن او را نگاه مینویسنده: )جلوی پیرزن زانو می

من با این خانم به خوام. اآلن مادرجان من معذرت می

شه بیرون می اگهخاطر کار مهمی یك مصاحبه دارم، 

 منتظر باشین.
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 زن: )با عصبانیت رو به نویسنده( منتظر چی باشه؟

 نویسنده: )رو به زن( منتظر شما.

خواد منتظر من باشه، من با اون چی کار زن: )با عصبانیت( نمی

 دارم!

ره، خسوف داره ت مینویسنده: )دوباره رو به پیرزن( داره وق

 رسه.سرمی

 خوام فصل دوم باشم.پیرزن: )رو به نویسنده( من می

این بخواد توی گردهمایی باشه، من  اگهزن: )رو به نویسنده( 

 کنه.نیستم. توی کتابم ولم نمی

پیرزن: )رو به زن( من فقط وقتی فصل دوم رو بگم برای همیشه 

 م.خوام خوابم رو بگرم. )رو به زن( میمی

 نویسنده: )رو به زن( چرا به ایشون گفتین بیاد؟

ی گهارود( شما دفعه به فکر فرومیزن: )با ناراحتی( من نگفتم )یك

 زدین درسته؟

واب تونه جنویسنده: )مکث( بله، بله، درسته، ممکنه بله، این می

خوام. )رو به پیرزن( ای باشه. من معذرت میکنندهقانع

 رسه.ز فصل اول نوبت به شما میشما بیرون باشین، بعد ا

خوام خوابم رو بگم. شود.( میپیرزن: )رو به زن با هیجان بلند می

 شود.()از اتاق خارج می

 رود.( لطفاً ادامه بدینکه به سمت میز کارش مینویسنده: )درحالی

 رحمه.زمان بی

گفتم، بعد کند( داشتم میجا میزن: )خودش را روی صندلی جابه

ساعت پیرزن رفت، مثل همین اآلن؛ من هم بعدِ از نیم 

اون بلند شدم و توی پارک چرخیدم. یه چیزی بگم )با 

حس غرور( من خیلی زیبا بودم؛ البته بعد، زیباییم 

 جورایی مصنوعی شد.یه

 نویسنده: چرا مصنوعی؟

 حس زیبایی زنونه نداشتم. اینهزن: منظورم 

 نویسنده: چرا؟

 .یخالاید تکرار کنم، برای همین جاهای زن: )با ناراحتی( چقدر ب

الم از ک ۀرشتنویسنده: ببخشید من رو؛ با ورود این پیرزن یه کم 

 دستم دررفت.

خواین فصل اول رو الکی پر کنین، الکی زن: نه به نظرم شما می

ریزن توی ها که آب میکشش بدین، مثل اون نویسنده

 شون تا پر بشه.صفحات

 ا نویسنده هستین.نویسنده: اما اینجا شم

ها باعث کنین و این فراموشیهایی که میزن: خب با این سوال

شین فقط صفحات بیشتر بشه؛ ولی اصل مطلب گم می

خوام چیدمان و نحوه آرایش فصل اول با خودم بشه. می

 باشه.

 طوره.نویسنده: بله، دقیقًا همین

ین خواین در آخر، فصل من رو خودتون تدوکنم میزن: حس می

کنین؛ یه جاهایی رو حذف کنین و هر جایی رو که دوست 

خوام فصل اول هیچ حذفی توش دارین قرار بدین؛ من می

 هام باشه.حرف ۀهمخوام نباشه، می

 خوام شما ادامه بدین فقط همین.طوره؛ مینویسنده: دقیقاً همین

 زن: یه چیزی رو یادم رفت بگم.

 نویسنده: چی رو؟

فصل اول رو خالی بذارین و شاید بین فصل  ۀصفحزن: باید دو 

 اول هم صفحاتی سفید قرار بگیره.

 نویسنده: چرا خالی؟

گرفتگیم یه مسائلی هست که به کلمه درنمیان؛ زن: مابین ماه

خوام اون صفحات رو مخاطب ببینه، بدونه داره به می

پیش از گفتاره، پیش از  ۀمرحلشه. این فاجعه نزدیك می

سفید بذارینش. فصل اول مال منه، با تمام  ست؛ بایدکلمه

 تونین حقم رو ضایع کنین.صفحاتش؛ نمی

که به هدف گردهمایی نزدیك بشین؛ مهم  اینهنویسنده: مهم 

ت. ذاریم، مشکلی نیسخواستین خالی می اگهگرفتگیه. ماه

 گذره.لطفاً ادامه بدین زمان داره می

سی که بلند بود. کپارک صدای گریه یه بچه توی کالس ۀگوشزن: 

هم دوروبرش نبود. بهش نزدیك شدم. تا رفتم نزدیکش، 

ساکت شد. یه ذره نگاهش کردم؛ ولی سریع از کنارش رد 

دن. این شوره میها یه جوری بهم دلشدم؛ چون بچه

 خوره توی سرم.شون مث پتك میمجهول ۀادام

 مجهولی؟ ۀادامنویسنده: چه 

نن... من رد شدم از کالسکه، شما بیزن: اینکه چقدر جای خالی می

 هم رد شو... .

 ین؟با جزئیات بگ قدرآنخواین نویسنده: بله، ادامه بدین. فقط می

 زن: اشکال داره؟

 نویسنده: )با تردید( نه، اصالً...

وری طتونم به اصل مطلب برسم؛ اونبا جزئیات نگم نمی اگهزن: 

 ؟خوای زبونم قفل بشهشه. شما میزبونم قفل می

 نویسنده: نه، اصالً... .

جورایی فصل اول با این توصیفات و جزئیاتش به دونم یهزن: می

شه؛ ولی حتماً اعضایی هم تر میروایت کالسیك نزدیك

میان که سورئال باشن یا هر چیز دیگه... . فکر کنین فصل 

اول در فضای کالسیك و تلفیقش با معماری باروک توی 

ارودی.... بد نیست؛ خودش جور پفضای گوتیك با یه

مدرن... . شه. شاید بشه پستای از زیبایی میملقمه

 خندد.()می
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 خندد.( بله، دقیقاً.نویسنده: )می

 زن: من عاشق سادم.

 نویسنده: ساد؟

 شه، شاید هم نشه.زن: هیچی، بعد معلوم می

تون که همه چیز رو نویسنده: ببینید خانم من به خاطر درخواست

گین رو میارم، بعد فصل خودتون، هر چی میبیارم در 

 ربط آوردم.نگین چرا چیزهای بی

ربط زن: نه، خودم خواستم. فقط منظورتون رو از چیزهای بی

 نفهمیدم.

شین یا از خط خسوف دارین خارج می اینهنویسنده: منظورم 

 حداقل از هدفی که داریم.

قبلم  ۀجملزن: نه، مطمئن باشین در همون خطم؛ یعنی همین 

 رو هم میارین؟

 نویسنده: بله، همه چی و... .

ست. از همون اول زن: از کالسکه دور شدم. دیدم یه مرد بهم خیره

نگاهم  شدهقطعکه پیرزن کنارم بود، از پشت یه درخت 

 کرد.می

ا رو هاینشه از پشتش؛ قطع شده بود که دیگه نمی اگرنویسنده: 

 شده قرار بدم.باید اصالح

دقیقاً از پشت درخت. نگفتم که درخت از ته قطع شده زن: نه، 

 بود که، قدش از قد مرد بلندتر بود.

 نویسنده: بله درسته، ببخشید.

زن: خیلی وقت بود مردی بهم خیره نشده بود؛ حس خوبی داشتم. 

ا تر بشم، البته بیه حسی که باعث شد مدام بهش نزدیك

 اون باشه؟شه فصل سوم تفاوتی... . )با هیجان( میبی

 نویسنده: کی؟

 زن: همون مرد که بهم خیره بود.

 نویسنده: اون مرد باید خودش بیاد مثل همین پیرزن.

 ی رو ببینه.اگهزن: کاش اونم 

 نویسنده: چطور؟

 زن: آخه وقتی بهش نزدیك شدم، دور شد.

 نویسنده: یعنی چی؟

شم. آخه آدما زن: فکر کنم فهمید دارم ازقصد بهش نزدیك می

 شن.شی، دور میشون نزدیك میی بفهمن داری بهوقت

 نویسنده: یعنی خیلی دور شد؟

 تونم بگم تا کجا؟زن: آره، تقریباً خیلی دور، می

 نویسنده: تا کجا؟

 مون تا همین جا.خون ۀفاصلزن: از 

 نویسنده: چقدر دور.

 من کجاست؟ ۀخوندونین زن: مگه شما می

 دونم.نویسنده: نه، نمی

 گین چقدر دور؟می زن: پس چرا

 نویسنده: چون شما گفتین خیلی دور.

 دفعه دیدم کنارمه.زن: یه

 نویسنده: کنارتون؟ مگه نگفتین دور شد؟

 ۀرابطزن: خب، من دور شدم تا اون نزدیك بشه. گفتم که یه 

شه معکوس بین دوری و نزدیکیه؛ البته این فاصله رو می

 توی گردهمایی تغییر داد.

 نزدیکه. 5کند.( ساعت به ش را نگاه مینویسنده: )ساعت

رن، بدون اینکه گامی طوری پیش میها همینزن: بله، عقربه

 جلوتر رفته باشیم.

 نویسنده: بعد چی شد؟

شم و اون نزدیك. یه مدت دنبالمه. من دور می موقعزن: از همون 

دیگه ندیدمش، تا رسیدم اینجا پیش شما؛ دیدم دم در 

بود که دوری و نزدیکی معکوس  ایستاده؛ اولین جایی

گفت. باید اآلن هم کرد، هیچی نمینبود. فقط نگاهم می

زنه... احتماالً دونم چرا زنگ نمیپشت در باشه... فقط نمی

 هنوز تردید داره.

 نویسنده: چرا باید تردید داشته باشه؟

خواد خودت گرفتگی گفتن، جسارت میزن: خب، سخته از ماه

ی. خیلی دوست دارم فصل سوم اون پوست خودت رو بکن

 باشه.

های گرفتگی شما نرسیدیم تا نوبت به فصلنویسنده: ما هنوز به ماه

 دیگه برسه.

خوام به اصل مطلب شود.( آره... آره... من تا میزن: )هول می

 شم توی فصول دیگه.برسم، پرتاب می

 نویسنده: لطفاً تمرکز کنین.

به، چیزی که اصالً ندارم؛ ولی قصد زن: بله، حتماً. تمرکز خیلی خو

 گرفتگیم، موافقید؟دارم درست پرت بشم وسط ماه

 شین.اذیت نمی اگرنویسنده: به نظرم خیلی خوبه، البته 

نوزادی همراه با  ۀیگرشود. صدای )نور صحنه خاموش می

 شود.(صدای ضربان قلب در صحنه شنیده می

 

 صحنه سوم

ر ای دنه اتاقکی شیشهصح دفتر کار نویسنده، همراه با

 جلوی صحنه که هنوز مشخص نیست برای کیست.

)نویسنده پشت صندلی نشسته، منشی پشت میز کارش 

و پیرزن نیز روی صندلی در اتاق منشی نشسته است. 

تمام صحنه و چیدمان آن شبیه صحنه قبل است، فقط 

ای جلوی صحنه قرار دارد یك تخت بچه در اتاقك شیشه
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کنار آن. نویسنده، منشی و پیرزن هر  و یك صندلی در

. خورندکنند و هیچ تکانی نمیسه به اتاق جلو نگاه می

قبل بود، با لباس حاملگی کنار تخت  ۀصحنزنی که در 

دهد. مردی حدود نوزادی نشسته است و آن را تکان می

های قبل نبوده است، در کنار اتاق که در صحنه ساله 45

وانید این شخصیت را همراه با سن تاینجا می»رود. راه می

مرد روی صندلی «. او به ابتدای نمایشنامه اضافه کنید

 نشیند.(کنار تخت نوزاد می

 رسید... .مرد: )خیره به زن( نباید به اینجا می

 زن: خب، مگه اینجا کجاست؟

 مرد: )با ناراحتی( قرارمون نبود به اینجا برسه.

دوست نداشتم به اونجا  زن: خیلی جاهای دیگه هم بود که من

برسه؛ ولی رسید؛ یعنی تو رسوندی، حاال هم من خواستم 

 که اینجا برسه.

 مرد: این جای خطرناکیه.

 دهد.(زن: خطرناک نیست، نگا کن... )زن تخت نوزاد را تکان می

مرد: خطرناکه... تا دیر نشده باید نذاریم واسه خودش قلمرو پیدا 

 دهد.(میکنه )تخت نوزاد را محکم تاب 

 گی قلمرو؟کشد( به این میاش دست میزن: )به شکم برآمده

 مرد: فقط کافیه از اونجا بیاد بیرون.

زند و با ترس( چرخد، به شکمش دست میزن: )دور تخت می

 گوش کن.

 مرد: به چی؟

شود.( گوش کن. )مرد گوشش را به شکم زن: )به مرد نزدیك می

 شنوی؟کند.( میزن نزدیك می

 گه.نه، هیچی نمی مرد:

گه زنه، میشنوی...، داره فریاد میزن: )با عصبایت( چطور نمی

 قراره زودتر بیاد.

 مرد: یعنی چقدر زودتر؟

 زن: سه ماه زودتر.

میره... البته خوبه تا قبل از اینکه مدام طوری که میمرد: خب، اون

 جای خالی ببینه، بمیره.

 میره.زن: نخیر، نمی

 میره.یماهه ممرد: شش

ماهه به دنیا اومدن؛ سه ماه توی زن: نه، من بارها دیدم شش

دستگاه موندن و بعد هم زنده موندن. همین خودم، بارها 

 ام.ماهه بدنیا اومدم؛ ولی ببین زندهشش

 مرد: ازبس همیشه عجله داری.

 زن: )در فکر( خب، گاهی مجبوری زود بیرون بزنی، فرار کنی.

دفعه دیدی یه بار زود زدی بیرون یست. یهمرد: همیشه بخت یار ن

 و بعد هم مردی.

 شود.( بیا حرفای خوب بزنیم.زن: )کالفه می

شه. من هروقت مرد: به نظرم دیگه بسه؛ بازی داره مسخره می

پای خیالت بیام. من فقط خواستم میام پیشت باید پابه

 مدتی جای خالی... )سکوت.(

ای را که زیر پیراهنش د. پارچهکنهایش نگاه میزن: )زن به سینه

آورد.( آره تو قلمرو واسه خودت گذاشته با عصبانیت درمی

پیدا کردی. من فقط خواستم بیای بعضی شبا با رویای 

من باشی، اینم سختت شد؟ تو فقط اومدی جاهای خالیم 

تر بشه. تو یه جا برای خودت باز کردی و یه جای بزرگ

تونستیم تا امشب می خالی دیگه به من اضافه کردی.

جایی پیش بریم که یه بچه بیاد توی تخت. باهم نازش 

کنیم؛ حس کنیم مثالً خیلی خوشحالیم... . )صدای نوزاد 

 شود.(پخش می

 شود.( که چی بشه؟مرد: )از روی صندلی بلند می

 زن: پس برای چی اون روز به من خیره شدی؟

 مرد: برای اینکه تو به من خیره بودی.

 و اول خیره شدی.زن: ت

که فقط  اینهمرد: چه فرقی داره کی اول بوده و کی آخر... مهم 

 تر... .خیره شدیم، همین، نه چیزی بیشتر نه چیزی کم

هایی، اونایی چینشی. تو شکارچی نقطهزن: تو به همه خیره می

 که مقصد همیشه ازشون فرار می کنه...

سرعت به شود. زن بهای خاموش می)نور اتاقك شیشه

رود و روی صندلی طرف صندلی اتاق نویسنده می

اق کند. مرد به اتکردن مینشیند. منشی شروع به تایپمی

نشیند. نور بخش اتاق رود و کنار پیرزن میمنشی می

 گردد.(می کممنشی 

 نویسنده: بعد چی شد؟

زن: بعد رفت... خیلی دور. فقط یه تلفن زد و گفت )صدای زنگ 

آید. مرد از اتاق منشی با او ه صدا درمیموبایل زن ب

 کند.(صحبت می

 ترسناکه... . یخالصدای مرد پشت تلفن: بعضی جاهای 

 نویسنده رو به زن: منظورش چی بود؟

صدای زن پشت تلفن: من که همون اول بهت گفتم که من از 

 ترم. به خاطر دو تا جای خالی.ها سبكزن ۀیبق

ی وقتی دیدم خیلی فرق داشت. صدای مرد پشت تلفن: گفتی، ول

 آید.()بوق ممتد می

زن: )رو به نویسنده( آره، وقتی دید، چند قدم رفت عقب؛ ترسیده 

 بود... .
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 نویسنده: دیگه نیومد؟

خواد زن: اومد، همون موقع که من اینجا رسیدم. فکر کنم می

 فصل سوم برای اون باشه.

 نویسنده: یعنی بیرونه؟

 پیرزن نشسته. زن: آره، بیرونه، کنار

ی رو دیده. حاال به من بگین اگهی، حتماً اگهنویسنده: بله، بله، 

 تون؟گرفتگیماه ۀنقطهمین بود 

ها خیلی مهمه. اون اولین زن: خب، این شروعش بود. شروع لکه

کسی بود که من رو با جاهای خالیم دید و نتونست 

 باهاشون کنار بیاد، تا اینکه... .

 نویسنده: تا چی؟

د.( گیرآید و پشت صندلی زن قرار میرد: )به اتاق نویسنده میم

کنم درست باشه فصل من رو ایشون )به زن اشاره فکر نمی

 کند.( بگن.می

 نویسنده: )رو به مرد با تعجب( شما؟

 گم.مرد: توی فصل سوم می

ر تون بشه خبنویسنده: )رو به مرد( ما فعالً در فصل اولیم. نوبت

مروز بعیده به شما برسه. )منشی را صدا دم. البته امی

کس رو برای آید.( لطفاً هیچزند، منشی به داخل میمی

امروز قبول نکنین، اون خانم پیر و این آقا رو هم برای 

 دییتأروزهای بعد وقت بدین. )منشی سرش را به عالمت 

 رود.(دهد و میتکان می

نم ده( من تا این خاآید و رو به نویسنپیرزن: )به اتاق نویسنده می

 تونم برم.اینجاست نمی

 .تونم برممرد: )رو به نویسنده( من هم تا این خانم اینجاست نمی

تید شود.( متوجه هسنویسنده: )با تعجب و کمی عصبانیت بلند می

شبه و فقط من یك ساعت  7که اآلن نزدیك به ساعت 

 دیگه وقت دارم برای امروز؟

ریم تا این خانم ر دو باهم( ما نمیپیرزن و مرد: )با اقتدار ه

 اینجاست.

 نویسنده: )رو به هر دو با عصبانیت( چرا؟

رود و خودش را به شود و به طرف میز نویسنده میزن: )بلند می

خوان من از ا میاینهرساند و با ترس( کنار او می

 خوان جلوی من رو بگیرن.هام نگم، میگرفتگیماه

تونه جلوی صحبت شما رو کس نمینویسنده: )رو به زن( هیچ

 بگیره.

رود.( ایشون چه حقی دارن. از مرد: )با عصبانیت در اتاق راه می

کنن و حقوق من رو رعایت من توی فصل اول صحبت می

کنن. شاید من دوست نداشته باشم در فصل اول نامی نمی

 از من باشه.

چقدر  رود.(پیرزن: )او هم در جهت مخالف مرد در اتاق راه می

بهش گفتم خوابت رو دیدم. وقتی نذاشت یه بار خوابم رو 

بگم، چطور توقع داره اجازه بدم توی فصل اول از من 

 استفاده کنه.

نشیند( خب، زانو روی زمین جلوی نویسنده میزن: )با دلهره، به

رسم. گرفتگی بماه ۀنقطتونم به اون از اینا نگم که نمی اگه

 کنید.کنم یه کاری بخواهش می

کند. زن، پیرزن و نویسنده: )زن را به سمت بلندشدن هدایت می

ایستند و به نویسنده نگاه مرد، هرکدام در جایی از اتاق می

کنند.( در هر صورت امروز زمان مصاحبه به اتمام می

کنم و در موردش رسیده، تا فردا به این موضوع فکر می

 نند.گیرم. لطفًا همه اینجا رو ترک کتصمیم می

. شودکم از روشنی به خاموشی متمایل می)نور صحنه کم

روند. داخل ای میزن، مرد و پیرزن هر سه به اتاقك شیشه

گیرد. مانیتور خسوف ماه را اتاقك را بخاری سفید می

گردهمایی »دهد. همراه با همان نوشته نشان می

رود؛ طوری که صحنه به خاموشی مطلق می«. گرفتگانماه

 رود.(نیز در خاموشی فرومیاتاقك 

 

 دوم ۀپرد

 صحنه اول

صورت روشن دیده ای به)در صحنه فقط اتاقك شیشه

شود. پشت صحنه خاموش است. زن، پیرزن و مرد دور می

 اند.(میزی نشسته

 مرد: )رو به زن( پس چرا نیومدن؟

 گذشته. 10پیرزن: اآلن ساعت از 

 صبحه. 6زن: شاید هم هنوز 

 باشه. 8م نزدیكِ مرد: نه، فکر کن

پیرزن: )با عصبانیت( یعنی شما دو تا یه ساعت ندارین؟ من ساعتم 

 خوابیده، شماها چی؟

 مرد: ساعت من گم شد.

 زن: )رو به مرد( همون که من برات خریدم؟

 کند و در حال فکر( گمون کنم.مرد: )سکوت می

 زن: برای منم گمون کنم افتاد از دستم.

وز که از خونه زدی بیرون تا دیگه مرد: )رو به زن( همون ر

 برنگردی؟

پیرزن: )رو به مرد( نه... اون روز که قرار بود دیگه برنگرده، یه سر 

 موقع دستش بود.اومد پیش من توی خوابم، اون

 زن: )با خوشحالی رو به پیرزن( آره یادته دستم بود؟

 مرد: )با ناراحتی( پس کی از دستت افتاد؟
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م پاییز بود؛ همون پاییزی که رفتی و دیگه زن: )رو به مرد( گمون

 برنگشتی و بعدش با یه قاتل اومدی... .

 دونی.مرد: اون قاتل نبود، خودت هم می

شود. منشی در کم روشن می)نور پشت صحنه کم

کند. کیفش را به صندلی آویزان ساختمان را باز می

کند، پشت کامپیوتر ساز را روشن میکند. چایمی

کردن و پس از مدت زمانی شروع به تایپنشیند می

کند. مانیتور همراه با خسوف در پشت صحنه با همان می

ای را شود. منشی گویی اتاق شیشهنوشته نمایش داده می

 بیند.(نمی

 خندد.( ایناهاش.مرد: )می

 زن: چی؟

 پیرزن: اومدن.

 گم، اینا خودشون ساعتن.مرد: )رو به زن( ساعت رو می

 چی؟ پیرزن: یعنی

 شد. 8زن: ای بابا، یعنی ساعت 

ت، آید با ک)پس از مدتی کوتاه، نویسنده به داخل اتاق می

دهد. کاله و یك کیف، سری به سمت منشی تکان می

دهد. نویسنده به سمت ایستد و سالمی میمنشی می

 کند.(رود و منشی را بلند صدا میاتاقش می

 نویسنده: خانم ساکت.

 آید.( بله.ل اتاق میسرعت داخمنشی: )به

 نویسنده: هنوز که کسی نیومده؟

 منشی: نه.

 کس زنگ نزده؟نویسنده: هیچ

 منشی: نه.

اومدی ندیدی که احتمال بدی کس رو وقتی مینویسنده: هیچ

 بخواد بیاد اینجا؟

 منشی: نه.

 نویسنده: توی آسانسور آدم مشکوک ندیدی؟

 منشی: نه.

ه و با آرامش به صندلی تکی کشدنویسنده: )دستی به موهایش می

 دهد.( یه قهوه بیارین.می

 رود.( بله، حتماً.به سمت بیرون اتاق می)منشی: 

خورد، صدای دوست )گوشی موبایل نویسنده زنگ می

 شود.(نویسنده پخش می

 صدای دوست نویسنده: سالم.

 نویسنده: سالم، خوبی؟

 صدای دوست نویسنده: چه خبر؟

 نویسنده: هیچی... .

 ای دوست نویسنده: هیچی؟صد

 نویسنده: خب، هیچی.

 صدای دوست نویسنده: یعنی هیچ خبری نشد، کسی نیومد؟

 کس نیومد.نویسنده: نه هیچ

صدای دوست نویسنده: آخه دیروز که گوشیت خاموش بود، زنگ 

 زدم دفتر، منشیت گفت برای مصاحبه اومدن.

 نویسنده: منشی گفت؟

 صدای دوست نویسنده: آره.

کند.( اوه! شاید فکر کرده همون ناشر نده: )کمی سکوت مینویس

که قرار بود برای این کتاب باهاش قرارداد ببندم، 

 س.کنندهمصاحبه

 صدای دوست نویسنده: چه خوب، اومد؟

 نویسنده: کی؟

 .گم دیگهصدای دوست نویسنده: دیوونه شدی؟ همون ناشر رو می

ها کامل نشه قرارداد نویسنده: آره اومد؛ ولی بهش گفتم تا فصل

 بندم.نمی

کردی. شاید بعد ناشر صدای دوست نویسنده: دیوونه ردش نمی

 معروف گیر نیاری.

 نویسنده: خب، فعالً زوده.

 شه.صدای دوست نویسنده: ولی من مطمئنم درخواست زیاد می

 نویسنده: )با دلهره( چرا مطمئنی؟

گیره، ره میصدای دوست نویسنده: خب این روزها هر شب ماه دا

 طبیعیه که برای مصاحبه زیاد بیان.

 نویسنده: نه، اون مربوط به آسمونه.

گی، همون ماه که توی صدای دوست نویسنده: نه بابا چی می

 ها.خونه حوضتوی  افتهیمآسمونه 

 خندد.( آخه کی اآلن حوض داره؟نویسنده: )می

ها مدلش عوض شده، خنگ شدیا؛ صدای دوست نویسنده: حوض

دونی ای، اینا رو تو باید به من بگی. نمیثالً تو نویسندهم

های مختلف حوض اومده. تازه دیگه هر اآلن کلی مدل

خونه یه حوض نداره مثل قدیما؛ حوضای هر خونه خیلی 

شد هم می اگرشد، بیشتر شده. تازه قدیما که خسوف نمی

 صد سال یه بار.

ت، چه حوضی؟ لهخندد.( یه چیزی خورده توی کنویسنده: )می

رود.( همون دفعه در فکر فرومیفهمم. )یكمن که نمی

 حوضا که آب نداره؟

 صدای دوست نویسنده: چه عجب!

خوای به توش و هی می افتهیمنویسنده: همون حوضا که خسوف 

عه دفیه جا خیره بشی تا چشمات راه بگیره و بره؛ ولی یه

 شه؟همه جا تاریك می
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گم برای آره، دقیقاً... . برای همین میصدای دوست نویسنده: 

مصاحبه میان، نگران نباش. دیشب خودم با سه تا از 

دوستام اومدیم یه چند قدمی بریم توی خیرگی و کمی 

دفعه خسوف چشمامون راه بگیره و یه نفسی بکشه، یه

 شد.

 نویسنده: خب، بعد؟

مون و نشستیم صدای دوست نویسنده: هیچی دیگه خورد تو حال

ر جامون، به هم نگاه کردیم تا خسوف بره. وقتی هم س

 مون گرفته بود.رفت دیگه خواب

 نویسنده: خب، مگه خسوف ساعت نداره؟

زنی که انگار از صدای دوست نویسنده: یه جوری حرف می

دونی ساعت نداره، های شبونه خبر نداری و نمیخسوف

 عجبا... .

دونی مگه ، فقط نمیجان خبر دارمنویسنده: )با قاطعیت( احمق

 نویسم... .شرایط من رو، دارم کتاب می

صدای دوست نویسنده: تو امروز حالت خوب نیست، ببین من برم 

 تو هم برس به کارهات... اآلنه که باهم گالویز بشیم.

کند و منشی را صدا نویسنده: )نویسنده گوشی را قطع می

 کند.( خانم ساکت!می

 ( بله.شود.منشی: )وارد اتاق می

 های اینجا رو بیرون نبرین؟نویسنده: چقدر بگم اتفاق

 منشی: من بردم بیرون؟

 نویسنده: منظورم بردن نیست، منظورم نگفتنه.

 منشی: من به کسی نگفتم.

نویسنده: پس دوستم از کجا خبر داشت که اینجا برای مصاحبه 

 اومده بودن؟

 منشی: من گفتم.

 تین... .نویسنده: همین اآلن گفتین که نگف

 مطالب رو نگفتم. اینهمنشی: منظورم 

کنم اونا رو هم بگین. )با نویسنده: )با حاالت مسخره( نه تمنا می

س ککدوم از موضوعات اینجا نباید به هیچعصبانیت( هیچ

 خودم. ۀاجازگفته بشه، مگر با 

 منشی: )با دلهره( بله، قطعاً، قطعاً.

د( شما رو هم شبا خسوف و تردی سؤالنویسنده: )با حالتی میان 

 کنه؟اذیت می

تونه اذیت نکنه؟ معلومه... . خسوف با من کاری منشی: کی رو می

خواست ای رو هم که چشمام میکرده همون یك دقیقه

 بره و منم با خودش ببره رو هم دیگه نتونم برم. راه بگیره

 نویسنده: عجب... متاسفم.

تبار... فصل پنج رو  منشی: )با هیجان( روی من فکر کنین آقای

 بذارین برای من.

 نویسنده: مگه نگفتم جزو قواعد نیست.

منشی: خب، هر قاعده یه استثنا هم داره. تازه پنج توی نه فصل، 

اوج  ۀنقطشه، من برای وسط ماجرا، یه عدد فرد می

 ام.خوبی

نویسنده: البته، یك استثنا رو شاید بشه کاری کرد، حاال باید فکر 

 کنم.

 خورین؟قهوه می : )با هیجان(منشی

نویسنده: بله... فقط یه چیز، فعاًل کسی رو برای مصاحبه قبول 

 نکنین.

رود و با یك منشی: )با تعجب( باشه... حتماً. )از اتاق بیرون می

کردن گردد. نویسنده مشغول درستفنجان قهوه برمی

ورو کرده است. زن از ست که دیشب آن را پشتایآیینه

آید و سریع به اتاق نویسنده وارد ای بیرون مییشهاتاق ش

 شود. نویسنده هنوز او را ندیده است.(می

 تونین اون آیینه رو برعکس کنین؟زن: چطور می

که آیینه در ماند. درحالینویسنده: )با تعجب به زن خیره می

 زند.( خانم ساکت، خانم ساکت.دستانش است، فریاد می

یند بشود.( بله بله، )زن را میارد اتاق میمنشی: )منشی با ترس و

 شود.(شوکه می

 کس رو نپذیرید.نویسنده: مگه نگفتم فعالً هیچ

زن: )با خونسردی روی صندلی نشسته است.( من اینجا مونده 

 بودم، اصالً نرفتم که دوباره بیام.

 کنید؟نویسنده: خانم ساکت، مگه قبل از رفتن دفتر رو بررسی نمی

 : دیشب شما بعد از من رفتید.خانم ساکت

 تر( قهوه بیارین.نویسنده: )با کمی فکر و کمی آرام

شوند. منشی ای خارج می)پیرزن و مرد هم از اتاق شیشه

در حال آوردن قهوه است. مرد سینی را از منشی 

 گیرد.(می

برم. شما زحمت بکشین دو تا... نه سه مرد: )رو به منشی( من می

ند. کبیارین. )منشی متعجب او را نگاه میتا قهوه دیگه هم 

شود و پیرزن نیز وارد مرد با سینی وارد اتاق نویسنده می

 شود.(می

پیرزن: )رو به مرد( اون سینی رو گذاشتی، دو تا صندلی هم بیار 

 مادر.

وواج آنان را )زن روی صندلی نشسته است. نویسنده هاج

گذارد و با یکند. مرد سینی قهوه را روی میز منگاه می

 شود.(خونسردی با دو صندلی وارد اتاق نویسنده می
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نشیند، مرد مرد: این هم دو تا صندلی. )پیرزن روی صندلی می

 هم روی صندلی دیگر.(

نشیند.( پس همگی دیشب اینجا نویسنده: )پشت میزش می

 موندین؟

 هر سه: بله موندیم.

 نداشت.پیرزن: دیگه مادر چند ساعت ارزش رفتن و اومدن 

شه بگین اآلن چرا هر سه اینجا هستین؛ نویسنده: بعد می

 تك نبود مصاحبه؟بهتك

بریم. بعد بدین ویراستار هامون رو مشترک پیش میزن: ما فصل

 ها رو خودش جدا کنه.فصل

 تون.نویسنده: )با نیشخند( خیلی ممنونم از راهنمایی

 بگیرین.های ما تصمیم تونین برای فصلمرد: شما که نمی

 گه.پیرزن: )رو به نویسنده( بله به نظرم درست می

رود. از چشمی آید. منشی به سمت در می)صدای در می

 آید.(کند. سراسیمه به اتاق نویسنده میبیرون را نگاه می

 منشی: )با دلهره( یه نفر پشت دره.

 پذیرم.کس رو نمینویسنده: کی؟ فعالً هیچ

 منشی: آخه.

گذره، شب چیه خانم ساکت؟ زمان داره می نویسنده: )جدی(

 رسه.سرعت میبه

شود. نویسنده از روی تر کوبیده می)صدای در محکم

تواند صحبت کند و به شود. منشی نمیصندلی بلند می

گردد. منشی کند. نویسنده از اتاق خارج میدر اشاره می

رود. نویسنده از چشمی بیرون را نگاه نیز به دنبال او می

گردد. در اتاق کند. با تعجب به سمت منشی برمییم

نویسنده، پیرزن، زن و مرد در حال نوشیدن قهوه هستند. 

ا گردد؛ تتر میاز سمت اتاق نویسنده نور صحنه کم و کم

جایی که فقط منشی و نویسنده در کنار در ورودی دیده 

 شوند.(می

ونی که منشی: )رو به نویسنده آرام( من خواستم بگم... پس ا

 کند.(اونجاست کیه؟ )اشاره به اتاق نویسنده می

نویسنده: یه چیزی اینجا درست نیست، باید در رو باز کنیم... شما 

 در رو باز کن... .

 ترسم.شه شما باز کنین؟ من میتونم... میمنشی: من نمی

کند خود را خونسرد نویسنده: )با حالت دلهره و ترس، اما سعی می

 ۀلحظکند. زنی که همین چند را باز می نشان دهد، در

پیش در اتاق نویسنده کنار پیرزن و مرد بود، با هیجان و 

ها وارد با لباسی سراسر سفید با تاجی بر سر، شبیه عروس

اینجا شخصیتی به ابتدای نمایشنامه اضافه »شود. می

 کرد شخصیتی اضافهنکنید؛ چون نویسنده نیز گمان می

ها ادامه دهید. این  با همان شخصیتخواهد شد؛ اما فعالً

زن با هیجان در اتاق منشی «. زن همان زن فصل اول است

 ایستد و رو به نویسنده(زند و میچرخ می

زن: دیشب از ساعتی که برگشتم خونه تا اآلن آروم و قرار ندارم. 

پریدم. )با حالت ناراحتی( تازه خواستم بخوابم میتا می

اومد توی خوابم. )به کرد، مدام میمیاون پیرزن هم ولم ن

شود.( و اون مرد )دوباره هیجانی ای خیره میگوشه

مهمی رو بگم. خواستم لباسم  ۀنقطشود.( امروز قراره می

اون نقطه باشه. به این لباس خیلی اعتماد نکنید،  ۀبرازند

مونه که ای میشاید یه صفحه رو پر کنه؛ ولی مثل دونه

شود( ای خیره میده )دوباره به گوشههای زیاد میمیوه

 های گندیده.های کال، میوهمیوه

وواج او را اش هاجرود و روی صندلیعقب می)منشی عقب

های زن گیر زدنکند. نویسنده در میان چرخنگاه می

ایستد و بعد به تناسب ای میافتاده است. زن در نقطه

ق رفتن او به سمت اتاحرکت زن در صحنه و پیش

 شود.(نویسنده، نور صحنه روشن می

 زن: )رو به نویسنده( بریم؟

 نویسنده: کجا؟

زن: )با هیجان( گردهمایی، فصل یك. )زن به اتاق نویسنده 

کند و فضای زمان با رفتن او نور با او حرکت میرود. هممی

کس نیست. شود. در اتاق نویسنده هیچصحنه روشن می

زده است. زن از اتاق  کند. خشکشنویسنده حرکت نمی

 زند.(بلند فریاد می

 زن: گردهمایی، گردهمایی، بیاین شروع کنیم.

ه آرام کنند. نویسند)نویسنده و منشی به یکدیگر نگاه می

رود. منشی نیز به دنبال نویسنده به اتاق به سمت اتاق می

کس در اتاق نویسنده نیست. نویسنده کشد. هیچسرک می

های قهوه روی میز نویسنده فنجاننشیند. پشت میز می

 کند.(دارد و برانداز میها را برمیاست. زن یکی از فنجان

 زن: )رو به نویسنده( هنوز گرمه؟

 نویسنده: )با تعجب( چی؟

 کند.( نخورده رفته، مهمون داشتین؟زن: )به فنجان نگاه می

نویسنده: )بلند( خانم ساکت )منشی که پشت در ایستاده است، 

ها را چشم فنجان ۀاشارآید. نویسنده با داخل میسریع 

کند و ها را جمع میدهد. منشی با اضطراب آننشان می

دهد. منشی از اتاق خارج زن، فنجان را به منشی می

 شود.(می

 زن: نگفتید مهمون داشتید؟

 نویسنده: پیش پای شما رفتن.
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 زن: من کسی رو ندیدم.

 ها رفتن.نویسنده: شاید از پله

 ها اومدم.ن: من از پلهز

 نویسنده: پس حتماً با آسانسور رفتن.

 زن: نه.

 نویسنده: چرا؟

 اومدم.آسانسور سالم بود که من با اون می اگهزن: خب، 

 .ها اومدمرود.( بله خودم هم صبح از پلهنویسنده: )به فکر فرومی

شود. مرد جلوی ای روشن می)نورِ قسمت اتاقك شیشه

ده است و در حال پوشیدن کت است و قدی ایستا ۀنییآ

کند. نور اتاقك دوباره خاموش کراواتش را تنظیم می

 گردد.(می

 بوم.زن: شاید رفتن پشت

ام خواست.( بهتره زود شروع کنیم. امروز می مستأصلنویسنده: )

 فصل شما تموم بشه.

 م کنین؟خواین خالصهزن: می

خواد؛ برید سر اصل نویسنده: مهم اصل مطالبه. خیلی توصیف نمی

 مطلب.

 زن: ساعت چنده؟

 نویسنده: چطور؟

گیرد.( آخه شود و در اتاق حالت رقص دونفره میزن: )بلند می

 نزدیکه.

 نویسنده: چی؟

شه بیاد کشد.( داره آماده میزن: اومدنش، بوی عطرش. )بو می

 دنبالم.

 نویسنده: کی؟

درست  زن: همون، همون که به خاطرش این لباس رو پوشیدم.

ها، خورشید )به پنجره یه همچین روزی بود، همین ساعت

شود.( تقریباً همین جاها کند و به آن نزدیك مینگاه می

 کند.( البته هوا تمیز بود.بود. )سرفه می

 آ.کنیمشه واضح بگین... معما طرح نمینویسنده: می

چرخد( زن: باهم ازدواج کردیم... . این لباس عروسیمه )می

 ه؟قشنگ

 نویسنده: )با تردید و تعجب( بله، قشنگه.

 کند و به حالت اولرود. آیینه را تنظیم میزن: )به سمت آیینه می

 گین با جاهای خالیم چی کار کردم.گرداند.( نمیبرمی

 کنم به من ربطیاندازد.( فکر نمینویسنده: )سرش را پایین می

 داشته باشه.

رود.( همین جاهای ده میزن: )با ناراحتی به سمت میز نویسن

 سازه. باید براتون مهم باشه.قصه رو می یخال

خب  گین؛ ولی( بله، بله، شما درست میدییتأنویسنده: )با حالت 

 شخصیه.

گین شخصیه. از همین جاهای زن: نه شخصی نیست. چطور می

بود که جاهای دیگه هم خالی شد... دارم به  یخال

 کنم.تون شك میبودننویسنده

 نویسنده: چه جوری پرش کردین، اون هم توی همچین روزی.

گردد.( اآلن آیینه شود و به سمت آیینه برمیزن: )خوشحال می

حسابی... . خب، درست ۀسندینوچسبه... . حاال شدین می

 یخالشه باهاشون این جاهای ها اومده که میخیلی راه

م آد صورت مصنوعی؛ ولی حداقل ظاهررو پر کرد، البته به

دونید چیه؟ )به سمت نویسنده کنه. ولی میرو درست می

 گردد.(برمی

 نویسنده: چیه؟

کنی، اون زیر جای خالیه زن: وقتی جای خالی رو مصنوعی پر می

 شه، عجیب نیست؟تر میبزرگ

 نویسنده: امتحان نکردم... .

 گین؟زن: چرا دروغ می

 گم.دروغ نمیای نداشتم... نویسنده: خب، یه همچین جای خالی

 گین.زن: نه، دارین دروغ می

 رود.( شب نزدیکه.شود به سمت پنجره مینویسنده: )بلند می

کنید، به تون رو با گردهمایی پر میزن: وقتی دارید جاهای خالی

تون بدتر تر نشدن؟ حالبزرگ یخالنظرتون اون جاهای 

 نیست؟

 م... زودتر بهنویسنده: )قاطعانه( من قرار نیست به شما جواب بد

 تون برسیم.فصل

تون. اصاًل صحبت درباره دم بهدردی( حق میزن: )با حالت هم

ها شن، فرار میاره. یادتونه بچگیهایی که پر نمیچیننقطه

برد پشت نویسنده گفتن... )به سمت تخته وایتمی

کند به نوشتن.( دارد و شروع میرود، ماژیك را برمیمی

ها را با کلمات مناسب پر کنید: چینهدر جمالت زیر نقط»

)نویسنده سرش را روی « یك: زن بدون ...... زن نیست.

آید و با میز گذاشته است. زن به سمت صندلی می

هیجان( بیاید شروع کنیم. )نویسنده سرش را از روی میز 

 کند.(بلند می

 نویسنده: بله، شروع کنید.

 ضبط. ۀدکمزن: 

 دهد.(ضبط را فشار می ۀمدکنویسنده: آهان! بله. )

زن: عروسی کردیم. حاضر شد با دو تا گنبد مصنوعی بسازه. 

مون توی نیاورون بود. یه باغ هم داشتیم. همون خونه
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ها، پدر و مادرم... جاشون خالی بود؛ ولی با قاب ۀخون

 شون.حضور مصنوعی دادم به

ج وگرفتگی اهای بعدی از کجا شروع شد؟ کجا ماهنویسنده: لکه

 گرفت؟

زن: آره، صعود مهمه، اوج... اوج... حاال چه لکه، چه خسوف، چه 

 هر چیز دیگه.

 نویسنده: بله، اوج... .

زن: یه مدت ناپدید شد، بدون هیچ خبری. به همه جا سر زدم. 

 آب شده بود رفته بود توی زمین. تا اینکه... .

 نویسنده: تا چی؟

چرخد.( برگشت؛ ولی تنها یشود و در اتاق با دلهره مزن: )بلند می

نبود. یك زن همراش بود، جوون بود، حدودای سی ساله. 

ها به شخصیت ساله 30توانید یك زن حدود اینجا می)»

ازش عصبانی بودم. اون ولی خونسرد بود؛ «.( اضافه کنید

دیدم توی باغ فهمیدم. از توی پذیرایی میاز نگاهش می

مثل همون نگاه اول  دید؛ ولینشستن. اون هم من رو می

بهم خیره بود. با همون زن چند ساعتی توی باغ نشستن. 

رفتم )زن راه من هم توی پذیرایی مونده بودم و راه می

 رود.(می

 نویسنده: اون زن کی بود؟

ها رو با خودش توی هوا معلق کرده بود. زن: پاییز بود... . باد برگ

همون زن  کرد. باهمه چی بین زمین و آسمون حرکت می

 رنگ.اومدن داخل خونه، با یه چمدون سرخ

های شود. همان مرد در صحنهای روشن می)اتاقك شیشه

های پاییزی در انبوهی از برگ ساله 30قبل با زن 

شود. صدای وزش باد و اند. اتاقك خاموش میفرورفته

سو و کند. بارش کاغذها به اینطوفان، صحنه را پر می

آید. شود. صدای غرش رعد میده میسو در صحنه دیآن

 شود.(گیرد. صحنه تاریك میهایش را میزن گوش

 

 صحنه دوم

ای روشن است. دو زن پشت یك میز )فقط اتاقك شیشه

ست که فصل اول مربوط به اند. یکی همان زنینشسته

اوست و دیگری همان زن جدید است. آنان در حال 

 وگو هستند.(گفت

 زن: )با تعجب( قتل؟

 زن جدید: آره، من قاتلم.

 زن: شاید نمرده باشه؟

 زن جدید: نه، مطمئنم، خونش پخش شد روی زمین.

 زن: با چی کشتی؟

زن جدید: رفتم توی آشپزخونه، یه هاون از توی کشو درآوردم، 

کوبیدم بهش که از درجه افتاد. خونش ریخت وسط  قدرآن

 اتاق.

 زن: درجه؟

 زن جدید: آره درجه.

 مم.فهزن: نمی

همسرم رو. اون یه  ۀمعشوقزن جدید: من یه دماسنج رو کشتم؛ 

گرفت. دماسنج داشت، دمای همه چی رو با اون اندازه می

دار بود. اول هر صبح باید به اون سالم ما درجه ۀخون

 دادم.نظامی می

 گی قتل؟خندد.( تو به این میزن: )می

ها و این لکهدهد. زن جدید: صورت و دستانش را به زن نشان می

 بینی؟ها رو میکبودی

 گرداند.(زن: وای! آره. )سرش را برمی

ها بود، بعد از اینکه فهمید دماسنجش زن جدید: اینا اولین شکنجه

 رو کشتم.

 خریدی.رفتی یکی دیگه میزن: خب سریع می

زن جدید: نه، نه.... اون دماسنج موروثی بود... از پدرش رسیده 

 بود.

 زن: یعنی چی؟

زن جدید: روزی که باهم ازدواج کردیم، مادرش به من گفت: خدا 

خیرت بده این دماسنج رو از این خونه بردی. مادرش هم 

 یه عمرِ طوالنی با دماسنج شوهرش شکنجه شده بود.

 کرد؟زن: مگه اون دماسنج چی کار می

مشخص  ۀدرجداد دمای همه چیز روی یك زن جدید: دستور می

خندید و نگاهش پر از تحقیر ه من میباشه. اون همیشه ب

 بود.

 زن: کی؟

گم. اون زنده بود، جون داشت. وقتی زن جدید: دماسنج رو می

گفت به دماسنج خیره شو تا شد، شوهرم میگرمم می

ذاشت این خونه یادت نره... . شبا دماسنج رو می ۀدرج

شد؛ ولی فقط باید مون... من شبا خیلی گرمم میبین

شد هم باید به دماسنج خیره سردم می اگرسوختم. می

گفت وقت بهار نبود؛ ولی اون میما هیچ ۀخونموندم... . می

 دماسنج یعنی بهار ... .

 زن: بعد چی شد؟

زن جدید: تا اینکه یه شب نقشه کشیدم. اون که رفت بیرون، به 

کوبیدم بهش تا آخرین  قدرآندماسنج حمله کردم. 

 اد.هاش هم از نفس افتدرجه

 زن: کشتیش؟
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ش رو دید، مثل معشوقه ۀجناززن جدید: وقتی اومد خونه و 

های زنجیری شد. باالی جسد دماسنج اشك دیوونه

کشمت؛ ولی قبلش من رو ریخت. بعد گفت حتمًا میمی

حسابی زیر لگدهاش گرفت و در آخر گفت با همون هاون 

کشمت. رفتم توی اتاق خودم رو حبس کردم؛ چون می

 کشه.نستم من رو میدومی

 زن: بعد فرار کردی؟

زنه گرممه، قدر زود... . یه روز دیدم فریاد میزن جدید: نه، اون

سوزم...؛ با ترس و لرز اومدم بیرون، دیدم گرممه، دارم می

ذاشت عرق کرده، سرخ شده، انگار توی آتیش بود... نمی

بهش نزدیك بشم شاید دماش رو بیارم پایین. ضعیف شده 

 د.... دیگه دماسنج نبود که روی یه درجه نگهش داره.بو

 زن: سردش هم شد؟

خواستم گرمش لرزید... میزن جدید: یه روزایی بدجوری... می

زد... . یه روز دیدم یه گوشه ذاشت، فریاد میکنم؛ ولی نمی

گرمش  اگهمنجمد شده، انگار یخ زده بود. مطمئن بودم 

ن توی گرما بیشتر من تونم فرار کنم؛ چوبشه دیگه نمی

دید؛ ولی از دور، چمدونم رو بستم و زدم بیرون... . رو می

 کشت.اون حتماً من رو می

 زن: چه جوری باهم آشنا شدین؟

 زن جدید: با شوهرت؟

 تون؟زن: آشنایی

زن جدید: رفتم توی پارک. اون پشت یه درخت که قطع شده بود، 

ویی دیدم کرد.... یهایستاده بود. نگاش سنگینی می

 پیششم.

 زن: خب؟

 همو پر کنیم. یخالتونیم جاهای زن جدید: اون گفت ما می

 گه.زن: آره... اون دو تا جای خالی داره، راست می

 زن جدید: تو چی؟

 شه.زن: منم دارم؛ ولی پر نمی

 شود.(کم خاموش میای کم)نور اتاقك شیشه

 

 سوم ۀپرد

 اول ۀصحن

 دفتر کار نویسنده

ر با باویسنده، زن با همان لباس سفید، ولی این)در اتاق ن

و سسرعت از اینهایی سرخ که روی آن افتاده است، بهلکه

 رود. نویسنده کنار پنجره ایستاده است.(سو می آنبه 

تر شد. )به لباسش طوری بود که خسوف بزرگ و بزرگزن: این

گرفتگی گرفت. یه های ماهکند.( تمام تنم رو لکهنگاه می

های عجیبی روی تنم افتادن... تمام بدنم شده بود حفره

 جای خالی... .

 کند و پشت صندلیقرار است. شروع به لرزیدن مینویسنده: )بی

 شه اون کت رو بدید به من؟نشیند و رو به زن( میمی

اندازد.( هوا خیلی گرمه، دارم زن: )کت را روی دوش نویسنده می

 سوزم.می

 .( سرما... سرما خیلی شدیده، صدای بوران میاد.لرزدنویسنده: )می

شنوم. استخوناتون توی آتیش زن: آره، من صدای آتیش رو می

 سوزن. صدای استخوناتون توی آتیشه.دارن می

د( گویخورد و با حالتی سخت میهایش به هم مینویسنده: )دندان

 کاری کرده.دمای اینجا رو یکی دست

با اقتدار منشی را )د.( حاال نوبت منه... شوزن: )به آیینه خیره می

 کند.( خانم ساکت!صدا می

 شود.()منشی وارد اتاق می 

( کند، رو به نویسندهمنشی: بله )با تعجب به نویسنده نگاه می

 سردتونه؟

 هوا رو بررسی کنین. ۀدرجنویسنده: )با لرز( 

 منشی: معتدله.

کس رو برای هیچ ً فعالًزن: )رو به منشی( دو تا قهوه بیارین و 

 مصاحبه قبول نکنین.

... کند و با لکنت( حتماًمنشی: )با تعجب به او و نویسنده نگاه می

 رود.(حتماً )از اتاق بیرون می

زن: )رو به نویسنده( فصل شماست. باید جاهامون عوض بشه. 

 شود و)نویسنده بدون هیچ مقاومتی از جای خود بلند می

ن به پشت میز کار نویسنده نشیند. زروی صندلی زن می

 رود.( خب، بعد چی شد؟می

. به یه کردمنویسنده: )با لرز( بعد افتادم دنبالش. باید پیداش می

پارک رسیدم. دیدم دنبال یه مرد با نگاه خیره راه افتاده. 

زنی دفعه پیرسرعتش باال بود. سرعتم رو بیشتر کردم. یه

به من برسه... من  م رو گرفت... . گفت تو رو خدا بذاریقه

 منتظرشم.

آید و با شنود. منشی داخل میهایش را میزن: )با آرامش حرف

کند، سینی قهوه را تعجب به نویسنده و زن نگاه می

شود.( هاون هم گذارد و باسرعت از اتاق خارج میمی

 داشتی؟

 نویسنده: )با انکار( نه... نه! هاون نداشتم.

خت، زل زده بودی به ما... ماه هم زن: توی باغ دیدمت پشت یه در

 همههمه لکه رو ندیدی؟ اونتا نیمه گرفته بود. چطور اون

 گرفتگی رو؟ماه

 شد، اون یه قاتل بود.شد، گرمم مینویسنده: سردم می
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اون رو از من گرفتی.  ۀریخزن: تو باعث شدی اون هم بره. تو نگاه 

و خیال من راضی شده بودم سه نفر باشیم؛ اما اون باشه 

 شه.کنم جاهای خالیم داره پر می

 نویسنده: تقصیر هاون بود، تقصیر اون دماسنج موروثی.

شود.( حمله کردی. )فنجان قهوه را در دست زن: )بلند می

گیرد. به سمت آیینه گیرد. حالت حمله به خود میمی

ا کوبد، آیینه ردود.( کوبیدی، کوبیدی. )به آیینه میمی

 شکند.(می

 دهد.( نه... نه... .ده: )سرش را الی دستانش فشار مینویسن

شود و خون را به صورتش کوبد. دستانش خونی میزن: )دوباره می

گردد. در مالد.( خون پاشید. )نور صحنه سرخ میمی

های ست. تصویر لکهمانیتور خسوف همچنان باقی

ای روشن شود. اتاقك شیشهگرفته رد میهای ماهپوست

رنگ داخل مرد، پیرزن و زن جدید با لباس سرخشود. می

آیند. منشی با یك دماسنج بزرگ وارد اتاق نویسنده می

کنند. نور پشت شود. همه باهم نویسنده را بلند میمی

شود. جنینی در رحم روی مانیتور صحنه خاموش می

پیچد. های قلب در صحنه میشود. صدای ضربانظاهر می

روند. نور اتاقك ای میهمه به سمت اتاقك شیشه

گیرند و گردد. همه در اتاقك قرار میای سرخ میشیشه

گردد. مانیتور همچنان جنین را کل صحنه خاموش می

دهد و صدای ضربان قلبی بلند در صحنه نشان می

 پیچد.(می

 صدای نویسنده: من رو بذار فصل آخر.

 صدای زن: فصل آخر رزرو شده.

 کس به من نگفت.یچصدای نویسنده: کی؟ چرا ه

صدای زن: فصل آخر، فصل پیرزنه... همونی که نذاشتی بهش 

 برسه. جای خالیش رو ابدی کردی.

 صدای نویسنده: این کتاب نه فصله... پس من فصل چندمم؟

ماهه به دنیا میاد و سه صدای زن: این کتاب شش فصله، شش

مونیم تا به دنیا ریم توی دستگاه میمون میفصل همه

ره؛ درست همون موقع که ایم. اون موقع خسوف میبی

 بینن.خونن یا توی اجرا میها ما رو میخواننده

 صدای نویسنده: شش فصل؟

صدای زن: فصل اول، فصل منه؛ فصل دوم، فصل اون مرد با 

ست؛ فصل سوم، فصل اون زن قاتل؛ فصل های خیرهنگاه

 دچهارم، فصل خانم ساکت؛ فصل پنج، فصل تو، فصل مر

دماسنجی؛ فصل ششم، فصل پیرزن و سه فصل آخر همه 

 توی دستگاهیم تا به دنیا بیایم.

 

 دو ۀصحن

ان برای رونمایی کتاب اگر)نور صحنه روشن است. تماش

ای اند، کتاب همراه با اجرای صحنهگردهمایی جمع شده

ست. صدایی در صحنه ای خالیاست. اتاقك شیشه

 پیچد.(می

توانند در صورت تمایل به اتاقك ان میاگرصدا: هرکدام از تماش

گرفتگی خود بگویند. فقط پیش از ای بروند و از ماهشیشه

 ی در بروشور درج شده است.اگهی را بخوانند. اگهآمدن، 

های زیادی به ابتدای توانید شخصیت)در اینجا می

 ■ نمایشنامه اضافه کنید.(
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 «بابا غوری» داستان 

 «خواهموال ایرؤ»نویسنده  
 

 میمستق یوقت .داشت یباباغور یچشمها ،گفتندیم که نطوریا

 .زدیم چپ کردیم نگاه

 تکانش راست دست با و گودال یتو خواباندنش که االن یحت

 شیپاها و تنش یرو بود انداخته را خودش که یمرد آن و دادند

 دهیبر دهیجو را ییزهایچ گوشش ریز و بود کرده پرت او ورِ دو را

 را، اشمانده باز یپلکها ریز از زده وق یلوچ نتوانست، ،فتگیم

 .ببندد ،زدیم چوب را مردم اهیس زاغ داشت هنوز که

 تیجمع یال بپاشد را اشیفضول هم، گور یتو داشت دوست اصالً

یم پچ پچ هم گوش ریز چطور که ندیبب شیباباغور یچشمها با و

 ظیغ نندیبیم را او یوقت و صورتشان یتو بدود ترسشان و کنند

 .ابانیخ گوشه کنند تف را دهانشان آب و کنند

 و بآ یآلود گل یتو ندازدیب قالب که بوده نیا کارش گفتندیم

 یبو که اشدونفره ۀسفر تو بگذارد کند، کباب رد،یبگ تازه یماه

 .بود گرفته کپك

 یرو خورد تاب سرش و افتاد خودش تور یتو که هم روز آن اصالً

 رشس کاسه یتو و شد تر یباباغور چشمانش و سنگ درشت ۀقلو

 باال از ببرد خبر اشیباالدست یبرا خواستیم بود، زده غل خون

 یتو بچپد خواستیم درِ، پشت گفتندیم که یلیس از آب، آمدن

 .سرش ریخ خواندیم کتاب. ردیبگ را آزاد یهایماه رد و تیجمع

 یاهم کتاب ن،یا ود؛ب گرفته چپشان همه که هاوقت آن گفتندیم

 تا جوب یتو بود انداخته زنش یچشمها یجلو را کوچولو اهیس

 بود، داده را هایلیخ راپورت گفتندیم یحت .کند دایپ را راهش

 .یمردگ موش به زدهیم را خودش طور، خنگ یوقت

 هاخبر سرش، به بود زده اداره، یتو شیپ روز چند گفتندیم یحت

 فاضالب کانال از سر نکهیا تا آب ور آن به بفروشد ینگیجر را

 بود کرده پف و ورم خبر از ،اشجنازه یحت .بود درآورده یشهر

 از را نعشش که محل یهابچه را نیا. كیخ هیشب یطور ریخم

 .گفتندیم بودند، دهیکش رونیب صورتش رو دهیکپ یهالجن زیخ

 ییهاشانه یرو بود افتاده آماسش و شده نیسنگ لشش تن آنقدر

 شانه هوی یکی که گفتندیم اهلل اال الاله هن، هن با داشتند که

 .قبر یتو بود خورده زیل تیم و بود کرده یخال

 ییهاشانه یرو از را اشینیسنگ و بشود پهلو به پهلو خواستیم

 و ردک مچاله را او ریتکب و اهلل اال الاله. اوردیب در دنشیکشیم که

 .برد جلو عقب را شزن برادر صورت یخفگ خس خس یصدا

  ات تابه و خوردند تکان افتاد، دمر که یا هیچارپا کنار از هاییدمپا

 

 

 طناب و خورد تکان گرید بار سه دو زنش برادر. دنبالش دندیدو

 .گردنش یکبود یرو شد چفت

 زیچ بود دهیشن گفتندیم .دیچرخ سرش یتو اهلل، یال الاله

 گردن را خونش فهخ یحت ،اشبچه و زن یگلو یتو چپاندند

 یوت کردند امضا را گورشان و گم طور، دیناپد یجور هی و نگرفتند

 بودند شده هوار سرش یباال که یتیجمع یال از خواستیم .محل

 نقطه كی به حاال که را چشمانش و تنش از بجنباند را هاخاک

 نعش یِجمود یچسبندگ از زدینم دو دو گرید و بود شده ثابت

 ندبل را شیتقال و کانال گنداب یتو بود دهیله شا بدن .کند وا

 ندبود چپانده اشکله یتو که یالهیم یال از را دستش تا کردیم

 و شیگلو یتو بودند کرده را راپورتش نیآخر گفتندیم .آورد در

 یتو کردندیم هیتنق را خبر و آخر میس بودند زده هم هایبعض

 یچشمها لوچ ِیشرمندگ با زن یچشمها و بود باز سفره .ماتحتش

 رخب یوقت. داشت تعصب یباباغور لفظ یرو زنش. رفتیم ور او،

 دهیکش كی ،یگانیبا تو بود داده ول ها راپورت یال را برادرش

 .بود شده شتریب وقت آن از اشیلوچ و گوشش خیب بود خوابانده

 کارتن یولنگار کنار بودَش انداخته شب همان ،گفتندیم یحت

 یوت بزند زار کثافت، و ردیبگ مرده سگ یبو لشش تن تا هاخواب

 ییمپاد با برود راه یه و سرکوچه، راندیبگ گاریس یه و شیهالباس

 چدیبپ یماه زهم یبو ،اشکله پسِ  بزند زارت د،یایب یموتور كی و

 داده ول را کوچولو اهیس یماه که یجوب یتو از و تنش، دور به

 بدهد هل را تنش فشار، اب یکی و کند خفتش قالب، وهم بود،

 ۀلب درست را اشجمجمه عمود، لهیم كی و کانال گندِ یتو

 .وارید گل به بدوزد فاضالب، ۀچیدر ۀشکست

 و هچیدر لنگ یِال ییکورسو به بود مانده وا چشمانش گفتندیم

 سرش خواستیم .سیخ یموشها ریمس در بود افتاده اشیلوچ

 ریز چپاند را سرش یکی .خاک یال بگرداند چشم و کند بلند را

 ،یخفگ خس خس یصدا .شیتقالها ریز دیلرز را آماسش. سنگ

 و زنش دست کف از شد بلند دهیکش كی و گوشش یتو شد پر

 و گردن دور شد چفت دوباره طناب. چپش گوش نشست دوباره

 دیچیپ فاضالب یبو .دنبالش افتادند تا به تا ییپا دم جفت كی

 داشت جا تا. خاک یرو شد دمر اخرم ینیس و. روز لمبر یال

 یرو دندیدو وارید ۀنیس از هاموش. فاضالب یتو واکرد را چشمش

 دو سر هنوز گفتندیم .بود دهیخواب صورتش یرو که یادهیکش

 ■ .فروشدیم آدم یباباغور یچشمها با یکی قپان راه
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 «صبح امید» داستان 

 «مهسا شیرازی»نویسنده  
 

جی تمام شهر را پوشانده بود، شهر هنوز زرد و نارن یهابرگ

. به جزچند ماشین رهگذر شخص دیگری بردیمدرخاموشی به سر 

در خیابان نبود. بهرام در ایستگاه حومه شهر منتظر ایستاده بودو 

 .انداختیم اشیمچهرزگاهی هم نگاهی به ساعت 

کمی روز گذشته را در ذهنش مرور کرد تا مطمئن شود روز و 

 درست آمده.ساعت را 

را  یامچالهنفس زنان وارد خیابان شد، ازداخل جیب کتش کاغذ 

بیرون آورد. روی کاغذ نوشته شده بود: ساختمان ارغوان طبقه 

سوم، لبخند کمرنگی روی لبانش نقش بست. وارد ساختمان شد. 

 را دوتا یکی باال رفت و به طبقه سوم رسید. هاپله

داشت، واحد سمت چپ یك طبقه سوم دو واحد رو به روی هم 

ود: ب تابلو چوبی داشت که روی تابلو نوشته شده

سالن نگار، واحد سمت راست هیچ تابلویی 

نداشت. بهرام نفس عمیقی کشید وزنگ در را 

طولی نکشیدکه در باز شد. دختر  فشار داد،

خانمی با روی گشاده در چهارچوب در ظاهر 

 شد. بهرام چنگی داخل موهایش کشید و گفت:

 سالم روز بخیر دفتر سینمایی صبح امید؟

 دختر جوان سری تکان دادوگفت: سالم بله بفرمایید داخل و

 از جلوی در کنار رفت تا بهرام بتواند وارد سالن شود.

تعدادی میز و صندلی و چند کاناپه  بزرگی داشت، باًیتقرسالن 

فسفری رنگ سالن را پوشانده بود ولی خبری ازپوسترهای 

 سینمایی و سوپر استار های سینما نبود! یهالمیف

م ه اکثرأ که داخل سالن منتظر بودنند زیاد بود. ییهاآدمتعداد 

 همسن و سال خود بهرام بودند.

این فرم رو پر کنید  لطفاًداد و گفت:  کاغذ را به بهرام دخترجوان 

 و هر وقت صداتون کردم تشریف ببرید داخل

داخل سالن جای  یهایصندلاز  بهرام سری تکان داد و روی یکی

گرفت. و از روی جیب کتش خودنویسش رابیرون آورد و مشغول 

بهرام بار دیگر نگاه کوتاهی به ساعت مچی خود  پر کردن فرم شد.

انداخت و بعد دستش را داخل جیب بغل پالتوی خود کرد. یك 

نخ سیگار که کمی هم خمیده شده بود در آورد آن را صاف کرد، 

تا سیگار روشن شد چند پك  ذاشت چند بار فندک زدبر لب گ

را  پالتواشیقه  عمیق به آن زد. چنگی داخل موهایش کشید،

خود رادرون آن جمع کرد  توانستیمباال داد وتا آنجا که  کامالً 

 تاسرما کمتر دروجودش رخنه کند.

. آمدیمچشمانش را کمی تنگ کرد. و به مینی بوسی که از دور 

ی نگذشت که مینی بوس جلوی پاهایش ترمز کرد. خیره شد. چند

سیگارش را روی زمین انداخت و با پایش آن را خاموش کرد. در 

 صندلی خالی جای مینی بوس را باز کرد. سالمی کرد و روی اولین

 گرفت.

 خیابان بلند کرد. بهرام دستش را برای اولین ماشین گذری داخل

ام روی صندلی کنار ماشین جلوی پاهای بهرام توقف کرد. بهر

راننده جای گرفت. آدرس خانه را به راننده گفت وسرش را به 

 پشتی صندلی تکیه داد و تا مقصد پلکه هایش را روی هم گذاشت.

گرفتگی شدیدی درناحیه  ان با صدای راننده از خواب پرید.اگهن

گردنش احساس کرد. کمی سرش را تکان داد واز ماشین پیاده 

 یاتاخوردهشلوارش اسکناس شد. از پشت جیب 

 یهاقدمرا بیرون آورد و به سمت راننده گرفت وبا 

رفت. کلید را توی قفل  اشخانهکشیده به سمت 

در چرخاند و وارد شد. هنوز خانه بوی همسر و 

 .دادیمدخترش نرگس را 

در و دیوار نبود  گذاشتیمهر وقت در خانه قدم 

می  همسرش و یگانه دخترش را برسرش فریاد

 اشخستهزدنند. آهی کشیدو کلیدش را روی میز پرت کردو تن 

 را روی کاناپه رها کرد.

و طولی نکشید که به خواب عمیقی  چشمانش را روی هم گذاشت

 فرو رفت.

. هن وهن دیدویمسرد و سفید سالن  یهاكیسرامروی 

. بخش کردیمو گلویش را تلخ  شدیمبا هرگام بلندتر  شیهانفس

و سالن پروازش  آمدیمآن طرف بود. انگاری سالن کش  دنلن پرواز

آنها را درکنار هم دید.  یدو. به گیت رسید. هر شدیمهی دورتر 

با آنکه پشتشان به بهرام بود ولی هر دو آنها را شناخت همسرش 

و نرگس دخترش را، هنوز خرس قرمز رنگی که بهرام برای تولد 

می فشرد. هر دو منتظر و خریده بود را در آغوش  اشیسالگسه 

. چشمانش زدیمآرام ایستاده بودنند. روشنی سالن به سفیدی 

. بهرام همسرش را صدا زد. )الهام( هر دو راه دیدیمکمی تار 

افتادند و دور شدند. بهرام به دنبالشان دوید. بغض آلود الهام را 

صدا زد. الهام برگشت هر سه مقابل هم بودنند. نگاهشان اندازه 

را همراه نفسش بیرون  یاکلمهك عمر در هم گره خورد. بهرام ی

داد. )نرو( الهام سری تکان داد گفت: خیلی دیره بهرام تو انتخابت 

 رو کردی عشقت به سینما ما رو از تو گرفت.

بهرام دستش را برای اولین 

خیابان بلند  ی داخلماشین گذر

ماشین جلوی پاهای بهرام  کرد.

توقف کرد. بهرام روی صندلی 

 کنار راننده جای گرفت.
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خواب بود.  ۀلبصدای زنگ تلفن بهرام را از خواب پراند. هنوز روی 

روی پیغام  و تماسصدای زنگ تلفن بعد از چند لحظه قطع شد 

آقای بهرام توکلی در تست بازیگری قبول شدید فردا )گیر رفت. 

 (در دفتر حضور داشته باشید 12ساعت 

بهرام چشمانش را به سختی باز کرد. روی میز کوچکی که پراز 

کثیف و یك ساعت خوابیده وچند کتاب است.  یهاوانیل

ویش تلخ . ته گلشودیمهمسرش. از روی مبل بلند  یهاکتاب

پرپر می زند. تشنه است. به سمت  اشنهیسچیزی در  و است.

. به نوشدیموالجرعه  آوردیم. شیشه آب را بیرون رودیمیخچال 

. تاببیند دهدیم. دکمه پیغام گیر را فشار رودیمسمت تلفن 

 چیزی که چند لحظه پیش شنیده حقیقت داشته یا خواب دیده!

آقای بهرام توکلی شما در ) چدیپیمصدای پیغام گیر توی خانه 

در دفتر حضور داشته  12تست بازیگری قبول شدید فردا ساعت 

  باشید.(

مردی  یادهایفرو صدای  در ساختمان باز بود

 همه جا را پوشانده بود.

بهرام با تردید قدم داخل ساختمان گذاشت صدا 

. صدا آمدیماز داخل اتاق دستیار کارگردان 

 اصالًگاهی آهسته گاهی هم . شدیمگاهی بلند 

 !شدینمشنیده 

بهرام کنار میز منشی رفت. به خانم جوانی که 

ه ک پشت میز نشسته بود سالم کرد و گفت: بامن تماس گرفتند

 توی تست قبول شدم

خانم جوان لبخند کمرنگی زد و گفت: سالم خوش آمدید اسم و 

 ؟دییفرمایمفامیلتون رو 

 و گفت: بنده بهرام توکلی هستمبهرام چنگی داخل موهایش زد 

خانم جوان سری تکان داد گفت: بله درسته بفرمایید بنشینید تا 

 صداتون کنم

همان لحظه در اتاق دستیار کارگردان با شتاب باز شد و آقا و 

 گرفته بیرون آمدند و از سالن خارج شدنند. خانمی با صورت گر

ت: شما می گف و خانم جوان نگاهش را به سمت بهرام چرخاند.

 تونید برید داخل

 یاضربهبهرام سری تکان داد و به سمت اتاق گام برداشت چند 

 به در زد و بعد وارد شد.

دستیار کارگردان که آقای فتوحی نام داشت مشغول وارسی چند 

 پرونده بود.

بهرام سالم کرد و روی صندلی مقابل آقای فتوحی نشست. آقای 

ها کرد و قرارداد رو مقابل بهرام ر یاگوشهرا  هاپروندهفتوحی 

گذاشت و گفت: پروژه سینمایی ما خارج از تهران ساخته می شه 

همراه دیگر عوامل  و قبل ا ز شروع فیلم برداری مدتی رو شما

. که توی این مدت که زمانش نامشخص دیپردازیمفیلم به تمرین 

هست همراه ماهستید وبا خانواده و عوامل بیرونی هیچ گونه 

اشه و ب نداشته ریتأثرتباطی ندارید، تا هیچ چیزی روی نقشتون ا

شما بتونید در قالب اون نقش فرو بریدو آماده بشید برای زمان 

 برداری فیلم

بهرام لبخند تلخی زد و گفت: هیچ کس اون بیرون منتظر من 

 نیست و بعد قرار داد رو امضا کرد.

. آقای فتوحی بهرام با صدای آقای فتوحی به زمان حال برگشت

کوتاهی کرد و گفت: همگی خوش آمدید. امیدوارم همکاری  ۀسرف

خوبی باهم داشته باشیم و چه در طول تمرین و چه در زمان فیلم 

برداری همه چیز خوب پیش بره و این پروژه سینمایی به خوبی 

 انجام بشه.

مینی بوس از یك در آهنی خیلی بزرگ عبور کرد و وارد یك  

سرو  محوطه با انبوهی از درختانمحوطه شد. 

 وکاج پوشیده شده بود.

اولین نفری که از مینی بوس پیاده شد آقای 

فتوحی بود. بعد اشاره کرد که همه پیاده بشن، ما 

 ده نفر بیشتر نبودیم. پنج تا زن پنج تا مرد.

آقای فتوحی ما پنج نفر رو به سمت ساختمانی 

شت. توی برد که در چند قدمی در ورودی قرار دا

ساختمان تعدادی رگال لباس و یك میز گریم 

نوشته شده بود.  گرهایبازاسم هرکدوم از  هالباسبود. روی کاور 

بهرام به سمت رگال حرکت کرد. کاور مخصوص به خود را برداشت 

 و به سمت رختکن رفت.

را تحویل داد و روی  اشیشخصبعد از تعویض لباس وسایل 

شن شدن ماشین اصالح بهرام مثل فنر صندلی گریم نشست. با رو

را به گریمور دوخت و  اشزدهچشمان از حدقه بیرون  از جا پرید.

 ؟یکنیمگفت: آقا چیکار 

همان لحظه آقای فتوحی وارد ساختمان شد. اخمی درهم کشیدو 

 گفت: اینجا چه خبره؟

بهرام همانطور که مشغول کلنجار رفتن با پیشبندش بود گفت: 

 سی به من نگفته بود قرار موهام رو از ته بزنم؟آقای فتوحی ک

آقای فتوحی قدمی جلو گذاشت و گفت: شخصیت توی فیلم 

مخالف این کار هستید  اگرسربازه باید موهای شما تراشیده بشه 

 در خروجی آن طرفه

 بهرام نفس عمیقی کشید و روی صندلی نشست.

ه بود. موهای غریب دیدیمکه از خودش توی آیینه  یاچهرهبهرام با 

تراشیده شده بود. باالی لبش هم سیبل پرپشتی جا  کامالً سرش 

خوش کرده بود. و دیگر خبری از ته ریشی که از نظر الهام او را 

 نبود! کردیمخیلی جذاب 

بهرام با تردید قدم داخل 

ساختمان گذاشت صدا از داخل 

. آمدیماتاق دستیار کارگردان 

. گاهی شدیمصدا گاهی بلند 

شنیده  اصالًآهسته گاهی هم 

 !شدینم
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 باًیرتقمقابل آیینه قرار گرفت و گفت:  آقای فتوحی کنار بهرام

 شبیه نقشت شدی، همراه من بیا

ز میان انبوهی از درختان گذر کرد. و وارد همراه آقای فتوحی ا

که روی  محطوطه اصلی شد. سه تا ساختمان کنار هم قرار داشت

 هر کدام از آن یك حروف التین نوشته شده بود.

آقای فتوحی روی پاشنه چرخید و روبه بهرام گفت: از امروز اسم 

آخر سربازیت هست و مرخصی اومدی  یهاماهتو مهرداد قربانی 

سال پیش بخاطر سکته قلبی  10درت. مادرت هم حدود پیش پ

 کامالً طبقه اول هست، حواست  aفوت کرده خونتون هم بلوک 

جمع باشه حتی یك اشتباه کوچك باعث می شه که تو از این 

 و شخص دیگه ای جایگزین بشه نقش حذف بشی

 دادیمآقای فتوحی گوش  یهاحرفبهرام همینطور که داشت به 

ف چرخاند. انگار وارد یك کره خاکی دیگری شده چشمی به اطرا

کوچك شده آن در این  بود. هرچیزی که برای یك زندگی نیاز بود

شهرک وجود داشت. درمانگاه، رستوران، فروشگاه، خشکشویی، 

 شبیه شهرک سینمایی نبود! اینجا بیشتر شبیه... اصالًو.... اینجا 

 اسمت چی بود؟ خب)صدای آقای فتوحی بهرام را به خود آورد. 

را به آقای فتوحی دوخت و گفت: بهرام  اشزدهبهرام نگاه بهت 

  .توکلی

آقای فتوحی ابروهایش را در هم گره زد و انگار 

که قصد شکستن کلمات را داشته باشد محکم 

یر رو بگ دهایکلگفت: مهرداد قربانی، االن هم این 

رو از آقای فتوحی  دهایکلبهرام  رو برو خونت

به  یادهیکش یهاقدمحرکت کرد.  aو به سمت بلوک گرفت 

رو دو تا یکی باال رفت. کلید رو  هاپلهسمت ساختمان برداشت و 

 توی قفل در چرخاند و وارد شد.

تا قدم داخل خانه گذاشت صدای مردی سکوت خانه را شکست: 

 مهرداد بابا اومدی؟

. اشترو روی پیشخوان آشپزخانه گذ دهایکلبهرام در رو بست و 

صاف کرد و گفت: سالم.  یانهیس. مهرداد آمدیمصدا از داخل اتاق 

روی زمین  هاقدمو بعد صدای کشیده شدن  بله همین االن اومدم

پشت سر هم خبر از آمدن آن شخص را  یهانفسو خس خس 

. بهرام دستپاچه دستی روی سرش کشید و منتظر ایستاد. دادیم

ساله با پیژامه راه  یاخردهو  شصت حدوداً طولی نکشید که مردی 

راه سفیدی که به تن داشت وارد شد. صدای بغض آلود و لرزان 

مرد بهرام را متوجه موقعیت خود کرد. مرد دستانش را به سمت 

بغض آلودگفت: بیا پسرم بیا مهرداد که دلم برای  بهرام دراز کرد و

 .  بوی تنت لك زده

 در آغوش فشرد. بغض مرد بهرام قدمی به سمت مرد برداشت او را 

در آغوش بهرام گریست. بهرام با  یالحظهدر گلو شکست و چند 

و کنترلی بر اتفاقات  ستینگریمچشمان گرد شده به اطراف 

 نداشت.

بهرام کمك کرد تا مرد روی کاناپه بنشیند و بعد خودش هم 

کنارش جای گرفت مرد همانطور که سر بهرام را در آغوش گرفته 

دلم خیلی برات تنگ شده بود بابا کاش زودتر می اومدی  بود گفت:

 مرخصی

بهرام بزاق دهانش را قورت داد و گفت: این چند روز هم به سختی 

 بهمون مرخص دادن

سر بهرام رو نوازش کرد و گفت: غصه نخور بابا این مدت هم  مرد

 تا چشم روی هم بذاری تموم می شه.

و رفت. بهرام کمی طولی نکشید که مرد به خواب عمیقی فر

احساس سرگیجگی کرد. بخاطرش آمد که از دیشب تا حاال چیزی 

نخورده، به سمت آشپزخانه رفت. تا چیزی درست کند. به هم 

ریختگی آشپزخانه توی ذوقش زد. زیر لب زمزمه کرد. )اینجا چه 

خبره؟ یعنی این پروژه مسئول تدارکات نداره؟( زیر سیگاری پر از 

کثیف، پراز دستمال کاغذی و چربی  یهاببشقاسیگار شده، 

خشك شده غذاهای نیم خورده، پخش شده روی پیشخوان 

دیوار یك بند انگشت خاک  تابلوهای روی

. شیشه میز پراز جای انگشت کثیف شده اندگرفته

روی هم تلنبار شده، بر حسب  یهاروزنامهو 

عادت دستی روی سرش کشید و بعد مشغول 

شد. بعد از اینکه مطمئن  تمیز کردن آشپزخانه

را برق انداخته است به سمت یخچال رفت. دیگر  شد تمام خانه

قار و قور شکمش امانش را بریده بود، در یخچال را که باز کرد. 

چیزی جز چند بطری آب و یك سیب کرم خورده به چشمش 

نخورد! در یخچال را بست. بعد از روی پیشخوان آشپزخانه کلیدش 

مرد بلند شد. و او را به نام  یهاسرفهان صدای اگهرابرداشت که ن

 خواند. )مهرداد، مهرداد بابا(

بلندی به سمت اتاق خواب رفت. مرد روی تخت نشسته  یهاقدمبا 

. میان سرفه گفت: مهراد بابا اون کردیمبود. و مدام سرفه 

 .منو از کشوی کمد بده یهاقرص

غول وارسی شد. قوطی بهرام با عجله کشوی کمد رو باز کرد و مش

سفید کوچکی پیدا کرد. و با یك لیوان آب به سمت مرد گرفت. 

وگفت: قرص هاتو همینه؟ مرد سری تکان داد و بعد بی درنگ 

قرص را همراه کمی آب خورد و بعد نفس زنان گفت: مهرداد بابا 

نیست؟ امروز فرصت نکردم برم خرید  اتگرسنهچیزی خوردی؟ 

 .م داره منو از پا در میارهکنم. این مریضی کم ک

 بهرام روی تخت کنار مرد نشست و دستان مرد را در دستانش

و گفت:  بهرام لبخند تلخی زد

هیچ کس اون بیرون منتظر من 

 نیست و بعد قرار داد رو امضا کرد.
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گرفت و فشرد و گفت: نگران نباش بابا جون خودم ازت نگهداری  

 زود زود خوب می شی البته دیگه باید سیگار و هم کم کنمیم

 کم بذاری کنار

قرار  بهرام از روی تخت بلند شد تا قوطی قرص را در جای خود

که پوشه زرد رنگی نظرش را جلب کرد. نگاهی به مرد انداخت  دهد

که روی تخت دراز کشیده و چشمانش را بسته بود. بهرام پوشه را 

 برداشت و از اتاق خارج شد.

نشست و مشغول وارسی پوشه شد.  هامبلتوی سالن روی یکی از 

 یداخل پوشه سه تا شناسنامه و تعدادی مدارک پزشکی بود. یک

رو برداشت. اولی برای همین مرد است سجاد  هاشناسنامهاز 

کرد متعلق به یك زن است سودابه برزگر  قربانی دومی را باز

شناسنامه را ورق زد صفحه دوم شناسنامه نام همسر سجاد قربانی 

 شروع به زنگ زدن کرد. شیهاگوش

دوباره سراغ شناسنامه مرد رفت. مشخصات همسر سودابه برزگر  

لرزان شناسنامه سوم را باز کرد. مهرداد قربانی فرزند  یهادستا ب

شناسنامه  !زدینمسجاد قربانی عکس روی شناسنامه با بهرام مو 

را  هاشناسنامهاز دستانش رها شد. دستی روی سرش کشید. و 

برداشت و از ساختمان خارج شد. به سمت همان ساختمانی که 

 .دی فریاد زد: آقای فتوحیو با صدای بلن گریم شده بود رفت

 و عرق سردی روی بدنش نشسته بود. لرزدیمدستانش به شدت 

 اشیانشیپآقای فتوحی مشغول صبحت با چند نفر بود. چینی به 

به سمت بهرام برگشت. و با تعجب به بهرام نگاه کردو گفت:  داد و

 ؟یزنیمچی شده مهرداد چرا داد 

 

 

 

 رو به سمت آقای فتوحی هامهشناسناکشید و  بهرام اخمی درهم

گرفت و گفت: تمومش کن این بازی رو آقای فتوحی بگو اینجا 

 چه خبره؟

ه رو از بهرام گرفت نگا هاشناسنامهنفسی بیرون دادو  آقای فتوحی

من روزبه فتوحی مدیر مسئول  گذرایی به آنها انداخت و گفت:

ا صادف و یخیریه صبح امید هستم اینجا ما از افرادی که بعد از ت

اتفاقات ناگواری که براشون افتاده دچار فراموشی شدند نگهداری 

یا اینکه بچه  . تمام این افردا یا هیچ کسی رو ندارندمیکنیم

که تا  میکنیمهاشون اونها رو رها کردنند و رفتند. ما کمکشون 

وقتی زنده هستند احساس تنهایی نکنند. با امید به اینکه خانواده 

پایانی عمر خود را  یروزهاوقت اون هارو رها نکردنند اشون هیچ 

 یکردیمهم که تو نقش پسرش رو بازی  مردی رو نیا بگذرونند.

همسرش رو ده سال پیش از دست می ده تمام امیدش برای ادامه 

اری پیش بخاطر انفج زندگی به تنها پسرش بوده که اونم یك سال

ه شوکی که بهش که توی پادگان صورت می گیره از دست می د

وارد می شه باعث می شه که حافظ کوتاه مدتش رو از دست بده 

و فقط تا قبل از فوت پسرش رو یادش هست بعد از اون رو به کل 

و نظر پزشك بخاطر سرطان ریه  هاشیآزمافراموش کرده و طبق 

 .مونه خیلی زنده نمی

آقای فتوحی دستش رو روی شانه بهرام رو گذاشت و گفت: 

با خودت یا بمون و به یك انسان امید به زندگی بده یا برو  تصمیم

 .داشتی ادامه بده قبالً به زندگی که 

رو ازآقای فتوحی گرفت و  هاشناسنامهکشید  بهرام نفس عمیقی

 ■ حرکت کرد. Aمحکم و باقدرت به سمت بلوک  یهاقدمبا 
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 «هاعروس زاغه» داستان  

 «یالهامان سرو دیحم»نویسنده  
 

 خود مانند قاًیدق نامشخص، یزمان، كیتار ییهوا سرد، یغروب

 .داستاناین  اول شخص

ه ر سینآرام و آرمیده ب ییروستا کشور، غرب نینش کورد مناطق

 که آنها، فرزند دو و مادر و پدر کوچك، یاخانوادهکوه و دشت. 

 دوازده حدود و دختر یگرید و ساله پانزده كینزد و پسر یکی

 1300به قبل از سال  این داستان خیتار من حساب با. ساله

 هست چه هر اما! ،میاکرده گم را فصلش. گرددیبرمخورشیدی 

. زندیم موج داستان نیا در مغ و ییتنها غربت، سرما، تیحکا

 و آب با سندهینو من ییآشنا و داستان طیشرا به توجه با پس

، اربه به كینزد زمستان اواخر ای بوده زییپا اواخر ای منطقه، یهوا

ای از بودن برف در داستان نیست، اما حکمرانی با اینکه هیچ نشانه

  سرمای استخوان سوز قطعی است.

ام این راز را با همه شما هامروز که تصمیم گرفت

در میان بگذارم، درست چهل سال از روزی که 

 ما مادربزرگ کهن سال پدرم این راز را با

 گذرد.نوادگانش در میان گذاشت می

ننه بزرگ  کهآن گونه  ما قصه خانواده همه

 بسته، پنجره و در با یاتاق در کرد،یم تیحکا

 کوچك یسوزهیپ نور ریز کنار کرسی و

اند، و همچنین از سکوتی وحشتناک گفت که خانه و ستهنش

 منتظر زین زمان ایگو هاهالیش را غرق در خود کرده بود. طوری ک

: داد ادامه چنیناین و است، بوده هوا از سردتر و بیعج یاتفاق

 هنوز که بود یدرب تنها روستا تمام در ما خانه یاصل درب دیشا

 چرا دانمنمی بودند، نداختهین انهخ یاهال را آن کُلوم و مانده باز

 ده،ش كیتار باًیتقر هوا رایز ؟.!بود مانده باز هنوز موقع آن تا درب

 بسته دیبا نشوند اطیحوارد  یوحش واناتیح که معمول طبق و

 .!شدیم

 و سرگردان و خسته یمسافر تا بود، آن در یحکمت دیشا! البته

 .!ببرد پناه آنجا به پناه، یب

ادربزرگ تصمیم گرفته بود خود را از زیر بار این راز شبی که م آن

 سرد وانسل بعدش انتقال دهد، هم ه خالص کند و آن را به سینه

 یکم را یکرس لحاف ننه، براه، ما خانه یکرسهمچنین  و بود،

 ..داد ادامه و دیکش باالتر

یك  چیه. میبود یکار مشغول بیعج سکوت آن درهرکدام از ما 

 انوادهخ اعضاء گرید با گذاشتن انیم در و گفتن یبرا یزیچ ایگو

  دهافکن هیسا جا همه بر روح یب یفضا نیا که یحال در .نداشتیم

 

 ازب زیانگ وحشت و محکم ییصدا با اطاق یچوب در ناگاه به بود،

  نکهیا باننه ! کرد، باز را در وزنش تمام با مهاجم كی آمد بنظر! شد

 اما د،بو نگذاشته یباق شیبرا یرمق گرید یماریب و سن کهولت

 رچها با بله داد: ادامه فراوانی جانیه و با کرد جمع را قدرتش تمام

 !.ستادیا آن انهیم در یشخصدر چوبی،  شدن باز طاق

 وجود عمق با شدیم را اطاق یفضا به دیشد یسرما حمله

 شخص !.بود شده آوار خانه درگاه در یخی کوه ایگو. کرد احساس

 به طوالنی، یدرنگ. کندیم درنگ یالحظه در انهیم رد ستادهیا

یم که را آنچهی ما هاچشم گنجید،نمی زمان در دیشا که یمدت

 با جوان یزن جز نبود یکس او !.نبود یکردن باور شانیبرا دند،ید

 ن،ز ستادنیا حالت و سرما و مهتاب فیضع نور قیتلف. بلند یقد

 در.! آوردمی بنظر سرگردان یروح مانند به را او

 شدوتاریکی، می مهتاب نور و سرما جدال انیم

 او .دید را او افهیقتصویری مبهم و کلی از باًیتقر

 یهاتکه با که داشت سر بر ینیسرو ای یگولون

 شده نییتز های قیمتیجواهرات و سنگ از یادیز

 از شد کهاو دیده می ییحنا زیبا و یموها و بود،

 شیهاشانه یرو بر شانیپر و زده رونیب یگلون ریز

 و جان یب نور آن ریز در که یبطور ،زدندموج می

یم که یسرد مینس. دندیدرخشیم طال یهارگه همانند رمق،

 .کردیم چندان صد را ییبایز و تأللؤ نیا د،یوز

 زا ترهابزرگ که یمیقد یهاافسانه و هاقصه ادیب زن دنید با من

 .افتادم بودندنقل کرده  ما یبرا هافرشته و انیرویپر

 نیا دیبا ندیگویم که هاقصه یپر حتماًکردم، با خود فکر می

 !.باشد

 !.گذراندم تصورات این افکار و در را مدت چه دانمینم

 به کردنش نگاه و ستادنیا وهیش و حالتش از بود چه هر او اما 

 نقش آن دراین غریبه  که یاقصه د،یفهم شدیم ما، خانواده جمع

 سب یرنج و یخستگ از است پر و است، یتلخ قصه کند،یم فایا

 .!جانگاه اریبس یدرد و همچنین م،یعظ

 و سخت یغم در، انهیم خی کوه نیا دانست،یم یانندهیب هر 

 .دارد نهانش در سنگ از ترنیسنگ

 در و شد، خانه ما وارد اجازه و اذن بدون انتها،یب درنگ آن از بعد

 .!ستادیا اطاق نییپا گوشه

 ییهالباس ترمهم همه از! بود، بایز ییمایس با جوان یزن او! بله

 بر ردز و دیسفهمانند قرمز و سبز و  شادِ یرنگها با آراسته اریبس

 ام این رازامروز که تصمیم گرفته

را با همه شما در میان بگذارم، 

درست چهل سال از روزی که 

مادربزرگ کهن سال پدرم این 

نوادگانش در میان  ما راز را با

 گذرد.گذاشت می
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 زا یخاص کشش طال متعدد یزهایآو و کمربند با که داشت، تن

 .بود آورده وجود به او یبرا لحاظ هر

 یجشن از او کردیم حس کسی با اولین نگاه هر گفت، توانیم

 یگرید مهم جشن به هم دیشا ای و آمده، نجایا به بزرگ اریبس

 !.است شده دعوت

 هم خواب در یحت را یکس نیچن عمرمان تمام در ما خانواده

 رگیهمد به ما یهانگاه ،و بعد از آن ماجرا هم ندیدیم میبود دهیند

 یواقع شاهزاده وا میداشت باور دل در همه ایگو که بود، یاگونه به

 شده ما رانهیفقکلبه  سرزده مهمان لحظه نیا در کههاست قصه

 !.است

 یحت ای و یعاد مردمان توان در زن نیا یهالباس و وراالتیز

 که ودب چنان بانو نیا شیآرا و ییبایز. نبود ما مناطق یباال طبقه

 خانه به رفتن آماده که رساندیم زین ینوعروس به را او شباهت

 .باشد دامادش حجله و یا تبخ

 !اورد،یب زبان به سخن یکالم بود نتوانسته یکس هنوز زمان نیا تا

 زده رتیح ما همه. کند نشستن به دعوت را او بتواند یحت ای و

  .!میستینگریم او بهفقط 

 ادنستیا یبرا یتوان گرید ایگو هم ناخوانده مهمان

 یرو بر نداشت یقدرت و حتی نمانده وجودش در

 یتگخس فرط از و اریاخت یب پس ستد،یبا شیپاها

 .!نشست نیزم بر و دیلغز وارید نهیس بر

کمی  اوضاع بر و آمده خود بهخانه  یاهال تازه

 او از راها سوال نیاول پدرم و م،یبود شده مسلط

 نقدریا چرا ؟!یاآمده کجا از و یهست یک تو دخترم پرسید:

 چند و ؟!است کرده راسانه نقدریا را تو یزیچ چه و ؟!ینگران

 ...گرید یپ در یپ سؤال

های ما دیدیم که او هیچ جوابی به سوالاما در کمال حیرت می

 دهد.!نمی

 .بود سکوت همچنان جواب پرسش بار از چند بعد

 یهالب پدرم، طرف از سوالها همان تکرار و سماجت با تینها در

 نیا ،راند زبان بر که یکلمات تنها و داد تکان یسخت به را سردش

 !هستم( خسته و سردمه،) :بود کلمه دو

 وت به تا ؟!یهست یک بگو. نشد منصرف و هاسوال ادامه از پدر اما

 ماا. برسانم آنها به را تو ،یدار یکسان ای خانواده اگر کنم، کمك

 .!آمدنمی بگوش او ازدیگری  جواب چیه

 و فشرد دست در یادیز استرس با را دستش حیتسب بزرگ مادر

روحی در کالبد  ایگو واقعاً! گفت،یم راست او: گفت اریبس دیتاک با

 شیبایز صورت در و کرده خی شیرگها در خون و سرد اونبود،

 داد،یم نشان او یجسمان وضع و مهمان طیشرا. نداشت یانیجر

 تنها. ماندیم جواب یب و است یمعن یب مقطع نیا در یسوال هر

 که یتوان تمام با دیشا و شدیم یجار نشزبا از یگاه که یکلمات

من  بود، کلمه دو نیهم کند ادا توانستیم بود مانده بدنش در

 .!هستم خستهخیلی  و سردمهبسیار 

 رامآ رفت، طرفش به و اوردین تاب گرید مادرم که بود زمان نیا در

 با را او و گرفت دست در را دستانش خودش، مادرانه محبت با و

ی کرس کنارباالتر و  به و کرد بلند اطاق نییپا گوشه از زحمت

 تینهایب ییبایز ترقیدق میتوانستیم تازه ،شد کترینزد یوقت آورد.

 .!مینیبب را قصه روح ای یپر نیا

یز ن نشستن توانی برای اما ،ستنش یکرس کناردر  یآرام به او

 دبتوان تا کرد کمك وبود، پس به ا کنارش در هنوز مادرم نداشت!

 هک را یجل ای لحاف کردنش گرم یبرا هم ماخوابید.  او. و خوابدب

 تا دیکش سرش یرو کامل را آن زین او م،یدیکش شیرو بر میداشت

 .کند گرم یکم را شیسرما از مملو و روح زده خی بدن و بخوابد

 ستیک دیبگو بتواند استراحت از بعد او که میبود کنجکاو و دواریام

 ؟!است آمده کجا از و

لحن  .!دارد یازده خی و سرد دستان چه او من! یخدا: گفت مادر

 راه یبغض دمیفهم کرد، رییتغ مادرم یصدا

 .!نداد ادامه گرید که است گرفته را شیگلو

 دو هر و کرد برادرم به یااشاره پدر نیب نیا در

دانستم آنها به جستجو می. شدند خارج خانه از

 در ه زدنبه پرس را روند. بیش از ساعتیمی

 کردندیم فکر روستا پرداختند. اطراف و هاکوچه

 یانشانه حداقل ای باشد، داشته یهمراه زن دیشا

 هاآن اما. کند کمك آنها به زن تیهو ییشناسا در که کنند دایپ

 .برگشتند خانه بهدن کر دایپ از وسیمأ و سرما از لرزان

 نیا ییاشناس رد بتواند که بودند نکرده دایپ یسرنخ ای نشانه چیه

 .کند کمك ما به آلود راز زن

 با گذشت زمان .میبود نخورده شام هنوز هم ما. بود دهیخواب او

 طربخا. باشد گرسنه دیبا زین او میدانستیم شد، عوض یکم فضا

 یب و آرام کند، استراحت بتواند او و نشود جادیا ییسروصدا نکهیا

 نیا و ،شدیم شام یبرا نان یالقمه و سفره تدارکمشغول  صدا

 و شامپیگیر  تریجد یکم ما بود شده باعث زین ناخوانده مهمان

 .میباش پذیرایی از او به بهترین شکل ممکن

 .بود گذشته او دنیخواب از شتریب یساعتبنظرم 

 .میبود ینواز مهمان آماده و کرده حاضر را زیچ همه

 اشد،ب شده بهتر حالش دیشا م،یرفتسراغش  به کردن داریب یبرا

 .ردیبگ یجان تا بخورد نان یالقمه بتواند زین او و

 بهیغر نیا میبفهم تا شدیم شتریب لحظه هر هم ما یکنجکاو

 و است یکس چه هاقصه شاهزاده نیا شان،یپر روح نیا سرگردان

 انهخ کنج در نینچنیا که رسانده، ما به را او یسرنوشت دست چه

 هنتوانست یکس هنوز زمان نیا تا

 !د،اوریب زبان به سخن یکالم بود

 به دعوت را او بتواند یحت ای و

 زده رتیح ما همه. کند نشستن

  .!میستینگریم او بهفقط 
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 زک باران و سرما در کوچك یاپرنده همانند ر،یفق ییروستا كی

 ؟.!است کرده

 دیبا: گفتیم یخاص استرس با و بود رفته فرو فکر در سخت پدرم

 و نشان و نام به را او روستا یبزرگترها با تا! ستیک او میبدان

 .میبرسان اشخانوده

 یهاخانواده از طشیشرا و لباس ست،ین یعاد شخص كی زن نیا

 بودن یدربار یحت و زرگب نیخوان دیشا ومملکت  سرشناس

 رسانده نجایا به را او یریخ دست کنمینم هم فکر. دارد تیحکا

 خاندان و ارید از که باشد، دیشا یعروس نو که دیآیم بنظرمباشد، 

 اتفاق کسانش یبرا ای است، ختهیگر یلیدل هر به خود

  .باشد آمده شیپ یندیناخوشا

 احتماالًو  داشت، هدنخوا دنبال به یخوب فرجام او ماندن نجایا

 خانه نیا در او حضور یپاسخگو دیبا ما همه

 کرارت مدام پدرم که بود ییهاصحبت ااینه م،یباش

 كی او بود مشخص. گفتینم زین راهیب و کرد،یم

 !.ستین یعاد مهمان

 چه هر کند خدا که، یدواریام اظهار هم آخر در

 .دیایب حرف به و کرده دایپ بهبود حالش زودتر

 گفتن، ،دخترم دخترم، با مادرم شد، حاضر مشا

 میکردیم فکر. نداد یجواب او اما. کرد مهمان کردن صدا به شروع

 ،است ینیسنگ خواب در حتماً داشت، او که یادیز یخستگ با

 اتتکان دادم  را او یکم پس من برای بیدار کردن نزدیکش شدم،

اهای صد و هاتکان !جوابی داد و نه حرکتی کرد باز نه اما. شود داریب

 و استرس.! نبود او شدن داریب از یخبردوباره  اما شد، شتریبما 

 یباال را خود عجله با پدرم روحی، خانواده را در خود فرو برد! فشار

 به پدرم چشم تا زد، کنار یکم را سرش یرو لحاف رساند، او سر

آمد، بنظر می که یطور د،یپر رخسارش از رنگ افتاد، او صورت

 بیغر یبهت و ترسباشد.!  شده جدا بدنش ازبه یکباره  او روح

 خودش غرق کرد! در را پدرم

به لمس کردن  دستش با ومادر با عجله خود را کنار انها رسانید 

 به را گوشش دفعه نیچند ادامهزن پرداخت. پدر نیز در  صورت

 ای و احساس کند، را شیهانفس شاید گرمی تا برد او دهانسمت 

 نود،بش را او قلب ضربان یصدا تا کرد كینزد او نهیس به را سرش

به مادرم  یفراوان غم با و کردیم بلند را سرش وسانهیمأ بار هر اما

 کلماتی باهای بسیار در نهایت و بعد از تالش .شدیم رهیخ ماو 

 هک دیایم بنظر و او مرده است!! بزرگ یخدا: گفت دهیبر ده،یبر

 .!ندارد بدن در یجان که است سال صدها

 یب و دیکش قیعم یآه بزرگ مادر نجا،یا به داستان دنیرس با

 یسخت به حالشداد و  هیتک وارید به پشت از را سرش اریاخت

 .شد دگرگون

شود، با اینکه دستان  مساعد حالش تا دیکش طول یاقهیدق چند

 منصرف داستان ادامهروایت کردن  از اما. دیلرزیمو صدای ننه 

 :گفت و نشد

 اشك ناخودآگاه. دیرس خود تینها به ما کوچك خانواده در وحشت

 نیزتریعز از یزیعز ایگو. گشت یجار ما تك تك چشم از

 .باشیم داده دست از را کسانمان

 اشسرگذشت و تیهو از ما یبرا توانستینم گریدو  بود مرده او

 .بزند یحرف

 ما هرگز .شد یراز و ماند مهر به سر تشیحکا و زن نیا داستان

 غذا و شام از یسراغ یکس گرید است. آمده کجا از او میفهمینم

 .نگرفت

 حاکم مطلق خانه ما شد. و ماتمی عمیق آه و اشك یساعت چند

 راه دنبال به فرو رفته و فکر در سخت هم پدرم 

حادثه غریب این شب عجیب  ای برایچاره

 گشت.می

: فتگ و برگشت مادرم طرف به یلحظات از بعد

 را زن نیا دهیچیپ و بیعج تیحکا مرگ

 بخت نیا خون دارد احتمال وکرد،  تردهیچیپ

بعد از  و رد،یبگ را ما یهابچه و ما دامن برگشته

 !ام،گرفته یمیتصم منمکثی طوالنی گفت: 

 یوتسک و سخت یوحشت .گذاشت انیم در ما با را مشیتصم یوقت

 ،ییتنها غربت، شب .دش حاکم خانواده و خانه تمام بر مرگبارتر

 .بود شدنش کامل حال در مرگ و سرما

 ! درست همین کلمه را شنیده بودم.بله دفن کردن! 

 شب!؟ نیا در هم آن !میکنیم دفن را او با خودم گفتم

اما پدر تصمیمش قطعی بود و حتی جای دفنش را نیز انتخاب 

 کرده بود.

 او خود زا یشناخت نه که میشد یکس یخاکسپار آماده ما پس

 .!یاطالع نیکوچکتر اشخانواده و نسب و اصل از نه و میداشت

به دلیل شرایط خاص جغرافیایی  ما مناطق ییروستا یهاخانه

 ریزنگهداری آنها  محلها از سرما برای حفظ دام که است یابگونه

های سازه نیا به ما که شود،می کنده نیزم ریز در و ساختمان

 یرو بر ساختمان و یاصل امارت و. مییگویم «زاغه» تونل مانند

 نیا عمق. است شده بناها زاغه نیا یرو باً یتقر و نیزم سطح

 .است نیزم سطح ریز متر پانزده یال ده تا یگاهها تونل

 و کرده انتخاب را هازاغه یهااتاقك از یکپدر به همراه برادرم ی

 .شدند زمین برای دفن جنازه حفر مشغول

 .دیکش طول یساعت چند رقب نیا کندن

 مامان اشك. بودیم نشسته جسدش کنار امدهید داغ مادر من هم با

 شهیهم ما یهامهمان گاهیجا ،کردمیم فکر خود با. بود دهیبر را

 به ما کوچك خانواده در وحشت

 ناخودآگاه. دیرس خود تینها

 یجار ما تك تك چشم از اشك

 نیزتریعز از یزیعز ایگو. گشت

 .باشیم داده دست از را کسانمان
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 مهمان نیا اما. است بوده خانواده و ما سر تاج و اتاق صدر در

 ما خانه در ییجا نیچن که تنهاست و بدشانس و بیغر چقدر

 .شودیم او بینص

 حرو و بودند پوشانده را شیرو نکهیا با ،کردمیم نگاه اشجنازه به

 یحت و راز و رمز از پر من چشمدر  باز اما! بود مرده و نداشت

 و عروس و آمدند، دیرس آخر به برادرم که و پدر کار! .بود ییبایز

 یلباسها همان و وراالتیز تمام با را ما قصه شاهزاده و مهمان

 دست به گونه همان و بردند خود با ادیز و کم یاذره بدون تنش،

 سپردند. خاک

 شد گرمش ایآ دانمینم گرید .!دیخواب ما بیغر و ناخوانده مهمان

 ییهایسخت ورازش  بتوانداو  که شودیم دایپ یکس ایآ و ؟.!نه ای

 ؟!نه ای بگذارد انیم در او با را رفته او بر که

 یادیز بغض و تیجد با و کرد ما همه به رو کار، اتمام از بعد پدرم

 تیشخص همانند داستان نیا: گفت بود، شیصدا و نهیس در که

! ،سپرده شود خاک به دیبا زاغه نیهم در امشب، نیهم ش،یاصل

 .نکند بازگو یکس یبرا را آن شما از چکدامیه هرگز و

 .!شد زین همچنان و

 یکس نه هاسال آن تمام در گذشت، واقعه نیا از یادیز یسالها

 جستجو او از یآدرس و ینشان یکس هرگز نه و آمد او دنبال به

 .نکرد یصحبت اتفاق نیا از یکس با هرگز هم ما خانواده. کرد

 اتاقك کوچك آن درِ پدرم که بود نگذشته او دفن از یروز چند

 دارد امکان آن هر و کرده زشیر اشسقف نکهیا بهانه به را زاغه

 ،رودیم آنجا هادام به یدگیرس یبرا که یکس ای و هادام سر بر

  آمدیم بنظر که یطور .بست محکم گل کاه و سنگ با !شود، آور

 

 

 

 

 

 

 .!است نبوده آنجا در یازاغه هرگز

 او مورد در ما از یکس هرگز بعد به اتفاق آن از است درست 

 همه. هست هاذهن در شهیهم ادشی بود معلوم اما. نکرد صحبت

 بعد به خیتار آن از مادرم و پدر. میخواندیم دعا شیبرا دل رد ما

 هرفت قبرستان به جمعه هر. باشند داده دست از را یزیعز ،ییگو

 اطیح در را یساعات بعد،. کردندیم ازین و نذر او یبرا آنجا در و

 .زدندیم پرسه سرگردانها خانه و روبروی زاغه

 .نشد خارج ذهنم از او یالحظه عمرم تمام در من

 ای و ردیبگ یسراغ او از یکس یروزکه  ه و دارمداشت دیام شهیهم

 .وندش آگاه او سرنوشت از بودند راهش به چشم که دارد یکسان اگر

 .نباشم او ونیمد خواهمیم ست،ین ایدن به عمرم گرید مناما 

 الشدنب بهکه کسان او  یروز تابا شما در میان گذاشتم،  را راز نیا

 .دیکن آگاه سرنوشتش از را آنها شما آمدند،

 .باشد زانشیعز براه چشم او هم و شاید

یم احساس خانه نیا ۀنقط نقطه، در را او حضور شهیهم من 

آمده که باالی ایوان و روبروی درب  خوابم به هم یبار چند. کردم

 و شادتر هایمخواب در کند.حیات نشسته است و به درب نگاه می

 زین او و ،کردمیم نگاهش فقط هم بار هر بود، تشیواقع از باتریز

 .!کردیم نگاه من به

 داستانش و او به اریبس که. کردم انتخاب او یبرا ینام ذهنم در

 المیخ در او با نام نیهم باو . دمینام «هازاغه عروس» را او.! آمدیم

 .کردمیم صحبت

 انیم در وا با و ساختمیم یداستان سرگذشتش و او یبرا بار هر و

 ■ !.گذاشتمیم
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 «پانی و پِنی»قصه  

 «مریم قمی بزرگی»نویسنده  

کوچولو و حلزونِ مهربان در بیرون از کلبه ، سنجابآقاخرگوشهتیغی، روزی از روزهای بهاری، پانی و پِنی به همراهِ خانم جوجه

حال پرواز بودم که چشمم  در»ی از راه رسید و با ترس و نگرانی گفت: قرمزخال دوزکِکفشان اگهمشغولِ خوردنِ آش سبزیجات بودند، که ن

به پرستویی خورد که در پشتِ کلبه به روی زمین افتاده است، نزدیکش شدم، زنده بود و گفت پرندۀ بزرگی به او حمله کرده است؛ اما 

 «توانست از جایش بلند شود.نمی

 ه افتادند.پانی و پِنی و دوستانش به دنباِل کفشدوزک را

 سماننوقتی چشمشان به پرستو افتاد خیلی ناراحت شدند؛ پانی، پرستو را بغل کرد و به کلبه آورد، مادرِ پانی و پِنی، بالِ زخمیِ پرستو را پا

 کرد و پس از چند روز پرستو توانست پرواز کند.

کردید، االن زنده نبودم، خیلی خوشحالم که به من کمك نمی اگر »دوزک خیلی تشکر کرد و گفت: پرستو از پانی و پِنی و مادرشان و کفش

 ■ «دوستانِ خوب و مهربانی پیدا کردم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 «پرش»داستان 

 «هادی عزیزی»نویسنده  
 

خواست خودش را از باره تمام کند میخواست همه چیز را یکمی

 شر آن همه ترس خالص کند.

 اما، تمام ی شک داشت،رفت هنوز کموقتی آسانسور برج باال می

اش را با پس زمینه ترسی که همیشه همراهش بود در کودکی

 تصویری به بزرگی سی و شش سال عمرش دید.

 ترین تابر فراز برج میالد ایستاده بود، تهران را از شمالی

 

 

 

دوش اننگاشت مصور خاطرات ترس عیوقا آن …ترین نقطهجنوبی 

 از نظر گذراند. را

 چیز را تمام کند چشمانش را بست و پرید. خواست همهمی

هایش همراهش حاال که در بین زمین و آسمان بود دیگر ترس

ود که به ب نبود و تنها اتصالش با گذشته طناب بانجی جامپینگی

 ■ پایش بسته شده بود.
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 «به دنبال رهایی» داستان 

 «عشرت کتیرایی»نویسنده  
 

 «شط دنبالت گشتوم ۀهمپسر.  ییتو کجا پ»

 «... دل و دماغ نداروم داوودها»

آرام کنار بهمن نشست و  «غرق شده؟! اتیکشتچه؟!  یس پ»

نظرش را جلب کرد.  دیسف یکشت كیخط نگاهش را دنبال کرد. 

 .دیرقصیوسط آب لنگر انداخته بود و همراه با موج، تانگو م

زد.  به آن یمرا به لب برد. پك محک اشسوختهمین گاریس بهمن، 

 ا،یبه ته در رهیدودش را به هوا فرستاد. خ توانستیتا آنجا که م

. داشتیو چشم از افق برنم کردینگاه م به آن دور دستها

اش گذاشت. استخوان تا شده یزانوها یرا رو شیساعدها

 و نیزم نیب شیدستها اخم شدند ت یزانوها کم یرو شیهاآرنج

دستش را  دلشان را حفظ کنند.نقطه تعا كی یآسمان فقط رو

به  شیهاانگشت یاز البال گاریرها کرد تا دود س زانیشل و ول، آو

 .باال بخزد و برود که برود

 «.خراب شده نبود یتواپول داشتوم، االن جام  اگه... یه»

وا حل ج؟یاو سر خل یبر یخایم یعنی»رد نگاهش را گرفت.  داوود 

 «!کنن؟یم راتیخ

 «!داوود»

 «!ها؟»

مونه ببره اونور  یآشنا ندار هیتو کس گومیم»

 «!آب؟

 «!کدوم پول؟ با»

 کنومی. پام برسه اونجو، کار مکنومیم جورش»

 «.دومیمقرضش 

 ،فرستنیصلوات به روح مرده نم یمجان نجویعامو. ا هاخوشه دلت»

 «باشه ریخ یدیببرنت؟! خواب د یچیه یب یخایاونوخ م

اش پاک کرد. چقدر شداشهد ۀگوشرا با  شیشانیعرق پ بهمن

همه درس به  ی. اکنومیم دایراهش پ خودوم»چرک شده بود. 

 ۀدمانبلند شد. با پا ته  «.کنومیشو م هی. عالف روزاومدیکاروم ن

ساحل له کرد. لنگان  یشن و ماسه و سنگها یرا البال گارشیس

 .به راه افتاد

دور داغ ساحل لم داده بود به  یشنها یهمانجور که رو داوود

. ها برداشتماسه یاز البال یشدن او نگاه کرد. سنگ کوچك و پهن

ساحل داد.  یرو ۀلی میاش جا داد. نانگشت شست و سبابه نیب

به سمت آب نشانه گرفت. هر قدر  نیبا زم یمواز یدستش را افق

 یوركیتوانش  ۀهمرا با  گدستش جمع کرد. سن یزور داشت تو

 و دوباره  خوردیمآب  یرو شیپرتاب کرد. سنگ از پهنا

 

دو، سه...  ك،یشمرد.  یکی یکیرا  شیها. پرشداشتیبرم زیخ

  آب رفت. ریپانزده، شانزده... باالخره سنگ مغلوب موج شد و به ز

. همان خط رفتیمآب  ریسنگ او دورتر از همه به ز شهیهم

 سیها پرچم انگلدنبال کرد. در آن دوردست گاهشپرتاب را با ن

. بلند شد. دیرقصیموسط آب در باد همچنان  یل کشتدک یباال

با دو خودش را به بهمن رساند. در سکوت دوش به دوش او به راه 

 .رفتیم شیبا هم هماهنگ پ یبه سخت شانیادامه داد. پاها

 یمیکهنه و قد یقیقا ی. دستش را رودیچیسمت اسکله پ بهمن

 «؟یاهیپا»دار گذاشت. گفت: اما جان

در  یدر دست و سوال یعجب نگاهش کرد. با چرخشبا ت داوود

 «!م؟یچه کن که»: دینگاهش پرس

. آمارش داروم. فردا یخودومه برسونوم تو او کشت یبا ا خوامیم»

 «مو یسمت آرزوها رهیم

 «.تو آب کننیهمونجو پرتت م رنتیگینشو بهمن، م خر»

 «.ومرسینم ای رسومیم ای. شومیمآزاد  ینکبت یازنده یاَ ا عوضش»

 جهینتیرا چطور ب شیآمد که عمر و جوان ادشی

فوق  یدرس گذاشته بود. تا آخرها یرو

 و نیرا با کار پاره وقت و رو زدن به ا سانسشیل

آخرش رسانده بود. اما فقط به  یدمهاآن به دم

خودش،  یاعتراض کوچك آنهم نه برا كیخاطر 

شده بود برگه  مالیکه پا یعدالت یکه برا

 ادیفر گریبغلش تا د ریزده بودند زاخراجش را 

 .بلند نکند نندینشیم زهایآنان که پشت آن م یرا برا شیدادخواه

 یرو ییبزرگ کرد. گو دیسف یبه آن کشت یحسرت نگاه با

 اصالً». دیرقصیو م کردیم یدلبر شیآزادانه برا جیخل یهاموج

ون کارش یشکیو ه رنیبگ رادیا یتو اروپا آدما حق دارن از هر چ

 رفتشیکه پ هینجوری. همرنیگیم لشونینداره. تازه چقدر هم تحو

ه مگ اصالً. ستین یرطش یآزاد اونجو». دیکش یآه «خب. کننیم

و اونج م؟یمث اونا باش دیچرا نبا ؟یاز زندگ میخوایم یادیز یما چ

. برا زنهیدو نمسگ شیدنبال حق و حقوق اول یچکیه

. حرفاشونو گوش رسنیمشهرونداشون ارزش قائلن. به آدماشون 

دانشگاش  ،یاز اونورم، دکتراش مجان .رسنی. به درداشون مکننیم

. کار هم ی. از خونه گرفته تا هر چدنیآدم م هب ی. همه چیمجان

د. ش ی. نه آب مجانمیدیفقط باد هوا شن نجویکه فت و فراوون. ع

 یآخرش را کم ۀجمل «خودش داره. یجا هینه برق. نفت که د

ک انداخت. با نو نیی. سرش را به پادیکش ینجوا کرد. آهتر آهسته

 یهمانجور که رو اوودد

داغ ساحل لم داده بود به  یشنها

دور شدن او نگاه کرد. سنگ 

ها ماسه یاز البال یکوچك و پهن

 برداشت.
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را  آب ریز یهاشن ش،یآب یابر ییدمپا یآمده از ال رونیانگشت ب

 .تا موج دوباره پرش کند ماندیمو بعد منتظر  کردیمگود 

 یما. امروز کل شیپ ایب شب»اش گذاشت. شانه یرو یدست داوود

یم یالبافیخ ینیشی. صب تا شب فقط ممیکرد دیصبور ص یماه

بهمن را اما هنوز  یو رفت. صدا دیراهش را کش یالیخیب با« یکن

 :دیشنیم

لب مرز نگرفته بودنوم و پامه نشونه نگرفته بودن، االن نشونت  اگه»

خت به تا تونستومیم ایتا اونور دن یسالم چطور یبا پاها دادومیم

 «بروم

ر پشت سرش سرش را برگرداند دستش را د نکهیبدون ا داوود

 یبلندتر از قبل سمت کپرها ییاش کرد و با قدمهاهوا هواله یرو

رفت که دود تنور کنار آن از پخت نان تازه خبر  یاهرنگیشندره س

 .دادیم

 قی. رد قادیخودش کش یرا رو ایکم لحاف درآفتاب کم یسرخ 

 که آب  آمدیم ییپارو ی. فقط صداشدیمآب رفته رفته محو  یرو

 

 

. شکافتیمرا آرام آرام  ایکه در یقیو نوک قا زدیم را چنگ

خط  ی. فقط گهگداردیرا در خود بلع زیکم همه چکم یکیتار

 .دادیمانعکاس  یاماز موج نور مهتاب را با کش و قوس آر یبراق

کباب شده و نان تازه کار  ی. ماهدیرس شهیزودتر از هم صبح

خواب زودتر به  دشویم ریشکم آدم س یخودش را کرده بود. وقت

 یورود ۀلبرا باز کرد.  شیچشمها ی. داوود الدیآیسراغ آدم م

 یندیخوشا یزد. نور آفتاب ملس بود. گرما یرا کنار چادراهیس

کرد. به طلوع  شی. دستش را حائل چشمهاختیر شیبازوها یرو

د بلند ش شیزانوها ینبود. رو یاز کشت یشد. خبر رهیخ دیخورش

بود. تنها  یخال یخال جیاز چادر کشاند. خل نرویو خودش را به ب

آن دورتر،  .دیچرخیمآب دور خودش  یآواره، رها بر رو قیقا كی

یمساحل  ۀلبکه با موجها به  دیرا د یآب یابر ییدمپا یتا كی

گرفت. با  یلی. دلش خگشتیو دوباره به درون آب برم خورد

ه . مسئلندینرس ای دنینرفتن، رس ای تنرف»خودش زمزمه کرد: 

 ■ «است... نیا
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 «هانهنگ» داستان  

 «والنوریانذفرشاد »نویسنده  
 

خالی شود. این شعار انجمن ماست. کار ما  هانهنگشهر نباید از 

به دریا  هاآن ۀدوباراز کنار ساحل و فرستادن  هانهنگ جان نجات

نیست. کار ما نشان دادن راه ساحل به نهنگ هاییست که از شنا 

. اندگشتهسیر و دچار اندوهی غیرقابل تحمل  ،در دریای کثیف

 مدوست دارند تا مراس ی انجمناعضا اکثربرای همین هم 

کسانی انجام گیرد  جمعسکوت در  بارهاییشان در کنار ساحل 

 دارند تااز زندگی پرآشوب را  هاآنخستگی که توان درک و فهم 

اری بیهودگی کشاید  نیستی یااز  احتمالیشان بر ترس این گونه

آن چه که در آخرین  فائق آیند. دیگران به آن ایمان دارند که

، چیزی شبیه به اجرای مراسم اعدام دهدیمهر ماه روی  ۀدوشنب

یا تیرباران است با این تفاوت که قربانی یا همان نهنگ آزاد، )نامی 

 ( بر طناب یا تفنگگرددیمقرعه کشی هر ماه اعطا  ۀدیبرگزکه به 

مراسم رهایی )خودکشی( بوسه می زند یا سنگ سنگین قواصی 

تا با تسلی خاطر به عمق دریا  ردیگیمرا چون عشقه در آغوش 

فرو رود. البته مصرف روانگردان و نوشیدنی قبل از اجرای این 

را نیز نباید  شودیمآزاد  یهانهنگمراسم که سبب آرامش 

 فراموش کرد.

ها کاری که در زندگی ارزش تالش و تن باور دارند که هانهنگ 

در انجمن بهترین و  شانعضویت ست وخودکشی شتهکوشش دا

نهنگ شدن کار  .انددادهانجام  تا کنونکاریست که  نیتردرست

زیاد داوطلبان و شرایط سخت جایگزینی  دآسانی نیست. تعدا

 داوطلبان نرسد. هر عضو ۀهمکه به راحتی نوبت به  شودیمباعث 

باید  رسدیمآزادی و اجرای مراسم  ۀمرحلس که به خوش شان

نی داوطلبیدراز و طویل از لیست  جایگزینی راقبل از خالص شدن 

 ،دهستن عضویت که هنوز در تنهایی خودکشی نکرده و در انتظار

 هانهنگجمعیت  به یاخدشهمراسم بی آن که د تا نانتخاب ک

 .وارد آورد برگزار شود

ت در انجمن سرانجام قرعه به نام من افتاد بعد از بیست ماه عضوی

 و ها دو هفته فرصت داشتم تا جایگزین خود را انتخاب کنمنت و

افراد داوطلب نیز برخوردار بودم.  ۀپروندالبته از حق دسترسی به 

ز ا یاخالصه لیلهمراه با د شاناسم داوطلبان با عکس پرسنلی

را به  هاپرونده ثبت شده بود. شانیهاپروندهدر  رهایی میل به

 که متوجه انجمن بردم و پشت میزی بزرگ نشستم ۀخانکتاب 

حضور دو نفر از اعضای انجمن در مقابلم شدم. به خاطر اقبالم مرا 

 "فت: گتبریك دیدند. یکیشان که قد بلندتری داشت،  ۀستیشا

خودت رو زیاد خسته نکن. از بین اون پیرپاتاال یکی رو انتخاب 

انجمن رو  ۀچهرنه اینجوری "گفت:  ترکوتاهد مر "کن و خالص.

کی ی .بسوزه پاتاالممکنه نوبت ما به خاطر اون پیر یکنیمخراب 

انتخاب کن. از همونا که ممکنه وسط کار  رو از اون خوشگال

یماین جوری یه کم هم  .همه چیزپشیمون بشن و گند بزنن به 

 کامالً نشایهاحرففقط نگاهشان کردم چون  ". مگه نه؟میخند

 برایم بی اهمیت بود.

کار را  هایبعض. گفتیم راستباید انصاف داشت زیرا مرد کوتاه 

به همه چیز. گویا گند زدن و  زدندیمو گند  کردندیمخراب 

تنها با  هانهنگپشیمانی برای انجمن قابل تحمل نبود چون 

نخستین ابتدا  یهانهنگاز انجمن جدا شوند.  توانندیممرگشان 

رتمند قد ۀزیانگاکن خشکی بوده و شاید اولین بار به خاطر یك س

جزء اولین  هانهنگبود که دل به دریا زده و وارد آب شدند. پس 

موجوداتی بودند که تغییری بزرگ و نگاهی نو را در سبك زندگی 

یا مرگ خود تبیین کردند. تغییری که باعث شد به خاطر غذا تن 

فس به سطح آب بیایند. برای ما آن به آب بدهند و تنها برای تن

نیرومند که باعث شده این چنین استوار در  ۀکِشندانگیزه، آن 

 یاچارهصف رهایی بمانیم مرگ است که چون غذا و نفس از آن 

نداریم. این مرگ است که حائز احترام است و زندگی چیزی جز 

پوچی و کثافت نیست. این مرگ است که مجهول و شگفت انگیز 

بنابر این تغییر مسیر و گمراهی از مرگ توهین به آرمان و است 

تالش تمام اعضاییست که مرگ را در آغوش کشیده و یا چون 

 .کشندیمبخت مشتاقانه انتظارش را  ۀحجلنوعروسان در 

 ییهارزنیپرا یکی یکی بررسی کردم. پیرمردهای شاشو،  هاپرونده

انی که برای مرگ و جوان اندشدهعاصی  شانیهابچهکه از دست 

بیان کرده بودند را از  دالیلی چون ترک شدن، تنهایی و نفرت را

؟ جواب من اندنمردهنظر گذراندم. آیا این افراد همگی از قبل 

مثبت است. ما وقتی می می ریم که دیگر کسی ما را در یاد 

هم از او یاد نکند.  یازندهکه هیچ  یامردهنداشته باشد. بدبخت 

را به یاد متوفی  هازندهز محاسن مرگ این است که چون یکی ا

اندکی احترام توام با دلتنگی در دل  احتماالًخواهد انداخت و 

یمتنها کسی این دلیل ساده را  اگر. گذاردیمبر جای  بازماندگان

، من بی هیچ چون و ردیمیمکه برای یاد آوری بودنش  نوشت

اهد برای دیده شدن . این که کسی بخوکردمیمچرایی انتخابش 

و در خاطر کسی ماندن بمیرد برایم بیشتر از مرگ برای فرار از 

یمبیماری و تنهایی قابل ستایش بود، زیرا اینگونه فرد داوطلب 

ن ممرگ را به زندگی و زندگی را به مرگ پیوند دهد. دلیل  تواند
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چون  کردمیمنبود. من مرگ را ستایش  ااینهشامل هیچ کدام از 

س توان تمسخرش را نداشت. همین برایم کافی بود. در حالی هیچ ک

که بارها در دلم به زندگی ریشخند زده بودم حداقلش این بود که 

 مرگ قابل تمسخر نبود.

در دالیل خودکشی با دیگرانی  شانیهاتفاوتفرق تمام داوطلبان با 

 هانآکه اسمشان در لیست رهایی نیست درک همین نکته است که 

با مرگشان این  خواهدیمدلشان  و اندآگاهدر زندگیشان  از مرگ

یمآگاهی را به دیگری انتقال دهند. خودکشی این جا ارزش پیدا 

مثل یك بیماری در جامعه مسری شود و مثل  تواندیمچون  کند

زشت روزمرگی را  ۀچهرروشنایی از دل تاریك جامعه بیرون زده و 

پرشور چین را که دالیل  یهایخودکشعریان سازد. تاریخ هرگز 

یمسیاسی داشت فراموش نخواهد کرد یا خودکشی سربازی که 

اسیر دست دشمن نشود. متاسفانه این سربازها فرصت این را  خواهد

ندارند تا در انجمن ما ثبت نام کنند. هر داوطلب برای مرگ دلیل 

خودش را دارد. باز هم به بررسی ادامه دادم و از میان داوطلبین 

و ترحم برانگیزترینشان بودم و دالیلشان را بررسی  نیترچارهیبنبال د

و از میانشان چند اسم در دفترم یاد داشت کردم تا این که نگاهم به 

اسمی افتاد که باعث لرزیدن بدنم شد. دختری که اولین بوسه را بر 

لبانم کاشته بود در لیست انتظار بود. اولین تجربه از هر اتفاقی غریب 

ت. اولین قدم، اولین روز مدرسه، اولین روز بلوغ، اولین عشق، اس

که بر ضمیر  اندیماندگارتجارب غریب و  ۀمجموعاولین بوسه همگی 

با این که ممکن  هانیاول. این گردندینمانسان حك شده و فراموش 

، هانیدومنباشند ولی ماندگارترین اتفاق در میان  هانیبرتراست 

ستند. شاید صفات نا آشنایی و مبهم بودن است که و ... ه هانیسوم

و این راز  گرددیم هاانساندر ذهن ما  هانیاولباعث ثبت دائمی آن 

 زنده ماندنشان در پستوهای پرپیچ و خم ذهن ماست.

که روزگاری در آپارتمانی متوسط واقع  یاقهوهآن دختر با موهای  

فلور  کردیمزندگی  در خیابان سوم همراه ناپدری و مادر الکلیش

بود. به عکسش خیره شدم. حال عجیبی داشتم. در دلم هنوز  استون

ی ب هاسالچیزی شبیه به هیجان زنده بود. در فکرم شادمانی بعد از 

گزگز کرد.  میهالبحسی متولد شد و به یاد آن اولین بوسه نوک 

برای همین سیگاری روشن کردم و در دلم هوس یك گیالس 

بیشتر در موردش بدانم. این  خواستیمخ کردم. دلم نوشیدنی سر

از آن سر  توانستمیمتنها چیزی بود که  کندیمکه کجا زندگی 

مثل این که چند بار ازدواج کرده؟ آیا بچه  ییهاسؤالدربیاورم ولی 

دارد یا نه؟ یا وقتی که به خاطر چیزی شبیه به خیانت یا بی احتیاطی 

 ااینهچه کاری مشغول شد؟ هیچ کدام از مرا ترک کرد کجا رفت و به 

از  اینهانبود. پرونده به نحوی ناقص بود. باید بیشتر از  اشپروندهدر 

سختگیری الزم در تشکیل پرونده  احتماالً، شدیم سؤالداوطلب 

انجام نشده بود. فلور استون علت نیاز مبرمش به خودکشی را 

فن چیز دیگری در تل ۀشمارسرگرمی اعالم کرده و جز یك آدرس و 

قسمت اطالعات ثبت نشده بود. همین مرا بیشتر به جست و جو 

 انداخت.

حس کنجکاویم سر از قبر بیرون کشیده بود و دلم خواست قبل از  

رهاییم حداقل یك بار دیگر او را ببینم. از کتاب خانه بیرون زدم و 

کلك  خواهدیمشروع کردم به راه رفتن در خیابان. به این خاطر که 

شدم، گویی که خبر مرگ فرد عزیزی را به من  متأثرخودش را بکند 

او را به  توانستمیمداده باشند. از طرفی هم این من بودم که 

 میاهخواستهکنم. هوس نوشیدنی سرآمد تمام  تركینزد اشخواسته

بود. نزدیك آدرس محل سکونت فلور استون یك بار معرکه قرار 

تش باال بود ولی ارزش امتحان کردن را داشت که کمی قیمت خدما

پیاده بعد از یك یا دو ساعت به آن جا برسم. در  توانستمیمداشت. 

راه به شماره تلفن فلور استون زنگ زدم. وقتی صدای بوق را شنیدم 

را کند کرد. انگار نگران شدم. بعد از  میهاقدمبدنم منقبض شد و 

گرانی برای کسی که زمانی باز هم این حس به سراغم آمد. ن هامدت

من از خاک  یهاشهیردوستش داشتم. به این فکر کردم که آیا 

 ؟اندنشدهزندگی قطع 

که جواب ندهد تا  خواستمیمچند بار صدای بوق را شنیدم. در دلم  

که جواب داد.  کردمیماین حس کزایی به پایان رسد. داشتم قطع 

من نهنگ آزادم. از طرف " "بله. شما؟" "سالم خانم استون؟" "الو."

بله متوجه شدم. نوبت همکاری من " "تماس گرفتم. هانهنگانجمن 

د بیام بای" "نمی شه دقیق گفت. باید ببینمتون." "با شما رسیده؟

نه الزم نیست امروز می تونید ساعت هفت در بار ساندرز " "انجمن؟

 نهنگ" "خیلی بهم نزدیکه. راستی شما اسمتون چیه؟" "باشید؟

ون من پیدات" "توی بار به اون بزرگی چطور تشخصیتون بدم؟" "آزاد

گوشی را قطع کردم. مالمه تمام شد. صدایش دلم را لرزاند.  ".کنمیم

 خیلی عجیب بود. کمی گذشت تا دوباره توانستم نفس راحتی بکشم.

از بار سر یك میز  یاگوشهچیزی به ساعت هفت نمانده بود. من در 

ضاع را تحت نظر داشتم. در تمام این مدت تشویش نشسته بودم و او

. این که فلور هم در زندگی به جایی رسیده که من کردینمرهایم 

او  توانستمیمدر آن قرار دارم برایم دلگرم کننده بود. به خاطر اینکه 

باز پس  توانستمیمرا جایگزین خود کنم پس برتریم را نسبت به او 

به دستیمان فکر کردم ولی نفهمیدم بستانم. حس خوشایندی بود. 

چرا و به چه حسابی یا در اثر چه عکس العملی مخفیانه بابهترین 

دوستش روی هم ریخته و به رابطه گند زدم. آن موقع فلور دست 

ا دوستی را بر ۀرشتباال را داشت و با متهم کردن من به بی اخالقی 

خطاکار من شد آزاردهنده از روح  یاخاطرههمیشه پاره کرد و این 

حال که همه چیز شامل  از آن فرار کنم. کردمیمکه همواره سعی 

گذر زمان شده، دیگر نه من آن پسر خیانت کارم و نه فلور همان 

دختر حساس گذشته. دستم را باال بردم تا بارمن برایم آب جوی 

. گاها وقتی که سرم حسابی داغ شناختیممخصوص ببرد. بارمن مرا 

 انعام خوبی به بارمن ها و کندیمو دل بازیم گل دست  شودیم
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 برای همین در خاطرش مانده بودم. احتماالً دهمیم 

میز من رو به روی درب وردی بود. بارمن برایم خوش خدمتی کرد 

دخترش را فرستاد تا سفارشم را تحویل و  ۀدهندو بهترین سرویس 

ند تنها چند لبخ کمی باهام الس بزند اما این برایم جذابیتی نداشت

سرد تحویل دخترک دادم. لیوان را سر کشیدم و نگاهم را از دختر 

نوشیدنی در دهانم باقی مانده بود. سرگیجه نداشتم و  ۀمزدزدیدم. 

باز هم به نوشیدن ادمه دهم. سیگاری روشن  توانستمیماین یعنی 

کرده و کشیدم. دخترک بادلسردی رفت و تنهایم گذاشت. چند 

 ۀخندخل شدند و سر میز بزرگ گردی نشستند. صدای مشتری دا

زنی در سالن به هوا خاست. بوی الکل و سیگار مشامم را پر کرده بود 

که فلور استون را  شدیمو حس خوشایندی داشتم. سرم داشت گرم 

ورودی را باز کرد. دامن سیاه و پیراهن سفیدی  یاشهیشدرب   دیدم.

ینموهایش را دیگر با وسواس بر تن داشت. صورتش خسته بود. م

بزرگی به شکل دایره بر صورت  یاقهوه. عینك کائوچویی بست

داشت. بدون این که هیچ اثری از ناآشنایی با محیط داشته باشد وارد 

شباهتش را  یتوانستیم یشدیمدر فرم صورتش تیز  خوب اگرشد. 

 به دقت غیرضروری در یاعالقهبا قورباغه تشخصی دهی ولی من 

فلور استون نداشتم و همچنان همان  ۀگذاشتمورد ظاهر پا به سن 

به این جا سر زده.  قبالً. معلوم بود که دمیدیمدختر مو خرمایی را 

. نگاهش کردم. قلبم پرکار شد، کردیمنگاه  هایمشتر ۀچهرداشت به 

طوری که بیقرار شدم. بی اختیار لبخند زدم. نگاهش به من دوخته 

 "نهنگ آزاد؟"همان فلور استون بود. نزدیك آمد. شد. هنوز هم 

روی پیرهنتون عکس  کردمیمفکر "رو به رویم نشست.  "البته"

صورتم منقبض شد و  ".شناسمیمنهنگ باشه. راستی من شما رو 

معلوم بود که من هم خیلی پیر  "بایدم بشناسی."هیجان زده گفتم: 

 .امشدهو شکسته 

افتاد و زیرچشمی به شمایلم نگاه کردم.  بار اینۀیك لحظه نگاهم به 

 یالحظهمعنای گذر زمان در موهایی بود که از دست داده بودمشان. 

گذشت و فلور هم مرا شناخت. هنوز هم با هوش بود. دیدم که به 

آهان آره هه هه ". اندنشدهپیر  میهاچشمخیره شده. انگار  میهاچشم

ولی تو تکون نخوردی. " "یادم اومد. شناختمت. چقدر عوض شدی.

وقتی پروندت رو می خوندم و چشمم به عکست افتاد توی همون 

. شدینمنگاه اول شناختمت گفتم پسر این همون فلور استونه. باورم 

انتظار داشتم که هیجان  "بعد از بیست سال تو هنوز همون آدمی.

نوبت  تواندیمزده شود و از اینکه دوست قدیمیش را بازیافته و 

را جلو بیندازد سر از پا نشناسد ولی این گونه رفتار  اشیکشخود

پروندم رو دادن دست تو؟ "نکرد و همین باعث جا خوردن من شد 

آره پروندت رو خوندم من انتخاب شدم تا جایگزینم " "؟یاپروندهچه 

 "رو انتخاب کنم

 انتخاب شدم که خودم رو " "انتخاب شدی؟ یعنی چی؟"گیج شد 

انگار گذر زمان  "سر در نمیارم." "داوطلب دیگه آزاد کنم.همراه با یه 

باعث شده بود مثل سابق باهوش نباشد. مجبور شدم موضوع را 

جیغ کشید. آنقدر که نگاه همه  "خودم رو بکشم."بیان کنم.  ترساده

با نگاه حق به جانب  "شدی؟ وونهید چی؟"در بار به ما دوخته شد. 

ی کم "تو از کار انجمن خبر نداری؟ مگه"و طلبکارانه بهش گفتم: 

صدایم را باال برده بودم و او هم از پرخاش بی مورد کوتاه آمد سپس 

 حتماً خندیدم.  "؟دیدینممگه نهنگا رو نجات "با تعجب گفت: 

چطوری ثبت نام  اصالًتو "اشتباهی در کار بود. ازش پرسیدم 

و ثبت نام یکی از دوستام برای کارهای خیرخواهانه من ر" "کردی؟

کرده. من خودم اقدامی نکردم. شاید خواسته باهام شوخی کنه ولی 

 "من هنوز این قدر احمق نشدم که بخوام خودم رو بکشم.

تنها توانستم نگاهش کنم و از این که میل به خودکشی نداشت  

شدم. دستش را در کیفش برد و یك کارت بیرون کشید و رو  متأثر

 ۀشمارببین این "ان و دست پاچه بود. به روی من قرار داد. پریش

. از شناسمیممنه. الزم نیست خودت رو بکشی. من یه دکتر خوب 

اوناست که هر دیوونه ای رو درست می کنه. فقط کافیه بخوای که 

خواستی بهم زنگ بزن تا  اگهاز این کار احمقانه دست بکشی. 

ر م تو رو ددوست نداشتم بازه اصالًمتاسفم  واقعاًمعرفیت کنم. من 

هر حال  کافیه. ب واقعاًیك وضعیت رقت انگیز دیگه ببینم. فکر کنم 

یادش  "خوشالم که دوباره دیدمت. شوهرم منتظره. باید برم. خونه

را دارم و نیازی به دادن کارت نبود. حتی صبر  اششمارهرفته بود که 

 یاازهتنکرد تا با هم نوشیدنی بخوریم. بارمن برایم اسکاچ آورد. سیگار 

روشن کردم. تا شب همان سر همان میز در حالت منگ و تحقیر 

 ۀستیشاشده نشسته بودم. او کار من را رقت انگیز شناخته بود و مرا 

. کردیمگزگز  میهالبترحم دید. باز هم موقعیت برتر را بدست آورد. 

در دلم سوزش احساس کردم. وقت رفتن بود. فلور استو توانسته بود 

را به ریشخند بگیرد و با ترحم برایش نسخه بپیچد. کار خودکشی 

قدرت این را دارند که هر  هانیاولبزرگ ما احمقانه دیده شد. آن 

مزخرفی را به عنوان حقیقت در فکر ما فرو کنند. اولین عشث اولین 

این بود که آیا باید در مسیری گام  سؤالمعلم اولین رییس و ... حال 

 را در موقعیتی رقت انگیز قرار دهد؟برمی داشتم که باز م

فردای آن روز از بین پیرمردهای شاشو یکی را انتخاب و به انجمن 

کم نشود. دیگر به کاری که در  هانهنگمعرفی کردم. تا جمعیت 

 ۀخند. دیگر رهایی برایم ارزنده نبود. دمیورزینمپیش داشتم عشق 

ه هم زده بود ولی ب هانهنگتمسخرآمیز فلور حالم را حتی از تمام 

. من کردمیمباید به قولی که برای انتخاب جایگزین داده بودم عمل 

تا زهر زندگی را از بدنم دفع کند. تصور  کردمیمباید راه دیگری پیدا 

این قدر مورد تمسخر قرار گیرد باعث شد  تواندیماین که مرگ هم 

م دیگر ه هاآنتماس نگیرم. انگار  هانهنگکه دیگر هیچوقت با 

■ .بیخیالم شدند

. 
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 «هانگران»داستان  

 «ارژنگ رضا»نویسنده  
 مهسا: از فرشید خبر نداری؟ خبری ازش نیست؟

 !نویسهفرشاد: نه اون که همیشه تو خودشه! شاید داره یك رمان دیگه می

ره! باور کن پنج تا ناشر تا حاال کارش رو رد کردن! ولی مهسا: از رو هم نمی

 ره!و نمیبازم از ر

خواد پیش خودش کم نیاره! چسبیده به اون رمان چاپ چهارمش فرشاد: می

 تونه دوباره تکرارش کنه!که هیچ وقت هم نمی

 نگرانشم! واقعاًخوره! مهسا: شاید هم داره یك گهی می

 نکنه کاری بخواد دست خودش بده؟

 ها نیست!فرشاد: نه بابا! فرشید دیگه آدم اون سال

 بابا! نهنی و این حرفاس! منظورت خودز

مهسا: آخه یکبار دوبار که نبوده! یکبار رگ دستاش. یکبار دیگه قرص و بار 

 آخر هم سرنگ هوا!

زونه. ها میبابا! آخرین بار ازش نقد گرفتم روی کتاب یکی از بچهفرشاد: نه

 ولی حاال که گفتی خودم هم نگران شدم!

تره بزنگه ببینه، شاید باز یمهسا: آره یه زنگ بزن رضا که باهاش صمیم

 رفته باشه تو الکش!

 چند روز بعد

 مهسا: زنگ زدی به فرشید؟

نویسه. اسمش هم رضا: آره، خوب بود گفت داره یك مجموعه داستان می

 آد!چیز بود! چیز! حاال خوب یادم نمی

مهسا: حاال هروقت یادت اومد بگو! دپرس که نبود؟ زنگ زده بودم فرشاد، 

 یم دوتایی!نگرانش شد

 خواد بره فرانسه!بابا! فرشید میرضا: نه

اوضاع روحیش ردیفه! ولی حاال که گفتی البد چیزی بوده نه؟ خودش 

 چیزی گفته بود؟

 دونم! ولی حس کردیم خیلی تو خودشه!مهسا: حقیقتش نمی

 بد نیست ناغافل یه زنگی بزنی. گپ و گفتی، چیزی!

گیرن! مطبوعات هم تحویلش نمیکه این چند وقته ناشرها و  مخصوصاً

 شناسیش کهشاید دپ شده باشه! می

 زنم. مرسی مهسا جان!بهش زنگ می حتماًرضا: باشه! 

 یکی دو روز بعد

 فرشاد: زنگ زده بود بهش؟

 مهسا: آره گفت خیلی عصبی برخورد کرده!

 خواسته!گفته انگار ارث پدرش رو میمی

 ان از فضای هنری حذفش کنند!خوانگار بهش گفته همه باهاش لجن و می

 فرشاد: پس حالش خیلی بده!

 پس باید یك فکر اساسی براش بکنیم!

مهسا: به مرجان زنگ بزن تا باهاش یك کم خوش و بش کنه! به نظرت 

 فکر بدیه؟

 توی این مودها نیس! اصالًفرشاد: آره بابا! 

 خواد سر خودش بیاره؟مهسا: پس بذاریم هر بالیی می

 

 براش نگرانم! واقعاًمن 

کنم و بعد بهت زنگ فرشاد: راستش من هم نگرانم! نه من خودم بررسی می

 زنم.می

 خبرم نذار. منتظرم فرشادجانمهسا: قربانت، پس بی

 سه روز بعد

 نگرانش هستم یلیخ رضا: خبر جدیدی از فرشید داری؟

 فرشاد: آره بهتره یك روانپزشك براش پیدا کنیم!

 !رهینمر بابا! زیر با نهرضا: 

فرشاد: پس دس رو دس بذاریم تا دوباره کار دس خودش بده؟ مگه نگفتی 

 که نگرانشی؟

م مگه شرضا: نگران که هستم! ولی فرشید که با اون وقتاش فرق کرده. تازه

 بینی کرد؟میشه رفتار آدما رو پیش

عدش ب حتماًفرشاد: به هر حال باهاش بیشتر حرف بزن! سردربیار که چشه؟ 

 ن هم بگو. قربانتبه م

 دو روز بعد

دونی که رضا: باهاش صحبت کردم! خیلی با هم حرف زدیم اما خودت می

 جور آدمیه؟فرشید چه

 خواد پز بده که خیلی با بقیه فرق داره!مدام می

مون! هاگفتیم بهش خوراکی بخر برای دورهمیبهش می مثالًیادته اون وقتا 

 رید!خمی« کنار»و « آووکادو و بلوبری»یا آومد، می« میوه کاکتوس»با  مثالً

کنه فالن سونات هاش مدام وانمود میگم؟ یا موسیقیفهمی که چی میمی

ده! یك جور ژست الکی تو رفتاراش هست! قبول رو داره گوش می« باخ»

 داری؟

مون نگرانش هستم. باید یك فرشاد: این که هست! ولی به هر حال همه

 کاری بکنیم!

یلی باهاش حرف زدم، بهش گفتم برو باالی یك ساختمان بلند رضا: من خ

ان نگاه کن! ببین هرکدوم از و از اونجا آدما رو که هرکدوم مثل یك نقطه

 ماها با اون یکی هیچ فرقی نداره! مثال جالبی نزدم؟

 گفتی!فرشاد: خره! نباید این رو بهش می

 نکنه بره باالی یك آسمانخراش و کار دست خودش بده!

 به اینش فکر نکردم! نه بابا! اصالًرضا: 

 فردای آن روز

 مهسا: خبر رو خوندی توی روزنامه؟

فرشاد: آره از باالی پالسکو خودش رو انداخته چطور تونسته این کار رو 

 بکنه؟

 زند زیر گریه(مهسا: وایسا! االن رضا پشت خطه! )می

پائین االن رضا مهسا: فرشید بوده، فرشید خودش رو انداخته از پالسکو 

 گفت! اون خبر روزنامه درباره فرشید بوده.

 فرشاد: آره خیلی افسرده بود! گفتم نگرانی ما الکی نبود!

 خدا بیامرزدش!

 ■ کند!مهسا یکریز گریه می
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 «من یه کفتربازم»داستان  

 «مهناز پارسا»نویسنده  
 

؟ حاال که دیگر همه چیز گذشته.. کردمیمخوب من باید چکار 

که کجا بروم؟ دیروز تو  کنمیمچند روز است دارم به این فکر 

ان اگهخیابانِ حافظ نزدیک جگرکی خیام ایستاده بودم که ن

چشمم به عبدولی افتاد.. عبدولی با آن صورت سیاه سوخته، قد 

. یک بار دیدویماز سر خیابان تند تند  اشگندهبلند و هیکل 

بخورد، با این حال  آمدیمنزدیک بود به مردی که از پیاده رو 

تعادلش را حفظ کرد و لیچاری از مرد شنید و جوابی نداد. بعد از 

کنار کیوسک روزنامه فروشی گذشت. حاال مشت دست چپش را 

یک اسکناس  ۀگوشکه مچاله کرده بود و توی مشتش  دمیدیم

: تگف سبز صد هزاری بیرون بود. وقتی به کنار جگرکی رسید،

خوام. بعد به من نگاه کرد: کاکو، برات از بابات  چند سیخ جگر می

 اشیشانیپپیغوم دارم. به چشمهای ریزش نگاه کردم، نگاهم روی 

نشست که قطرات درشت عرق روی آن نشسته بود. مرد جگرکی 

را به سیخ کشید و مشغول باد زدن جگرها شد. حس کردم  جگرها

رق کرده ظهر تابستان من را خیس ع ۀسوزندکه گرمای داغ و 

صورتش را تمیز کرد.  یهاعرقاست. مرد جگرگی با دستمالی 

 گفتهعبدولی گفت: بابات پیغوم داده که برگردی خونه.. 

 منتظرتم...

ما بود. اولین بار روی بام  ۀخانسوم  ۀطبق ۀیهمسااسی کفتر باز 

خونه با اسی و کفترهایش آشنا شدم. آن روز مادر چادرش را پشت 

گذاشته بود، تل لباس چرکها  و طشتی تو حیاطسر گره زده بود 

را روی زمین ریخته بود، اول چند تکه لباس تو تشت انداخت و 

پودر سفید برف اضافه کرد و بعد تند تند چنگ زد، آب تشت کف 

تیره رنگی شده بود؛ مادر آب را توی چاه وسط حیاط خالی کرد 

ن نگو باز کرا توی تشت ریخت. به من گفت: شل هالباسو دوباره 

و من دویدم و شلنگ توی باغچه کنارِ درخت گیالس را باز کردم 

را آب کشید و همه را تو یک سبد گذاشت و بعد  هالباسو مادر 

به من گفت: ببر باال پشت بوم بنداز رو بند.. با اسی حرفی نزنی 

 ها..

 هالهپگفتم: چشم و سبد را دو دستی گرفتم. سبد سنگین بود. از  

ی رفتم باال تا اینکه به پشت بام رسیدم. نور خورشید داغ یکی یک

. اولین چیزی که دیدم سوختیمو زمین از هرم گرما  دیتابیم

 ۀکنار. بعد اسی را دیدم که روی زدیمکبوتر خانه بود که خالی 

. اسی کردیمرا در آسمان تعقیب  شیهاپرندهبام نشسته بود، و رد 

ن زده بود که از شر گرما محفوظ پشت بام برای خودش یک سایبو

 باشد. سالمی کردم و اسی نگاهم کرد. لبخندی به من زد و 

 

را در آسمان  شیکبوترهاچشمش رفت پی کبوترهایش. من رد 

گرفتم. سبد را بردم جلو و به بند رسیدم و شروع کردم به پهن 

و پرسیدم: اسی خان.. چطوری کبوترها نمی رن و  هالباسکردن 

 ن؟برمی گرد

اسی گفت: بچه جون.. برمی گردن دیگه! بعد تسبیحی در آورد و 

 دور دستش حلقه کرد و شروع کرد به حرکت دادن..

بعد رفت یک کتاب از تو اتاقش آورد و گفت: من که نیم سوادی 

بیشتر ندارم. می شه تو کتابو بخونی بعد برام بگی؟ کتاب را نگاه 

چشم. باشه و کتاب را کردم. عنوانش بود: پرواز عشق.. گفتم: 

 باال. آمیمگرفتم دستم. گفتم: ظهر که مامان اینا خوابیدن من 

 دانستمیمرا رو بند انداختم.  هالباسبعد عجله کردم و تند تند  

 .دیآیمصدای مادر در 

دوست داشتم بتوانم کبوترها را بیشتر ببینم. کبوترها یک ربع 

اشت. برای هر کدام ، ده کبوتر سفید چاق دگشتندیمدیگر بر 

اسم گذاشته بود. یکی سینه سیاه دم سفید بود. یکی طوقی طال 

بوده و  "در رو "، گفت: این کردیمبود! طوقی طال را همیشه ماچ 

منه. عشق منه! منو نبینه  ۀبچپیشم برگشته. مادر و پدر و زن و 

زنده نمی مونه. بعد ادامه داد: پدر که نداشتم، وقتی خبر مرگ 

. باور کن! حاال کردینمو خواهرم را شنیدم هیچ چیز آرومم مادر 

به خاطر طوق طالست! من تنها کفتر  اشهمهیه آرامشی دارم.. 

. زبون کنمینمکه سر کفترهام شرط بندی و از این کارا  امیباز

گناه دارن بخدا. درسته که من مَردم ولی حامد باور کن  هابسته

یمبه قلبش اشاره  هاوقتاینجور  یه قلب طالیی تو سینه دارم و

و زیر لب ذکر  گرداندیمکه باز تسبیح  کردمیم. من نگاهش کرد

 .گفتیم

ما هنوز روی پشت بام بودیم.. من چشمم به کفتر های اسی بود. 

گفتم: می شه یکی شونو بغلش کنم؟ اون سفیده رو می خوام. 

ن می لبخندی زد و گفت: داش حامد! چرا نمی شه؟ تو بگو جو

خوای! در خدمتیم! کفتر سفید را به دستم داد و بغلش کردم. تازه 

زرد سایه زده. چقدر نرم و گرم  ۀهالمتوجه شدم دور گردنش یک 

مثل گنجشکی که اسیر شده. نوازشش کردم  زدیمبود. قلبش تند 

 را گشود و به شیهابالو بعد دستهایم را فرستادم باال و کفتر 

 مد.راحتی به پرواز در آ

 ۀگلولوقتی کبوتر را رها کردم به آسمان پر کشید.. من محو آن 

سفید شدم که در پهنای آبی آسمان بالهای کوچک و لطیفش را 

 آسمان نشست. ۀنیسگشود و به 
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صدای مادر را از پایین شنیدم: کجا موندی حامد؟ با توام؟ یه 

 ساعته رفتی!

تم کنار باغچه. مادر بدو آمدم پایین و سبد خالی را انداخ هاپلهاز 

یه چای دم کنم، آبگوشت را بار بذارم. االنه که  رمیمگفت: من 

 بابات برسه..

 را به آسمان کبوترهامادر که رفت. من دویدم باز پشت بام.. اسی 

. به نظرم کردمیمفرستاده بود و من پرواز آنها را در آسمان نگاه 

 ۀرست. دیشبخیمرسید که پرواز کبوترها به آسمان قداستی 

سفید و یکدست بودند که در دل آبی  ییهافرشتهمثل  هاپرنده

 ...کردمیم. پرواز آنها عشق را در دلم زنده کردندیمآسمان سیر 

یک روز که از خواب بیدار شدم اواخر شهریور بود، رفتم تو حیاط، 

برگ درختها تک و توک زرد شده بود. اسی را چند وقت بود که 

مم خورد به تعدادی اثاث تو حیاط کنار باغچه ولو ندیده بودم. چش

شده. یک چهار شب رختخواب. یک زیلوی سبز رنگ و رو رفته، 

قابلمه مسی که دمر افتاده بود. دو فنجان لب پریده، یک قندان 

لب کج. چند تابلو و عکس و  ۀسوخت ۀتابیماهپالستیکی، یک 

ر گفتم: اثاث بود. به ماد ۀهمهفت کتاب  _خرت و پرت و شش 

چیه؟ مادر گفت: اثاث اسی یه و شصتم خبردار شد که بابا،  ااینه

عذر اسی را خواسته. چند دقیقه بعد اسی با همان تی شرت سیاه 

رسید دیدم اسی قفس بزرگی در دست دارد  اشیتیکبرو شلوار 

و همه کفتر هایش تو قفس بودند. اسی قفس را زمین گذاشت و 

ال گرفت و یکی از کفترها را در آورد را با دستم اشیشانیپعرق 

کوچولوی خوشگلم. و  جدید، ۀخونو ماچ کرد و گفت: می ریم 

 کبوتر را تو قفس گذاشت.

رو به مادرم گفت: همشیره، بدی چیزی از ما دیدی حاللمون کن! 

بعد به من گفت: حامد! کار منو نکن.. برو درس بخون برای خودت 

نمی آد. بعد کتابهایش را جمع کسی بشی. از کفتر بازی چیزی در 

 کرد و گفت: مال تو.. توش چیزای خوبیه. بخون.. استفاده کن..

 من کتابها را گرفتم...

اسی رفت من دلم برای کفتر هایش تنگ شده بود. گاهی به باالی 

و به قفس خالی کفترها، آب کثیف و پر فضله که بر  رفتمیمبام 

یمه ته نشسته بود نگاه اثر گرما، بیشترش تبخیر شده بود و ب

و کفترها تند  کردیم. اسی این جور وقتا زود لیوان را آب کردم

 انداختندیمتوی لیوان و بعد سرشون را  کردندیمتند سرشون را 

 باال..

دو هفته بعِد رفتن اسی بود که من یواشکی ده کبوتر سفید  

ز بس ۀحلقخریدم که دویی تاشون طوقدار بودند. دور گلوی یکی 

 ۀنال. برای کفترهایم یانقرهخاکستری مایل به  ۀحلقداشت و یکی 

اسی کاری نداشتم، فقط النه اسی را تمیز  ۀالنجدید ساختم. به 

 کردم.

پشت بام بودم... صبح در قفس  شدمیمهر روز که از خواب بیدار 

بوسی از  و کردمیمرا بغل  یانقرهو اول طوقی  کردمیمرا باز 

به من زل  اشیاقهوهریز  یهاچشم. طفلک با زدمیم اشیشانیپ

یمو  دادمیم. بعد پر کردمیمرا یکی یکی بغل  کبوترها ..زدیم

که کبوترهام شانه بکشند به آسمان آبی، جایی که  گذاشتم

 بود.. بهشتشان

من وقتی در دل آسمان آبی پر  یهاپرندهآسمان آبی بود و ردیف 

 هانآآبی آسمان دیدنی بود.  ۀهنپ، سفیدی دلشان بر دندیکشیم

عشق  کردمیمرا در آسمان رها  یاپرنده.. هر بار که کردندیمغوغا 

یمو دور می زند..  دیچرخیمکه چگونه در آسمان آبی  کردمیم

 معصوم خدا... یهافرشته مثل توی ابرهای زیبای آسمان.. رفتند

دندان تیز  بابا با کارهای من مخالف است و برای من دانستمیم

. بابا، گرگ و دمیخوابیم. تو اتاق شدیم. هوا داشت سرد کندیم

باال سر من و لگدی  آمدیممیش صبح با یک زیر پوش و پیجامه 

: پسره پررو! دارن ازان می گن. گفتیمو  کردیمبه من حواله 

مگه کری؟ بلند شو نماز بخون؟ خجالت بکش. شدی عین اسی 

 در به در.

و به صدای ازان گوش دادم.  دمیکشیمیر لحاف بیرون سرم را از ز

سرمای صبح به تنم یک لرز انداخته بود. سرم را زیر لحاف بردم و 

به بابا اعتنایی نکردم. بابا یک لگد دیگر حواله من کرد و بعد گفت: 

 آدم نمی شی!

روز بعد و روزهای بعد بابا با مادر جر و بحث داشت. شنیدم یک 

به حامد کاری داشته باشی بچه مو برمی دارم  اگربار مادر گفت: 

 . همین یه اوالدو خدا به ما داده.. تو چشم نداری ببینی؟رمیمو 

 کاری به کار من نداشته باشد.. کردیمبعدِ آن بابا سعی 

روزی که من باالی بام بودم، چشمم به دختر همسایه افتاد. متوجه 

و سه سالی سنش از شدم که به کبوترهای من چشم دوخته.. او د

که  کردمیمو من حس  شدیممن کمتر بود. دیدارهای ما تکرار 

. دو چشم سیاه آوردیملبخند به لب  دیدیمزیور همیشه وقتی مرا 

گندمگون و لبخندی گیرا، روسری سر  یاچهرهجذاب داشت با 

. دیرسیم شیهاشانهو موهای های حالت دارش تا روی  کردینم

که  کردیمیراهن بلند گل گلی تنش همیشه خدا یک پ

به  ستادیایم. گرفتیمکیپ دور مچ و گردنش را  شیهانیآست

: زیور کجایی؟! بعد وقتی زدیمتا وقتی مادرش داد  زدیممن زل 

یمآرام دور  یهاقدمبرمی گشت و با  شدیمصدای مادرش تکرار 

 ..شد

نگار من . اشدیمیه حسی توی درونم زنده  مشیدیدیممن وقتی 

هر روز  میکردیمو زیور به دیدار هم عادت کرده بودیم. سعی 

؟! ما فقط میزدینمهمدیگر را ببینیم...نمی دونم چرا با هم حرف 

و او بی  دادمیم... من گاهی کفتر ها را پرواز میکردیمبهم نگاه 
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.. فقط یک بار او دوختیمحرکت و در سکوت به کفترها چشم 

 ت: اسمت حامده؟حرفی به من زد. گف

سر  ۀشاراگفتم: آره. بعد نگاش کردم و گفتم: کفترها قشنگند؟ با 

! خجالت کشید و سرش یترقشنگاشاره کرد که آره.. گفتم: شما 

 سرخ شیهاگونهرا انداخت پایین، وقتی سرش را باال آورد. دیدم 

روز بعد برمی  دانستمیمشده و دوید و تند رفت تو خانه.. اما 

 مینطور هم شد..گردد.. ه

همه چیز را کف دست بابام  یاخوردهنفهمیدم کدام شیر پاک 

ختر کفتر بازی با د ۀبهانگذاشت که کجایی پسرت عاشق شده. به 

 !بازدیمهمسایه نرد عشق 

آن روز پاییز بود و هوا اندکی سرد بود، بابا منتظر من بود و تا از 

داد زد: کدوم گوری باالی بام به پایین آمدم چشمم به او افتاد. 

بودی حامد؟ به ته پته افتادم. کمربندش را کشید بیرون گفت: 

واسه من کافر شدی؟ یه عمر نون حالل بهت دادم که بزرگ شدی 

کفتر بازی و زن بازی یاد بگیری؟ به من حمله کرد. شتلق.. شالق 

خورد روی پشتم و تیر کشید. سردی هوا باعث شد که درد بیشتر 

ریدم و رفتم دور باغچه و بابا کف به دهن آورده بود شود. از جا پ

 و مرا گرفت و دستش دوباره رفت باال. دادیمو فحشم 

مادر خودش را انداخت جلو و داد زد: محض خاطر من. التماست  

 اکبر. کنمیم

 که بابا یک شالق به مادر زد که به سر و گردنش گرفت. مادر بی

 

 

 خ آخ کرد.را پوشاند و آ اشچهرهاختیار  

بابا داد زد: زنیکه االغ، تو مانع شدی اینو روز اول ادب کنم که  

 حاال گند کاری برای من روی پشت بوم در آورده.

مادر نشسته بود زمین و هنوز سرش دستش بود. پدر حرفش را 

نیمه کاره گذاشت.. شالقش را جمع کرد و کنار درخت سیب 

ز خونه من برو نشست و چند نفس نفس زد و گفت: گم شو ا

بیرون. من پسری که نماز نمی خونه و تا لنگ ظهر می خوابه و 

فاسق هم گرفته.. نمی خوام. بعد در را باز کرد و گفت: کری مگه؟ 

 برو گم شو کثافت..

شدم... بعد کریم به من جا و  هاابانیخاینطوری شد که من آواره 

من بمون.  ۀنخومکان داد. از آوارگی نجاتم داد. گفت: تا یه مدت 

به کریم گفتم: دلم برای کفترهام پر کشیده و همینطور واسه یکی 

 دیگه...

چند روز بعد که کریم هم رفت زیر ماشین و به خدا پیوست؛ من 

ماندم بی کس.. تو خیابان بودم. داشتم به پرواز کبوتری در آسمان 

 آسمان آبی ۀپهن.. کبوتر پر کشید و قلب مهربانش به کردمیمنگاه 

 ردی از عشق کاشت. همانجا بود عبدولی را دیدم.

نتظرتم. م گفتهعبدولی گفت: بابات پیغوم داده که برگردی خونه..  

نگاهی به عبدولی کردم. گفتم: به بابا بگو حامد با کبوترهاش پر 

 ■ کشید و رفت.
 

  :که فرار کرده یاپرندهدر رو 
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 «پیراهن طوسی»داستان  

 «بیگیعمو مهری»نویسنده  

 باشد کسی که داشتم دوست هم من. غیرت گذاشتمی را سمشا

 و مبنشین کنار رسد،می من به گزندی دیگران از که هاییوقت تا

 بودیم مهمانی توی. دیگران جلوی بکشد شانه و شاخ من جای او

. نببی رو مرد اون: »گفت و سمتم آمد شتاب با بهاره، دوستم، که

 بینیمی. ماشین تا دو و داره آپارتمان تا دو ساجدیه، خانم شوهر

 و ماجراست ظاهر این کنه؟می بخند و بگو و ایستاده زنش کنار

: دکشی را دستم.« پنیرند و کارد. خدا خود و دارم خبر من وباطنش

 لو: »ایستادم محکم بودم که جاهمان.« ببینی باید خودت. بیا»

 یاب. بیا بابا»: داد جواب. «داریم مردم زندگی به چیکار. بهاره کن

 کنارش، ریممی شد، دور ازش زنش وقتی. قراره چه از دنیا ببین

 مرد این دهمی وا چطور ببین وقتاون کنیم،می غمزه و ناز کمیه

 کن ول کاریه؟ جورچه غمزه و ناز: »ابروهایم به افتاد اخم «گنده

. «یاب: »گفت لبخند از گشاده هایلب با حرفم به توجهبی.« بهاره

 روی گذاشتم را دیگرم دست. خوردمنمی جم و بودم ایستاده

 با و کردم باز آرام را بهاره انگشتان .بود کرده قفل بهاره که دستی

 زل .«آدنمی خوشم بازیاجلف و طنتیش این از من: »گفتم لبخند

 و آقا طرف به و کرد رها را دستم که چشمانش توی بودم زده

 وقاتا به نتوانستم را مهمانی ۀیبق اما منشست. رفت ساجدی خانم

 .بود شده خراب روزم. بگذرانم خوش

 و کردم تعریف سهراب، شوهرم، برای را موضوع مهمانی از بعد

 ۀحوال بدوبیراه من جای و گرفت را چشمانش جلوی خون وقتی

 .خندیدم. لبم روی نشست لبخند کرد، بهاره

 توی ریختم و تمبرداش دردار ایشیشه ظرف از خشك چای کمی

 .قوری

 .دیمی فحشش تو شد، خنك دلم آخی_

 داری چی واسه تو اآلن وقتاون دم،می که معلومه چی؟ پس_

 خندی؟می

 .برگشتم. قوری توی ریختم آب و برداشتم گاز روی از را کتری

 عصبانی باحال خیلی! خب: »گفتم خنده با و کردم نگاهینیم

 وخونم خون داره من! تابمه: »برداشت جلو قدم یك.« شیمی

. باش آروم حاال خب: »گفتم «خندی؟می تو وقتاون خوره،می

 ریقو در و کنار گذاشتم را کتری.« جاش سر نشوندمش که دیدی

 ینشوند تو چی؟: »داد جواب. کم ۀشعل روی گذاشتمش و بستم را

 راست. زدم قهقهه.« کردی نگاه وواستادی فقط تو جاش؟ سر

 ،نگاه همان و بودم کرده نگاه و بودم ایستاده طفق من. گفتمی

 .کند رها را دستم بهاره شد باعث لبخند و نگاههمان بله،

 

 !خشن آقای کنم چکار خواستیمی خب_

 .آوردیمی سرش بالیی یه زدیمی جاهمون باید_

 .خندیدم

 .غیرتی چه اوه، اوه،_

 .مهمی این به موضوع چی؟ پس. شممی غیرتی که بله_

 را نفسش راه ناراحتی و بود شده قرمز چشمانش. کردم هشنگا

 باید آیا. شود آرام تا بدهم جوابی چه دانستمنمی. بود بسته

 ؟رفت و شد تمام که بود چیزی. نبود مهمی ۀمسئل که گفتممی

 طوراین احتماالً و غیرتی؟بی به کردنمی متهمم صورت نیا در آیا

 لبخند نیامده؟ بدم بهاره ارک از هم چندان که کردنمی برداشت

 دو از ار دستانم کف و دادم تکیه ظرفشویی به سرزندگی با و زدم

 سپ من؟ خاطربه شدی، غیرتی االن یعنی: »آن به چشباندم طرف

 که بله! بله: »داد جواب شدهگره ابروهای با!« من حال به خوش

 محبتش از. زیآممحبت لبخندی. زدم لبخند.« دارم غیرت روت من

 مالکیت، احساس گرمای از. شدممی خوشحال باید نه؟ دیگر، بود

 .برود در کوره از تو جای تا هست کسی اینکه و مراقبت احساس

. دبده دشنام زمان و زمین به تو جای او و بنشینی کناری آرام تو

 .باشد مراقبت

 گل و هل عطر. کردم پر چایی از را هافنجان و برداشتم را قوری

 .سکوت در نوشیدیم جرعهجرعه. آشپزخانه توی دپیچی محمدی

 هایشچشم از را این و او مشوش فکرهای از بود پر که سکوتی

.« کنی آمد و رفت بهاره این با نداری حق دیگه،: »فهمیدممی

 اما د،بو داشتندوست ۀنشان که مراقبتی. باشد مراقبم خواستمی

. اشب آروم: »تشدس روی گذاشتم را دستم توانستم؟نمی خودم آیا

 دخالت گیمی یعنی: »داد جواب.« آمبرمی خودم پس از من

: ادمد تکیه صندلی پشتی به و کشیدم کنار را دستم «نکنم؟

 جوابی چه «بود؟ چی منظورت پس: »پرسید.« نبود این منظورم»

 دامن اختالف، خرمن آتش به دادممی جوابی هر دادم؟می باید

 .« باشی آروم وامخمی فقط من: »گفتم. زدمی

 و فهمیدمشمی.« باشم آروم تونمنمی تو سرِ من: »داد جواب

 از ار اشنگرانی. داشتم دوست را داشتنم دوست برای وتابشتب

 دستان آن لرزش. داشتم دوست مغمومش، ۀمردان چشمان پس

 پرش و کردمی نزدیك هالب به را فنجان آرام که را مردانه قوی

 یدبا. داشتم دوست را همه. داشتم دوست را لبش ۀگوش وارعصبی

 .«مراقبمی که مرسی مرسی،: »زدم لبخند. داشتممی دوست
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 هفاصل ما بین که ایشیشه حصار پشت از و دارمبرمی را گوشی

 شسر. کوتاه کوتاه. است کوتاه موهایش. کنممی نگاهش انداخته

 لمث است شده. آیدنمی او به طوسی پیراهن. اندتراشیده را

. نیست هابچه معصومی به چشمانش اما ای،مدرسه هایبچه

 مهدکودک در جلوی. گوشم در پیچدمی هابچه صدای هیاهوی

. کردممی هایشانخانه راهی یکییکی را هابچه و بودم ایستاده

 دهنیوم هنوز بابام خاله،. »مادرهایشان و پدر به دادممی تحویلشان

 علی، پدر. انداختم چشم طرافا و دور به. گفت علی.« دنبالم

 و تمگرف را علی دست. ماشینش توی بود نشسته خیابان طرفآن

 در. کردم پرسیاحوال و سالم پدرش با. خیابان طرفآن بردمش

 درپ. راننده در جلوی ایستادم. شد سوار علی و کردم باز را ماشین

 دبرخور با. زد لبخند و «مهربان عزیزِ خانمِ  ممنون،: »گفت علی

 ازب را جلو درِ. بود سهراب. شدم پرتاب کناری به تنم به دستی

 ماشین از و گرفت را علی پدر هایشانه طرف دو دست دو با. کرد

 به لیع پدر «بیاره؟ توبچه باید من زن مرتیکه،: »کشید بیرونش

 جلوی خون!« کن ولش سهراب: »زدم داد. بود افتاده زبان لکنت

 تا ینشست هان؟: »کوبیدشمی ماشین به. بود گرفته را چشمانش

 صورتش راست و چپ به!« عوضی آشغال بزنی؟ دیدش و بیاد اون

 کثافت توی. فهمهنمی استساده و احمق اون: »زدمی سیلی

 لگد و مشت با «هان؟ هان؟ مهربان؟ خانم زنی؟می دید نشستی

 رهاماد و پدر. زدممی جیغ و بودم ایستاده من و کوبیدمی تنش به

 .مدیر و ناظم حتی. بودند شده جمع

 .رفت آبرومون سهراب کن ول_

 .بریمی وآبرومون داری تو آبرو؟_

  صدایی که برگردد من طرفبه خواستمی. کرد پرت را علی پدر

 علی درپ سر. کشیدم شیون و کردیم نگاه. برگشت. کرد متوقفش

 سهراب. زدمی فواره اشجمجمه از خون و بود خورده جدول به

 .کرد فرار و ایستاد. گذاشت جلو قدم یك

 ایمموه دست دو با. بپوشانم را موهایم یعنی که اندازدمی باال ابرو

 :پرسدمی علی پدر حال. داردبرمی را گوشی. روسری زیر برممی را

 چطوره؟_

 .کماست تو هنوز_

 زیر از رو دیه قِرون دو اون تا بیرون بیاد کما از کنممی خدا خدا_

 تو و دونممی من وقتاون جلوشون، بندازم کنم جور شده سنگم

 .اشك از شودمی نمناک چشمانم

 مفهمیدمی باید. تو جون به افتادممی اون، جای روزاون باید اصالً_

 .درخته خود از کرم سال همه این که

 لجف. بود فلج مرد اون: »گویممی. چکدمی چشمانم از اشکی قطره

 و دادیمی دل باهاش همین واسه پس» :دهدمی جواب. «نخاعی

 اکپ را هایمچشم دست پشت با!« مهربان؟ خانمِ  گرفتی؟می قلوه

 روز آن مثل است، قرمز هایشچشم. گویمنمی چیزی و کنممی

 ۀهم مثل. پردمی لبش ۀگوش و لرزدمی دستانش. آشپزخانه در

 زا نبیرو بیام اگه که آخ: »گویدمی. موضوعی هر سر ،هاسال این

 محرف. بگویم امآورده که را خبری تا کنم باز لب خواهممی.« اینجا

 راه لبم، بر چکیده اشكِ ۀقطر شوری و کندمی گیر هایملب بین

 برای خواهممی که گویمنمی. گویمنمی او به. بنددمی را گلویم

 منصرف و گویمنمی. کنم جور وثیقه عنوانبه سندی اشآزادی

 ار گوشی. کندمی نگاهم نفرت با هنوز. سند ردنک جور از شوممی

 ■ .شوممی بلند. گذارمیم
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 «هاقابو  یقمر»داستان  

 «دپوریآزاده جمش»نویسنده  
 

یم. اصالً کجا ییآیمکه  یکنیم، اما خوب ییآیمهر روز دیرتر 

؟ ییآیمو تو هر روز دیرتر  مانمیمکه من اینقدر منتظرت  یرو

، ناله زنمیمه ساکت دلم پوسید. به هر جایش دست توی این خان

. دیروز بود که گفتم رنگ و روی دیوارها رفته یا هفته کندیم

. کاش دو تا قوطی ییگوینمو هیچ  یشنویمپیش؟ تو هم که 

! میدیکشیمبا یك برس، خودمان دستی بهش  یگرفتیمرنگ 

بل از ر قخانه به این کهنگی، دو بار بیشتر رنگش نزدیم. یك با

کردیم. همان موقع که بوی  اشیاپستهجهاز آوردنمان مغز 

. خوردمیمچسبناک رنگ حالم را به هم زده بود و گوشه ایوان هوا 

تو آمدی با یك پارچ سانکوئیك سرد و دو تا لیوان. گفتی همسایه 

تا خواستی شربت را توی لیوان بریزی  آورده برای خوشامدگویی.

را پوشیدی یا  اتیدامادراستی پیراهن  آستینت را لك کردی.

؟ واه... چه شیك کردی! هنوز هم نندیبیمچشمهای من اشتباه 

حتماً  گفتندیم میهادخترخالهمثل همان موقع خوش قد و باالیی. 

که آمدی مرا گرفتی؛ ولی خودت همیشه  انددادهچیزی به خوردت 

. از نشینمی گویی به خاطر چشمهایم بود، مگر نه؟ یك دقیقه ب

بس رفتی و آمدی سرگیجه گرفتم. باز چه از جان این صندوقچه 

. دیآینمو چیزی گیرت  یکنیم؟ هر بار زیر و رویش یخواهیم

بیا کنار من بنشین و نگاه کن. تا حاال روی این درخت قمری النه 

ل ؟ ببین... نر آمد. شکاندگذاشتهنکرده بود! تو می گویی تخم هم 

. یآمدیمرا که زاییده بودم همین طوری از در  خودت است. بهرام

انگار قلبت  یگفتیم. بردیمتا خوابش  یکردینماز بغلت جدایش 

دارد بیرون از بدنت می زند. راه که افتاد برایش چرخ دستی 

و بهرام غش غش  یدادیمخریدی. چرخ دستی را توی حیاط سُر 

آب روی  شیاهخنده یگفتیم. یدیخندیم. تو بیشتر دیخندیم

 آتشند.

! این صندوقچه پاک هوش و حواست را زنمیمدارم با تو حرف 

گرفته. سرت را بیاور باال ببینم. موهایت جو گندمی شده؟ از بس 

. بهرام هم که یریگیمکه مثل ذغال سرخ سر هر چیزی گر 

یمو باال و پایین  یزدیمدانشگاه قبول نشد همین طوری جوش 

آمدی که شاید جواب امتحان اشتباه شده  . چقدر رفتی ویدیپر

هر روز  یگفتیممحال است قبول نشده باشد.  یگفتیمباشد! 

که غرق درس است؛ چطور  یدیدیمسر کار،  یرفتیمصبح که 

 . امگشتهقبول نشده؟ حاال هم چند دفعه گفتم همه جا را 

 

، ساک خاکی رنگش اشیمرخصمطمئنم، با خودش برده. روز آخر 

چون توی این عکس  برمیمگفت این را  بستیم را که

از ته دل است. حاال تو هر روز بیا و بگرد. اصالً قاب  تانیهاخنده

 چه کار؟ فکر رنگ باش. یخواهیمعکس جشن تولدش را 

یك بار دیگر هم خانه را رنگ زدیم؛ دم عید، قبل از اعزام بهرام. 

به سالمتی  بهرام یگفتیمولی دفعه دوم کرم روشنش کردیم. 

بهتر از همه جشن تولدهاش. بعد  میریگیمبرود و برگردد، جشنی 

 اشیعروسو توی همین حیاط خودمان جشن  میدهیمهم زنش 

؛ یك جشن حسابی، شلوغ پلوغ و بزن و بکوب. میکنیمرا هم برپا 

. تو گفتی چه اندداده، شهید شودیمزشت  هاهیهمساگفتم جلوی 

، بیایند. بهرام جای بچه میکنیمت را دعو شانهمهزشتی؟ 

! سر آن مریضی وامانده رودینم. حرف که به گوش تو شانهمه

ینمو کوتاه  آمدینمهم همین طوری مرا دق دادی. نفست در 

. چقدر گفتم برویم پیش دکتر و تو گوش ندادی! گفتی از یآمد

عالج  اگر. زنجبیل کندیمآنفلوآنزاست؛ عسل و زنجبیل درستش 

. گفتند عمل کن؛ گفتی ماندینمکه بهرام زبان بسته یکی  کردیم

. داروهایت را توانمینم. گفتند شیمی درمانی، گفتی خواهمینم

. تقصیر را انداخته بودی گردن یخوردیمهم که یك خط درمیان 

، هوش زندینمزنگ که  یگفتیمبهرام.  یهاکردندیر به دیر تلفن 

یمدیگر تلفن نکرد، نه شب  و حواست سر جایش نیست. وقتی

. هر روز رفتی و آمدی و یخوردیمنه روز چیزی  یدیخواب

یك جای این  امبچهشدی. موهات هم سفید شد. گفتی  ترساکت

را بردی و  اششناسنامه! هر روز عکس و میدانینمدنیاست و ما 

دست خالی برگشتی، بس نبود؟ باز دنبال عکس جشن تولدش 

لحظه بنشین تا برایت چای بریزم. دیروز  که چه؟ یك یگردیم

که گذاشتی رفتی. شاید هم من  کردمیمهم داشتم برایت تعریف 

خوابم برد. وقتی رسیدم ظهر شده بود. خیلی شلوغ بود. بوی گالب 

و اسفند قاتی هم شده بود؛ عین ظهر عاشورا. جماعت سیاه پوش 

 توی صدای مارش و همهمه خودشان گیر کرده بودند. یك

چشمشان امید بود و یك چشمشان نا امیدی. همه قاب عکس 

را گرفته بودند به سینه جز من. خیلی خجالت کشیدم.  شانیهابچه

این طوری به من نگاه نکن! این روزها هیچ حواسم سر جایش 

نیست. گفتم که ساکم را در مترو جا گذاشتم؟ قاب عکس بهرام 

 ■ ار قاب خودت.اینجا، کن گذاشتمیمهم تویش بود؛ وگرنه 
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 «نفس بکش» داستان 
«مودخوش محمد مهزیار»نویسنده  
 

سته کننده درب یخچال همان جمله همیشگی یاد آور شد که عمل خ یرو سمت آشپزخانه و یخچال رفتم. به از جا حرکت کردم. 

 «نفس بکش» بازدم را انجام بدهم:

در زمان  شدیمبیماری باعث  نیا پیش به این بیماری مضحك دچار شده بودم. هامدت این جمله بیانگر این بود که من یك بیمارم. 

برای همیشه دوران  همین خاطر بود که آرزو داشتم به بیداری و هوشیاری خود فراموش کنم نفسم را پس دهم و این باعث آزار بود.

اول که این  بار دیگر. یهایلیخزندگی خودم را در خوابی طوالنی سپری کنم تا عمل تنفس من به طور خودکار انجام شود مانند 

نگاه اول عاشق شدم و در این  با .کردمیمبود که نخستین بار همسرم را مالقات  یروز .آورمیماتفاق برایم افتاد را به خوبی به یاد 

ی اینطور مقدمات آشنایی ما پایه ریز و« نفس بکش» شود گفت: امندهیآکه قرار بود همسر  یدختر گاه اول نفسم گرفت و ول نکرد.ن

خوردن  برگشت در شرایط بحرانی مثل از دست دادن مادرم، فقط .کردیماز آن دیگر نفس گرفتگی من به ندرت بروز  بعد شد.

من شدت یافت تا جایی که هر لحظه  یماریب که همسرم قصد طالق را با من مطرح کرد. بعدها و ورشکستگی شرکت. میهاچك

مکالمه ما  نیتریطوالناین « نفس بکش» :گفتیمنفس بکشم یا نفسم را بیرون بدهم در این اوقات بود که همسرم  شدیمفراموشم 

 .خواستمینمطالقش بدهم ولی من این را در طی روز بود چرا که قصد داشت از من فاصله بگیرد و دلم را بشکند تا 

 که او دوباره با من حرف بزند و آن کلمات را خطاب به من به زبان بیاورد: دمیکشینمنفس  عمداًگاهی اوقات هم با اینکه یادم بود  

 «نفس بکش»

ه مجبور شدم به در و شد ک نطوریا گذشت و گذشت تا جایی که دیگر تحمل ریخت من را نداشت و بدون طالق گذاشت و رفت. 

اب بیماری به خو دمیفهم یك روز که از خواب بیدار شدم، اما انی نمیرم.اگهدیوار و همه جا برچسب نفس بکش را بزنم تا به صورت ن

 «نفس بکش» :گفتیمهم رحم نکرده چرا که همسرم باالی سرم بود و با لبخند 

 ■ نفس نکشم... خواهدیمرگردانم تا آزادانه هرچقدر دلم حال من دوران مردگی خود را در زندگی بستری شده و س 
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 «ما نیآخرو  نیاول» داستان 
 «یقیسارا حق»نویسنده  
 

 !است روزید یامروز فردا

 دایرا پ یزندگ یبار معنا نیاول یکه من برا یروز یفردا

 ...کردم

 ...هم در چشمان تو آن

ما شروع هر دو  یگرفتم برا میکه از آن به بعد تصم یروز

 .باشد یدیجد

با چراغ کنارش. با همان  یمیقد یچوب یهمان صندل کنار

 .ما بود یهاحرفکه شاهد تمام  یدرخت کهنسال

 .زنگ شدم یو منتظر صدا رهیاسترس به در روبه رو خ با

ار ب نیصدم یکه نوشته بودم برا ییهامتنترس به تمام  با

به  هش را چگونکه خبر پدر شدن دانمینمنگاه کردم. باز هم 

 نیبار درون خودم او را حس کردم و هم نیاول یاو بدهم. برا

 .باعث جمع شدن جرعتم شد

 نگید نگید-

از ذهنم پاک شد و  هامتننگاهم به نگاهش افتاد همه  یوقت

 «ی!!شیبابا م یدار»بود که  نیا میک توانستم بگو یزیتنها چ

و  کردیمنگاه بود به من  هیکه همراه با خنده و گر یتعجب با

 .کردیمجمله من را تکرار  ادیبا فر

که دوست داشت با بچه انجام بدهد  ییشب راجب کارها تمام

اسم بچه هم  یو حت کردیم فیمن تعر یذوق برا یرا با کل

 .انتخاب کرده بود

و  یمتوجه نگران یتمام نشدن یهاذوق نیمن همراه ا اما

 .شدمیمکه داشت  یاسترس

 .ماه گذشت چند

نزده بودم به سمت او  ادیکه تا به حال مانند آن فر یادیفر با

 .صحبت هشروع کردم ب هیرفتم و همراه با گر

همدست  میهااشكو با  آمدندیم یگریبعد از د یکی کلمات

 .شده بودند

که چقدر خطرناکه و  یدونی. میبه اون انبار بر دیتو نبا-

 ...ممکنه که

که تنهات نزارم.  دمیقول م. شهیآخر نی. ادمی. قول مشیه+ 

 به خاطر تو. به خاطر اون. به خاطر خودم. یدونیتو که م

 مجبورم

 .از آمدنش نشده یساعت شده که خبر نیچند االن

 ...سمت انبار حرکت کردم به

 یکه به سمتش گرفته شده بود شدم ب ییمتوجه چاقو تا

 ...به سمتش قدم برداشت میپاها اریاخت

 - !!سارا. سارا

 .دمیش را به آغوش کشنسرد و غرق در خو بدن

ا در که تو ر یدر حال كیبود که در گوشه تار یتنها شب امشب

خانواده سه  یکه برا یالیآغوش داشتم تمام خاطرات خ

 .دمیدیمامان در ذهن داشتم را ناممکن نفره

 انمارستیب ریروحت در آغوش من تا مس یشب تو با تن ب آن

 د...غوش سه نفره ما بوآ نیو آن آخر یهمراه بود

 را داشتم؟ یفداکار نیا اقتیمن ل ایآ

که با  کردمیم هیو گر زدمیم ادیبلند و سوزناک فر آنقدر

 .شدیمبدتر  میهاهیگر دنشانیشن

من محل دفن قلب و ذهن و  یبود اما برا مارستانیب نجایا

 .روحم بود یحت

 ...او نبود یهاخندهاز  یخبر گرید

 .شیقهرکردن ها یتو ح هاطنتیش از

ر را د یخاموش شده بود و صندل زین یدلنچراغ کنار ص یحت

 .رها کرده بود هاشب یکیتار

نداشتم که  ستادنیخود غرق بودم و توان ا یهااشك در

 .که در دست داشت شدم ییمتوجه پرستار همراه با بچه ا

 ...قبول کنم توانستمینمگرفتن او دو دل بودم و  یبرا

 .داشتم ییو را در آغوش گرفتم احساس آشناا یوقت اما

 یکوچک یمتوجه سارا دمیبار صورتش را د نیاول یبرا یوقت

 .که در دستانم داشتم شدم

رحمانه به تو رفته  یب یلیبود که او خ یچقدر نامرد نیا و

 ...بود

 ی!مادرت نبود هیکاش انقدر شب-

 .مو باشراقب امبا او چگونه رفتار کنم. چگونه  دانمینمحال  و

 کنمیم هیمن هم با او شروع به گر کندیم هیکه گر ییهاوقت

 .میریگیمو هر دو بهونه تو را 

که تمام خاطراتم  یو هنگام میآیمتو  داریحال هر روز به د و

یم تیبرا یدیتاج جد کنمیم فیتعر تیرا با سارا کوچولو برا

 .آورم

 تیسئولم یحد ب نینبودم که تا ا نیوقت متوجه ا چیه و

 ■ ی ...تنها بگذار نگونهیکوچولو را اسارا که من و  یبود



 

 1401 خرداد  |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوچهل ودومشماره           86
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 «درخت گردو»فیلم  نگاهی به 
 «فرنوش رضایی درجی» ؛«انیمهدو نیحسمحمد» کارگردان 
 

 انسان و جنگ
 تهیه کننده: سید مصطفی احمدی

 نویسندگان: ابراهیم امینی، حسین حسینی

شریفی، مهران  بازیگران: پیمان معادی، مینا ساداتی، مینو

 دیریم

خالصه داستان: در سال هزار و سیصدو شصت و شش رژیم 

و  کندیمبعث عراق منطقۀ سردشت را بمباران شیمیایی 

. همسر باردار و گردندیمتعداد بسیاری از ساکنین آن آلوده 

 .شوندیمفرزندان خردسال قادر مالپور نیز شیمیائی 

بسیار ویرانگر و دهشتناک است. سینمای  یادهیپدجنگ 

هان به پدیدۀ جنگ از دو منظر نگریسته است. نخست به ج

تر پرداخته و بیش اندگشتهنبرد حادث  یهاجبههوقایعی که در 

  از پدیدۀ جنگ در راستای خلق سرگرمی برای مخاطبان

استفاده نموده است. دستۀ دوم از آثار متعلق به سینمای 

سرگرم کننده  یادهیپدجنگ به این پدیده به عنوان 

 بلکه به نسبتی که میان انسان و اندستهیرننگ

پرداخته و نشانگر  شودیمپدیدۀ جنگ برقرار 

تاثیرات مهم جنگ بر زندگی افراد بشر هستند. 

ویرانگری که تبعات بسیاری  یهاسالحیکی از 

برای زندگی بشر داشته و تاثیرات مهلکی بر 

شیمیایی  یهاسالح، گذارندیمزندگی وی 

که میان ایران و عراق در  یاسالهت است و در جنگ هش

گرفت، رژیم عراق با بمباران شیمیایی منطقۀ سردشت این 

 بی رحمامه به کار برد. یاوهیشسالح ناجوانمردانه را به 

فیلم درخت گردو روایت گر بخشی از این فاجعۀ دردناک 

هستیم که طی آن  یاصحنهاست. در ابتدای فیلم شاهد 

بمباران سردشت  تیمأموربازگشت از خلبانی عراقی در حین 

 کندیمآخرین بمب خود را بی هدف در آسمان روستایی رها 

و این کنش بی هدف خلبان عراقی است که داستان فیلم را 

. آخرین بمب فرو می افتد و هستی مردم این روستا سازدیم

 .کشاندیمرا ویران ساخته به سوی نیستی 

 یهاسالحجنگ ونیز  مهدویان در نمایش چهرۀ هیوالگون

مهیب که  یاچهرهنسبتاٌ موفق عمل نموده است.  شیمیایی

مهدویان از طریق  هارابدناین ویرانی  سازدیمویران  هارابدن

که ماحصل حملۀ  گذاردیمبه نمایش  ییهابرتاولتمرکز 

 .سازدیمکه چهره هارا دگرگون  ییهاتاولشیمیایی است. 

درخت گردو را از منظر فرم روایی بخواهیم فیلم  اگراما از  

مورد کنکاش و بررسی قرار دهیم باید اذعان داشت که انتخاب 

 یاوهیشدرام مستند( و ساخت فیلم با دراما )گونۀ داکیو 

غ رفتن برلبۀ تی مستند گونه برای چنین فیلمی همچون راه

ه پتانسیل تبدیل شدن ب ، زیرا داستان اثر به قدرکافیماندیم

و بدینسان ساخت فیلم به  باشدیماساتی را دارا اثری احس

پرهیز ازهرگونه برخورد احساساتی با  شیوۀ مستند به معنای

 داستان اثر است که خود کاری است دشوار.

در باب انتخاب بازیگران اثر، به نظرمن انتخاب پیمان معادی 

برای نقش قادر انتخاب مناسبی بوده و به خوبی توانسته از 

که عهده دار آن گشته است بر بیاید. لیکن انتخاب پس نقشی 

مهران مدیری چندان درست نبوده و با وجود آنکه بازی وی 

خالی از نقاط قوت نیست، اما همچنان سنخیت چندانی با 

رئالیتۀ موجود در اثر نداشته و به رئالیسم حاکم بر فضای فیلم 

 .کندیملطمه وارد 

رام در اثر، نکتۀ دیگر آنکه از منظر کارکرد د

باید اذعان داشت گاه مهدویان در به کارگیری 

. به عنوان مثال در کندیمدرام به خوبی عمل 

وجود  یاصحنهابتدایی فیلم  یهاصحنههمان 

دارد که طی آن شاهد گفتگویی عاشقانه میان 

مریم و قادر هستیم. این صحنه به ما کمك 

را  تا صدمات جنگ و حملۀ شیمیایی کندیم

 اثر را بهتر درک نماییم. یهاتیشخصندگی بر ز

محمد حسین مهدویان در فیلم درخت گردو در به 

تصویرکشیدن تبعات جنگ برای مردم عادی تقریبٌا موفق 

 ■عمل نموده است اما هنوز راه زیادی تا پختگی در پیش دارد.

 

نکتۀ دیگر آنکه از منظر 
کارکرد درام در اثر، باید اذعان 
داشت گاه مهدویان در به 

ی عمل کارگیری درام به خوب
 .کندیم
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 «آخرین نوار کراپ» شنامهیبر نما یلینقد و تحل 
 «صحرا کالنتری»؛ «ساموئل بکت» کارگردان 
 

 شدگی و در برزخ هوموساکرای در شرف غرقکراپ بازمانده 

نویس و شاعر ایرلندی نویس، رمانساموئل بکت، نمایشنامه

/ پاریس( که در م 1989درگذشت:  -/ دوبلینم 1906)تولد: 

جایزه نوبل ادبیات را دریافت کرد. تجربه زیستی  م 1969سال 

ها و جنایات جهانی، حمله نازیساموئل بکت با دو جنگ 

و ها اآشویتس همراه بود. بعد از اشغال فرانسه توسط آلمانی

به نهضت مقاومت فرانسه پیوست و فرانسه را ترک نکرد و بعد 

شدن آن، از دستگیری دوستانش در نهضت مقاومت و منحل

پاریس را ترک کرد و سه سال بعد، پس از آزادشدن فرانسه، 

 .به آنجا بازگشت

آخر »، «آخرین نوار کراپ»، «دست آخر»، «در انتظار گودو»

و... از آثار ارزشمند « همه افتادگان»، «روزهای خوش»، «بازی

توان به او در حوزه نمایشنامه است و در حوزه رمان می

و... اشاره « ناپذیرنام»، «میردمالون می»، «مالوی»، «وات»

« آخرین نوار کراپ» کرد. در این تحلیل به بررسی نمایشنامه

 پردازیم.می م 1958شده در سال نوشته

آخرین نوار کراپ، روایت پیرمردی تنها و پریشان به نام کراپ 

 هایکند که سالاست که گذشته خود را در نوارهایی مرور می

دهد و ها گوش میدورتر ضبط کرده. سه نواری که او به آن

سالگی، سالگی و  39رود، مربوط به در خاطرات خود فرومی

 سالگی کراپ است. 69

افتد. دو شخصیت کراپ و نمایشنامه در یك پرده اتفاق می

نوار در دو موقعیت گفتمانی برابر قراردارند. نوار، همان کراپ 

واسطه انعکاسی است از است و کراپ همان نوار. این برابری به

انداز صدای کراپ که در نوارهایی در گذشته و آینده طنین

گردد و قهرمان نمایشنامه با توجه به موقعیت گفتمانی می

ای مشغول باشد که در آینده ساله 69تواند هم کراپ برابر می

کردن لحظات حال است و هم نواری باشد که در آن دو ضبط

و  ساله 39گذشته از کراپ ضبط شده است: یکی کراپ 

 .ساله 29دیگری کراپ 

صورت برابر بر دوش کراپ و کنش دراماتیك در نمایشنامه به

 نوارهایی است که بازتاب گذشته کراپ هستند.

کراپ، قهرمان اتیپیك است؛ زیرا در برابر جامعه اطرافش 

گردد. او در تری میمقصر است و به دنبال آزادی بنیادی

های گذرد؛ آزادینوارهای جوانی، از عشق، مادر و... می

وجوی او در جستکند و کوچك، کراپ جوان را ارضا نمی

تر است و پیامد آن تنهایی است. او تنها در های بزرگآزادی

گیرد و این تنهایی به کنار خودش است و از جامعه فاصله می

 نوعی فرسایش هرگونه امر ممکن است.

زمان در او سرنوشت تراژیك کراپ با دو نیاز متناقض که هم

، کراپ از یگسال 29خورد. در نوار وجود داشته است، رقم می

و همچنین « تعادل در نوشیدن مشروب»تصمیماتی مانند 

خواهد بنویسد گوید؛ زیرا او میمی« تعادل در روابط جنسی»

را  ساله 29، کراپ ساله 39ای مشهور شود. کراپ و نویسنده

گیرد. گویی این دو نیاز، میل به نوشتن و شهرت، به سخره می

گیرد؛ همین دو نیاز در تقابل با سکس و مشروب قرار می

 سازد.یك قهرمان اتیپیك می متناقض در کراپ، از او

پردازی کراپ های نمایشنامه در جهت شخصیتدستور صحنه

ای و های صحنهو محتوای نمایشنامه پیش رفته است. اکت

های زبانی، حضور سردرگم و برزخی کراپ را نشان اکت

همچنین، در روند  دهد؛ برای نمونه، در دستور صحنه اول ومی

ای کراپ به تکرار های صحنهپیشروی نمایشنامه، اکت

رسد. خوردن موز، انداختن پوست موز، واری میسیزیف

کردن آن و دوباره بازکردن، خوردن بازکردن کشو و قفل

ای که نشان از بازکردن بطری پنبهمشروب و صدای چوب

ن به نوارها، کردافتد. گوشمشروب دارد، چندین بار اتفاق می

خواندن دفترچه بایگانی و... این دور تسلسل در جهان ابزورد 

شود و گویی عقربه زیست او را این کراپ مدام تکرار می

 برند.ای پیش میهای صحنهاکت

عنوان قهرمان اتیپیك آگاه به ابزرودیته جهان است. کراپ به

با او در چرخه ابزورد و طغیان است؛ البته طغیانی متفاوت 

ت سوار زیستیمعنای مألوف آن. طغیان کراپ تکرار سیزیف

تا ستیز خود را با جهان ابزورد در فرسایش هرگونه امر ممکن 

نشان دهد؛ طغیان او عملی ابزورد در برابر جهان ابزورد است 

 هیاهو.در تکراری آرام و بی

عنوان قهرمان اتیپیك در جهان دراماتیك نمایشنامه، کراپ به

آورد که درونش پذیری روی میی خاص از جامعهبه نوع

، پیرامونش را از دور رصد ساله 39گریزی نهفته است. کراپ 

کند؛ حتی آرزوی مرگ مادرش را دارد و از عشق، فقط می

گریزد و در کند و از آن نیز میآغوشی آن را تجربه میهم

 گوید:جایی در نمایشنامه می

ای که باالی راغ تازه: .... چیسالگ 39کراپ در نوار 

 نیاام، اوضاع را خیلی بهتر کرده؛ با میزم گذاشته

تر همه تاریکی که دوروبرم را گرفته، دیگر کم
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کنم. انگار خوش دارم پا شوم احساس تنهایی می

توش قدم بزنم، بعد هم برگردم پیش خودم، 

 کراپ.

، امید به تغییر ابزوردیته جهان را یسالگ 39کراپ جوان در 

های ناممکن دست یابد؛ خواهد به تسلط موقعیترد و میدا

تبدیل به نوعی  یسالگ 39شور تغییر و تحول دارد؛ اما در نوار 

ر داند قادر به تغییگردد. او دیگر میسرپیچی از نوع تکرار می

ابزوردیته جهان نیست، پس با عدم تسلط بر موقعیت ناممکن، 

 ، تا بتواند در برابر جهانکندبا زیستی ابزورد، خود را ممکن می

 پذیر کند.ابزورد خود را رویت

عنوان قهرمان و نماینده جهان ابزورد برای برقراری کراپ به

نظمی نظم جدید جهت رسیدن به آزادی، نظمی را در بی

 معناستای بیکند. آزادی برای او آگاهی از ابزرودیتهایجاد می

اما در قالبی منظم که او را به چیدمانی از اموری تکراری، 

کردن رساند. خوردن موز، بازکردن شیشه مشروب، گوشمی

به نوارها، نبش قبر گذشته در فواصل مشخص، 

ست برای رسیدن به نوعی از آزادی ظهور نظمی

 تواند باشد.که گریز از هر معنایی می

با توجه به اینکه آخرین نوار کراپ بعد از فاجعه 

موئل بکت از آشویتس نوشته شده است و سا

علت عضویت در نهضت مقاومت فرانسه نزدیك به

شاهد فجایع بسیاری بوده است، این نمایشنامه 

تواند انعکاسی از جهان بعد از آشویتس باشد؛ می

توان به شخصیت کراپ و فضای از این منظر می

 نمایشنامه از منظرگاهی دیگر نگریست.

س ، نماینده انسان بعد از آشویتساله 69کراپ 

است و یادآور بازماندگانی که در اردوگاه آشویتس شاهد 

ها بودند. کراپ یك بازمانده است و تنها دارایی جنایات نازی

شده در نوارهاست. گویی بعد از آشویتس او خاطراتی ضبط

تواند آفرینش خاطره ناممکن است و فقط مرور خاطرات می

 گاه.مانده از اردومرهمی کاذب باشد بر خاطرات باقی

های متحرک، در اردوگاه آشویتس افرادی بودند که مانند مرده

 «گانشدتسلیم»کردند، این افراد را خود را به مرگ تسلیم می

توانیم متصور شویم که نامیدند؛ آیا نمیمی« شدگانغرق»یا 

و  ساله 29خواهد کراپ ساموئل بکت در این نمایشنامه می

شدگان بداند، ن و غرقشدگارا جزو تسلیم ساله 39کراپ 

ای بگوید که گونه انسان خواهد از گذشتهگویی بکت می

توانست به آینده آن امیدوار باشد؛ اما آن گذشته و آینده می

 های گاز بر باد رفت.های آتش و اتاقدر کوره

ها ها و دیالوگکراپ و موقعیتی که بکت در دستور صحنه

نی کراپ به کار برده ای و زباهای صحنهجهت ساماندهی اکت

از منظر جورجو « وضعیت استثنایی»است، یادآور مفهوم 

داده در جنگ آگامبن است؛ گویی وضعیت استثنایی رخ

جهانی اول، دوم و فجایع آشویتس به زیست انسان عصر مدرن 

کشیده شده و طبق نظریات آگامبن وضعیت استثایی بدل به 

ی است که در قاعده شده است. وضعیت استثنایی، وضعیت

آید؛ اما کارکرد شرایط بحرانی قانون به حالت تعلیق درمی

کند و گاه به نام دموکراسی و اقتدارگرایانه خود را حفظ می

ها تمام زیست بشریت در وضعیتی استثنایی حفاظت از انسان

 خورد.ها رقم میتوسط حکومت

کراپ در وضعیتی استثنایی است و در مکانی برزخی زندگی 

کند؛ مانند یك بازداشتی که نه زندانی است و نه آزاد است. می

این وضعیتی استثنایی است که از نسل 

کشد؛ اما عنوان بازمانده نفس میها بهآشویتس

های او نه در قالب انسان، بلکه در مرزی نفس

میان انسان و ناانسان قرار دارد. آخرین نوار 

خرین کراپ که نام نمایشنامه است، نمایانگر آ

پیوند کراپ با جهان انسانی است و خیرگی بعد 

از خاموشی نوار، جایگاه مبهم او را میان انسان 

توان دهد؛ همان که میو ناانسان نشان می

صورت حیات برهنه و هوموساکر از منظر به

ای گذاری کرد. وقتی انسان در منطقهآگامبن نام

گیرد که همان مکان نامشخص قرار می

توان ر میان انسان و حیوان است، کراپ را میتمیزناپذی

اش ای دانست که پس از قطع پیوند با خاطرات انسانیبازمانده

ه نام هایی بگردد؛ او که شاهد ناانسانشده میتبدیل به تسلیم

گردد، مرزی ها میاست، حاال خود تبدیل به آنهوموساکر بوده

و در همان  گیردکه هر دو بخش حیوان و انسان را دربرمی

ها تعلق ندارد؛ او نه انسان است و نه کدام از آنحال، به هیچ

حیوان، او هم انسان است و هم حیوان؛ زیرا قانون وضعیت 

استثنایی را به قاعده تبدیل کرده است و بکت با فرازوفرودهای 

اش، حیات بیولوژیکی و احساسی و جدلی کراپ با گذشته

شده ای در شرف تسلیماندهبرهنه کراپ را در شمایل بازم

■ .دهدنشان می

. 
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 «داگویل»نگاهی به فیلم  
 «طلوعی ایرؤ»؛ «الرنس فون تریه» کارگردان 
 

 2003 سال:/ نیکول کیدمن، پل بتانی بازیگران:

، این طبیعت ماست و مهربانی میشویمما زنان با مهربانی زاده 

و  میکشیمرد انتخاب ما نیست. ما ناخواسته از درد انسانی، د

و خوش قلبی  میشویم. ما زنان اومانیست زاده میزیریماشك 

، ولی باید به ما یادآوری شود ردیگیماز اعماق جانمان ریشه 

روی زمین نیستیم، خدا هم نیستسم که همه  یهاالههکه ما 

را ببخشیم گاهی بخشیدن ظلمی است در حق کسی بعد از 

 .خودمان

 :مپرسیماز دختران شهرم  

چه کسی آزارتان داد؟ کدامین نامرد از  

ضعفتان، سادگیتان و قلب مهربانتان سوء 

کشید او را یا به آتش بکشیم استفاده کرد؟ می

  ؟شهر را

به معنای سگ دانی( نام  Dogville) داگویل

فیلمی درام و ناتورالیستی، ساخته شده در سال 

به کارگردانی الرس فون تریه، و با  2003

لم برای ساخت این فی تریه فون. است نیکول کیدمن بازیگری

نامزد نخل طالی بهترین کارگردانی در جشنواره فیلم کن شد. 

تمام این فیلم در استودیو شهر ترولهتان در کشور سوئد 

 ساخته شده است.

مورد عالقه زنده یاد مریم میرزاخانی  یهالمیفاین فیلم از 

 استنفورد بود.دان ایرانی و استاد دانشگاه ریاضی

ساختار فیلم داگویل همانند یك رمان است یك مقدمه دارد 

 .بردیمو نه فصل و یك راوی دانای کل که آن را پیش 

در و دیوار  هایشخانهداگویل نام دهکده کوچکی است که 

ندارد و این برای تماشاچی یعنی نشستن در مقام خدا و نظاره 

 اشاچی در اولینکردن طبیعت مخلوقاتش بدون پوششی. تم

برخورد با فیلم باید شهر را در ذهنش ترسیم کند، شهری با 

در و دیواردار و کلیسا و جاده و ...، و اولین قضاوت  هایخانه

باشد که از خیابان تا  هاخانهدر این فیلم شاید همین مدل 

ی ای باشد از بنشانه تواندمیرختخواب قابل رویت است و این 

 لحظه آدمها. ترینخصوصین دهکده به احترامی اهالی ای

گریس )با بازی نیکول کیدمن( دختری جوان و خوش قلب، 

او از دست پدرش  شودمیدر شبی تاریك وارد این دهکده 

 ال. به دنباندزدهمبنی بر گمشده در شهر  هایییاگهگریخته. 

 . پسری به نام تام )با بازی اندآمدهگریس تا دهکده داگویل هم 

 

 

از  اگر تا دهندمیو شماره تلفنی به او  بینندمیتانی( را پل ب

 این دختر خبری شد با آنها تماس بگیرند.

. تام با اهالی دهکده پذیرندمیرا  هاغریبهاهالی دهکده سخت 

تا مدتی گریس در  گیردمیو از آنها فرصت  کندمیصحبت 

دهکده بماند و خودش را ثابت کند. گریس با کمك کردن به 

که لیاقتش را دارد که در دهکده  کندمیهمه اهالی ثابت 

آن شماره را پاره کن تا هرگز به  گویدمیبماند. گریس به تام 

آن زنگ نزنی آنها که دنبال من هستند خیلی 

 همین کار را کردم. گویدمیخطرناکند. تام 

گریس خوشحال از اینکه اهالی دهکده او را به 

به خانه تك تك  نداپذیرفتهعنوان عضو جدید 

و  کندمیو از آنها تشکر  رودمیاهالی 

را به او  شانروزانهکه کارهای  خواهدمی

 بسپارند تا بتواند لطف آنها را جبران کند.

داگویل روی خوشش را به گریس نشان داده، 

چرا که در دل گریس کم کم جوانه عشق به 

شده  که عاشق کندمی. و تام هم ادعا شودمیتام هم زده 

 است.

و تمام تالشش را  کندمیگریس با مهربانی با همه برخورد  

از دردهاشان بکاهد. او یك اومانیست است و به دنبال  کندمی

دنیایی انسانی. او از خانه پدر گریخته چون پدر هیچ رحمی 

درباره انسانها ندارد. ولی گریس غافل از این است که برخی 

یادی وظیفه ایی بیش الیق مهر نیستند. گاهی لطف ز

و گاهی مردانی از مهر زیادی زنی سوء برداشت  شودنمی

که تاب دیدن هم جنس  شوندمیو زنانی هم پیدا  کنندمی

 خود را در این حجم از زیبایی و مهر ندارند.

. بیشتر مردان دهکده از گریس شودمیاذیت و آزارها شروع 

 که دیگر او دخواهننمیو زنان  کنندمیسوء استفاده جنسی 

ی ، ولگویدمیا را به تام اینهکمك حالشان باشد. گریس همه 

تام فقط یك روشنفکر توخالیست روشنفکری که هیچ دردی 

کاهد و وقتی پای منافع در میان باشد را نمی اشجامعهاز 

با  خواهدمی. تام در ابتدا فهمدنمیعشق را هم 

ای او فقط خودی نشان دهد و بعد گریس بر هایشسخنرانی

 .شودمی هایشداستانتبدیل به یك ابژه برای 

برود ولی آزارها ادامه دارد حتی اجازه خارج  خواهدمیگریس 

 . اهالی داگویل گریسدهندنمیشدن از آن جهنم را هم به او 

برای ساخت این  تریه فون
فیلم نامزد نخل طالی 
بهترین کارگردانی در 
جشنواره فیلم کن شد. تمام 
این فیلم در استودیو شهر 
ترولهتان در کشور سوئد 

 ساخته شده است.

 



 

 1401 اخرداد  |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوچهل ودومشماره      

. ازداندمیبه گردنش  ایقالدهو تام  کنندمیرا در غل و زنجیر  

ست و پاهایش روزها را گریس با زنجیرهای آویزان شده به د

 .کندمیسپری 

به خاطر چیست؟ اهالی دهکده به او می  هارنجاین زنجیرها و 

. کشیگویند این زنجیرها بار گناهانت است که به دوش می

گریس برای کدامین گناهش باید این زنجیرها را تحمل کند؟ 

آری این زجرها به خاطر طبیعت مهربانش است و برای این 

نیازش را که پناه خواستن از آدمها بوده بر زبان است که او 

تا تاریخ تکرار کند ظلم  شودمیرانده، این زنجیرها زده 

 باالدستان بر نیازمندان را.

 نداشدهضعیفان برای خدمت به ما خلق  کنیممیما همه فکر 

 قاًدقیباید بر این گروه فشار وارد کنیم.  رسدمیو تا زورمان 

موجود وجودمان منتظر است تا  ترینپستهمین جاست که 

 مان را به خوبی آشکار کند.طبیعت حیوانی

ر و در شه کندمیی تحت تعقیب تغیر اگهی گمشده به اگه

. تام است که به پلیس زنگ می زند و جای شودمیپخش 

. ورق بر شوندمی. گانگسترها وارد شهر دهدمیگریس را لو 

. پدر گریس ریئس . قدرت به دست گریس می افتدگرددمی

را هم  اهپلیسگانگسترهاست او آنقدر قدرتمند است که حتی 

 در خدمت دارد.

و ت گویدمیپدرش به او  بینندمیگریس و پدرش همدیگر را 

، تو درباره کردیمیخیلی مغروری دخترم. نباید از خانه فرار 

 دیگران هم باید داوری کنی نه فقط خودت. گریس تو باید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تو انسانی. بفهمی که خدا نیستی که همه را ببخشی،

انسان گرگ انسان است. داگویل شهری با مردم  گویدمیهابز 

فقیر، شکست خورده و ذهن بسته و بدون افق بود ولی 

ها مسولیت کارهای زشت داگویلی تواندنمی ااینههیچکدام از 

 ند وها گریس خوش قلب را بلعیدرا توجیح کند. داگویلی

مهرش را نابود کردند و گریس زخمی شده و له شده را تحویل 

  دادند.

گریس که دهکده چون سگ دندانهایش را به او نشان داد حاال 

و  دهدمیخودش همچون سگی دندانهای انتقامش را نشان 

. دهکده به آتش کشیده کندمیداوری خونین را انتخاب 

 .کشدمیتام را  شخصاًو گریس  شودمی

 دمانمیو فقط سگ دهکده است که  سوزدمیگویل در آتش دا

 چرا که فقط او ارزش زندگی را دارد.

 و هر ایمندیدههمه ما انسانها در کودکی همان گریس داگویل 

 مبینیمی ها راها و نامهربانیو نادرستی شویممی تربزرگچه 

. حال درجه خشونت ما بستگی شویممیگریس داگویل دیده 

 ن خشونت وارده بر ما دارد.به میزا

و در پایان باید به انسان امیدوار بود با آگاهی که کسب 

. انسان باید از سگدانی برخیزد و انسانیت را برای یك کندمی

زندگی ناب فریاد زند. آری این فیلم سیاه است ولی کافی 

آید سعادت  اگراست نوری از دل این تاریکی بیرون آید که 

  ■هد بود.بشر در گروش خوا
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 «خواستگار و تنهایی»ناداستان  
«کاظمیمریم » 

 
و  هوا نه گرم آمد. سال داشتم که برایم خواستگار كیوستیب

 خواندم و بهکتاب می نه سرد بود، روی تختم نشسته بودم،

 نه زنگ زد!تلفنِ خا اناگهدادم، که نصدای باران گوش می

ی، من داربر نمی اگررا بردار؛  تلفنمامان »باصدای بلندگفتم: 

 «بردارم؟!

 مادرم تلفن را برداشت.

خط است، متوجه نشدم چه کسی پشتِگوش کردم،  ههر چ

یگیر د، پیم خواستگار بیایبرا است صدای مادرم فهمیدم قرار با

ه با کهایی فقط از صحبت کتابم پرداختم؛ ۀنشدم و به مطالع

 را فهمیدم.پدرم داشت، ماجرا 

، به دستور مادرم همه جای خانه صبح زود از خواب بیدار شدم

 را تمیز کردم.

خواستگارم پشت در بود  عصر شد و زنگ خانه به صدا درآمد،

و مادرم در را باز کرد؛ به اتاقم رفتم، کنار پنجرۀ مشرف به 

 حیاط ایستادم و حیاط را نگاه کردم.

، مادر و خواهرش را با موتور آورده بود، تعجب خواستگارم

مشخص است پسرِ »و خوشم نیامد؛ با خودم گفتم:  کردم

 «است!اش را با موتورآوردهخسیسی است که خانواده

 هایی که رد و بدل شد، متوجه شدم درفقط از صحبت

 کند.مغازۀ پدرش کار می

ورده اتر این بود که برای خواستگاری گل و شیرینی نیجالب

 بود.

قدر خسیس باشد که با موتور بیاید و چرا باید خواستگار این

 شاخه گلی یا حتی شیرینی نیاورد!؟

 پنچ سال از آن ماجرا گذشت.

ه شان متوجتلفن زنگ زد و مادرم تلفن را برداشت؛ از صحبتِ 

 خانم»شدم، خواستگار است و مادرِپسر پشت تلفن گفت: 

 «ابروهایش را برنداشته است؟محترم اول بگویید دخترِ شما 

امروز به آرایشگاه رفته بود، ابروهایش را  اتفاقاً »مادر گفت: 

 «حتی صورتش را بند انداخت. مرتب کرد و

 

 

را  کارهااینکه  دختری»مادرِ خواستگار در جواب گفت: 

 .«خوردنمیکند به دردِ خانوادۀ ما می

 بدون خداحافظی تلفن را قطع کرد.

شعوری! ازاالن به موی چه خواستگار بی»م: به مادرم گفت

که روزی عروسِ این خانواده  صورتم کار داشت، وای به حالم

ادب بود بدون خداحافظی تلفن رو قطع شدم و چه قدر بیمی

 «کرد!

سالم بود؛ زمانی که  45 این خواستگار هم سرانجامی نداشت.

از مریضی کرونا رها شدم و درگیر جدا شدن خواهرم از 

ام همسرش بودیم. تلفن همراهم زنگ زد، روی صفحۀ گوشی

اسمِ یکی از بستگانِ دور مادرم افتاده بود. گوشی را جواب 

 پرسی خواست با مادرم حرف بزند.دادم و پس از احوال

پرسی گوشی را به مادرم دادم و بعد از کلی حرف زدن و احوال

ت دارم دوس چقدردانید که من این دختر را می»کردن گفت: 

اش را دارم؛ خواستگار خوبی سراغ دارم و آرزوی خوشبختی

که وضعِ مال خوبی دارد؛ ازمن خواسته است قبل از آشنا 

شدن صیغۀ محرمیتی خوانده شود، تا به گناه کشیده نشود و 

اید که کند؛ متوجهرا هم قبول می بچهدار شدن بچه اگر

شود، دا نمیبا این لکنتی که دارد کسی برایش پی دخترتان

شاید هم به خاطر همین تا االن ازدواج نکرده و مجرد مانده 

 «است؟!

، مگر من دختر نیستم! این غهیص»به مادرم با تعجب گفتم: 

ای فکر کند. این نباید ذره فامیل تحصیل کرده است،

 «خواستگار مناسب من نیست و معرفی نکند؟!

اپ از طرفِ پیامی در واتس کردم کهسه هفته تمام گریه می

همان فامیل آمد که گفته بود دخترم، خواستگارت با شرایط 

 صیغه موافق بود و با نظر شما و خانوادۀ محترمتان جور نبود.

لکنت دارم به خودم مربوط است و با  اگرمن »باخودم گفتم: 

تنهابودنم هیچ مشکلی ندارم، مگر خواهرم که ازدواج کرد چه 

 ■ «گلی برسرش زدند!
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 «!از ارث محروم شدن بد نیست»داستان نا 
 «ماهور موسوی» 

فوت  93اسفند  12بر اثر سرطان معده در  امخالهاز وقتی که  

ام هیچوقت نتوانستیم آن روز تلخ و اندوهبار کرد، من و خانواده

شش سال بعد درست در همان روز، جواب  …را فراموش کنیم

 …ی درمانی کنمنمونه برداری خودم نشان داد که باید شیم

جا  واقعاً کنمیمنه جیغ کشیدم و نه گریه کردم ولی اعتراف 

خوردم البته آن موقع تنها اطالعی که از عوارض شیمی درمانی 

چون شد )یمداشتم به ریزش شدید موها و حالت تهوع محدود 

در تهران دانشجو بودم و به ندرت به  امخالهدر زمان بیماری 

 (.کمی از روند درمان سرطان داشتم، اطالع آمدمیمخانه 

حال بدی  واقعاًبه خصوص مامانم سوخت،  امخانوادهدلم برای 

 هاسالداشت، با وجودی که عادت به ماندن در خانه نداشت و 

به عنوان پرستار در بیمارستان کار کرده بود، از همان روز قید 

ر داز آنجا که …کار را زد و به پرستار تمام وقت من تبدیل شد

شهر ما مرکز آنکولوژی نبود، مجبور شدم برای درمان به مرکز 

استان بروم و شاید برای اولین بار بود که از دیدن کرمان حس 

اسفند  23بهرحال اولین تزریق من در …خوشایندی نداشتم

انجام شد و به مرور تجربه ثابت کرد عوارض شیمی درمانی به 

 :انتظارش را داشتماز آن چیزی بود که  تروحشتناکمراتب 

 یهاگلبول ۀانیوحشداروها به سبك داعش دست به قتل عام 

از چند هزار تا به  هاآنبه طوری که تعداد  زدندیمسفید 

در اتاقی ایزوله در  شدمیمو مجبور  دیرسیمدویست سیصد تا 

بستری شوم چون سیستم  -محل کار سابق مامانم -بیمارستان

و باید انواع آنتی  دیرسیمسطح  نیترنییپاایمنی بدنم به 

 یهایماریبتا گرفتار  کردمیمبیوتیك های قوی را مصرف 

دیگر نشوم و این، درست در شرایط اوج همه گیری ویروس 

به دلیل  شدمیمدر مدتی که بستری ! کرونا در کشور بود

ینمباقی  میهادستمکرر خون، جای سالمی روی  یهاشیآزما

 …ماند

ر طول آن چند ماه درمان، باید با عوارض دیگری عالوه براین د

حساسیت شدید پوستی، حالتی ویار : از جمله آمدمیمهم کنار 

یم…مانند که باعث تهوع و بیزاری از بوی غذا، مواد شوینده و

 …، افسردگی شدید ناشی از عوارض داروهای بیهوشی وشد

 ۀپروسبخش این  نیترآسانریختن موهایم،  کنمیماعتراف 

 !سخت و عذاب آور بود

خاطرات تلخ به پایان رسید، به  ۀهمبا  1400بهرحال، سال  

م االن با تما…شب سمور گذشت و لب تنور گذشت: قول شاعر

: کنمیموجود معنی این حدیث امام جعفر صادق را درک 

شد، با( موجود)است، هرگاه ( ناشناخته)سالمتی نعمتی پنهان »

قبل از «. شودیمشد، به یاد آورده و هرگاه نبا شودیمفراموش 

بود از یکنواختی و جذاب نبودن زندگی  هامدتاین اتفاق، 

، سرطان چنان هیجانی به زدمیمشاکی بودم و حسابی غر 

زندگی من تزریق کرد که روزی چند بار آرزوی برگشتن به 

 !همان روزهای یکنواخت و تکراری را داشته باشم

باعث ناراحتی و آزارم شود، …مشکل، حرف و اگراین روزها 

یمو از خودم  کنمیمآن را با شرایطم در سال گذشته مقایسه 

 شودیمو همین باعث !« تحمل کدومش سخت تره؟»: پرسم

 …با مسائل برخورد کنم ترراحت

از ارث، نه  در آخر باید اضافه کنم بعضی اوقات محروم شدن

د در مور تنها بد نیست بلکه خیلی هم خوب است به خصوص

 یهایماریبفامیل ما که بیشتر شامل دردسر و  یهاارث

 ■ !باشدیم…مختلف مثل سرطان، اگزما، آسم و
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 «م؟یآموزان معلول برخورد کنچگونه با دانش» نگاریتجربه 

 «فرنرگس متین»نویسنده  
شرح  نیبا ا یاششم، بخشنامه هیدر پا سمیتدر یهااز سال یکی در

 یهادر مدارس، با بچه دیآموزان معلول باکه دانشارسال شده بود 

 هیرا آوردند که از ناح یدرس بخوانند. به کالس من فرد یمعمول

 یفرق داشت. طبق عادتم در ابتدا هیپا فلج بود و از نظر چهره با بق

تك صحبت کردم. از تك یفرد اتیخصوص بارهسال، با همه در

خود  قیو عال اتیخصوص کنند و یها خواستم که خود را معرفآن

 ی. او خودش را معرفدیآموز رسدانش نیرا بازگو کنند. نوبت به ا

 .نکرد

 ؟یکنینم یچرا خودت رو معرف :گفتم

 سم؟یبرگه بنو یتو شهیم :گفت

 ایو  کشدیخود خجالت م تیاو از وضع دیخودم فکر کردم شا با

 :بدانند. گفتم هیهست که دوست ندارد بق یموضوع

 .و به من بده سیبنو یست داردو یهر چ-

نوشت؛ عنوان کرده بود که من فلج هستم.  میکه برا یانامه در

باره خودم حرف در خواهدیو دلم نم شودیبا من دوست نم یکس

 خواستندیم فیکم از من تکل یلیخ گریبزنم. هر سال معلمان د

 .من در حد قابل قبول هست ازیامت گفتندیو م

خواهد  یخوب جهیاو تالش کند؛ نت اگرکه  بود نیمن بر ا باور

درخواست کردم پرونده  ریگرفت. به دفتر مدرسه رفتم و از مد

او را مطالعه  یلیقرار دهد. سوابق تحص ارمیآموز را در اختدانش

او  یسنجقابل قبول بود. در فرم استعداد شیهادرس شتریکردم. ب

 .را دارد متوسطسطح  ینوشته بود از نظر هوش

بودند؛ زهرا هم درکالس  یها مشغول بازورزش که همه بچه زنگ

او در  یهاییتوانا دانستمینشسته بود. با او صحبت کردم. هنوز نم

سال قبل را طرح کردم  یهایاز دانستن یاست. سؤاالت یچه حد

 :و از او خواستم پاسخ بدهد. به او گفتم

 .وش کنخوب به حرفام گ یسؤاالت رو جواب بد نکهیقبل از ا -

تو پاهات مشکل داره. اما دستات کامالً سالم و دختر با  زهرا

 هاتییاز همه توانا یریبگ ادی دیتو با نی. ببیهست یاستعداد

که از نظر ظاهر با  یقبول کن دی. اما اول از همه بایاستفاده کن

که خودت رو کنار  شهینم لیدل نیو ا یفرق دار گهید یهابچه

مثل  یتونی. تو میریبگ دهیرو ناد هاتییتوانا هیو بق یبکش

موضوع  نیا ادیاما به نظر م ؛یسیو بنو یحرف بزن گهید یهابچه

 یکه االن هست یزیبهتر از چ یلیخ یتونیکه م یرو فراموش کرد

که  دونمیکه من کنارتم. م یو بدون یتالش کن شتریب دی. بایباش

به  بپس مرت .یکالس داشته باش نیتو ا یدوستان خوب یتونیم

 سیها رو بنوسؤال نی. حاال اکنمی. چون قبول نمتونمیمن نگو نم

 .هشیم یچ یسیاشتباه بنو اگهترس نداشته باش که  نیو از ا

برگه را از او گرفتم تنها سه سؤال را جواب داده بود. او را  یوقت

 یکه مطالب را به خوب هیبه نام هان یآموزاول نشاندم و دانش زیم

 :د، کنار او نشاندم و گفتمبلد بو

به بعد هر قسمت از درس  نیبده و از ا حیها رو براش توضسؤال - 

 .ریازش امتحان بگ میرو که خوند

آموزان در رابطه با زهرا دانش ریفکر بودم که حتماً با سا نیا در

 :گفتم هیبه هان نیاصحبت کنم؛ بنابر

 .دیبزن یو گشت دیبر اطیبه ح گهیبه زهرا کمك کن و با همد - 

 :ها گفتمبچه به

ها هم جا یو بعض نیدار یخاص یهاییهر کدوم از شما توانا-

م و به ه نیاحترام بزار گهیدکه به هم نیریبگ ادی. نیضعف دار

 ن،یکه با هم دوست هست طورنیهم خوامی. از شما منیکمك کن

نار ک تونهیزهرا تنها بمونه و فکر کنه چون مشکل داره، نم نیارذن

 .میو گفتن ما کنارش هست کردنها هم قبول شما باشه. بچه

 هیورزش او در کالس نشسته و بق یهاکه تمام زنگ دمید یوقت

ببرند. به معلم  اطیها خواستم او را به حاز بچه کنند؛یم یباز

 :ورزش گفتم

 ایشطرنج  یکه به باز ییآموزادانش نیامکان داره اجازه بد اگه -

 .کنن یرن با زهرا بازمنچ عالقه دا

 رییتغ یلیخ هیماه گذشت. زهرا از نظر روح دو.هم قبول کرد او

به روز بهتر شد. هر بار که بهتر به روز شیهاکرده بود. درس

و  گذاشتمیاو م یرا جلو یقبل یها. برگهدادیسؤاالت جواب م

 ؟ینسبت به قبل چقدر بهتر نوشت نیخودت نگاه کن. بب :گفتمیم

مثل  تواندیکه م دیباور رس نیبه ا دیخودش را د شرفتیپ یوقت

 .استفاده کند شیهاییاز توانا هیبق

ششم به صورت هماهنگ برگزار شد.  هیآخر سال، امتحانات پا در

 یاز دو درس تمام ریدر امتحان به زهرا کمك کنم؛ غ نکهیبدون ا

گرفتن کارنامه با  یبرا یخوب و خوب شد. وقت یلیخ شیهادرس

شروع  دیامتحان خودش را د جهیرش به مدرسه آمده بود و نتماد

 :کردن کرد و گفت هیبه گر

یموفق باشم. باور نم تونمیبه من نگفته بود که م یتا االن کس -

 .کارنامه من باشه نیا کنم

مشکل به  یآموزان دارادانش یروش را برا نیآن سال به بعد ا از

 ■ داشته است. یخوب جیو نتا برمیکار م
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 «هزینه اشتباه» نگاریتجربه 

 «پورسهیل حسین»نویسنده  
 

 هگرفت را توانم تمام طبس ۀکشند گرمای. بود 1392 سال اواسط

 سال هفت و خواندن درس سال شانزده از بعد باید چرا. بود

 ؟دمیرسیم نقطه آن به صنعتی بزرگ یهاپروژه در کارکردن

 ارشدکارشناس از پروژه همان در. بودم گرفته سمت ارتقامدتی بود 

 به رسیدم نهایت در و بکار کرده بودم شروع پیمانکار یدفترفن

 متس من برای. طبسکك کارخانه ساخت کارگاهسییر جانشینی

 خوب به یاد دارم. به سختی به آن درجه رسیده بودم .بود بزرگی

یم مایه دل و جان از هم پروژه همان در گذشته خوب سابقه بجز

 روزی معموالً و کردمنمی محدود کاری ساعت به را خودم. تمگذاش

تمام سعی من این . کردمیم کار دیگران از بیش ساعت دو یکی

 ظاهری نظم منظورم. باشد منظم چیز همه یدفترفن داخل بود

 نترلک سیستم یك و بودم کرده درست قوی بایگانی یك نیست،

 .شود اشتباه روز یك بود ممکن که چیزی هر از

 تفکیك به پروژه اجرایی مراحل تمام از یستیلچك برای مثال

 جلساتصورت تمام از یستیلچك. قرارداد داخل یهاساختمان

 .ااینه امثال و شده انجام کارهای و مصرفی مصالح

 دمش بود که رفته باال شرکت یدفترفن اطالعات و آمار بار آنقدر

. ارپیمانک و نظارت کارفرما، بین هماهنگی جلسات تمام دائم عضو

 ارتقا کم کم و بیایم چشم به تا شد باعث حضورها همین اصالً

 .بگیرم

 پیش دقیق و منظم همیشه روال طبق کارها و بود به کامم روزگار

 در را همراهش شماره شرکت عامل مدیر بار اولین برای. رفتمی

 بدون دسترسی ضروری مواقع در بتوانم تا گذاشت من اختیار

 قهرمان که کسی شبیه. داشتم غروری حس. باشم داشته واسطه

 با کردمیم فکر که بود دلم توی چیزی. باشد شده یامسابقه

 .بود خوبی حس کل در. دارم تفاوت دیگران

 دچن برای کارفرما و بودیم درست در گرمترین روزهای تابستان

 ما ۀمجموع به پرداختی هیچ نتوانست متوالی وضعیت صورت

 از بیش هاحقوق که بود شده باعث موضوع همین. دباش داشته

 انسجامش را از دست بدهد. کار و باشند داشته ریتأخ ماه شش

 از نفر دص به نزدیك شرکت و بود رفته تعطیلی به رو باًیتقر پروژه

 نتعیی از بعد تا بود، فرستاده اجباری مرخصی به را کارکنانش

 .برگردند کار به مجدداً مطالبات تکلیف

 زیمرک دفاتر در کارفرما با شرکت مدیریت روزه چند مذاکرات طی

 یدارسهام به توجه با که رسیدند نتیجه این به مجموعه دو هر

 عنوان به کارخانه این طبس کك کارخانه در نیشابور فوالد ۀکارخان

  به میلگرد تن چهارصد مقدار ما شرکت مطالبات از بخشی

 

 مدت به عمالً کار این با. دهدب تحویل ما درخواستی یزبندیسا

 اب توانستمی و نداشت میلگرد خرید به نیازی شرکت سال یك

 تسویه هم نفرات را مانده عقب یهاحقوق مطالباتش باقی وصول

 .کند

 شخص خود و گرفتند تماس من با بعد از اتمام جلسات تهران

 مادهآ میلگرد سفارش لیست یك عاً یسر تا دستور داد عامل مدیر

 یك تا که بطوری م به وزن چهارصد تن در ده سایز مختلف،کن

 .باشیم نداشته نیاز میلگردی هیچ خرید به سال

 روعش همیشگی وسواس و دقت با و شدم بکار دست سریع خیلی

 ردبرآو همچنین و کار ۀسال یك پیشرفت پیشبینی به کردم

 نیاز. مورد یلگردهایم

 اما ،بردیمزمان  روز سه نزدیك کار خواسته شده در ایام عادی

یکینزد تا. بدون وقفه کار کردم و دانستمیمارزش زمان را  من

 .بودم محاسبه و برآورد حال در یکسره فردای آن روز صبح یها

 آماده دستی جدول یك. کردم تمام را کار ساعت وچهارستیب طی

 داخل جدول نرم افزار رسیدیم اعداد کردن وارد از بعد .بودم کرده

پر مصرف را  یزهایساسفارش . بود مناسبی عدد. تن 380 ددع به

 خیلی را لیست. برسیم تن 400 عدد به تا کردم بیشتر مقداری

 کنترل بودم نوشته شب طول تمام که دستی یعددها با سریع

 کردم.

 هب دلخوش اما بودم خسته بسیار قبل شب خوابی بی ۀواسطبه 

از  قبل تا توانمیم و ادهد انجام روزه یك را روزه چند کار اینکه

 .کنم ارسال مرکزی دفتر برای را نتیجه ظهر

 نظارت دفتر راهی نسخه سه در لگردهایملیست  یامضا از بعد

 شتدا وظیفه. تحویلش دادم را لیست و دیدم را مربوطه ناظر. شدم

 ودب تاییدش مورد اگر و کند کنترل را لیست مرتبه یك خودش

 خودت مهندس» پرسید. بود من امضاء دید که چیزی اولین .امضا

 «فنی؟ یهابچه یا کردی محاسبه

 «چطور؟. کردم محاسبه خودم»

 «نذارم وقت الکی من. قبوله که کردی محاسبه خودت اگه»

 هم من. کرد امضاء کنترل مجدد بدون و گرفت را هابرگه بعد

 اهیر گرفتم را مستقیم ناظر امضاء سریع خیلی اینکه از سرخوش

 وجهت با توضیحی و بحث هیچ بدون. شدم نظارت رپرستس دفتر

 .کرد امضاء هم نظارت سرپرست ناظر، و من امضاء به

 از همه. رفتمی پیش سرعت به کارها که بود دفعاتی معدود از

 تا کردندیم همکاری با تمام توان و بودند خسته کارگاه تعطیلی

 .شود حل مشکل زودتر هرچه



 

 1401 اخرداد  |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوچهل ودومشماره      

 حضم کارفرما. به مقیم ۀندینما تم خدمتنهایی رف دییتأبرای اخذ 

 بهمحاس خودت مهندس» پرسید مقابلش گذاشتم را هابرگه اینکه

 «کردی؟

 کردم. کنترل هم مرتبه دو. کردم محاسبه خودم راحت، خیالتون»

 «نظارت رو هم گرفتم دییتأ

 «رستنبف بگو رو همین کنم، کنترل من نیست نیازی دیگه پس»

 مامت من کار دیگر کارفرما مقیم نماینده طتوس هابرگه امضاء با

 و دادم تحویل را نظارت و کارفرما نسخه سریع خیلی. بود شده

 .تهران کردم فکس را پیمانکار نسخه

 رفتگ تماس نگهبان که بودم نشسته دفتر داخل بعد، هفته یك

 هتخلی جهت رسیده است. میلگرد حمل تریلی اولین داد اطالع و

 پرسیدم راننده به سکوی مربوطه و از مراجعه کردم شخصاً

 «!آوردی؟ چند سایز میلگرد»

 «مهندس 12»

 اتهیکرا حسابداری برو بعد ،کنهیم تخلیه جرثقیل االن کن صبر»

 «نباشی خسته. برو و بگیر رو

 تکرار اتفاق همان و گرفت تماس نگهبان مجدداً بعد ساعت یك

 .شد یهتخل و آمد 12 سایز میلگرد دیگر تریلی یك. شد

 ینماش آن تعجب کمال در. رسید راه از سوم تریلی بعد ساعت نیم

 !بود آورده 12 سایز میلگرد هم

 این با ؟دیآریم 12 سایز میلگرد آنقدر خبره چه» گفتم راننده به

 زهایسا باقی از چرا. 12 میلگرد تن وشششصت شد ماشین

 «نیاوردید؟

 12 سایز لگردمی من سر پشت هم دیگه تریلی تا پنج مهندس»

 آوردیم؟ 12 میلگرد آنقدر چرا میگی شما بعد. راهن تو و بار زدن

 .«دیگه بوده خودتون سفارش. نشده هم نصف هنوز

 نگاه ار لیست و رساندم دفتر به را خودم وصفی قابل غیر نگرانی با

. بودم داده سفارش 12 میلگرد تن دویست. بود راننده با حق. کردم

 رو 12 میلگرد تن دویست بود؟ شده اشتباهی چنین چطور

 آنقدر هم پروژه آخر تا نه که سال یك برای ؟کردمیم کارشچه

 .شدینم مصرف 12 سایز میلگرد

 ولیها تایپ موقع شدم متوجه. کردم پیدا را نویسم دست یهابرگه

بعد از  و کردم تایپ 12 میلگرد تن 200 میلگرد تن 20 جای به

 و نظارت نه همکارم، نه من، نه. منشدی متوجه کداممان هیچ آن

ات محاسب نیترسخت. در گانهبچهکارفرما. یك اشتباه ساده و  نه

اما در یك تایپ ساده چه اشتباه  شدمینمهرگز مرتکب اشتباه 

 بزرگی کردم.

 مدت این در هرچی بودم، کرده خراب ؟کردمیم باید کارچه

 .بود شده خراب اشتباه یك با بودم کشیده زحمت

 خلوت دقیقه چند برای. به همراه دارد سختی عواقب بودم طمئنم

. گرفتم را تصمیمم. کردمیم کاری باید. رفتم فرو فکر به و کردم

 تصحب جرات. بگیرد تماس مرکزی دفتر با از منشی خواستم تا

 خیلی و بود سپاه سابق فرمانده. نداشتم را عامل مدیر با کردن

یم دست آدم به بودن شیارت هنگام حرف زدنش حس. منضبط

 نهما گذار، ریتأث قدر همان. فرمانده او و بودیم سرباز ما انگار. داد

 .مقتدر قدر

 فتگ بعد از تعریف ماجرا. کردم صحبت تهران دفتر فنی مسئول با

. شهیم قیامت بفهمه راهدار مهندس. نیار در رو صداش اصالً»

 نهکمی جریمه مه یکی رو، تو باش مطمعن. کنهمی توبیخ رو همه

 یه بعداً . نگو هیچی. کن رحم خودت به دامادی، تازه. اخراج هم

 «میکنیم کاریش

 کرف به مدتی هم باز دفتر تهران فنی مسئول با از صحبت بعد

 زده زیادی ضرر. نبود بخشش قابل اشتباهم. گفتمی راست. رفتم

 من فقط. رفتمی کارگاه داخل تیم کل آبروی هم طرفی از. بودم

 .شدیم توبیخ هم بود کرده امضا که ناظری نبودم،

 بعداً . نیاور در را صدایش که گفتند کردم مشورت کسی هر با

بعد  شده، چه فهمدنمی کسی ماه چهار سه تا !میکنیم درستش

 نظارت . هممیدهیم جدید سفارش و دیایم نقدینگی هم از آن

 و بودند کرده ماداعت من به همه. کارفرما نماینده هم بود ترسیده

 بودند. زده را لیست کنترل قید

 منتوانست کردم کار هر. نکشید طول هم ساعت یك ماجرا این تمام

 او بر ترسم غلبه کردم. ب برداشتم را گوشیم. بیایم کنار خودم با

 یگوش بوق از چند بعد. تماس گرفتم راهدار مهندس مستقیم خط

 رسید لگردهایم تی؟شده تماس گرف چیزی مهندس» داد جواب را

 «کارگاه؟

 تریلی سه اینجا تا هم ما و میان دارن که لگردهایم. مهندس بله»

 «هست مشکلی یك اینکه فقط. گرفتیم تحویل

 «مشکلی؟ چه»

 هآمران صدای با که نه یا بگویم که مردد و کردم حبس را نفسم

 «مشکلی؟ چه پرسیدم» کرد تکرار دوباره

 «اشتباهه میلگرد شسفار لیست اینکه فقط. هیچی»

 «اشتباهه؟ که چی یعنی»

. کردم ارسال زادهنظام مهندس برای رو درست لیست مهندس»

تا االن  که دادیم. همینی سفارش تن دویست 12 میلگرد اشتباهاً

 طفاًل تهران، دفتر فرستادم و کردم اصالح رو لیست من بسه، اومده

 «کنید پیگیری

 ه؟شد اشتباه گیمی االن اونوقت. راهن تو شده زده بار لگردهایم»

 .«اونجا گذاشتم و لیاقت بی آدم مشت یك همین؟
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 اما بهتره هر تنبیهی هستم. ۀآمادمن . شماست با حق مهندس»

 ات کارخونه برگرده هست هرجا از لگردهایم کنید پیگیری اول

 .«نشده ضرر این از بیش

 دفتر نیروهای یا خودت بود؟ کرده حساب و جدول اون کی»

 «فنی؟

 «خودم»

 از دبع ساعت نیم. کرد قطع را ارتباط خداحافظی بدون مرتبه یك

 ولقب با شرکت و شده اصالح سفارش که دادند تهران اطالع دفتر

 تغییر لیست و اصالح سفارش شده. پیگیر هاخسارت تمام

 که ناراحت هم امنزده ضرر این از بیش که شدم خوشحال هم

 کافی هم انگشتی سر حساب یك. امدادهشغلم را از دست  دیگر

 یگرد هم را امافتاده عقب حقوق ماه شش پنج این که بفهمم تا بود

 .امزده که ضرری پای گذارندیم و دهندینم

 تماس هیچ مدت این در. رسید لگردهایم تمام و گذشت هفته دو

 .نیفتاد اتفاق عامل مدیر و من بین مستقیمی صحبت و

 یالسهج برای کارفرما و پیمانکار مدیریت متی که دادند اطالع فقط

 کارگاه بشوند وارد بود قرار که ساعتی درست. ندیآیمکارگاه  به

یم ساخت، ۀمحوط داخل رفتم به زنانقدم و شدم خارج دفتر از

 نوعی به و بزنم قدم کارخانه در بار آخرین برای خواستم

 مهندس اماقد اولین باورداشتم در هم طرفی از .کنم خداحافظی

 بودم که کارگرها با مشغول خداحافظی. کندیم اخراجم راهدار

 منتظر جلسه در همه کرد تاکید و بود منشی. خورد زنگ امیگوش

 رحاض همه که بود بار اولین. برسانید را خودتان زود. هستند شما

 .اندمرس دفتر را به خودم نهیطمأن با و کندی به. غایب من و بودند

 مهندس همه از اول دفتر به ورودم محض به تعجب کمال در

 دهز خشکم. کرد ازم گرمی استقبال و شد بلند پایم جلوی راهدار

 از تتبعی به. بشود بلند جایش از کسی جلوی نداشت عادت. بود

 اصالً. کردینمکار  مغزم. ایستادند جلسه کل راهدار مهندس

 دش امتم که جلسه. شد صحبت چی به راجع و گفتم چه نفهمیدم

 شما» گفت و کرد من به رو مهندس اما شدند خارج اتاق از همه

 «.بشین

 .کند اخراج را من که وقتش شده االن شدم مطمعن

 از. زدی بزرگی ضرر خیلی» گفت و من به کرد رو شدیم که تنها

 «نداشتم انتظار تو

 «هستم اخراج آماده. دونممی هم خودم. بله»

 .مکرد هزینه کلی تو برای تازه من کنم؟ اخراجت باید چرا اخراج؟»

اخراجت کنم. اما  خواستمیمهمون لحظه که بهم اطالع دادی 

بعدش که خوب فکر کردم دیدم شجاعتت قابل تحسینه. اشتباه 

 «کردن برای همه هست اما پذیرش اشتباه نه

 «؟شمینم اخراج یعنی»

 رایب آوردی دست به که یاتجربه از و میمونی. یشینم اخراج نه»

 .«یکنیم استفاده ضرر این جبران

 «؟دیریگیم دهیناد رو اشتباهم واقعاً»

 اب نذاشتی و داشتی شجاعت همینکه اما. کردی اشتباه یه تو»

. داره ارزش من برای بخوره مجموعه به بیشتری ضرر کاری مخفی

 ما ایبر تو وقتشه از این به بعد. کرده هزینه تو برای شرکت االن

 ■ .«کنی هزینه
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 دلم و دمیترسیم فقط زمان آن. شد شروع مادرم بیماری بودم ساله پنج

 دکن مراقبت و مواظبت من از مادرم اینکه جای به کنم باور خواستینم

 ادنی به خواهرم بودم ابتدایی دوم کالس. دهم انجام را کار این باید من

 ما کی ازیکی ی نیفتد گردنشان مسئولیتی اینکه برای مانیهالیفامآمد. 

 راه آن به را خودشان دندیدیم را ما خیابان در وقتی حتی شدند دور

 یك و ساله 3 کودک یك با بودم مانده من . کردندیم فرار و زدندیم

 کنم؟ چه دانستمینم که بغلم در خواره شیر نوزاد

 ترس از دنیای و بود آمیخته درهم مادرم یهاتوهم با امکودکانه تخیالت

 کرف. بود شده میهاکابوس بدترین جزء و بود ساخته برایم را استرس و

 مردم از بسیار است، یاکلمه . دیوانهامشده دیوانه مادرم مثل کردمیم

 .امدهیشن

 》 دیوونه... دیوونه...دیوونه .است دیونه مادرش مثل است، دیونه 》

 آن شوخی؟ یا ؟یماریب است؟ فحش نوعی دیوانه نفهمیدم خر همآ

 حتی و کودکی، نوجوانی نفهمیدم که بودم دیگران و زندگی ققدرغر

 شد؟ گذشت؟ وچه چگونه امیجوان

 مختلفی دکترهای به شدم فراوانی مشکالت دچار اخیر سال چند در

. دادند جاعار روانپزشك و روانشناس به را من آنها همه که کردم مراجعه

 از خوبی خاطرات .است اسکیزوفرنی دچار که مادرم بیماری خاطر به

 هک بود این من اصلی مشکل ولی. نداشتم ها روانپزشك و روانشناس

 وضع دیگری از پس یکی را دکترها و کنم اعتماد کسی به توانستمینم

 نمانده شهرمان در روانپزشکی و روانشناس دیگر که قدر آن. کردمیم

 .باشم نرفته من که دبو

 بود مردی ها روانپزشك از یکی مثالً گرفتمیم ایرادی یك کدام هر از

 كی یا و کم و کمترکرد را اشفاصله و نشست نزدیکم کنارمبل که

 معلوم و دیکشیم خمیازه دقیقه یك هر میهاحرف بین زن روانشناس

 جیب فکر به فقط دکترها جور این .ندارد را میهاحرف حوصله بود

 از. ندارند مانیدردها و دیگران و من از درکی هیچ و هستند خودشان

 در مطلبی و فیلم هرکسی و خوردیم بهم حالم روانشناسی یهاموضوع

 یهاآدم را هاآن و کردمیم پاک سریع فرستادیم برایم زمینه این

ینم روز یك بزنند، حرف بلدند فقط که دانستمیم وراجی خودخواهِ

ینیبدب این به هم مادرم حال نشدن بهتر البته باشند. من جای توانند

 . زدیم دامن خیلی هم ها

 روش .افتاد درمانی طرحواره درباره مطلبی به چشمم روز یك اینکه تا

 خود زندگی)کتاب  و کردم تحقیق اشدرباره .بود جدیدی نسبتاً درمانی

 و ودب جذاب برایم لبشمطا. خواندم را یانگ( جفری بیافرینید، دوباره را

 انمخ روانشناس یك تا گشتم زمینه این در روانشناس دنبال. آمد خوشم

 وبتمن منتظر نشستم تا. و رفتم گرفتم وقت تردید و شك با .کردم پیدا

و از همه  بریده جا همه از  ِلجوج منِ درد به شاید خوبیه، روش  شود.

 ؟چی نکنه جذبم ناسروانش اگه.  بخوره پریشانم روزگار کس کنده و

 》امخسته کنم؟ نه عوض دکتر باید دوباره .باشه بقیه مثل

 بمرت را خانه بخوانم، را میهادرس و بنویسم را میهامشق باید تندتند 

 چیز یك به روز هر که مادرم یهایکار خراب .بشویم را هاظرف و کنم

 از را هرمخوا و ببرم مدرسه را برادرم .کنم جور و جمع را دهدیم گیر

 باشد آماده ساعت سر باید پدرم را که حتماً ظهر غذای و بیاورم مدرسه

 بدوم کوچه در قدر آن دست در کفش لنگ و کج مقنعه با. کنم حاضر

 را میهاگوش مدیر و بکوبم را مدرسه درِ التماس با و بزند تاول پاهایم تا

 بگوید: و بپیچاند

 》یای؟!  نمی مدرسه مادرت بدون فردا 》

 》مریضه! مادرمون اجازه؟ خانم 》

 》بیاد. بگو !که نمرده 》

 ترخسته ااینه تمام از. بردیم خوابم ،زمیریمسر کالس اشك  قدر آن 

 کردمیم را کارها تمام تنه یك کوچکم جثه با زمان آن اینکه با. بودم

 شقاقی دکتر خانم. شدم مشاوره اتاق وارد. آن هستم از ترخسته هم باز

 خوش فهمید و را میدردها عمق نگاه اولین با بود حاذقی رمشاو که

 سرهم تپش هفته چند. کنیم برقرار باهم خوبی ارتباط توانستیم بختانه

 باورهای درباره اول. نکردم عوض را مشاورم و رفتم را درمانم جلسه

 .کردیم کار داشتم، که نادرستی

 پختن غذا و کردن تمیز خانه مثل کوچك کارهای در من :نمونه چند 

 هم کسی و است ارزش بی کارها این کردمیم فکر چون داشتم مشکل

 ،کردمیم فکر اشتباه که درحالی. است ارزش بی کندیم را کارها این که

 شغلی هر ویا کند کاری هر خواهدیم حاال نیست ارزش بی انسانی هیچ

 .باشد داشته

 هک بود این خاطر به بود سخت برایم دیگران از گرفتن کمك مثالً: یا

یمبا خودم  رندیگیم کمك دیگران از ضعیف یهاآدم کردمیم فکر

 رد است غلط یك باور این که حالی در نیستم ضعیف من که گفتم

 مشورت و کمك هامتخصص از مخصوصاً  دیگران از باید جاها خیلی

 را بتمنو بپرسد من از اینکه بدون مطب منشی هفته چند از بعد .بگیرم

 کرد. تکرار را کار این هم دیگر بار کرد، چند جا هجاب

 باید آوردمیم کم نباید بود عمل وقت شدم. درگیر ذهنم در او با 

 صحبت محترمانه منشی با کردمیم اجرا بودم، گرفته یاد که را چیزهای

 این از .شد حل کردن داغون اعصاب بدون و آسانی به مشکلم و کردم

 .ردمک بیشتر را تحملم. کردم ترک کم کم ار پریدن شاخه آن به شاخه

یم ،شودیم کم مشکالتم از خیلی صبور باشم اگر رسیدم نتیجه این به

 یهاآدم هب اگر گرفتم نتیجه. کنم وپیشرفت بروم اهدافم دنبال به توانم

 .ببرم لذت هاداشتن دوست و رابطه از توانمیم کنم اعتماد کمی مطمئن

. شودیم ما بین زننده رفتارهای باعث آگاهی ان. نیستند بد آدمها همه

 مختلف یهاراه. کرد حل نسخه یك با را مشکالت شودینم زندگی در

 .دارد وجود متفاوت یهاآدم برای

 حانامت را دیگر یهاراه و شویم ناامید نباید نیامد خوشمان راه یك از اگر

 ■ .دارد وجود هم یهاحل راه قطعاً مشکالت اندازه به. کنیم
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 «هنر مبتذل» جستار 

«پورنیحس لیسه»نویسنده  
 

 همه هم معموالً. آیدمی اسمش شودمی موسیقی بحث هرکجا

 گوش را اشیقیموس کنند اثبات نوعی به تا کنندمی تالش

 .دهندنمی

 دیآیم بدشان ازش همه این اگر. شد سؤال هم خودم برای

 کم دست همگی چرا کجاست؟ از شناخت همه این منشأپس 

 ؟کنندیم زمزمه گاها و هستند حفظ را اشعارش از بیت یك

 یاد به سعدی و سنایی و صاعب از شعری هیچ کهیدرحال

 !ندارند

 مه همینجا تا بیاورم، را نامش نیست الزم حتی ؟دینیبیم

 .است کسی چه منظورم دیاشده متوجه

 پوشش با حاضر نسل یهاجوان دل از جوانی. میگویم را تتلو

 .مبتذل ظاهر در ادبیاتی و

 نظر و قضاوت از قبل گرفتم تصمیم شده هم بار یك برای اما 

 ایرانی جوان و نوجوان جای را خودم. باشم طرفیب کمی دادن

 تاررف و موسیقی نوع این است معتقد جامعه اکثر چرا. بگذارم

 به سیاه تبلیغات با حتی نحوی هر به هم باز اما است مبتذل

 کنند؟می کمك بیشترش ههرچ ترویج

 تدااب. کنممی نگاه ترقیعم کمی و زده چشم به عدالت عینك

 اسم در یهاآهنگ بجای مانکدام. کنیم شروع خودمان از

 همچون مفاخری موسیقی خوانندگان گونه این مبتذل

 مانحوصله که کنیم قبول دهیم؟می گوش کلهر و شجریان

 .فاخر یداسات موسیقی شنیدن هنگام رودیم سر

 درحالیکه هستیم، متوسط موسیقی اهل حالت بهترین در

 یچه یا هم باز! بد تتلو و است خوب شجریان معتقدیم اکثراً

 رایشگ بیشتر تتلو امثال سمت به یا دهیمنمی گوش را کدام

 .میبکش بیرون دو هر گلیم از را پا باید من نظر از. داریم

 خوب تفکری وعن چه کرده تعیین مرجعی چه اینکه نخست

 شده نازل آیه خلقت روز نخست از مگر! بد؟ نوع چه و است

 تهگف کسی چه برتر؟ تفکری چه و است درست ظاهری چه که

 فیهقا و وزن اصالً باشند؟ داشته قافیه و وزن اشعار باید حتماً

 باشد درست کردند امر گذشتگان هرچه باید چرا چه؟ یعنی

 بی و نظمی بی در شاید باطل؟ ندیگویم آیندگان هرچه و

 ؟شد پیدا جدیدی مسیر هنرمندان همین ادبی بی و قاعدگی

 نه! هم شاید

 .بدهیم فرصت باید

 

 

. هااعتراض و بود شعرش سبك به هامقاومت هم نیما زمان در

شد؟ مگر جامعه شعر آزاد و  با این وجود عاقبت شعر نو چه

 تواندیم کسی چه کنیم دور راه سپید را نپذیرفت؟ یا چرا

 است؟ هنریب میرزا ایرج بگوید

 فقط پسندندنمی را من سخن این که کسانی جواب در باز

. است مبتذل هنر نوع این کنیم فرض. ماندیم باقی سخن یك

 ؟میریگیم یاجهینت چه

 آن به چیزی هر از سوادش ۀانداز به جامعه که پذیرفت باید

 یهامآد خاص یهنرها مخاطبین. دهدیم نشان واکنش

 یبزرگ به یالطمه فهممنمی شجریان من اینکه. هستند خاص

 موسیقی به پس. است من پایین درک این زند.نمی او هنر

 کسی اگر پس. کنمیم قناعت خودم درک سطح در و متوسط

 باشد، مبتذل واقعاً  اگر پسندد،می ابتذال حد در موسیقی

 قرار انتقاد وردم مرتب باید چرا. دارد درک هنر از اندازه همان

 نجوانا و نوجوان به اصیل هنر آموزش برای چکار مگر بگیرد؟

 در تالش ادعای عالیقشان کردن مسخره با حال که کردیم

 داریم؟ موسیقی از آنها درک ارتقاع

 را موسیقی عمومی محفل کدام در هنر و مدرسه کدام در

 و است هنر موسیقی کدام که بفهمد ماجوان تا دادیم ترویج

 هرز؟ کدام

 و فاخر هنر مقایسه امکان و آموزش جای به میان این در

 بکوبیم اشخاص این هنر هرزگی طبل بر هرچه مبتذل

 رزندف اگر. بیشتر را طرفدارانش و میاکرده بلندتر را صدایش

 و من ابتدا در دهد تمیز ابتذال از را راستین هنر نتواند من

 ■.است مقصر جامعه تمام سپس
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 «آرزو کشاورزی»؛ «آلیس مونرو»؛ «لباس قرمز» انداست

 «یوسفیزهرا »؛ «ارنست همینگوی»؛ «خلوتگاه» ترجمه کتاب

 «مریم نفیسی راد» ؛«خالد حسینی»؛ «هزاران خورشید تابان»داستان 

 «پورکاظم لیاسماع» ؛«هنری بِستون» ؛«چوپان ابرها» داستان ترجمه:

 «هفتمبخش »؛ «میرا گیالنیس»؛ «عبداهلل حسین»؛ «شب» :ترجمه رمان

 «سهند درویشی»؛ «دیوید اپستاین»بخش چهارم،  «گستره» ترجمه کتاب
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 «چوپان ابرها»داستان  ترجمه 
«اسماعیل پورکاظم»مترجم ؛ «هنری بِستون»نویسنده  
 

یمبسیار پیش از این زن و شوهر جوانی زندگی  یهادوراندر 

 .کردند

 .دندینامیم "فیلدا"و زن را  "لزگی"مرد را 

 .گذراندندیموسط یك دشت وسیع روزگار  یاکلبهآندو در 

 .شدندیمعمر یکی پس از دیگری طی  یهاسالروزها و 

دور و نزدیك برای  یهانیسرزممردمان زیادی گروه گروه از  

 .کردندیمزندگی به آن دشت سرسبز و وسیع کوچ 

و درّۀ ها  هاکوهاز  یاوارهیدبه  دشت وسیع در یك سمت نهایتاً 

، که تا آن زمان هیچکس جرأت عبور از آنها را به شدیممنتهی 

 خود نداده بود.

 .نمودیمکوهستان باشکوه از فاصله دور بسیار زیبا جلوه 

آسمان صاف و  قلل برفی در روزهای سرد زمستان هر زمان که

 .دندیدرخشیم، به طرز بی مانندی شدیمآفتابی 

خاکستری  یاپردهو همچون  گرفتیمدر بهار نیز مه همه جا را فرا 

 .دیگسترانیمدامن  هاهیکوهپاوسیعی از  یهابخشبر روی 

عمیق و  یهادرّهبلند و  یهاپرتگاهکوه ستبر  یهاوارهیددر میان 

 تاریك وجود داشتند.

عمیق جریان  یهادرّهکوهستانی غرش کنان از میان  یهاالبیس

گسترده شده  هایبلندو به سمت دشتی که در پائین  فتنداییم

، تا گیاهان و حیوانات را سیراب سازند سپس دیگردیمبود، روان 

 و رودخانه را پر آب گردانند. هاچاه

 خانه داشتند. هاطوفاندر بخش هائی از اعماق این درّۀ تاریك، 

در آنجا ابرهای تیره مملو از آذرخش و تگرگ منتظر فرصت 

مناسب بودند، تا از پرتگاه خارج شوند و به سمت دشت وسیع 

 سرازیر گردند.

 .دندینامیم "درّۀ رعد"مردمان محلی آنجا را 

یك افسانۀ قدیمی بر این حکایت داشت، که پادشاهی قدرتمند بر 

 یهادشتو کنترل  کندیمسراسر کوهستان بزرگ فرمانروائی 

 وسیع را در سیطره خویش دارد.

 .کردندیمبه خوبی از خانه خویش مراقبت  "فیلدا"و  "گیلز"

دو گاو )یکی به رنگ قرمز و سفید و دیگری به رنگ سیاه و  هاآن

سفید(، تعدادی مرغ و خروس، چند کندوی زنبوران عسل، یك 

 اسب سفید، یك سگ و یك گربه داشتند.

. او نان دیرسیمسراسر روز را با شادمانی به کارهای خانه  "فیلدا"

. او بویژه در پختن کردیممصرفی خانواده را در تنور خانگی پخت 

ا شیر ب "فیلدا"نان شیرینی و نان زنجبیلی بسیار مهارت داشت. 

 .پرداختیمگاوها به تهیّه ماست، کره و پنیر نیز 

 

 

. او از درختان دیورزیمنیز به امور زراعت و باغبانی اقدام  "گیلز"

. نمودیمل آنها را به موقع برداشت و محصو کردیممیوه مراقبت 

آنگاه بذور گندم و  ساختیماو زمین را برای کاشت غالت آماده 

. او پس از رسیدن محصول به برداشت و کاشتیمذرت را در آن 

، تا برای آرد کردن و تهیّه خمیر نان پرداختیم هاآنبوجاری 

 آماده باشند.

، از افتییمفرصتی  نیز در تمام این مدت هر زمان که "فیلدا"

، کردیمپنجره به تماشای شوهرش که در مزرعه کوچکشان کار 

که نور خورشید چگونه از ابزارهای  دیدیم "فیلدا". پرداختیم

، کندیمفلزی و براق شوهرش که با تمام نیرو و اشتیاق کار 

 .ختیانگیم. این موضوع شور زندگی را در او بر شودیممنعکس 

گفت: من در حال دوختن لباسی برای  "گیگز"به  "فیلدا"یك روز 

. پس باشمیم "ژیل"و همسرش  "جك"کوچکترین بچّۀ پسر عمو 

زین را بر روی اسب سفید بگذارم،  خواهمیمهمین امروز صبح 

سوار آن بشوم و به کلبه آنها بروم. من ممکن است چند روزی را 

 امپختهرا که برایتان  یاتازه یهانان دیتوانیمنزد آنها بمانم. شما 

بیابید. پس  هایخوراکبعالوه تعدادی کلوچه گوشت را در گنجه 

 .گردمیم. من بزودی به خانه بر "گیلز"خداحافظ 

 . مواظب خودتان باشید."فیلدا"پاسخ داد: خدا نگدارت  "گیلز"

آنگاه سوار بر اسب سفید شد و بسوی خانۀ پسر عمو  "فیلدا"

 رهسپار گردید. "جك"

 یاخانهمنتظر و حیران در  "گیلز"د روز از این ماجرا گذشت. چن

 "یلداف"کامالً ساکت باقی مانده بود. او براستی از نبودن همسرش 

 .کردیماحساس تنهائی 

 "یلداف"بیش از این طاقت نیاورد و به خودش گفت:  "گیلز"عاقبت 

 در راه بازگشتن به خانه باشد. پس بهتر است کمی ستیبایماینك 

 در مسیر بازگشت به پیشواز او بروم و او را در بین راه مالقات نمایم.

با این افکار تمامی حیواناتی را که در مزرعه رها مانده  "گیلز"

 یابقچهبودند، به طویله بازگرداند آنگاه مقداری نان و پنیر در 

 را در پیش گرفت. "فیلدا"گذاشت و مسیر برگشتن 

رها جلوتر از او در آنسوی دشت وسیع اسرارآمیز کیلومت یهاکوه

از میان هوای غبارآلود عصرگاهی  هاکوهسر به فلك کشیده بودند. 

 .شدندیماواسط تابستان به حالت رنگپریده ای دیده 

و  هاصخرهبعید بر روی  یافاصلهیك نور بنفش کمرنگ در 

 هاوهکتند کوهستان افتاده بود و برف اندکی در شکاف  یهابیش

 .آمدیمظر هنوز سفید و خواستنی به ن

و خار و  دیوزیمباد تندی از ستیغ کوه به سمت دشت بزرگ 

 .کردیمخاشاک خشك را جارو 
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یممزرعه گندم که در حال رسیدن بودند، به شدت خم  یهابوته

یمو خش و خش صدا  دندیسائیمو در برابر وزش باد بهم  شدند

 .دادند

جریان آذرخش را از پائین گذرگاهِ  از یارودخانهان اگهن "گیلز"

درّۀ رعد مشاهده کرد سپس صدای خوف انگیز رعد از فاصله دور 

 به گوشش آمد.

طوفانی بسیار شدید همچون سیالب از پرتگاه کوهستانی به پائین 

 .دیگردیمدست جریان یافت و هر لحظه بر شدت آن افزوده 

همچون روز  همه جا در اثر نور شدید حاصل از آذرخش یالحظه

 روشن شد.

پرندگان کوچك صحرائی در هراس شدند و از آواز خواندن 

 بازماندند.

زردی که در زیر درختان حاشیه جاده ریخته شده بودند،  یهابرگ

 .شدندیمچرخ زنان به آسمان بلند 

 همه جا همچون شب تیره و تاریك شده بود.

ت طرات درشباران به شکل قطرات درشت شروع به باریدن نمود و ق

 .خوردندیمباران با شدت به اطراف 

این هنگام با درخشش مجدد آذرخش توانست انتهای  "گیلز"

 را ببیند. اشمزرعه

 .رفتیمخیس در باران به پیش  یهالباساو افتان و خیزان با 

اینك درّۀ رعد با بستری چند الیه از ابرهای متراکم کامالً پوشانده 

اوم به جوش و خروش پرداخته و یك تودۀ شده بود. ابرها بطور مد

 .دادندیمفعال را شکل 

 .دیرسیمشب در اوج فعالیت طوفان سهمگین از راه 

آشکار ساخت که او از مسیر  "گیلز"جهش دیگری از آذرخش بر 

 خویش دور افتاده و گم شده است.

امیدوار بود که بتواند یك کلبه آشنا و یا پناهگاهی برای  "گیلز"

بیابد. او هرچه بیشتر به جستجو پرداخت امّا وضعیت  استراحت

و کار جستجو را برای وی دشوار  شدیمجاده هر لحظه بدتر و بدتر 

 .ساختیم

تدریجاً در اثر وزش تندباد بیشتر و بیشتر درون جویباری  "گیلز"

را بلندتر کرد و خودش را به  شیهاگاملذا  دیگردیمسیالبی اسیر 

 مان حوالی قرار داشت، رساند.جنگل کاجی که در ه

بخش جنگل کاج پناهگاه کوچکی یافت و  نیترمرتفعدر  "گیلز"

به آنجا رفت. او از خستگی زیاد بر روی زمین نشست، تا اندکی 

بیاساید ولیکن اندک اندک از رخوتی که نصیبش شده بود، به 

زمانی که از خواب برخاست، احساس کرختی،  "گیلز" خواب رفت.

. او وحشت زده شده بود و نمودیمو سرما  هاچهیماهانقباض 

سهواً به درّۀ رعد  "گیلز"حقیقت اینکه  .دادیمتاریکی شب آزارش 

پایش را در آنجا  یازندهوارد شده بود، جائیکه تاکنون هیچ موجود 

راهی را که آمده  توانستینمنگذاشته بود. بدتر از همه اینکه او 

 بود، دوباره بیابد.

از سنگ یکپارچه در  یاوارهیدهی عظیم در یك طرف و پرتگا

سمت دیگرش وجود داشت و بدینگونه او را زندانی و اسیر ساخته 

 بود.

 یاهکیباربزودی دچار بهت و سرگشتگی شدیدی شد. او  "گیلز"

 لذا به سمت آن گام برداشت. دیدیم هاصخرهاز نور را از باالی 

مود. ن هاصخرهع با باال رفتن از با تالش و مشقّت زیاد شرو "گیلز"

 او همچنان باالتر و باالتر رفت.

و در ادامه به میان  نمودندیمشروع به دور زدن مسیر  هاپله

 که در ستیغ کوه واقع شده بود. رفتندیمپرتگاهی 

بعد از حدود یك ساعت سرباالئی رفتن خود را در انتهای  "گیلز"

 درّۀ رعد یافت. یهاگردنهیکی از 

پرتگاه و شکاف کوه به سمت دشت گشوده شده و میدانی وسیع 

را  هادوردستتا  توانستیمدر مقابلش گسترده گردیده بود و او 

 نظاره کند.

را  شاکلبهاندکی در آنجا درنگ کرد. او کوشید تا از آنجا  "گیلز"

را سوار بر اسب  "فیلدا"ببیند و حتی شاید بتواند همسرش 

مّا نتوانست هیچکدام از آنها را شاهد باشد سفیدش مشاهده کند ا

 بنابراین مجدداً شروع به باالرفتن از ستیغ کوه نمود.

تمامی طول شب را باال رفت و باال رفت، تا اینکه سپیده  "گیلز"

صبح فرا رسید. قرص نورانی خورشید در راستای خط افق و از 

ستارۀ بسیار دورتر از مزرعه آشکار گردید. هنوز یك  یافاصله

خورشید در  یهایکینزدطالئی رنگ در آسمان سپیده دَم و در 

 .خوردیمحال طلوع به چشم 

د را خو "گیلز"سنگی شروع به پهن شدن کردند و اینك  یهاپله

. چشمانش به قطعه زمین هموار کوچکی دیدیمدر قلۀ کوه بزرگ 

 متعدد احاطه شده بود. یهاپرتگاهو  هاقلهافتاد که با 

ی بلند و سیاه رنگ در مقابلش سینه سپر نموده بود و دیوار

 .دیتابیمخورشید صبحگاهی از فراز آن بر او 

 با تعجب چشمانش را مالید. "گیلز"

ی به آسان "گیلز"نور خورشید همه جا را کامالً روشن ساخته بود و 

قلل سنگی اطراف را ببیند. او حتی قادر بود هنگامی  توانستیم

، بازتابش نور خورشید را از پنجرۀ شدیمخیره  اهدوردستکه به 

 کوچك دهکده مشاهده نماید. یهاخانه

چه  هاآنمجدداً چشمانش را مالید و با خود گفت: نورها!  "گیلز"

 ؟دهندیممعنی 

ان درب بزرگی به نظرش آمد. آن درب در مجاورت یك توده اگهن

 حظه باسنگ عظیم قرار داشت. او درب را گشود ولیکن در یك ل

 انفجاری از نور و روشنائی مواجه گردید.
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دو موجود عجیب و غریب ظاهر شدند،  "گیلز"این زمان در مقابل 

که موجب تعجب و دستپاچگی وی گردیدند. او تاکنون با چنین 

مخلوقاتی مواجه نشده بود. آن دو در حقیقت دو جن بودند که در 

از قدی  هاجناز  ظاهر شباهت به دو نخود بزرگ داشتند. هر کدام

بجای  هاجننظیر سایر  هاآنمعادل یك متر برخوردار بودند. 

 دیگری بودند. یهااندامعادی دارای  یهاگوش

به شکل یك شیپور خمیده بود که به  ییهاگوشجن اوّلی دارای 

طول سی سانتیمتر از هر طرف سر بزرگ و مدوّرش خارج شده 

 بودند.

کامالً معمولی بود امّا فقط  یهاگوشجن دوّمی گواینکه دارای 

 .خوردیمبه چشم  اشیشانیپیك چشم بزرگ در وسط 

 یهادستبر زبان آورند،  یاکلمهآن دو جن بدون اینکه حتی 

را از طرفین گرفتند و او را با عجله به فضای باز بردند.  "گیلز"

آنگاه او را ترغیب نمودند که از میان یك درب باز بگذرد و  هاآن

 بشود که در آن پرتگاه سنگی ساخته شده بود. یاخانهرد وا

 .زدینمهمچنان ساکت مانده بود و حرفی  "گیلز"

سپس او را از میان چندین اتاق با شکوه و مجلل عبور دادند،  هاجن

 یهاچراغتا اینکه وارد یك سالن بزرگ شدند. سراسر آنجا با 

زان شده درختان از سقف آوی یهابرگبیشماری که همچون 

 .دیگردیمبودند، روشن 

ان یك گذرگاه طاقدار قرمز رنگ در برابرشان پدیدار گردید، اگهن

از حد انتظار  ترینورانکه با گذشتن از آن وارد سالنی بزرگتر و 

شدند. تختی زرین در یك انتهای سالن و در زیر سایبانی به رنگ 

برفراز قرمز پُر رنگ قرار داشت. شخصی با لباس آبی درخشان 

تخت زرین نشسته بود. دیوارهای اطراف سالن همچون آسمان 

آنگاه که ابرهای تیره و بارانزا  آمدندیمپس از وقوع باران به نظر 

و شکست انوار خورشید به پدیدار شدن رنگین  روندیمبه کناری 

 .انجامدیمکمانی باشکوه 

 در همین لحظه اجنه بیشمار کوهستانی که در سالن جمع شده

 بودند، این چنین شروع به آوازخواندن نمودند:

 بیائید هاطوفان"

 بیائید هاتگرگ

 تا ببینید چوپان ابرها را

 کسی که برفراز قلل است

 کندیمو آب و هوا را تعیین 

 فرستدیماوست که باران را 

 هادشتاز کوهها به سمت 

 قطرات شبنم را پاشدیمو 

 "گل و گیاه یهابرگبر 

چوپان "را گرفتند و او را به مقابل  "گیلز"دستان  هاجنآنگاه 

 بردند. "ابرها

ای موجود فانی، شما چطور جرأت  "گفت "گیلز"چوپان ابرها به 

 تحت فرمانروائی من قدم بگذارید؟ یهاکوهکه به  دیاکرده

م بود "فیلدا"پاسخ داد: من در واقع در جستجوی همسرم  "گیلز"

 راهم را گم کردم و به اینجا آمدم.ولیکن در میان طوفان شب قبل 

چوپان ابرها به جنی که دارای یك چشم بر روی پیشانی بود، گفت: 

 ، نظر شما چیست؟"آیو"

با صدائی خرناس مانند و مضحك گفت: ای چوپان ابرها،  "آیو"

. او چندان امدهید اشکلبهمن او را روز قبل در دشت و در جلوی 

صبح دیروز طوفان را با قدرت خویش  از آنجا دور نشده بود زمانیکه

برپا ساختید و آن را به دشت فرستادید. او پس از آن در میان 

طوفان گرفتار آمد و راه خویش را گم کرد آنگاه بطور اتفاقی به 

 اقامتگاه شما راه یافت.

بزرگی داشت، گفت:  یهاگوشچوپان ابرها سپس به جنی که 

 ، نظر شما چیست؟"ایرو"

که دقیقاً مانند برادرش بود، پاسخ داد: من  جن با صدائی

. من امدهیشنخداحافظی او با همسرش را روز شنبه گذشته 

یمبه او گفت: شما  "فیلدا"همچنین شاهد بودم که همسرش 

گوشت را که به تازگی برایتان  یهاکلوچهتازه و  یهانان دیتوان

 بیابید. هایخوراک، در گنجه امپخته

انداخت و خیره خیره او را  "گیلز"ه عمیقی به چوپان ابرها نگا

برانداز نمود آنگاه گفت: ای موجود فانی، من سخنان تو و نظرات 

را شنیدم، کسی که تمام اتفاقاتی که در کل  "آیو"فرد باوفایم 

 یهاحرف، زیر نظر دارد. من همچنین به ابندییممنطقه وقوع 

ائی که در این التفات نمودم، کسی که تمامی صحبت ه "ایرو"

. من متوجه شدم که اتفاقی شنودیم، بخوبی ردیگیمحوالی انجام 

غیر منتظره تو را به اینجا هدایت کرد، تا ناخودآگاه اسرار پنهان 

 ستیباینمحاکم بر آب و هوای منطقه را کشف کنید. شما هرگز 

. بنابراین شما باید اینجا بمانید، تا زمان دیگذاشتیمبه اینجا گام 

مرگتان فرا برسد. بنابراین از شما انتظار دارم که از دستورات من 

اطاعت کنید و من هم در ازای آن به شما شادمانی و احترام ارزانی 

که هرگز در صدد فرار از اینجا بر  دهمیم. به شما هشدار دارمیم

شما را در هر کجا که پنهان گردید،  میهاآذرخشنیائید زیرا 

 بود خواهند کرد.خواهند یافت و نا

بیچاره درحالیکه گریه کنان خود را در مقابل تخت زرین  "گیلز"

، گفت: ای چوپان بزرگ ابرها، لطفاً مرا در اینجا انداختیمبر زمین 

در دشت بازگردم. به خاطر  امکلبهنگه ندارید و اجازه بدهید تا به 

الً صدر آنجا منتظر من است. او ا "فیلدا"داشته باشید که همسرم 

و یا با فرشته مرگ هم  امزنده؟ آیا امرفتهخبر ندارد که من به کجا 

 ؟امگشتهآغوش 

یمبازگردم. از شما خواهش  امخانهآه، لطفاً اجازه بدهید، تا به 

 روا دارید. امچارهیبکه این لطف را در حق من و همسر  کنم
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ی وچوپان ابرها با ترشروئی فقط سرش را تکان داد. او سپس از ر

دید قرمز تیره ناپ یهاپردهتخت زرین برخاست و بالفاصله در پشت 

 گردید.

کوهستان مجدداً شروع به خواندن آواز نمودند. همچنانکه  یهاجن

، سالن بزرگ اندک اندک چون دادندیمبه آواز خواندن ادامه  هاآن

شب تیره و تاریك شد، تا اینکه عاقبت لشکری از باد سرد زوزه 

 اریکی آنجا النه کرد.کشان در ت

. هنوز لحظاتی نمودیمبه شدت احساس ضعف و بیحالی  "گیلز"

قوی او را گرفتند و از جا بلند کردند و  یهادستنگذشته بود که 

ز بالفاصله نی "گیلز"به محل دیگری انتقال دادند تا اندکی بیاساید. 

 لبه خواب عمیقی فرو رفت آنچنانکه به کلی از دنیای اطرافش غاف

 ماند.

زمانی که از خواب برخاست، خود را در یك اتاق کوچك  "گیلز"

یافت. آفتاب طلوع کرده بود و هوای خنك و دل انگیز کوهستان 

 .دیوزیماز پنجره شرقی به درون اتاق 

ان درب اتاق بر روی پاشنه چرخید و کامالً گشوده شد و اگهن

 وارد اتاق شدند. "ایرو"و  "آیرو"

عزیز، خورشید اینك طلوع کرده است و شما  "یلزگ"گفت:  "ایرو"

باید وظایف محولۀ خویش را انجام بدهید. چوپان ابرها امیدوار 

است که ابرهایش همچون قبل در مواقع مقرر آزاد شوند. بنابراین 

 عزیز عجله کنید و درب زندان ابرها را بگشائید. "گیلز"

 ه راه افتاد.ب هاجنبه ناچار از جا برخاست و همراه  "گیلز"

. آن سه نفر مسیری را سپردندیمبه سمت قله رفیع کوه راه  هاآن

. دیگردیمکه مرتباً به سمت چپ و راست منحرف  کردندیمطی 

و  نمودندیماینك آنها در بین دو تخته سنگ بسیار بزرگ حرکت 

 لحظاتی بعد از کنار پرتگاهی عظیم و ترسناک گذشتند.

را در مقابل خویش  یاصخرهبزرگ  یك دیوارۀ "گیلز"عاقبت 

مشاهده کرد. او دو درب برنزی بسیار بلند را مشاهده نمود که 

تاکنون هیچگاه آنچنان چیزی را ندیده و در موردشان نشنیده بود. 

و به باالی دیوار  شدیمشروع  هادربیك رشته پلکان از کنار این 

 .دیگردیمختم  یاصخره

چه چیزهائی در پشت دیواره سنگی کنجکاو شده بود که  "گیلز"

بسته قرار دارند بنابراین با عجله به باال رفت. او خود را  یهادربو 

بر لبۀ یك قدح سنگی بسیار بزرگ با کیلومترها طول و عرض 

مشاهده کرد. آنجا آنقدر وسیع بود، که هر یك از قلل کوه به آسانی 

 .شدیمدر داخل آن جا 

ظیم از گوسفندان درون این قدح صدها ابر همانند یك رمه ع

سنگی آرمیده بودند آنچنانکه نوک مه آلود آنها تا محل برآمدن 

 یهارنگکه طلیعه آن را به  شدیمو باعث  دیرسیمخورشید 

 قرمز، بنفش و طالئی نظاره گر باشیم.

که آنها هیچ حرکتی ندارند امّا زمانیکه  کردیمابتدا فکر  "گیلز"

ظیم بیشتر دقت کرد، مشاهده نمود که به داخل قدح سنگی ع

و بسان کشتی هائی که در پهنه دریاها لنگر  ندینمایمابرها حرکت 

انداخته باشند، همانند قرار گرفتن در جریانات جزر و مد نوسان 

 .کنندیم

را تشکیل  "خزینۀ آب و هوا"آن قدح سنگی بزرگ در حقیقت 

 .دادیم

ندازه کافی ابر برای کنترل آب به ا یانهیخزچوپان ابرها در چنان 

 و هوای چندین کشور همسایه ذخیره نموده بود.

چوپان ابرها یکروز ابرهای آب و هوای خوش را درون مخزن یا 

تا ابرهای بارانزا بر فراز آن  دادیمو اجازه  داشتیمخانه ابرها نگه 

سرزمین به حرکت درآیند ولیکن روز دیگر تمامی ابرها را در خزانه 

تا خورشید بتواند بر تمامی مناطق اطراف بتابد و  داشتیمه نگ

انرژی مورد نیاز گیاهان و گرمای زمین را به حد کفایت تأمین 

بطوریکه  نمودیمنماید. او آنگاه دیگر روز به حالت مخلوط عمل 

اطراف در  یهانیزمیخبندان، مه و طوفان را بطور همزمان برای 

 .گرفتیمنظر 

 "گیلز"به گوش  هاکوهدائی دلنشین بر فراز قلل ان طنین صاگهن

 برمی خاست. یانقرهرسید. این صدا از یك شیپور 

فریاد برآوردند: این دستور چوپان ابرها است، که  "ایرو"و  "آیو"

اطراف  یهانیزم. اینك زمان فرستادن ابرها بر فراز گرددیمابالغ 

خزینۀ ابرها را عزیز؛ عجله کنید و درب  "گیلز"فرارسیده است. 

 بگشائید.

درب عظیم خزینۀ ابرها را باز کرد آنچنانکه دهانه کیسه  "گیلز"

 ان بگشایند.اگهرا عمداً و به ن هاتوپ

 عظیم بر یادروازهرسید انگار  "گیلز"صدائی چون رعد به گوش 

و با صدائی نظیر به گوش رسیدن تالطم  چرخدیملوالی خویش 

 .دیگردیمدریا از راه دور همراه 

ابرها در پاسخ به این صدا از جا برخاستند و سرهای رنگین خویش 

ند. برنزی شتافت یهادربرا از زیر برآوردند سپس با عجله به سمت 

گذشتند و بسوی روشنی  هادربیکی پس از دیگری از میان  هاآن

 صبحدم در فضای بیکرانه آسمان حرکت نمودند.

چوپان ابرها درآمده بود. او به خدمتگزاری  "گیلز"بدین ترتیب 

، با برداشتن دادیموظیفه داشت تا هرگاه که چوپان ابرها اجازه 

 درب خزینه به آزاد کردن ابرها و تغییر آب و هوا بپردازد.

و  دیدمیمهمچنین زمانیکه چوپان ابرها در شیپور احضار  "گیلز"

ن ، وظیفه داشت با بازکردگشتندیمابرها به جایگاه خویش باز 

 درب خزینه مجدداً آنها را به درون جایگاه راه بدهد.

به مرور دریافت که چه زمانی ابرهای بارانزا به خزینه بر  "گیلز"

 ، تا نتیجتاً هوای خوش در محیط اطراف برقرار گردد.گردندیم
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 هانیسرزماو کم کم آموخت که چگونه یخبندان را به برخی 

 .راز سرزمینی دیگر برقرار سازدگسیل دارد و اینکه چگونه مه را برف

محلی و منطقه را بوجود  یهاطوفاناو حتی یاد گرفت که چگونه 

 آورد.

یخ و تگرگ در  یهاتودهبزودی غار بزرگی را یافت که  "گیلز"

 یهاخمرهغول آسا انبار شده بودند و آذرخش در  یهایگون

 محبوس گردیده و بادهای شدید طوفانزا در حبس آمده یاشهیش

 بودند.

که ابرها با دقت فراوانی مدیریت گردند. در  نمودیماو بسیار تالش 

 و نیترآراماز  "فیلدا"نتیجه اقدامات او بود، که محدودۀ زندگی 

 .شدیمآب و هوا برخوردار  نیترمطلوب

 "آیو"و راهنمائی های  هاکمكبرای این منظور همواره از  "گیلز"

 .گرفتیمبهره  "ایرو"و 

 "فیلدا": به من بگوئید که حال دیپرسیم "آیو"اغلب از  "گیلز"

 ؟باشدیمچگونه است؟ به من بگوئید او اینك به چه کاری مشغول 

او اینك در داخل باغ مشغول جمع آوری ": دادیممثالً پاسخ  "آیو"

 و یا اینکه: "است هاوهیم

 ."باشدیماو اینك در آشپزخانه مشغول پختن نان زنجبیلی "

یمچه  "فیلدا": به من بگوئید که گفتیم "ایرو"به  "گیلز"ه آنگا

 ؟دیگو

آه، من صدایش را از داخل خانه ": دادیمهم مثالً جواب  "ایرو"

 ."شنومیم

هیچ فرصتی برای فرار از  "گیلز"بدین ترتیب دو سال گذشت و 

آنجا پیدا نکرد لذا کم کم امید خویش را برای بازگشتن به خانه و 

که مبادا پس از  دیترسیم. او دادیمبق خویش از دست زندگی سا

 عزیزش را ببیند. "فیلدای"آن دیگر هیچگاه نتواند مجدداً 

همراه بود، بر روی  "ایرو"و  "آیو"هنگامی که با  "گیلز"یك روز 

تخته سنگ بزرگی نشست و با دلتنگی به دشت وسیعی که در 

 ره ماند.پائین دست کوهستان رفیع گسترده شده بود، خی

 بهار به تازگی پایان یافته و تابستان آغاز شده بود.

 .نمودیمدشت اینك سراسر سرسبزی و مملو از شادابی و تحرّک 

چوبسوز در اینجا و آنجا  یهااجاقباریکه هائی از دود خاکستری 

 دهکده به آسمان برمی خاستند. یهاکلبهاز فراز 

 یاهیاسفرو رفته بود و  "فیلدا"عمیقاً در اندیشه همسرش  "گیلز"

 از غم و ترس تمامی فضای قلب او را فرا گرفته بود.

در کنارش نشسته بودند و با او احساس همدردی  "ایرو"و  "آیو"

مدت درازی همچنان بر روی تخته سنگ نشست  "گیلز".کردندیم

 و زانوی غم در بغل گرفت.

 وش به سمتی چرخید. جن گ "ایرو"ان گوش چپ اگهاین زمان ن

یمبزرگ پس از لحظاتی سکوت گفت: من صداهای مشکوکی 

که حاکی از وقوع جنگ و خونریزی در زمانی نزدیك هستند.  شنوم

سیاه  یهااچهیدرکه پادشاه راهزنان که بر نواحی  شنومیممن 

. او در باشدیم، در حال تدارک سپاهی عظیم کندیمفرمانروائی 

به ساکنین این دشت حال آماده شدن برای یك یورش بزرگ 

 است.

که او در  نمیبیم. من نمیبیمفریاد زد: من هم اینك او را  "آیو"

 است. "اسکلراتو"حال گفتگو با پیشکار مخصوص خویش 

که ما باید  دیگویمگوش کنید. او به زیردستانش  "گفت "ایرو"

انی از وجود ساکنین اگهسرتاسر دشت را با یك هجوم سریع و ن

را به چنگ آوریم.  شانیهایدارائو تمامی اموال و  آن جارو کنیم

 یهاکلبهما باید ذخیره غالت مردمان دشت را بگیریم و تمامی 

 آنها را بسوزانیم و یا از بیخ و بُن ویران سازیم.

که خیل عظیمی از راهزنان در حال  نمیبیممن هم  "گفت "آیو"

ن جنگل کاج اکنون خودشان را در پناه درختا هاآنتجمع هستند. 

، تا مبادا توسط ساکنین دشت دیده شوند ولیکن اندساختهمخفی 

 یهاشاخهبا این وجود نور خورشید که در اینجا و آنجا از البالی 

 یهابرگ، موجب درخشش ساز و کندیمانبوه درختان نفوذ 

 جنگی لشکریان پادشاه راهزنان شده است.

ث نفوذ ترس و تشویش اینگونه اخبار رُعب آور و هراس انگیز باع

 گردیدند. "گیلز"عجیبی در قلب 

با درک شرایط وخیم اندیشید: اینك چه بر سر همسرم  "گیلز"

 و سایر مردمان ساکن دشت خواهد آمد؟ "فیلدا"

من بتوانم با عجله از کوه پائین بروم، تا مردمان دشت را آگاه  اگر

 کمك نمایم؟ هاآنبه فرار  توانمیمسازم. آیا 

بار دیگر به اطرافش نگریست و جوانب کار را با دقت  "گیلز"

سنجید همچنانکه پیش از آن نیز بارها و بارها در جستجوی راهی 

برای فرار از آنجا برآمده و در نهایت از انجام آن منصرف شده بود. 

عظیم در یکسو و  یهاپرتگاهاو پیش از این هر دفعه با مشاهدۀ 

ر سوی دیگر از انجام این فرار صرف د هاپلهتعداد کثیر محافظان 

امّا  پنداشتیمو آن را نوعی خودکشی و امری عبث  کردیمنظر 

 اینك شرایط و اوضاع دیگری حکمفرما شده بود.

 انجام بدهد؟ توانستیماو اینك چکار 

قلب او چون یخ سرد و منجمد شده بود و او با ترس به گسترۀ 

که مبادا دود ناشی از دشت خیره مانده بود. او هراس داشت، 

 دهکده را به چشم ببیند. یهاکلبهسوختن 

 یالحظهدر تمام طول شب با این افکار بسر برد و حتی  "گیلز"

 چشم بر هم نگذاشت.

با فرارسیدن طلیعه آفتاب از جا برخاست و به باالی قله  "گیلز"

 کوه رفت جائیکه خزینه ابرها قرار داشت.
ه هیچ ابری اجازه حضور در آسمان دشت برای مدت دو هفته بود که ب

، که حتی دیرسیماینچنین  "گیلز"داده نشده بود. در نتیجه به نظر 

 .انددهیگرائبه شدت عصبانی شده و به تیرگی  هامه
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به سمت دشت نگریست. در انتهای دشت آتشی فروزان همراه  "گیلز"

را بر . انگار راهزنان تهاجم خویش خوردیمبا دود سیاه به چشم 

 ساکنین دشت آغاز نموده بودند.

در نوک قله کوه  "گیلز"صعود کرد و به نزد  هاپلهاز  "آیو"این زمان 

 آمد.

. نمیبیمآتش  یهاشعلهجن یك چشم گفت: من اینك دهکده را در 

که ساکنین دشت با سرعت در حال گریختن از طریق  رسدیمبه نظر 

سرعت در اطراف و اکناف هستند. خبر تهاجم راهزنان به  هاجاده

اینجا پخش شده است و مردمان ساکن دشت با عجله به جستجوی 

 .اندبرآمدهپناهگاهی در کوهستان 

 کجا است؟ "فیلدا"فریاد زد: آه، پس همسرم  "گیلز"

، "جك"جن پاسخ داد: او در مسیر جادۀ بزرگ همراه با پسر عمو 

با عجله بسوی  اینك هاآن. باشدیم شانیهابچهو  "ژیل"همسرش 

 درّۀ رعد در حرکت هستند.

ان برخاست و دستانش را بر باالی سر گذاشت و آنگاه با اگهن "گیلز"

از آنها محافظت نمایم. لطفاً  توانمیمصدای بلند فریاد کشید: من 

اجازه بدهید تا طوفانی عظیم به سمت لشکر راهزنان گسیل نمایم. 

دترین تندبادهائی را که تاکنون عجله کنید و به من اجازه بدهید، تا ب

 کسی شاهد آن بوده است، بسوی راهزنان غارتگر و آدمکش بفرستم.

آنگاه از آنجا دور شد و به طرف غار خزینه تگرگ رفت. او  "گیلز"

و آنها را بالفاصله در قدح  کردیمآنجا پُر  یهاتگرگگونی گونی از 

 .نمودیمذخیره آب و هوا خالی 

طوفان خشم آلود را نیز به داخل خزینه ابرها  او سپس یك دوجین

 پرتاب نمود.

حاوی آذرخش در آنجا  یاشهیش یهاخمرهاو در خاتمه هر آنچه از 

 یافت، تماماً درون گودال خالی کرد.

حاوی آذرخش بر کف گودال  یاشهیش یهاخمرهاینك برخورد 

 .دادیمرا آزار  هاگوشو  شدیمذخیرۀ آب و هوا با شدت تمام شنیده 

و مخفی شدن آنها در لبه  هاصاعقهاین زمان صدای خش خش فرار 

 .نمودیمابرهای سیاه بسیار دیدنی 

 .دیلرزیمو شدیداً به خود  دیغریمقدح بزرگ ابرها 

و لحظه به لحظه  دندیلولیمابرهای درون خزینه در همدیگر 

 .شدندیم تررهیتو  ترمجتمع

 گرفته و آمادۀ انجام وظیفه بود. صاعقه در انتهای تیرۀ رعد جا

این زمان از فراز دروازۀ بزرگ نگاه رضایت بخشی به ابرها و  "گیلز"

محبوس در قدح آب و هوا انداخت. او سپس به پائین  یهاطوفان

 شتافت، تا درپوش قدح آب و هوا را بردارد.

سیل ابرها همانند گله حیوانات وحشی از میان دروازه جاری شد و به 

آسمان رفت، تا ابرها با کمك بادهای طوفانزا به هر سمت  سمت

 پراکنده شوند و دیوانه وار سراسر آسمان را فراگیرند.

 یازندهرعد این زمان آنچنان غرشی نمود، که تاکنون هیچ موجود 

آن را نشنیده بود و پس از آن نیز نخواهد شنید. پس آنگاه تندباد 

 سر لشکر راهزنان فرونشاند. بادبان برکشید، تا خشم خویش را بر

ترس و وحشت سرتاسر کوهستان را فرا گرفته بود و تمامی منطقه از 

 .دیلرزیمبیخ و بُن 

چوپان ابرها با شنیدن غرش سهمگین رعد از خواب بیدار شد و 

سراسیمه بسوی قدح ذخیرۀ ابرها دوید امّا این زمان قله کوه بگونه 

یدن خویش به قله کوه را گم کرد. ای تیره و تار شده بود، که راه رس

ان از فراز پرتگاهی عظیم به اگهاو آنچنان دچار خطا گردید، که به ن

 اعماق درّۀ رعد سقوط کرد.

تمامی اجنه کوهستان به شدت ترسیده و گیج شده بودند لذا 

سراسیمه و پریشان همچون مورچگانی که النه آنها را تخریب کرده 

 .دندیدویمباشند، از اینسو به آنسو 

و آذرخش هر  دیرسیمصدای رعد یکی پس از دیگری به گوش 

 .کردیمچندگاه سرتاسر آسمان و اراضی اطراف را چون روز روشن 

که طوفان لشکر راهزنان را درهم شکسته است لذا از  دیدیم "گیلز"

وضعیت تاریکی هوا، سروصدای فراوان و آشفتگی اوضاع استفاده کرد 

آنجا افتاد. او با عجله در میان بارش شدید باران و  و به فکر فرار از

ه مارپیچ هر لحظ یهاپلهدوید و از طریق  هاپلهتگرگ به سمت انتهای 

 پائین تر و پائین تر رفت، تا اینکه به انتهای مسیر رسید.

او با خوش شانسی راه خروج از شکاف پرتگاه را یافت و با سرعت تمام 

 رعد دوید.به سمت دهانۀ ورودی درّۀ 

 اینك براستی از آنجا آزاد شده بود. "گیلز"

طوفان وحشتناک به پایان رسیده و خورشید تابان برفراز قطرات 

 .دیدرخشیمنشسته بودند،  هاعلفبارانی که از شب قبل بر روی 

یك قوس قزح زیبا از فراز یکسوی آسمان تا انتهای سمت دیگر دشت 

 بزرگ کشیده شده بود.

، تا تکاندندیمخود را در برابر آفتاب  یهابالوچك دشت ک یهاپرنده

 قطرات باران را از خود دور سازند.

لحظاتی بعد توانست مردمان ساکن دشت را در پناهگاهی  "گیلز"

بلند بیابد. آنهائی که برای در امان ماندن از  یاصخرهمطمئن در زیر 

اینك در یکجا صدمه راهزنان ناچاراً بسوی درّۀ رعد گریخته بودند، 

 گردهم آمده بودند.

بسیاری از مردمان دشت بر این عقیده بودند که شاه راهزنان در بیرون 

 "یلزگ"درّۀ رعد منتظر آنها است، تا از آنها انتقام بگیرد لذا جملگی از 

 خواستند تا ریاست و فرماندهی آنها را بر عهده بگیرد.

ساکنین دشت توانست از میان خیل عظیم  "فیلدا"ان اگهاین زمان ن

شوهرش را تشخیص بدهد لذا از میان جمعیت بیرون آمد و بسوی 

 دوید و او را با اشتیاق در بر گرفت. "گیلز"

امّا بشنوید از لشکر راهزنان که طوفان طومار تمامی آنها را درهم 

پیچیده و همگی آنان را به رودخانۀ خروشان ریخته بود، تا طعمه 

 ن گردند.و سایر آبزیا هایماه

 او هنگامیکه از اندکی بعد چوپان ابرها از اعماق درّۀ رعد باال آمد.

آگاهی یافت، به شدت برآشفت و درحالیکه بسیار  "گیلز"گریختن 

، به سمت اجنه کوهستان یورش برد، تا آنها را برای نمودیمعصبانی 

 ■این سهل انگاری غیر قابل بخشش به شدت عقوبت نماید.
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 هفتمقسمت  «شب» رمان ترجمه 
 «سمیرا گیالنی»؛ مترجم «عبداهلل حسین»نویسنده  

 

ا ب هابچهاو مانند یکی از اعضای خانواده ریاض شده بود. مانند 

و مثل برادرهای بزرگ، خواهرهای  کردیممادر ریاض لج 

یم هاآن. او اکثر اوقات شامش را در خانه ترساندیمکوچکتر را 

وی مبل در اتاق نشیمن کنار پدر و بعد تا دیر وقت ر خورد

. ریاض کردیمداغ سیاسی  یهابحثریاض می نشست و با او 

یمو بعد پشت کمر او  زدیمهم آنجا می نشست و کمی چرت 

 :گفتیمو  زد

هستی، نمیدونی فشار خون  یاحوصلهرفیق! عجب آدم بی »

 «پدر جان از همون اول باال بوده؟

دوی مدرسه را شکسته بود، او روزی که ریاض رکورد مسابقات 

بعد از سه روز یادداشتی نوشته بود که در مجله زیر عکس ریاض 

عد گرفته بود. ب اشهیگربه چاپ رسید و ریاض حین تشکر از او 

به عنوان تشکر، ریاض روز سخنرانی او از وسط سالن برای 

 جلوگیری از بلوا حسابی تالش کرده و جنگیده بود....

به دوران زرد طالیی و سبز روشن نوجوانی:  گشتیماین بر 

وقتی در دل شوقی بود و در نگاهها عزمی و آدم بر بلندترین بام 

دنیا نشسته انگار هر لحظه آماده پرواز است. وقتی کوچکترین 

 حرفی هم ......

ه ان قهقهاگهدر تاریکی نیمه شب گم شده بود، ن همان طور که

خاص در ذهن  میسدون جرقه ب آنالوداعی بر کمرش خورد و 

 ها.....چشم خاص ایلحظه درخشش آن درخشنده از عشق و

 یك چیزی یاد به ان هم زماناگهن اید،نشسته ساکت انگار 

 یحیتوض غیرقابل شکل به و برخورد نگاهها سپس و افتید،می

دای از ص یا نشستن، با اطمینان ساکت و یکدیگر دل درک حرف

ونی، مانند وقتی در ظهرهای قدمهای آشنایی از ایوان بیر

، یاد کسی بیفتی و از دل یانشستهطوالنی تابستان تنها 

نیز  انی اواگهبخواهی که او را ببینی و بعد به طور نا خودآگاه و ن

شخصی )که از این نظر  یهایشوخاز همانجا سر در بیاورد، یا 

باید تمام مجلس حواستان باشد و خودتان را محفوظ از آن نگه 

 ید(.دار

یمآن زمانی که حرفهای کوچك هم حس رفاقت عمیق ایجاد 

 اشیقلبو آدم فقط برای یکی دو دوست، تمام احساس  کرد

 نبود و دل  هادستو نشانی از هوس تا دور  شدیمصرف 

 

 

شکستگی از قلب بسیار دور بود. در آن دوران در دنیای خودش 

 بسیار کامل و شاد بود.

روه تاریخ شد. هر دو دانشجوی سال تا این که آن دختر وارد گ

آخر بودند که جمال افروز انصاری آمد که همه از روی محبت 

)پسران  دیپوشیم. او همیشه ساری سبز گفتندیمبه او عزیزم 

( موقع حرف زدن هر وقت گفتندیمطبقه دوم به او پری سبز 

و خیلی با  کردیمچشمان درشتش را ریز  شدیمهیجان زده 

 .زدیمشکوه حرف 

وارد  خواستندیمزمانی که هر دو  شناختیماو را از خیلی قبل 

شوند و از طرف کالج دختران برای سخنرانی دعوت شده بودند. 

آن موقع نیز او لباسی سبز پوشیده بود. دختری قد بلند با 

و کمری باریك بود. در  یاقهوهپیشانی مربع و زیبا و موهای 

غوغا به پا کرده بودند اما سپس  ابتدای سخنرانی حسابی هر دو

ان به او خیره شد و با اعتماد به نفس زیاد چشمانش را ریز اگهن

کرده و به او حرفی زده بود که او مثل گربه خیس ترسید و 

 نشست و دیگر چیزی نگفت.

بعد از آن چند بار با او رو در رو شده بود. طوری که اوایل وقتی 

. اما حاال مثل آن سالها دیرستیم، از او آمدیمبه دانشگاه 

دختری ضعیف و الغر نبود، حاال او زن جوان کاملی شده بود و 

پوستی زرد طالیی داشت و پیشانیش بلند شده بود، جایی که 

موهایی در آن نیش کشیده بودند. موهایش لخت و بلند بودند 

: آوردیمدر  خواستیمو بدون هیچ پروایی آنها را به شکلی که 

. چشمانش را انداختیمو گاهی پشتش  بافتیمها را گاهی آن

کسی او  گذاشتینمو  زدیمو با دقت زیادی حرف  کردیمریز 

 را حذف کند.

هردو این حرفهای حوصله سر بر و شیوه رفتار و جذابیت  هاآن

شخصیت را هر یك به طور مجزا دیدند و حس کردند و بزرگ 

 ند....شدند..... شروع به دور شدن از هم کرد

اول دیگر اسمی از هم نیاوردند، بعد نوبت جمالت طنز رسید، 

سپس آهسته آهسته همه چیز تمام شد و هر یك به راه خود 

 رفتند.

را برد، خانم جمال  هاجاماو داستانها نوشت و سخنرانیها کرد و 

 ر تمامب افروز انصاری را نائب تیم شرط بندی کرد و تصویرش را
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 و یادداشت باشکوهی نوشت. صفحات مجله چاپ کرد 

ریاض کاپیتان تیم هاکی شد و جام قهرمانی را برد و تمام پول 

و دارایی پدرش را مصرف کرد. کت و شلوار زیبایی داد برایش 
دوختند و ماشین کوچکی خرید که در آن می نشست و هر روز 

 .آمدیمبه دانشگاه 

ا کدیگر رشهرت هر دو به اوج خود رسیده بود و با نفس محبوس ی

! و آقایان هاخانم». وقتی روی سن ایستاد و گفت: ستندینگریم

او درست در ردیف روبروی او نشسته « جناب رییس آقای انریبل

را باال داد و چشمانش را ریز کرد و به دقت به او  اشیشانیپبود )

 خیره شد(.

او نیز برای یك لحظه به او خیره شده بود و بعد کلمات چنان روان 

ز زبان او جاری شدند که تمام بدنش به لرزش افتاد. وقتی سه ماه ا

 .آوردیمنامه چاپ شد، منتظر بود ببیند او کی اسمی از وی 

و ریاض بود که در میدان هاکی حتی از یك پاس ساده هم استفاده 

ان چشمش به دختر سبز اگهن کردیمکرد. وقتی به جمعیت نگاه 

عازم کراچی شد، او نیز خودش  پوش افتاد. وقتی تیم شرط بندی

شوکت همراه  یهایسخنرانرا تعطیل کرد و به آنجا رفت و زمان 

. وقتی کردیمسایر پسران دانشگاه کراچی، حسابی شور و بلوا به پا 

از دختران و پسران  یادستهتیم آنها جام پیروزی را برد، همراه 

جمال نیز « مبارک باشه عزیز»آمد و مقابل جمال ایستاد و گفت: 

 از او تشکر کرد و تا دیر وقت آنجا ایستادند و صحبت کردند.

او آن موقع از آنجا خارج شده و روی ایوانی در دور دست ایستاده 

. وقتی او از ریاض خداحافظی، او نزدش کردیمبود و به آنها نگاه 

« چی شده عزیز؟»اولین بار بی اختیار شده و گفته بود:  آمده بود.

لبش ق«. مبارک باشه رو دریافت کردی»با خنده گفته بود: و او نیز 

به ضربان افتاده بود و حسادت در وجودش شعله کشیده و با 

 «خیلی دیر شده برای مبارک گفتن»عصبانیت گفته بود: 

 یزنیمچطور این حرف رو به من »بعد برای اولین بار مکثی کرد: 

ای حرفه ااینهشد. )و بعد تا یك هفته از نزدیك او هم رد ن« شوکت!

 کوچکی بودند که نتیجه بزرگی برای شکستن دل داشتند.(

 و ریاض هر دو برای ریاست بعد زمان تعیین تکلیف رسید، وقتی او

تمام شده  باًیتقر شانیهایسخنرانانجمن دانشجویی کاندید شدند. 

بود اما چند روز قبل از اعالم نتیجه او از مغازه بلیط فروشی خارج 

د که ریاض جلوی در به او برخورده بود. آن موقع او تنها شده بو

آنجا ایستاده و شاید منتظر او بود. وقتی او را دید جلو آمد و با 

 دست گذاشت و گفت: اششانهنگاهی عاشقانه روی 

 «شنیدم خیلی ادعات میشه!»

 «بله.»

 «اینجوری نباش!»

 «چطور؟»

 .«یخوریمشکست »

رو  تمام تالشت»لت تمسخر گفته بود: با اعتماد به نفس زیاد و حا

 «بکن جناب.

 «شوکی تو هیچ شانسی نداری!»

 با نفرت زیادی این را گفته بود.« معلوم میشه داداش.»

. بعد ریاض دستش را کردندیمهر دو تا مدت طوالنی به هم نگاه 

 از شانه او برداشته بود.

ه! جمال اما یادت باش»و بعد ادامه داد: « باشه هر چی تو بگی.»

 «همرات نخواهد بود.

 !«مینیبیم»باز هم ضربان قلبش باال رفته و با تمسخر گفته بود 

انجام شد و پوستر چاپ کردند و حزب بندی  هایبندبعد گروه 

و دلهای  هاجوانو شعارها شروع شد.  هایاگررسوصورت گرفت و 

بی پروا حسابی با هم جنگیدند اما جمال پیش هیچ یك نرفت. هر 

دو طرف انگار قلبشان ایستاده بود و منتظر بودند. باالخره یك روز 

 خودش روی ایوان ایستاد:

 «این روزا حسابی غوغا شده جناب! حسابی مشغولی»

 «نه تو»

 «کی ادعاش میشه»بی پروا گفته بود: 

 «ها ها»نگران شد و خندید: 

 «تو به من نگفتی شوکت»بعد جدی شده بود: 

 «چی؟»

 «انتخابت رو.»

حسابی سرخ شده بود:  زدیمهمان طور که حرف « انتخاب تو»

 «تو مال خودمی عزیزم»

 «انقدر مطمئنی؟»

پس »و در جواب او فقط خندیده بود، انگار درست گفته بود: « بله»

و انگار همان روز ریاض شکست خورده « تو راست میگی شوکی

 شانیهاشانهبود. آن روز او انتخاب شد و طرفدارانش او را سوار 

کردند و مقابل کمپ ریاض شروع به رقصیدن کردند و 

، کردینمچند استاد همراهیشان  اگررا در آوردند و  شانیهالباس

 .شدیمشاید آشوب 

درست همان روز، ریاض از دانشگاه غیب شد و دیگر هرگز 

از او رسید که در آن یك جمله  یانامهبرنگشت. چند روز بعد فقط 

 «شوکت و جمال مبارک باشه.»نوشته شده بود: 

او حسابی با خواندن نامه خندید اما جمال ناراحت شد. بعد شنیدند 

د اگرکه خبرنگار روزنامه لندن شده است. همان سال شوکت ش

طال را گرفت و سپس ازدواج اول کالس شد و سال بعد مدال 

■کرد.
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 « تابان دیهزار خورش» داستان ترجمه 
 «رادیسینف میمر»؛ «ینیخالد حس»نویسنده  

 
 تنها و گلدار پیراهن ریخت؛ کاغذی پاکتی در را هایشوسیله عزیزه

 ویپت و اشلنگهبهپشمیلنگه هایدستکش اش،مچی جوراب جفت

 دهکشی سنگشهاب و ستاره نقش آن رویِ که رنگش ایقهوه ۀکهن

 .است جفتی و موز عددیك خورده،پالستیکیترک فنجانی بودند،

 هوسستیب تولد از پس. بود 2001 آوریل روزهای از یکی سرد صبح

 رد و وزیدمی بادسردی مدام و بود روشن آبی آسمان. لیال سالگی

 .انداختمی صدا به را

 فتهر فرانسه به مسعود احمدشاه که بود شنیده لیال قبل، روز چند

 .است کرده سخنرانی اروپا پارلمان در و

 رهبری و بردمی سر به شمال در شزادگاه در دیگر حاال مسعود

 گروهمخالفی تنها عبارتی به بود، گرفته عهده به را شمال اتحاد

 ۀدربار اروپا در مسعود. داشت جنگ سر هنوز طالبان با که

 ایاالت از و داده غرباخطار به افغانستان در تروریستی هایاردوگاه

 .دهد یاری او به طالبان با مبارزه در بود خواسته متحد

 این نکند، کمك ما به بوش جمهوررئیس اگر: »بود گفته او

 «.رسانندآسیبمی اروپا و متحده ایاالت به زودی به هاتروریست

 هایشکاف الیالبه طالبان که بود شنیده لیال پیش ماه

 اهوآن کرده ساز جا تیانتی بامیان در بودا پیکرغول هایمجسمه

 و گناه و شرک وسائل جزو را اهآن چون. بودند کرده منفجر را

 همه چین امریکاتا از جهان سراسر در. دانستندمی پرستیبت

 ۀکر تمام از شناسانباستان و مورخین ها،دولت. کردند اعتراض

 نکرد خراب از دست طالبانخواستند از و نوشتند هایینامه زمین

 بدهکار طالبان گوش اما. بردارد عظیم تاریخی هنری اثر دو آن

 دو بوداهای درون که کردند رامنفجر ایمنفجره مواد و. نبود

 سر اکبر اهلل بانگ انفجاری هر با. بودند کرده جاساز هزارساله

 میان در هامجسمه که کشیدندمی شادی بارفریاد هر و دادندمی

 .دادندمی دست از را پایی یا دست آوار و گردوخاک از ابری

 ۀمجسم باالی 1987 سال در طارق و اباب همراه که آورد یاد به یاد

 شانسوختههایآفتابچهره به نسیمی بودند، ایستاده ترعظیم

 پا نپایی عظیم ۀدر فراز بر که کردندمی تماشا را عقابی و وزیدمی

 یالل گوش به خبر این وقتی که اینبود امر واقعیت اما. چرخیدمی

 اهمیت برایش هم پشیزی گویا. نشد متأثر هم چندان رسید

 زندگی رنگ و پاشیدمی از داشت زندگیخودش وقتی. نداشت

 طوراین به داشت! بخورد؟ را هامجسمه ۀغص باید چرا نداشت

 در یالل. است رسیده رفتن وقت گفت رشید که اندیشیدمسائلمی

 کرده سکوت بود، نشسته زمین روی نشیمن اتاق از ایگوشه

 ور اشنشده شانه ۀدیژول موهای و بود شده سنگ مثل وصورتش،

 کشید،کهمی عمیقی هاینفس رغمعلی. بود ریخته صورتش

 .شدنمی پر هوا از کافی قدر به هایشسینه

 و زدمی رشید بازوی به ریزی هایمشت زلمای سهکارته مسیر در

 باد. داشتبرمی قدم مریم دستِ در دست سرعت به هم عزیزه

 و عزیزه گردن دور شدهپیچیده کثیف گردنشال به وزیدمی

 ید،رسنظرمیبه ترگرفته عزیزه دیگر حاال. دادمی تکان را دامنش

 الهک بیشتر سرش داردمی بر که قدمی هر با بود شده متوجه گویا

 به ودب گفته او به. کند اوصحبت با صادقانه نبود قادر لیال. رودمی

 سکال از بعد که روزیشبانه و خاص ایمدرسه رود؛می مدرسه

 پرسیدن به بود کرده بنا عزیزه باز. گردندبرنمی خانه به درس

 هایاتاق در آموزاندانش پرسید؛می مدام چندروره این که سواالتی

 خواهد پیدا هم دوستانی آیا. بزرگ اتاقی در همه خوابندیامی مجزا

 کرد؟

 !رفتار؟خوش و بود خواهد مهربان معلم که است مطمئن لیال آیا

 !بماند؟ جاآن باید قدرچه که بود پرسیده مکرراً و

 .ایستادند بزرگ ساختمانی نزدیك کوچه دو

 یام داشت راستی... منتظریم جااین زلمای و من: گفت رشید

 .رفتمی

 ایچهره با مسافر، راهیِ تو عنوان به و. آورد در جیبش از آدامسی

 .گرفت عزیزه سمت به منشانهبزرگ ژست البته و عبوس

 اررفت طرز این لیال. کرد تشکر لب زیر و گرفت را آدامس عزیزه

 .گذشت با توام وقار کرد؛ تحسین دل در را عزیزه

 تنیس ایعزیزه دیگر ظهر از بعد کهاین تصور از شد تر چشمانش

 .بزند چرت کنارش که

 گردن انحنای کند،نمی حس اشسینه روی را سبکش دست و

 راحس عزیزه نفس هرم د،شونمی فشرده هایشدندان به عزیزه

 .رودنمی فرو لیال شکم در عزیزه پاهای و کرد نخواهد

 غش داشت امکان آن هر ناراحتی از و شد فشرده نهیس در قلبش

 .کند

 .«زیزی زیزی،» بردند؛ را عزیزه که وقتی کشید فریاد زلمای

 صدا را خواهرش و کرد لگدمال را پدرش بازوی و خوردمی تکان

 توجهش سمتخیابان آن از دستیارگ ۀنوازند میمون کهاین تا زد

 .ندرفت لیال و مریم عزیزه، نفری؛ سه را بعدی ۀکوچ دو .کرد جلب را

 بامِ  خورده،ترک ساختمانی لیال شدند، نزدیك که ساختمان به

 هعرویپنجره شیشه، جای به که دید را هاییتخته و داده شکم

 دیوار پشت از که ددی را تابی باالی قسمت و بودند کوبیده

 .خوردمی چشم به ویراننیمه
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 گفته هعزیز به قبالً که کرد تکرار را چهآن لیال و ایستادند در جلوی

 !دی؟می رو شونجواب چی... پرسیدن پدرت ۀدربار اگه: بود

 رو اون مجاهدین: کشید آه بود، شده خشك دهانش که عزیزه

 .کشتند

 !چرا؟ دونیمی عزیزه... آفرین_

 .خاصیه ۀمدرس این چون _

 .بود واقعی ساختمان و بودند جااین که حاال لرزیدمی عزیزه

 مچش به لیال و. نشست اشك به چشمانش و لرزید زیرینش لب

 .بترسد که است سخت برایش قدرچه که دیدمی

. دننمی رام بگم، رو راستش اگه: گفت جانی کم صدای با عزیزه

 ...خونه ردمبرگ خواممی. خاصیه ۀمدرس این

 .قول. دیدنت آممی زودزودبه: گفت رمق کم لیال

 ام همیشه مثل. جون عزیزه دیدنت آییممی... منم: گفت هم مریم

 .کنه داپی کار بابات وقتی تا موقتیه. کنیممی بازی هم با دوتایی

 .دنمی غذا جااین: کرد اضافه لرزیدمی که صدایی تن با لیال

 عزیزه و بود پوشیده برقع که بود شاکر را خدا وجود تمام با و

 جتارا اشبههستی و شکندمی و کندمی خم کمر دارد که دیدنمی

 .رودمی

 هم شاید. دنمی آب و نون پلو،. مونینمی گشنه دیگه جااین _

 .میوه

 .مونهنمی مریم خاله... مونینمی که تو اما _

 

 ه،عزیز رو من ببین... آییممی مدام دنبالت، آییممی: نالید لیال

... بکشه رو من بخواد اگه حتی. مادرتم من... دیدنت آییممی

 .آییمدیدنتمی

 صورت با و ریزجثه الغراندام، بود، ایخمیده مرد خانهیتیم مدیر

 وچشمان فراوان ریش و شدمی تاس داشت سرش. افتادهچین

 سر بر عرقچینی. کرد معرفی «زمان» را خودش. داشت ریزی

 .بود ترکخورده عینکش چپ سمت ۀشیش و بود هگذاشت

 انشنام لیال و مریم از کرد،می هدایت دفترش به را هاآن کهدرحالی

 .پرسید را

 .را عزیزه سن و نام طورهمین و

 شانتماشای برای برهنه پا هایبچه. شدند رد نور کم راهروهایی از

 هاییکنگرم. دتراشیدهبو ته از یا بود ژولیده شانیموها. آمدند جلو

 تحلیل سوراخ زانوهای با جین شلوارهای مندرس، هایآستین با

 .پوشیدهبودند داروصله یهاکت و رفته

. یدرس لیال مشام به ادرار و آمونیاک تالك، پودر بوی صابون، بوی

 .نالیدداشتمی که خواند عزیزه چشمان در را اضطراب و

 یك هرز، هایعلف با زمینی پایید؛ را حیاط چشم ۀگوش از لیال

 .ادب بسکتبالبدون توپ قدیم، هایالستیك زده،زنگ داغان تاب

 و بودند وسایل از عاری شدندمی رد شانجلوی از که هاییاتاق

 .بودند پوشانده پالستیك با را هاپنجره

 بغلش تا شد آویزلن لیال بازوی به و پرید بیرون اتاقی از ایبچه پسر

 .کند

 کردمی تمیز را چیزی داشت که کرد دور را هبچ پسر مستخدمی

 .بود توالت به شبیه که

 .کردمی رفتار هایتیم با مقتدرانه اما مهربانی با رمان

 با مهربانی با و کرد نوازش را شانچندتای سر شدن، رد هنگام

 هم به را چندنفر موهای فراخانه و منتبی و زد حرف چندنفرشان

 .زد

 همه لیال نظر به. بردندمی لذت آمیزشمحبت نوازش از هابچه

 .بودند او جانب از تاییدی منتظر

 دهش مزین تاشو صندلی سه با فقط که داد شاننشان را دفترش

 رارق ریختهرویش هم به کاغذهای دسته چند با تحریری میز و بود

 .داشت

 .هستین هراتی که معلومه تونلهجه از: گفت مریم به زمان

 مششک روی قفل را هایشدست و داد تکیه اشصندلی پشتی به

 .کندمی زندگی جاآن خواهرش شوهر که گفت و کرد

 به که شد متوجه بود، گرفته که ایمدیرانه ژست روی از لیال

 .است مسلط خود بر سختی

 .بود درد پر و خوردهزخم لبش، بر مالیم لبخند رغمعلی

 وششپ کوندژ لبخندهای با را شکستش و سرخوردگی کوشیدمی و

 .دهد

 ور خوشگل یشمی قوهای این. بودم گرشیشه قبالً: گفت زمان

 برق داخلش. بگیریدش آفتاب سمت اگه. کردم درست خودم

 هب برنگشتین دیگه. ریز جواهرات از پره داخلش که انگاری. زنهمی

 !هرات؟

 .سرجنباند نه ۀنشان به مریم

 ایج! نرفتین؟ !همشیره؟ قندهار رفتین. قندهاریه اصلیتم من _

 نگم وای. انگورهایی چه. داره هاییباغ چه دونیدنمی. قشنگیه

 .تونگیرتمی عجیبی طور که براتون

 زمان. دادندمی گوش داشتند و بودند شدت جمع در دمِ بچه چند

 .بروند که گفت مالیمت با پشتو زبان به

 و هنرمندان شهر. دارمدوست هم رو هرات خودم البته _

 .عارفانه و صوفیان و اننویسندگ

 نکنی دراز رو پاتون شهنمی هرات در که شنیدین رو لطیفه این

 !بخوره؟ شاعر یه تحت ما به پاتون کهاین مگه

 .رفت ریسه خنده از عزیزه لیال، پهلوی

 :گفت بازنیمه دهان با و گرفت خودش به ایبامزه ژست زمان

  .کوچولو همشیره بخندی شدم باعث من. خدا رو تو نیگاه ،هیآ _
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 ایدب کهشاید بودم نگران کمی. دورانه کار ترینسخت این معموالً

 لیو. کنم بعبع تواسه گوسفند مثل یا بندازم جفتك خر مثل

 .وشیرینی مزه با قدرچه. مونواسه خندیدی نیگاه

 خود با را عزیزه لحظه چند تا کرد صدا رو مستخدمین از یکی

 .مریم به چشباندچسباند ار خودش و پرید عزیره .ببرد

. بینب رو من. من عشق. بزنیم حرف خوایممی کمی فقط: گفت لیال

 .جاهمین! باشه؟. جامهمین من

 با ایدب مادرت. جونم عزیزه بیرون، بریم دقیقه چند بیا: گفت مریم

 .گردیممی بر و دقیقه چند. بزنه حرف زمان کاکا

 و هابیماری زیزه،ع تولد تاریخ زمان رفتند، دو آن که وقتی

 هاییلیالدروغ و پرسید عزیزه پدر ۀدربار. پرسید را هایشحساسیت

 حالش شد باعث و داشت حقیقت که گفت خودش ۀتجرب از

 تردید نه داد هایشگوشحرف به خنثی کامالً زمان. شود دگرگون

 .باور نه بود

 راگ که گفت. کندمی اداره شرافت مبنای بر را خانهیتیم گفت

 فرزندانشمراقبت تواندازینم و مرده همسرش کند ادعا اییرههمش

 .کندنمی وجوپرس کند،

 .گریه زیر زد لیال

 .گذاشت کنار را خودکارش زمان

 .مشرمنده :گفت و گذاشت دهانش روی را دستش لیال

 .همشیره کن نگاه من به _

 !کنه؟ ترک رو شبچه شهمی راضی مادری کدوم آخه _

 .کن نگاه من به _

 .کرد بلند را سرش لیال

 تقصیر. تنیس تو تقصیر! گم؟می چی شنویمی. نیست تو تقصیر _

 .بودنم ازپستون شم پیشمون من شدن باعث. هاستوحشی این

 هک نیستی تو فقط. کردن بدنام رو قومم. بردن رو قومم آبروی

 که مادرهایی. شهمه آن،می تو مثل مادرهایی مدام. همشیره

 توانایی که هستن مادرهایی. آنمی ناچاری سر از آنمی جااین

 اجازه بهشون طالبان چون. روندارن هاشونبچه شکم کردن سیر

 ور خودت پس. کنن کار برن و بذارن بیرون خونه از پاشون دهنمی

 من. راحت خیالت. کهنمی سرزنش رو تو کسهیچ. نکن سرزنش

 .کنممی درک

 .کنممی درک نم: کرد تکرار و شد خم جلو سمت به

 .کرد پاک برقعش ۀپارچ با را خیسش چشمان لیال

 :کرد اشاره دستش با کشانآه زمان

 اوضاع خیلی. رو جااین وضعیت بینیمی داری خودت اما _

 زمین مدام. شیممی مواجه بودجه کسری با خدا ۀشیهم. نامطلوبه

 .بیاریم هم رو چیز همه ته و سر تا دوزیممی هم به رو زمان و

 پشتیبانی کمازمون خیلی طالبان. مونهنه گروی بد مونهشت

 .هیچ که هم گاهی .کنهمی

 کنیممی رو کاری خودتون، مثل. گذرونیممی هم ما باالخره ولی

 یوقت تا و. رزاقهستش و الراحمین ارحم خودش خدا. کنیم باید که

 تا هستم عزیزه مراقب هامچشم جفت با رسونه،می رو مونروزی

 .بدم قول تونممی همینحد در. باشه داشته لباس و غذا

 .داد تکان سر فهمیدن ۀنشان به لیال

 حله؟ _

 هببین نذار. همشیره نکن گریه: زد لبخند مضاعفی محبت با و

 .رو هاتاشك

 :گفت ایگرفته صدای با و. کرد پاک را هایشچشم مجدداً لیال

 .کنه حفظت خدا برادر. کنه حفظت خدا _

 .یدترسمی آن از لیال که افتاد اتفاقی همان رسید، وداع نزما وقتی

 .ترسید عزیزه

 .آویخت مریم ۀشان به را خودش لیال برگشت، راه تمام در

 جلوی صحنه مدام و. رسیدمی گوشش به عزیزه هایجیغ

 یزهعز دوربازوهای زمان، ۀبستنهیپ زمخت دستان که بود چشمانش

 عزیره کشیدن در سعی مالیمت با اول که دید... بود شده حلقه

 دید را عزیزه. کند لیالجدایش از تا شد متوسل زور به بعد و داشت

. پیچید ایگوشه به عجله با زمان و زمان بازوهای به زدمی لگ که

 ۀصفح از را او داشتند انگار که کشید چنانجیغیآن عزیزه که شنید

 .کردندمی محو روزگار

 بغض زدمی بیرون راهرو از زیر به سر که دید را خودش و

 .داد قورت را اششدهآب

 .کنممی حس رو عطرش: گفت مریم به خانه در

 به و دیوارها از حیاط، از مریم، ۀشان روی از بود، او پی در نگاهش

 .بود ایهاقهوهسیگاری تف مثل که رفت کوهستان سمت

 شنفی؟می هم تو! چی؟ تو. کنممی حس رو عطرش _

 !چی؟ که آخرش. نکن. لیال وای _

 از و زدمی را غرهایش هرچند. شدمی همراه هاآن با اوایل رشید

 که نالیدمداممی و دیدمی را لیال دارغصه هاینگاه چشم ۀگوش

 .است گرفته درد خانهیتیم به وآمدرفت این از پاهایش

 .کشدمی عذاب قدرچه که فهمیدندمی دیگران و گفتمی باید

. نیکنمی درک که هم تو. نیستم جوون قبل مثل دیگه من: گفت

 .کنیمی گیرزمین رو من باشه تو به اگه البته

 زدهپان از بیشتر رشید و ایستادندمی فاصله کوچه دو با همیشه

 جدی. رممی. کنین دیر اگه :گفت .دادنمی وقت هاآن به دقیقه

 اب مالقات برای بیشتری وقت که بود کرده التماس لیال .گممی

 .نبود بدهکار گوشش او و بدهد عزیزه

 ۀغص خلوتش، در هرچند. کردمی التماس مریم و خودش براس

 که زلمای از بود شده عاصی و .بود بریده را امانش فرزند از دوری

 جیغ قدرآن و کردمی عنقی بد و گرفتمی را خواهرش ۀبهان مدام

 .کند آرامش تا شدنمی چیزحریفشهیچ که زدمی
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 سسپ. دارد درد پا که نالیدمی و ایستادمی رشید راه ۀانیم گاهی

 سمت رفتفقطمی داشت، درد از نشانی نه لنگیدمی نه گشت؛برمی

 .خانه

 هامریه لیال: گفتمی و آوردمی در دهانش از ایتقه صدای یا

 بینیمب. خوبشم فردا پس یا فردا شاید. آدنمی باال نفسم. کشهنمی

 .آدمی پیش چی

 .بکشد تصنعی دارخس نفس که دادنمی زحمت خودش به تیح

 .کشیدمی هم سیگاری برگشت راه در تازه

 و رفتمی راه دنبالش داده قورت خشمی با عصبی، عاجز، هم لیال

 .گشتبرمی

 :داد ادامه و بردنمی را او دیگر که گفت لیال به روزی

 .مخسته ،هاابونیخ تو کارم دنبال غروب تا صبح از _

 شنویمی. رشید. بشی مانعم تونینمی. رممی خودم پس: نالید لیال

 رممی. بزنی کتکم خوایمی قدرچه هر تونیمی! گم؟می چی

 .خونهیتیم

 .ها نگفتی نگی! کنی؟می کار چی رو طالبان ولی. میبته جور هر _

 .آممی من: گفت مریم

 .گذاشتنمی لیال

 زلمای خوامنمی. بگیرن رو جلوم اگه. زلمای پیش بمونی باید _

 .ببینه

 دیدن برای هاییراه بایستمی شد؛ عوض لیال ۀدغدغ دیگر پس

 .کردمی پیدا عزیزه

 که خیابان از. برود خانهیتیم به توانستنمی هاوقت نصف

 هستی؟ کی! کجا؟ گرفتند؛می را جلویش طالبان گذشت،می

 کجاست؟ محرمت! هستی؟ تنها چرا! چیست؟ اسمت

 نزد با کردمی یاری او با بخت اگر. خانه فرستادنشمی سسپ و

 اب... نبود بختیار اگر و کردندمی اشراهی دادنش هل و کنایه چند

 .شدمی مواجه مشت اغلب و سیلی شالق، ها،خوردنی چماق انواع

 وقتی. زد داشت جا تا آنتن با را لیال جوانی طالب روزی

 زد گردنش پشت به را خرآ ۀضرب یافت، پایان هایشزدنآنتن

 یرش که کوبمتمی چنانآن ببینمت، جااین دیگه بار یه: وغرید

 .بزنه بیرون هاتاستخون از رفیق مثل مادرت

 حیوان را خود و. خوابید شکم به و برگشت خانه به لیال روز آن

 .کرد تصور برانگیز ترحم شعور،بی

 پشتش ویر را مرطوبی ۀپارچ مریم وقتی زدمی غر لب زیر و

 .گذاشت

 دارد قصد که کردمی وانمود او. آمدنمی کوتاه زود قدراین لیال اما

 تیح گاهی. رفتخیابانیمی به خیابانی از سپس برگردد، خانه به

 مالمتش و بازجویی گرفتنذ،می را جلویش باری چهارپنج

 .کردندمی

 او و. شدمی کوبیده تنش بر هاآنتن و زدندمی شالقش سپس

 بدون. افتادراهمی خانه سمت به جانبی درازتر، پا از دست ،زخمی

 رما،گ وجود با هم گاهی. ببیند را عزیزه یالحظه برای حتی کهاین

 هاکتك ات پوشیدمی برقع گرمکنزیر چند پوشید؛می لباس بیشتر

 .بزند آسیب او به کمتر

 دندی و طالبان مانع از شدن از رد مقابل در بود هیچ دردها تمام

 .عزیزه

. ماندمی عزیزه با خواستمی دلش قدرهرچه حالت، این در

 دیگر مادرانمالقاتی و هابچه میان در تاب کنار حیاط در هاساعت

 هفته آن در عزیزه که زدندمی حرف چیزهایی از و نشستندمی

 .بود آموخته

 یاد جدیدی چیز روز هر باید گویدمی زمان کاکا گفت عزیزه

 اریخت اوقاتجغرافی، گاهی و نوشتن و خواندن روزها تربیش بگیرید،

 .جانورشناسی و گیاهشناسی همان علوم یا

. نهببی رو ما طالبان مبادا بکشیم رو هاپرده باید: داد ادامه سپس

 طالبان اگه تا کرده آماده موندست کنار پارچه و سوزن زمان کاکا

 میزچیز داریم که مکنی وانمود و کنیم قایم رو هاکتاب اومد، سرزده

 .دوزیممی و بافیممی

 ۀیپوش که دید را سالمیان زنی لیال عزیزه، با دیدارها از یکی در

 آگاه صورت. کردمی دیدن دختری و پسر سه از و زده کنار را خود

 هاونهگ چال چهاگرو .بود آشنا بسیار لیال برای زن ۀوستیپ ابروان و

 .نه زن ۀشدیخاکستر موهای و

 هدست طرز و قاطعانه لحن و وقار با صدای مشکی، دامن ردن،گشال

 سپ ریز موهایفرفری بشود که طوری شبش رنگ به موهای کردن

 شیاد لیال بارهیك به. بود آشنا برایش همه و همه دید، را گردنش

 گفتمی و بگذارند سر بر دخترهاروسری دادنوی اجازه زن این. آمد

 .بپوشاند را خود زن که اردند دلیلی و برابرند زن و مرد

 یالل اما شدند، چشم تو چشم و کرد بلند سر رنگمان خاله اناگهن

 .آشناییندید حس هیچ سابقش معلم ۀسالخورد نگاه در

*** 

 را زمین ۀپوست که است هاییسنگ در شکستگی: گفت عزیزه

 .گسل گنمی این به دهندمی تشکیل

. 2001 ژوئن از ایجمعه. بود گرمی فرسایطاقت ظهر از بعد

 ،یازلم لیال،. بودند نشسته خانهیتیم خلوت حیاط در چهارتایی

 بار،این مثل آمد،می راه هاآن با گهگداری که رشید. عزیزه و مریم

 بوساتو نزدیکایستگاه خیابان، پایین در و بود کرده شلنهمراهی

 .بود شانبرگشت منتظر

 الیخ فوتبال توپ به. دکردنمی بازی شاناطراف پابرهنه پسرهای

 .دویدنددنبالشمی آن، به توجهبی و زدندمی لگد باد از

 حرکت آن موازات به طرف هر از هاسنگ و: گفتمی داشت عزیزه

 .شوندیم دور هم از و کنندمی
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 و زتمی و بافته و بود کشیده سر پشت به را عزیزه موهای کسی

 .بود کرده سنجاق سرش باالی مرتب

 شدخترک پشت کسی چه کشید؛ باریحسرت آه و وختس لیال دل

 تا خواستهبود او از و کرده دستهدسته را موهایش نشسته،

 .شود بافته موهایش دهد اجازه و بماند حرکتبی

 و باز را هایشدست که کردمی تعریف شانبرای حالی در عزیزه

 .کردگوشمی عزیزه هایشحرف به زدهذوق زلمای. کردمی بسته

 .خواسته هایصفحه گنمی هشونب _

 .ساخته: کرد تصحیح لیال

 .بودند زخم کماکان هایشآرواره. داشت درد کردن صحبت

 رطوبه دندانش بود کرده باد لبش. کردمی درد گردنش و پشت

 دو یدرش رفتکهمی فرو پایینی پیشین دندان خالی ۀحفر به مداوم

 .بود شکسته را آن و کوبیده پیش روز

 رباو هرگز او لیال، زندگی شدن وارونه و بابا و مامان مرگ از پیش

 نیچن خوردن، کتك همه این بتواند انسان جسم که کردنمی

 .بیاورد تاب را نظم و شدن تحقیر

 .بخورد هم به نظمش کهآنبی را نشیروت دهد ادامه هم باز و

 و مامان؟ فهمیمی... کننمی گیر بلغزند، هم روی ااینه وقتی _

 ودرنتیجه زمین سطح به آدمی انرژی این و کنندمی آزاد ژیانر

 .لرزونهمی رو زمین

 ۀخال این از داناتر خیلی... شیمی دانا خیلی داری :گفت مریم

 .نادونت

 .درخشید و شد سرخ عزیزه صورت

 اهیگ گهمی زمان کاکا راستی... که نیستی نادون تو مریم خاله _

 و... اعماقزمین در هم اون.. .عمیقه خیلی هاسنگ جاییجابه

 سطح در کمی فقط اما... قدرته پر و وحشتناک جااون درنتیجه

 .کم لرزشی... کنیممی حس لرزش زمین

 بیآ نور که بود اکسیژن هایاتم بحث داشتند که قبلی دیدار در

 .پراکندمی جو در را خورشید

 ،نداشت وجود جو زمین در اگر گفت نفسیك و سرم پشت عزیزه

 یدخورش شدومی سیاهی دریای بلکه شد،نمی آبی تنها نه آسمان

 .تاریکی در بود تابانی ۀستار

 !خونه؟ آدمی باهامون سریاین عزیزه: گفت زلمای

 .زودی به... عشقم زودی، به: گفت لیال

 جهپن رو و خمیده کمر با پدرش مثل که کردمی تماشا زلمای لیال

 بر وعاقبت داد هل را خالی تابی و تاب سمت رفت او رود؛می راه

 .کَند را دورش هرز هایعلف و نشست سیمان

 که بخاری عین! شه؟می بخار هابرگ از آب دونستیمی مامان _

 درخت تو اینآب و شهمی بلند بند روی ۀشد شسته هایرخت از

 طول کلّ بعد و ریشه از و زمین از. داره جریان باال به پایین از

 فرایند این به. رسههامیبرگ به هاشاخه از و کنهمی طی رو درخت

 .تعریق گن؛می

 از ورد زمان کاکا ببرد بو طالبان اگر پرسیدمی خود از مکرراً لیال

 .کنندمی چه کند،می تدریس هابچه به هاآن چشم

 به شاخه این از مدام. زدمی حرف بند یك عزیزه ها،مالقات این در

 درقاین و دادتابمی شدت به چنان را نشدستا و پریدمی شاخه آن

 .نداشت سابقه قبالً که کردمی قراریبی

 ثیمک به شبیه بیشتر حقیقت در. بود جدید هم خندیدنش طرز

 .بود شدنش مطمئن باره دو برای لیال نظر به که بود

 هایناخن زیر که شد متوجه لیال. داشت هم دیگری جدید تغییرات

 و شد نگاهمادرش متوجه هم عزیزه و. است سیاه و کثیف عزیزه

 .کرد پنهان پشتش را دستاش

 بآ کشیدن باال یا شان،نزدیك ایبچه پسر کردن گریه محض به

 شد،پیدامی اشسروکله برهنه و ژولیده موهای با یا دماغش،

 اگوی. کردمی عذرخواهی معذب حالتی با و پریدمی عزیزه هایپلك

 و خانه شلختگی و کثیفی از نانمهما حضور در که است میزبان

 .شودمی دستپاچه و شرمنده هایشبچه

 در گگن هاییپاسخ پرسیدند،می دیگران که رفتاری نوع از وقتی

 .کنیممی خوبی کارهای .دادمی شادی حال عین

 دهند؟نمی گیر بهت که هابچه پسر. خوبم هم من. خاله

 .آرومه چیهمه مامان، نه؛

 خوابی؟می خوب خورین؟می غذا

 .خوردیم بره کباب دیشب خوابیم،می خوب و خوریممی خوب بله،

 ...بود قبل ۀهفت هم شاید

 او در را مریم خصوصیات لیال زد،می حرف طوراین عزیزه وقتی

 .دیدمی

 .داشت کالم لکنت عزیزه

 و .محسوس اما خفیف، لکنتی. شد مسئله این متوجه زودتر مریم

 لیال .شدندشروعمی «ت» با که شدمی مربوط کلماتی به بیشتر

 :گفت کناناخم هم او. پرسید زمان از لکنت ۀدربار

 !کرد؟نمی پتهتته اول از مگه _

 و کنند گردش تا آمدند بیرون به عزیزه همراه عصر جمعه روز آن

 .بود منتظرشان اتوبوس ایستگاه در که دیدند را رشید

 صبرانهبی و شپدر دیدن محض به کشید شادی فریاد زلمای

 .آمد پایین لیال بغل از کنانوول

 .خصمانه نه اما کرد، برخورد سرد عزیزه

 کار رِس به باید دیگر ساعت دو چون کنند، عجله باید گفت رشید

 .برود

 اینتر» هتل در دربان عنوان به شدنش شاغل ۀهفت اولین این

 شیدر روز، ایششهفته هشت، ساعت تا ظهر سر از. بود «کنتیننتال
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 جمع را چیزهایی و بردمی را هاچمدان کرد،می باز را هااتومبیل درِ

 .زمین روی ریختمی که کردمی

 رشید دادمی اجازه هتل رستوران آشپز روز، انتهای در گاهی

 بایستمی _ببرد خانه به خود با را هاخوراکی بعضی ۀپسماند

 ه؛ماسید غنرو با شده سرد ۀکوفت مثل _کردمی رعایت را احتیاط

 و سرد الزانیای شده، وخشك سرد پوستش که شدهسرخ مرغ بال

 .خشکیده و مانده پلوی شده، سفت

 به زیزهع کند، اندازپس اندکی وقتی که لیال به بود داده قول رشید

 .گرددبرمی خانه

 غوانیار استرپلی جنس از یوشلوارکت پوشید،می یونیفرم رشید

 موهای کهروی دارنقاب کاله پاپیون، سفید، ۀمردان پیراهن رنگ،

 مشمئز طرزبه پذیر،آسیب مردی. شودمی فشرده سفیدش

 و آه بدون که مانندکسی. رسیدمی نظر به آزاربی و گیج ایکننده

. اشدب کرده نصیبش زندگی که است پذیرفته را خفتی اعتراض

 .شود تحسین توأمبا همدری باعث بودنش رام کسی

 زدند دمق رود بستر در. شدند تایتانیك شهر سمت به اتوبوس سوار

 یخشکیدهکرانه دو به موقتی هایدکه سمتش دو هر در که

 اپ مرد رفتند،می پایین که پل نزدیك پلکان از. بود چسبیده

 یدهبر هایشوگوش شده آویخته جرثقیلی از که دیدند را ایبرهنه

 در. ستا شده خمیده سمتی به طناب انتهای در گردنش و شده

 مدهآ خرید برای که شدند جمعیتیقاتی با رودخانه خشك بستر

 ها،فروش سیگار ،«اُ.جی.ان» ۀخست کارگرهای ارز، هایدالل بودند؛

 را یكبیوتآنتی تقلبی هاینسخه که پوشیده هایباصورت هاییزن

 بهدست را دارو خرید پول تا کردندمی گدایی و بودند کرده پهن

 .لولیدندمی هم در یتجمع کلّ. بیاورند

 شتگ تایتانیك شهر در انداخته ناش و دست به شالق هم طالبان

 یزن صورت ویا نشود بلند ایخنده صدای بودند مراقب و دادندمی

 .نباشد پیدا

 و یفروشپوستین هایغرفه بین فروشی،بازیاسباب ۀدک از زلمای

 پیچییچپ بانوارهای پالستیکی بسکتبال توپ یك مصنوعی، گل

 .برداشت آبی و زرد

 .بردار چیزی هم تو: گفت عزیزه به رشید

 .زد خشکش و خورد جا دستپاچه عزیزه

 .کار سرِ برم باید دیگه ساعت یه. کن عجله _

 راخسو از را سکه _ کرد انتخاب را بادکنکی آدامش تبع به عزیزه

 بر کهس یپاییندریچه از بعد بگیری، نباتآب که انداختیمی باال

 .گشتیم

 سسپ. گفت را قیمت فروشنده که وقتی انداخت باال ابرو رشید

 :پرید عزیزه به رشید نهایت در و زد چانه کلی

 .ندارم رو شونجفت پول. جاش سر گردونش بر _

 شتربی عزیزه شدند،می نزدیك خانهیتیم به چه هر برگشت، راه در

 .رفتمی فرو خود در

 ههمیش. بود رفته هم در رتشصو. خوردنمی تاب هایشدست دیگر

 حرفی پر کمکمریم به که بود لیال نوبت دیگر حاال. بود طورهمین

 ییرتغ را کنافسرده جو این تا دهد سر هیستریکی هایخنده کند،

 به و شود اتوبوس سوار تا شد جدا هاآن از رشید که بعداً .دهد

 کانت تخداحافظیدس ۀنشان به که دید را عزیزه لیال برود، سرکار

 هخانیتیم خلوت حیاط دیوار کنار از زیر به سر و ناراحت و دهدمی

 عزیزه که حرفی و یادآورد به را عزیزه زبان لکنت. شودمی دور

 اعماق در هاآن قدرتمند برخوردهای و زمین هایشکاف ۀدربار

 سطح ذر رل خفیفی ۀلرزنیفقطزم ما کهاین و بود گفته زمین

 .کنیممی احساس زمین

 .گمشو. هی: کشید فریاد زلمای

 زنی؟می داد داری کی سر. هیس: گفت مریم

 .مرد اون... جااون: داد نشان او به زلمای

 .دادمی نشان انگشت با زلمای که کرد نگاه سمتی به لیال

 یوقت چرخاند سر. بود داده تکیه در به و بود خانه درِ جلوی کردی

 انلنگلنگان. کرد باز هم از را هایشدست: دید را شانشدن نزدیك

 در گلویش از ایخفه صدای .زد خشکش لیال .آمد شانسمت به

 .لرزید زانوهایش .آمد

 م،مری دستِ تا بیندازد چنگ که داشت نیاز خواست، اناگهن لیال

 اما. دهد تکیه آن به و بگیرد را چیزی هر چیزی، مجش، اش،شانه

 انتک را ایعضله هیچ نداشت جرئت. نداشت را جرئتش. نتوانست

 ترسیدمی. نداشت هم زدن هم بر مژه یا کشیدن نفس جرئت. دهد

 اب که باطل خیالی. زندمی سوسو دور از که باشد سرابی فقط

 و ایستاد خشك چوب مثل لیال. شودمی محو حرکتی ترینکوچك

 از هایشچشم و نالید هوا کمبود از اشسینه تا طارق به زد زل

 زطر به زد، مژه و کشید نفس کهاین پساز و. سوخت نزدن پلك

 ایستاده جاآن کماکان طارق. بود جاآن کماکان طارق آساییمعجزه

 .بود

 گردی قدم سپس. بردارد سویش به قدمی که داد اجازه خود به لیال

 ■ .دوید سپس و دیگر یکی و
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 «خلوتگاه» داستانترجمه  
 «یوسفیا زهر»؛ مترجم «ینگویارنست هم»نویسنده  

 
نیمه شب بود. تنها پیر مردی که زیر سایه برگ درختان نشسته بود 

روز خیابان پوشیده از گرد و غبار بود، اما  هنگام .خوردیمبه چشم 

تا به هوا تازگی  دادیمشب هنگام گرد و غبار جای خود را به شبنم 

ر را از دست داده بود مسر بود تا دی اشییشنوابخشد و پیر مرد که 

وقت در خیابان بماند زیرا شب همه جا آرام بود و او این تفاوت را 

 دانستندیمو  شناختندیمبه خوبی او را  هاشخدمتیپ. کردیمحس 

یمکه در این لحظات مست شده و اختیارش را از دست داده است. 

چه مشتری محترمی است هنگام مستی بدون اینکه  اگر دانستند

. به همین خاطر چهار چشمی او را شودیمج تصویه کند از کافه خار

 .دندیپائیم

یمه هفته گذشت به دیگری گفت: می گویند که هاشخدمتیپیکی از 

 خودش را بکشد. خواسته

 چرا؟-

 از روی بدبختی-

 بدبختی چی؟-

 هیچی-

 از کجا می دانی که چیزی نبوده؟ -

 خب آن قدر پول دارد که مشکلی نداشته باشد.-

ك به در خروجی کافه نشستند و به تراس چشم روی میزی نزدی

دوختند. تنها میز پیر مرد که زیر سایه درختان بود و باد هر از چند 

خالی نبود. یك دختر جوان به همراه سربازی  دادیمگاهی تکانشان 

خیابان بر عدد فلزی از جنس  یهاچراغاز خیابان گذر کردند. نور 

. دخترک با سر برهنه دیتابیم برنجی که بر یقه لباسش هك شده بود

 .رفتیمهراسان از پی سرباز 

 او را دست گیر خواهند کرد. هاپاسبانگفت:  هاشخدمتیپیکی از 

 برسد؟ خواهدیمبه چیزی که  اگر شودیمچه -

همین پنج دقیقه  هانگهبانباید همین االن از خیابان خارج شود.  -

 پیش بود که رفتند.

یر سایه نشسته بود با لیوانش را به نعلبکی پیر مرد در حالی که ز

 کوبید.

 چه چیزی میل دارید؟-

 پیر مرد گوشه چشمی به پیشخدمت انداخت: یك برندی دیگر.

 .یشویممست -

 خواهدیمپیر مرد نگاهش کرد و پیشخدمت رفت. به همکارش گفت: 

صبح  3کل شب را بماند. خوابم گرفته. تا به حال نشده قبل از ساعت 

 خت خواب بروم. کاش هفته قبل خودش را کشته بود.به ر

پیشخدمت بطری برندی را به همراه نعلبکی از پیشخوان کافه برداشت 

و به سمت پیر مرد رفت. نعلبی را روی میز گذاشت و لیوان را از 

. یکشتیمشراب کرد. رو به مرد ناشنوا گفت: باید هفته قبل خودت را 

هماند که بیشتر بریزد. پیشخدمت انقدر پیر مرد با اشاره دست به او ف

 شراب داخل لیوان ک لیوان سر رفت و نعلبکی هم پر شد.

 ممنون-

 پیشخدمت بطری شراب را به داخل برد و کنار همارش نشست.

 مست شده-

 .کندیمهر شب مست -

 خودش را بکشد. خواستیمبرای چه -

 از کجا بدانم.-

 چگونه این کار را کرد؟-

 کرده بوده زیآوناب حلق خودش را با ط-

 چه کسی نجاتش داده؟-

 اشزادهخواهر -

 چرا چنین کاری کردند-

 .اندبودهحتمن نگران روحش -

 ثروتش چقدر است؟-

 خیلی خیلی زیاد-

 هشتاد سال داشته باشد کنمیمگمان  -

 که میکویم هشتاد سال داشت. من

 به 3باز برگردد. تا به حال قبل از ساعت  اشخانهکاش به  -

 . ساعتی که به خواب بروی چه ساعتی است؟امنرفتهرخت خواب 

 دوست دارد بیدار بماند. -

او تنهاست من که نیستم. همسرم در بستر منتظر من  -

 است.

 او هم زمانی همسری داشته. -

 .خوردینمدیگر زن به دردس  -

همسری داشت حال و  اگرشاید اینطور هم نباشد. شاید  -

 روزش بهتر از این بود.

دارد که از او نگه داری کند. خودت گفتی  یازادهخواهر -

 که طناب را بریده و او را نجات داده است.

 میدانم -

تا این حد پیر شوم. پیر مرد بودن  خواهدینمدلم  اصالً -

 است. آورخیلی چندش 

همیشه هم اینطور نیست. این پیر مرد پاکیزه ایست. نگاه  -

 .ندکینمکن. حتی هنگام مستی هم جایی را کثیف 

به خانه  خواهمیمنگاهش کنم. فقط  خواهدینمدلم  اصالً -

 .کندینمکسانی که باید کار کنند را درک  اصالًبرود. 

طرف خیابان  راهانپیر مرد از پس لیوانش نگاهی به چهار 

انداخت و بعد به لیوانش اشاره کرد و به پیشخدمت گفت: بك 

 جله داشتبرندی دیگر. پیشخدمتی که برای رفتن به خانه ع
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جواب داد: تمام شد. دیگر امشب خبری از شراب نیست. کافه  

یمبا افراد مست صحبت  هااحمقبه نحوی که  تعطیل است.

 .زدیمحرف  کنند

 یکی دیگر-

 نه تمام شده -

پیشخدمت با گوشه حوله لبه میز را خشك کرد و سری به نشانه 

رد، کیف پول را شم هاینعلبکنشان داد. پیر مرد به ارامی  تأسف

و پول نوشیدنی هارا حساب کرد.  آوردچرمی از حجیبش در 

نیم پزتایی هم به عنوان انعام روی میز گذاشت. پیشخدمت دید 

، نامتعادل و در عین رودیمکه پیرمرد به سمت پایین خیابان 

 حال با وقار.

پیش خدمت  انداختندیمکافه را  یهایدردر حالی که پشت 

گذاشتی بماند. ساعت هنوز به دو و نیم هم شکیبا گفت: چرا ن

 نرسیده است.

 به خانه بروم و بخوابم. خواهمیم-

 مگر یك ساعت چه ارزشی دارد؟-

 برای من بیشتر از تو ارزش دارد. -

 یك ساعت، یك ساعت است.-

یك بطری شراب بخری  یتوانیم. یزنیمحرف  مردهامثل پیر  -

 و در خانه بخوری.

 ارد.این خیلی فرق د -

که بی  خواستینمگفت: بله فرق دارد.  متأهلپیشخدمت 

 انصافی کند. فقط عجله داشت.

 از زمان به خانه بروی؟ زودتر اگرتو چی؟ مشکلی نداری -

 ؟یکنیمبه من توهین  -

 نه نه فقط شوخی کردم. -

نه. من به خودم مطئنم. وجود من سرشار از اعتماد به نفس  -

 است.

ن یکی که کمی پیرتر آ ایش بلند شد.پیشخدمت عجول از ج 

هر  ینیبیمبود گفت: تو همه چیز داری. جوانی، اعتقاد شغل. 

 چه بخواهی داری.

 پس تو چه چیزی کم داری؟ -

 هر چیزی جز کار -

 که من دارم را داری. ییزهایچهمه  توام  -

 نه، من هیچ وقت اعتقاد و باوری نداشتم. -

 بخیال، چرت و پرت نگو و در رو ببند. -

از ان دست کسایی هستم که دوست دارد تا دیر وقت  من -

که از خوابیدن  ییهاهمانپرسه بزند. مثل  هاکافهدر 

 خوششان نمی اید و نیاز به روشنایی در دل شب دارند.

 به خانه بروم و بخوابم. خواهمیممن  -

 گفت: ما  دیپوشیمرا  شیهالباسپیشخدمت پیرتر در حالی که 

. مسئله فقط جوانی و باور میاشدهته از دو ریسمان جدا باف

نیست. تا به حال شبی نبوده است تا با میل و رقبت در افه را 

ممکن است کسی به کافه نیاز  کردمیمببندم. همیشه گمان 

 داشته باشد.

 تمام شب باز هستند. هایفروششراب  -

. اینجا کافه تمیز و دلپذیری است. روشن یفهمینمتو  -

 .کندیمایجاد  هابرگایی از زیب یهاهیسااست و 

پیشخدمت جوان خداحافظی کرد و رفت. دیگری در حالی که 

پاسخش را داد. گویی با خودش  کردیمچراغ هارا خاموش 

. البته که روشنایی مهم است اما باید تمیز و دیگویمسخن 

 قطعاً بتواند شب را انجا سپری کند.  آدممطبوع هم باشد تا 

با وقار  یتوانستینمبخواهی و همچنین  موسیقی چیزی نبود که

چه تنها کاری که در  اگررو به روی مشروب فروشی بایستی. 

؟ هیچ دیترسیمکرد همین بود. از چه چیزی  شودیماین زمان 

که چه  دانستینمترس و وحشتی در کار نبود. خوش هم 

چیزی است. هیچ چیز نبود. حتی خود انسان هم چیز 

ا چیزی که نیاز داشت اندکی نور به همراه ارزشمندی نبود. تنه

و  کردندیمزندگی  درانپاکیزگی و نظم بود. بودند کسانی که 

، اما او به خوبی خبر داشت هیچ چیز کردندینمهیچ وقت حس 

نبود. نادا ما که هنرش در ناداست. نادا نام و پادشاهی توست. تو 

ی نادا هستی. نادا هستی و خواهی بود و ان چنان که در نادا باش

اسپانیایی به معنی هیچ. در اصل داستان هم خود  یاکلمهنادا )

کلمه به زبان اصلی چندین و چند بار تکرار شده است.( همه 

چیز خالی از چیز است و بی چیزی همراه توست. لبخندی زد 

و روبه روی شراب فروشی کنار دشتگاه قهوه شاز درخشانی که 

 ایستاد. آمدیمدود با فشار از ان بیرون 

 ؟یخواهیمفروشنده پرسید: چه 

 هیچ -

 و به سمتی دیگر رفت. دیگر. یاوانهید -

 یك فنجان کوچك. -

 و فروشنده فنجانی برایش پر کرد.

 نور خوبی در فضاست اما اینجا کمی بهم ریخته است. -

فروشنده نگاهی به او انداخت اما چیزی نگفت. برای صحبت 

 کردن خیلی دیر شده بود.

 ؟یخواهیمه دیگر یك شیش -

نه ممنون. پیشخدمت گفت و از شراب فروشی بیرون رفت.  -

از آنجا خوشش نیامده بود. کافه زیبا و تمیز خودشان  اصالً

چیز دیگری بود. بی هیچ فکری به سمت خانه رفت تا در 

تخت خوابش دراز بکشد تا صبح شود و خوابش بگیرد. در 

م زده است. بی خوابی به سر حتماًبه خودش گفت:  آخر

■ .اینطوری هستند هایلیخ
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 بخش چهارم «گستره» ترجمه کتاب 
 «سهند درویشی»؛ مترجم «دیوید اپستاین»نویسنده  

 یادگیری سریع در برابر یادگیری آهسته
این را معلم .« 7روید به مسابقۀ تیم ایگِلزبسیارخب؟ دارید می»

و د. برای اگویمی هشتمکالس  آموزاندانشپرجاذبۀ ریاضی به 

هایی مطرح کند که مهم است که مسائل را از طریق موقعیت

آنجا »دهد: کند. او ادامه میآموزان ایجاد انگیزه میدر دانش

ای فیالدلفیا خیلی اگهدفروشند، راستش هاتداگ میدارند هات

گوید: خندند. یکیشان میموزان ریز میآدانش« اند.خوشمزه

 «ن هم خوشمزه است.ساندویچ گوشت و پنیرشا»

گرداند به درس امروز، عباراتِ جبریِ ساده: ها را برمیمعلم آن

ا در ورزشگاه محل بازیِ ایگلز سه دالر فروخته اگهدهات»

خواهم که یك عبارت جبری برای ]هزینۀ[ شوند. از شما میمی

N  آموزان باید یاد بگیرند دانش« من بگویید. بههات داگ

 هببرای نشان دادنِ تعداد نامشخصی عدد،  استفاده از یك حرف

چه معنی است. این مفهومی انتزاعی است که برای پیشرفت در 

ان وجه آسهیچریاضیات باید فرا بگیرند، اما توضیح دادنش به

 نیست.

 «رویِ سه دالر. N»گوید: مارکوس داوطلبانه می

جوری یعنی درست نیست، چون اینرویِ »دهد: معلم پاسخ می

. سه Nسه »گوید: معلم خودش عبارتِ درست را می« یم.تقس

N  یعنی هر تعدادی که بخرم باید برای ]هرکدام[ سه دالر

آموز دیگری که گیج شده است دانش« بدهم، درست است؟

 «از کجا آوردید؟ را N»پرسد: می

« است.اگههات د تعداد N این»دهد: معلم توضیح می

این یعنی باید ضرب کنیم. پرسد آموزی به نام جِن میدانش

 «دوتا هات داگ بگیرم، چقدر پول باید بدهم؟ اگردرسته. پس »

 گوید شش دالر.درستی میجِن به

 «جانم؟»رود. دست دیگری باال می« سه ضربدر دو. آفرین جِن.»

 اند.توبله، می« تواند باشد؟هر حرفی می»خواهد بداند میشل می

 «م؟کنیقاطی نمی»پرسد: می8براندن

تواند باشد. بخش دوم دهد که هر حرفی میمعلم توضیح می

 ها.درس امروز: تعیین عبارت

کاری که االن با سه دالر برای هر هات »دهد: معلم توضیح می

روی تخته « Hهفت »به « بود. "تعیین یك عبارت"داگ کردم 

 شما ساعتی هفت دالر درآمد  اگرپرسد که کند و میاشاره می

                                                                 

7 Eagles 

8 Brandon 

 

شید و این هفته دو ساعت کار کنید، چقدر درآمد داشته با

ده  اگردهد. خواهید داشت؟ چهارده، رایان پاسخ درست را می

گوید هفتاد. معلم شود؟ جاش میساعت کار کنید، چقدر می

شوند. هرچند، خیلی کم دارند متوجه میها کمبیند که بچهمی

اند، شود که درواقع اصالً متوجه عبارت نشدهزود مشخص می

آورد ضرب ها صرفًا هر دو عددی را که معلم بلند بر زبان میآن

 کنند.می

ها را کاری که ما االن انجام دادیم این بود که تعداد ساعت»

گوید که در هفت میشل در جواب می« گرفتیم و چی؟ میشل؟

دهد که درسته، اما کاری که ما ضرب کردیم. معلم توضیح می

 Hد که آن را در عبارت باال به جای در واقع کردیم این بو

این همان چیزی است که به آن »کند: گذاشتیم. اضافه می

گویند، جایگزین کردنِ یك متغیر با یك تعیین یك عبارت می

 «عدد.

پس برای »پرسد: آورد و میاما اکنون دختر دیگری سردرنمی

بله. »دهد: معلم جواب می« شود؟همان دو می Nا، اگههات د

 دختر« کردیم. ما آن مثال را تعیین کردیم. Nدو را جایگزین ما 

شود فقط هر مقدار دالری را خواهد بداند چرا، نمیدر ادامه می

 N اگرشود بنویسیم و در دو ضرب کنیم. که یك هات داگ می
 دهد؟چه معنی می "دو"جای  "N"همان دو است، نوشتن 

دهد ه نشان میرفتپرسند که رفتهآموزان سؤاالتی میدانش

توانند یك متغیر انتزاعی را به بیش از یك عدد خاص ها نمیآن

ا به کند تبرای هر مثال مرتبط کنند. وقتی که معلم تالش می

کالس مطالعات اجتماعی سه برابر » -تر برگرددیك بافتار واقعی

شوند. کسی در کامالً گیج می آموزاندانش« ریاضیات است،

کردم زنگ پنجم از فکر می»گوید: بلی میآموز قدانش دییتأ

ا شود تآموزان خواسته میوقتی از دانش« تر باشد؟همه طوالنی

ها را به عبارات جبری تبدیل کنند، شروع به حدس زدن گزاره

 کنند.می

 چی؟ "تا کمتر از یك عددشش"بگویم  اگر»پرسد: معلم می

 ت.نادرس« .Nشش منهای »دهد: میشل جواب می« میشل؟

 یمنها N»زند: تنها احتمال باقیمانده را حدس می  9آبری

های ها این شکل از انتخابآفرین. وقتی بچه« شش.

9 Aubrey 
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تواند کنند، در همان لحظۀ وقوع میای را تکرار میچندگزینه

 اند.ها متوجه شدهاین برداشت را برساند که آن

اقی ، چه اتفبدهم B به شما پانزده منهای اگر»پرسد: معلم می

خواهد که آن را به عبارت برگردانند. ها میو از آن« افتد؟می

 گوید:رسد. پاتریك میای فرا میهای چند گزینهزمان انتخاب

دهد، پس او معلم بالفاصله پاسخ نمی« ؟Bپانزده تا کمتر از »

این بار .« 15تا کمتر از  B»کند: عبارت دیگری را امتحان می

هد؛ درست حدس زده بود. الگو تکرار ددرنگ پاسخ میمعلم بی

تیو . استر استمتر کوتاهکیم از مادرش شانزده سانتیشود. می

منهای  N»خیر. « منهای منفی شانزده. N»دهد: جواب می

 . رایان؟ اوتر استمایك از جیل سه سال بزرگآفرین. « شانزده.

سه بعالوه »که شد ضرب، نشد؟ نه این« Xسه »دهد: جواب می

X.» .آفرین 

مارکوس متوجه روش مطمئن برای رسیدن به پاسخ درست 

ه سآورد. شده است. دستش را برای سؤال بعدی تندی باال می
گیرد و . مارکوس؟ او تمام جوانب را درنظر میWتقسیم بر 

آفرین. سه بر .« Wبر روی سه، یا سه بر روی  W»گوید: می

 .Wروی 

ص است که برخالف توصیفات هوشمندانۀ معلم، مشخ

آموزان درکی از این ندارند که چگونه این اعداد و حروف دانش

 درد بخورند. وقتیهای سؤال ممکن است بهجایی به غیر از برگه

پرسد که عباراتِ جبری چه کاربردهایی در جهان معلم می

دهد که وقتی داریم مسائل ریاضی را دارند، پاتریك جواب می

اند چگونه به جواب آموزان فهمیدهمه، دانشاینهکنیم. باحل می

درست در برگۀ امتحانی خود برسند: زیرکانه معلم خودشان را 

 پیچ کنند.سؤال

آموزان در حال اجرای آن ای را که دانشمعلم بازی چندگزینه

های ثمربخش اشتباه گرفته است. برخی اوقات، هستند با کاوش

ین بازیِ شوند. در ادست میآموزان با یکدیگر همدانش

دیگری « روی هشت. K»گوید: جایگزینیِ نوبتی: یکی می

« هشت. از K»کند: نفر سوم تالش می« هشت. در K»گوید: می

ها نتوانند به آن اگرکننده است حتی معلم مهربان و تشویق

اشکالی ندارد. شما دارید فکر »گوید: جواب درست برسند. او می

 هاست.ردن آنمشکل البته نحوۀ فکر ک« کنید.می
●●● 

این زنگِ ریاضی در آمریکا یکی از صدها نمونه در ایاالت متحده، 

ها فیلمبرداری شد و در تالش برای آسیا و اروپا بود که از آن

و کارآمد تحلیل و بررسی شد. نیازی  مؤثریافتن روش تدریس 
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 ها با هم بسیار متفاوت بودند. در هلند،به گفتن نیست که کالس

شدند و در کالس در حاضر می ریتأخبا  معموالًزان آمودانش

کردند. زمان زیادی از وقت کالس را به حال خودشان سپری می

های ایاالت متحده ها بسیار مشابه کالسکنگ، کالسدر هنگ

دادن به جای کارهای انفرادی بیشتر زمان کالس را بودند: درس

ل موجود در کرد. برخی از کشورها از بسیاری از مسائپر می

کردند، بقیه به ریاضیات بافتارهای دنیای واقعی استفاده می

ها را در ها، بچهنمادین تکیه داشتند. در برخی کالس

داشتند و برخی دیگر پای تخته های خود نگه میصندلی

 فعالوجوش و فرستادند. تعدادی از معلمان خیلی پرجنبمی

سیار بود، اما هیچ کدام ها ببودند و تعدادی آرام. فهرست تفاوت

آموزان در کشورهای ها، تفاوتی در پیشرفت دانشاز آن ویژگی

هایی نیز وجود داشت. در تمام کرد. شباهتمختلف ایجاد نمی

ها بر دو نوع پرسش اصلی ها و در تمام کشورها، معلمکالس

 تکیه داشتند.

: دبودن« هااستفاده از دستورالعمل»تر از نوع های رایجپرسش

فته شده است. برای اگراساساً تمرین کردنِ چیزی که تازه فر

مثال، استفاده از فرمول مجموع زوایای داخلیِ چندضلعی 

(( برای محاسبۀ مجموع 2-)تعداد اضالع چندضلعی× 180)

های روی برگۀ سؤال. نوع رایج دیگر زوایای داخلی چندضلعی

نه تنها با یك  آموزان رابود که دانش« ایجاد ارتباط»ها پرسش

ن نوع کرد. ایتر مرتبط میدستورالعمل بلکه با مفهومی گسترده

آموزان شد که معلم از دانشها معموالً مواقعی مطرح میپرسش

دهد و یا تالش کنند بفهمند این فرمول جواب می چراپرسید می

ها از مثلث گرفته تا آیا این فرمول برای تمام چند ضلعی

دهد. هر دو نوع پرسش عمده مفید بودند ضلعی جواب میهشت

شدند. ها و در تمامی کشورها مطرح میو هر دو در تمام کالس

مطرح کردن مسئلۀ از  پساما تفاوت مهم در عملکرد معلمان 

 بود.« ایجاد ارتباط»

آموزان با برخی که اجازه دهند دانشمعلمان به جای این

 اشارههای آنان با سترو شوند، اغلب به درخواها روبهسردرگمی

دادند که مسئلۀ ایجاد ارتباط به مسئلۀ ای پاسخ میگونهو به

شد. این دقیقاً همان کاری استفاده از دستورالعمل تبدیل می

است که آن معلمِ پرجاذبه در ایاالت متحده در حال انجام آن 

، استاد دانشگاه شیکاگو که در حوزۀ 10بود. لیندزی ریچلند

همراه من آن ویدئو را تماشا کرد و گفت کند، بهآموزش کار می

ند، ای بودآموزان با معلم مشغول بازی چندگزینهکه وقتی دانش

ها آن« دهند یافتن قواعد است.آنچه که در واقع انجام می»
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ای مفهومی را که از آن کردند تا مسئلهتالش می

ش امای دستورالعملی که از پسِ انجآوردند به مسئلهسردرنمی

رف ها در صما انسان»گوید: آیند، تبدیل کنند. ریچلند میبرمی

راهنمایی « کمترین انرژی برای انجام کاری بسیار تواناییم.

حل هم زیرکانه است و هم خواستن برای یك راه

اندیشانه. مشکل این است که وقتی نوبت به یادگیری مصلحت

، ستفاده شوندطور گسترده اتوانند بهرسد که میمفاهیمی می

 تواند نتیجۀ معکوس بدهد.اندیشی میمصلحت

پنجم مسائل مطرح شده برای در ایاالت متحده، در حدود یك

شوند. اما آموزان به شکل مسائل ایجاد ارتباط مطرح میدانش

گیرند و مسئله را آموزان از معلم راهنمایی میهنگامی که دانش

ل به شکل ایجاد کنند، در مجموع صفر درصدِ مسائحل می

مانند. مسائل ایجاد ارتباط از تعامل بین ارتباط باقی می

 برند.در نمیآموزان و معلم جان سالم بهدانش

افتند، اما در معلمان در تمام کشورها بارها در دامی مشابه می

کشورهایی با عملکرد بهتر، بسیاری از مسائلِ ایجاد ارتباط 

آموزان برای حل نند تا دانشماچنان به قوت خود باقی میهم

ها تالش کنند. در ژاپن، کمی بیش از نیمی از مسائل، مسائل آن

ها در طی فرآیند حل به شکل ایجاد ارتباط هستند و نیمی از آن

مانند. یك زنگ کامل کالس ممکن است فقط به خود باقی می

ای چندبخشی اختصاص داده شود. هنگامی که حل مسئله

دهد، ای میای برای چگونگی حل مسئلههآموزی ایددانش

ای، معلم او را پای جای درگیر شدن در فرآیند چندگزینهبه

ربایی را که اسمش روی آن نوشته شده آورد و آهنتخته می

شده گذارد. در پایانِ کالس، مسئلۀ نوشتهمی اشدهیااست کنار 

ش سیاهی که به اندازۀ کل دیوار است، مانند گزار تختهروی 

 کند. ریچلندسفر ناخدا از سفرِ جمعی و مفهومی کالس عمل می

ه شده را با استفادهای ضبطکرد تا کالسکه در ابتدا تالش می

توانستیم اما نمی»از موضوعشان برچسب بزند، اظهار داشت: 

د توانیجا شما میچنین کاری را با ژاپن بکنیم. چون که در آن

ر متفاوتی با این گونه مسائل درگی با استفاده از محتواهای بسیار

)در زبان ژاپنی واژۀ خاصی برای توصیف نوشتن روی « شوید.

تخته سیاه وجود دارد که ارتباطات مفهومی را در طول حل 

 .(11بانشوکند: مسئلۀ جمعی دنبال می

درست مانند گلف، عمل کردن به دستورالعمل در ریاضیات نیز 

تمرین  یِاستراتژل به تنها اهمیت دارد. اما هنگامی که تبدی

کند. ریچلند و همکارانش ریاضی شود، مشکل ایجاد می

ن را آ« بینند.نمینظام ریاضی را یك ֯ آموزاندانش»نویسند: می
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بینند. درست مانند ها میای از دستورالعملبخشی از مجموعه

موقعی که از پاتریك پرسیده شد عبارات جبری چگونه با دنیا 

ها برای جواب دادن ند و او پاسخ داد که آنشومرتبط می

 سؤاالت ریاضی در کالس خوب هستند.

آورِ اتکای ریچلند و همکارانش در پژوهش خود میزانِ حیرت

 -شده را برجسته کردندهای حفظجامعۀ دانشجویان بر الگوریتم

 هااز تمام جمعیت دانشجویان کارشناسی در آمریکا. از آن 41%

 %53تر است، فقط کدام یك بزرگ a/8یا  و a/5پرسیده شد 

ز کرد. اپاسخ درست دادند که با حدس زدن تفاوت چندانی نمی

ها خواسته شد پاسخ خود را توضیح دهند؛ دانشجویان مدام آن

دند آورخاطرمیها اشاره کردند. دانشجویان بهبه برخی الگوریتم

ی از که باید توجه خود را به مخرج معطوف کنند، اما بسیار

تر از بزرگ a/8 یعنیتر آوردند که مخرج بزرگیادمیها بهآن

a/5 آوردند که باید مخرج مشترک یادمیاست. برخی دیگر به

دانستند. دانشجویانی بودند که بگیرند، اما دلیل آن را نمی

دانستند این کردند، چون که میوسطِین میناخودآگاه طرفِین

هیچ  اگرباید انجام داد، حتی  کاری است که در مواجه با کسر

از دانشجویان  %15ربطی به مسئلۀ موردنظر نداشته باشد. تنها 

ا بر چیزی ر اگربا استداللی گسترده و مفهومی شروع کردند که 

 گراپنج تقسیم کنیم، هر تکه بزرگتر از وقتی خواهد بود که 

تك این دانشجویان به همان چیز را بر هشت تقسیم کنیم. تك

 درست رسیدند. جواب

ظاهراً تعدادی از دانشجویان مانند اکثر کودکان درک درست و 

که جمع کردن دو عدد، عدد ای از اعداد ندارند، مثل اینجاافتاده

دهد که شامل دو عدد نخست است. از سومی به شما می

، او 715=253+462دانشجویی خواسته شد تا نشان دهد که 

را به دست آورد. وقتی از  462کسر کرد و  715را از  253

کار ببرد، نتوانست به این خواستند که استراتژی دیگری به

رسید،  253توان به آیا می 715از  462نتیجه برسد که با کسر 

ای که او یاد گرفته بود این بود که عدد سمت راستِ چون قاعده

 عالمت مثبت را از کل کم کند تا ببیند آیا جواب درست است.

ه تر مسائلی را به خانآموزانِ کم سنگوید وقتی دانشیریچلند م

 والدین بدین»کند ها را وادار به ایجاد ارتباط میبرند که آنمی

تر و بگذار نشانت بدهم، راه آسان'کردند: شکل عمل می

معلمان پیش از این مسئله  اگربنابراین « 'تری وجود دارد.سریع

یِن تبدیل نکرده باشند، والدرا به تمرین مبتنی بر دستورالعمل 

اند راحت هایی که گیج شدهها با بچهخیرخواه خواهند کرد. آن

خواهند درک و فهمیدن سریع و آسان اتفاق بیفتد. نیستند و می
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افتد( و هم ای که هم دیرپاست )خوب جا میاما برای یادگیری

 کار بست(، مشکلتوان آن را بهشکلی گسترده میمنعطف )به

 شود.آغاز میآسان و  سریعاً از همین دقیق
●●● 

د: گویشناس شناختی در دانشگاه ویلیامز می، روان12نِیت کُرنل

آموزان دبیرستانیِ برخی معتقدند یکی از دالیلی که دانش»

المللی عملکرد خیلی خوبی ندارند، این آمریکایی در سطح بین

 کهکنند. چیزی است که در کالسِ درس بسیار خوب عمل می

 «خواهید آنچه را که دشوار است آسان کنید.شما می

دهد، موانعی را توضیح می "های مطلوبدشواری"کرنل مفهومِ 

تر و برانگیزتر، آهستهمدت چالشکه یادگیری را در کوتاه

کند. تر و بهتر میفرساتر، اما در بلندمدت مطلوبطاقت

س یجۀ معکوازحد، مانند کالس ریاضی هشتم، نتراهنماییِ بیش

کند، اما پیشرفت را دهد؛ این کار عملکردِ آنی را تقویت میمی

های مطلوب که برد. تعدادی از دشواریدر بلندمدت تحلیل می

ترین ها در کالس بهره برد، از جملۀ سختتوان از آنمی

های تقویت یادگیری هستند و معلم ریاضی کالس هشتم روش

و  مدتها را به پیشرفت کوتاهناخواسته و با نیت خیر تمام آن

 دهد.آنی تنزل می

شناخته  "اثر ایجادی"های مطلوب به نام یکی از این دشواری

 اشتباه اگرشود. تالش برای ایجاد پاسخی از آنِ خود، حتی می

کند. سقراط ظاهراً باشد، یادگیریِ متعاقب و آتی را تقویت می

کرد، اد پاسخ میدان را وادار به ایجاگردانست که شچیزی می

که پاسخ را در دهانشان بگذارد. این فرآیند مستلزم جای آنبه

آموز دانسته و تعمداً عملکرد کنونی خود را این است که دانش

 برای منافع آتی قربانی کند.

آموزان کالس ششمِ دانش 13شناس جانت مِتکَفکرنل و روان

اند و دهبا یادگیری واژگان سنجیرا دررابطه  14ساوت برانکس

دی بنمنظور یافتنِ اثر ایجادی نحوۀ یادگیری آنان را دستهبه

آموزان تعدادی واژه و تعریف داده شد. برای اند. به دانشکرده

 .مذاکره: بحث کردن روی موضوعی برای رسیدن به توافق مثال،

به بقیۀ افراد فقط تعریفی نشان داده شد و پیش از فاش کردن 

سرنخی  اگرزمان اندکی داده شد که حتی  هاواژۀ درست، به آن

                                                                 

12 Nate Kornell 

13 Janet Metcalfe 

14 South Bronx 

این مثال دیگری است که نشان میدهد قیاس کردن ورزش با  15

ی بر مهارت تنیمکننده باشد. در یادگیری تواند گمراهها میدیگر حوزه

عادت بدی پیدا کنیم، ترک آن بسیار دشوار خواهد بود.  اگرحرکتی، 

کنند که مریبان نخبه انرژی زیادی را صرف از میان بردن عاداتی می

ها را ندارند، به واژۀ درست فکر کنند. در ادامه هنگامی که آن

آموزانی که ابتدا تعریف به بررسی کردند متوجه شدند دانش

ها داده شده بود، عملکرد بهتری داشتند. همین آزمایش بر آن

شتر بی روی دانشجویان دانشگاه کلمبیا، با تعداد کلماتِ مبهمِ

 (. نتایج یکسانیخوارشمردن دیگران پرافاده بودن:شد )تکرار 

دست آمد. وادار کردن به ایجاد پاسخ، یادگیریِ متعاقب را به

های ایجاد شده اشتباه باشند جواب اگربخشد، حتی بهبود می

و در برخی موارد کامالً اشتباه. مِتَکف و همکارانش بارها و بارها 

آموز از اند. هرچه دانشرا نشان داده« زحدااثر تصحیحِ بیش»

اشتباه خود اطمینان بیشتری داشته باشد، وقتی که در  پاسخ

اش گیرد، اطالعات بهتر در ذهنادامه پاسخ درست را فرا می

تواند بهترین ماند. تحملِ اشتباهاِت بزرگ و فاحش میمی

 15های یادگیری را ایجاد کند.فرصت

همین آزمایش یعنی بررسی مزایای  اگرکرنل نشان داد که 

های نخستینِ شده روی گونهبلندمدتِ خطاهای تسهیل

ها تنها اندکی از دانشجویان پستانداران انجام بگیرد، عملکرد آن

، 17و مکداف16ویژه برای اُبِراندانشگاه کلمبیا بدتر خواهد بود. به

که از طریق روش آزمون و خطا به  18دو میمون از نژاد رزوس

بندی کردن آموزش داده شد. در آزمایشی جالب، ها دستهآن

کرنل همراه با یك متخصص شناخت حیوانات، به اُبِران و مکداف 

ب ها را با ترتیلیستی از تصاویر تصادفی را نشان دادند تا آن

ای از خاصی حفظ کنند. )برای مثال: یك گل الله، دسته

م تصاویر و یك کالغ.( تما19ها، یك سهره، هال بریماهی

زمان روی صفحۀ نمایش نشان داده شدند. صورت همبه

شدند که ترتیب ها از طریق آزمون و خطا مجبور میمیمون

موردنظر را فرا بگیرند و در ادامه مدام آن را تمرین کنند. اما 

 تمام تمرین به صورت یکسان طراحی نشده بود.

( تر بودهوشدر برخی جلسات تمرین، به اُبِران )که در مجموع با

صورت خودکار دربارۀ تصویرِ بعدی هایی بهو مکداف راهنمایی

ها ها، آنشد. برای دستۀ دوم لیستها داده میدر آزمون

کردند داوطلبانه دکمۀ راهنمایی توانستند هرجا که گیر میمی

روی صفحۀ نمایش را فشار دهند تا تصویر بعدی نشان داده 

م، تنها در نیمی از موارد های دستۀ سوشود. برای لیست

اند. در جهان ها دچار شدهکاران در دورۀ کودکی خود به آنورزش

توانند منجر به یادگیری اشتباه مکرر می هایخارج از ورزش، پاسخ

شرطی که پاسخ صحیح درنهایت ارائه شود.شوند، به  

16 Oberon 

17 Macduff 

18 Rhesus macaques 

19 Halle Berry: هنرپیشه زن آمریکایی 
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توانستند درخواست راهنمایی کنند و برای دستۀ پایانیِ می

 شد.ای داده نمی، هیچ راهنماییهاستیل

ها در جلساتِ تمرینی که درصورت نیاز راهنمایی ارائه میمون

اً در ها تقریبکردند. آنها رفتار میشد بسیار شبیه به انسانمی

ستند از راهنمایی استفاده کنند، همیشه توانهمۀ مواردی که می

ها کردند و در نتیجه بسیاری از لیستدرخواست راهنمایی می

دادند. در مجموع، برای یادگیری هر لیست، را درست انجام می

 کردند.بار تالش می 250چیزی در حدود 

پس از سه روز تمرین، محققان تمرین را کنار گذاشتند. از روز 

ها را کننده مجبور شدند تمام لیستی حفظهاچهارم، میمون

ود. آمیز بای تکرار کنند. عملکردشان فاجعهبدون هیچ راهنمایی

ها را به درستی انجام داد و مکداف سوم لیستاُبِران تنها یك

پنجم. البته عملکردشان در یك مورد استثنا بود: کمتر از یك

 شد.داده نمی ایوجه راهنماییهیچها بههایی که در آنلیست

ها، در روز نخستِ تمرین، هردو عملکرد برای این لیست

هایی ها به معنای واقعی کلمه میمونافتضاحی داشتند. آن

طور مستمر پس از هر روز زدند. اما بهها را میبودند که دکمه

 چهارمشدند. در روز سنجش، اُبِران تقریباً سهتمرین بهتر می

اهنمایی یاد گرفته بود، درست زد و هایی را که بدون رلیست

 ها را.مکداف در حدود نیمی از آن

نتایج نهایی آزمایش بدین شرح بود: هرچه تعداد راهنمایِی 

ر ها دبیشتری در حین تمرین در دسترس بود، عملکرد میمون

 بادررابطهها بهتر و در روز سنجش بدتر شده بود. تمرین

ها همراه با تمرین آن هایی که مکداف سه روز مشغوللیست

بود. گویی این  صفرراهنمایی خودکار بود، تعداد پاسخ درست 

ان هر لیستی را که با راهنمایی یاد گرفته بودند، اگهدو میمون ن

دست فراموشی سپرده بودند. نتیجه پژوهش مشخص بود: به

 "د.شوتمرین همراه با راهنمایی منجر به یادگیری ماندگار نمی"

دون راهنمایی آهسته و مملو از خطاست. درواقع، این یادگیریِ ب

کنیم، طور معمول دربارۀ امتحان فکر میچیزی است که ما به

اما هدف از یادگیریِ بدون راهنمایی صرفاً یادگیری است و 

ای ارزیابی است که امتحان را به کلمه« امتحان»هدف از 

ل صکند. معلم ریاضیِ کالس هشتم در اترسناک تبدیل می

سنجید، اما رسیدن به پاسخ را آموزانش را سر کالس میدانش

درنگ پاسخ را در اختیارشان کرد و یا بیها ساده میبرای آن

 گذاشت.می

استفاده از امتحان و ارزیابی برای یادگیری که شامل خودآزمایی 

شود، دشواری بسیار مطلوبی است. حتی در ارزیابیِ پیش نیز می

های غلط اطمینان داریم. در یکی از پاسخ از مطالعه که از

های بایست جفتکنندگان میهای کرنل، شرکتآزمایش

. ها ارزیابی شودواژگانی را فرا بگیرند و سپس برای یادآوری آن

د هایی داشتنها بهترین عملکرد را در جفتدر هنگام ارزیابی، آن

ن آ گراهای تمرینی فرا گرفته بودند. حتی که از طریق آزمون

های تمرینی را غلط پاسخ داده بودند. تالش برای بازیابی آزمون

کند، اطالعات، ذهن را برای یادگیری متعاقب و آتی آماده می

خودِ عملِ بازیابی ناموفق باشد. این تالشی واقعی و  اگرحتی 

ی بازیاب»نویسند: بسیار سودمند است. کرنل و همکارانش می

 «به سفر است.مانند زندگی کاماًل شبیه 
●●● 

آن کالس هشتم در طول سال برنامۀ درسی معمول را دنبال  اگر

کند، دقیقاً نقطۀ مقابل چیزی است که علم برای یادگیری 

یك موضوع احتماالً به یك هفته  -کندماندگار و پایا توصیه می

شد. مانند بسیاری از و موضوع دیگر به هفته بعدی محدود می

ای ای، هر مهارت و مفهومی خاص دورههای توسعۀ حرفهتالش

دهد و در ادامه به خود اختصاص میکوتاه از تمرکز عمیق را به

شود و هرگز بازگشتی در کار نیست. موضوع بعدی پرداخته می

سازد، اما از دشواری مطلوب چنین ساختاری نوعی بینش را می

 یا تمرین "گذاریفاصله"نماید: پوشی میو مهم دیگری چشم

 شده.توزیع

درنظرگرفتنِ  -رسدیمهمان چیزی است که به نظر دقیقاً این 

بین جلساِت تمرینِ مطلبی یکسان. ممکن است  فاصلۀ زمانی

های تمرینِ سنجیده آن را تمرین نکردنِ سنجیده در میان دوره

ه چه مدت کاین محدودیت وجود دارد »گوید: بنامید. کورنل می

ه مردم ک چیزی استتر از آن النیاما طو، باید منتظر بمانید

تواند شامل هر چیزی باشد، میاین موضوع . نندکمیتصور 

پرواز هواپیما،  ۀیا یادگیری نحوو واژگان زبان خارجی  یادگیری

اق اتف، یادگیری بیشتری یاد بگیریمتر سختقدر که  هرچه

 ایفاصلۀ بین جلسات تمرین منجر به سختی« خواهد افتاد.

 کند. در پژوهشییادگیری را تقویت میشود که می

 -ردندکآموزیانِ واژگان اسپانیایی را به دو گروه تقسیم میدانش

ها را گروهی که واژگان را یاد گرفتند و سپس در همان روز آن

سنجیدند و گروهی که واژگان را آموختند اما یك ماه بعد از 

ای لعهها امتحان گرفته شد. هشت سال بعد، بدون هیچ مطاآن

عملکرد بهتری داشتند.  %250در خالل این مدت، گروه دوم 

 ذاریگاسپانیایی، فاصله یادگیری زباناز مقدار مشخصی برای 

باعث شد که یادگیری با ایجاد سختی کارآیی بیشتری داشته 

 .باشد

 کشد. پژوهشگرانچندان هم طول نمی گذاریاثر فاصله مشاهدۀ

س سپافراد خواندند و  لمات را برایهایی از کایالت آیووا فهرست

یا بالفاصله پس از شنیدن کلمات، یا پس از  ها خواستنداز آن
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پانزده ثانیه تمرین و یا پس از پانزده ثانیه حل مسائل سادۀ 

گرفت، فهرست ریاضی که فرصت تمرینِ کلمات را از آنان می

ن دافرادی که بالفاصله پس از شنی کلمات را از حفظ بازگو کنند.

ین عملکرد را از بهتر شتندها را داآن بازگوییاجازه  هالیست

ت وقکسانی که پانزده ثانیه برای تمرین  خود به جا گذاشتند.

 اضیری ی که با مسائلگروه .داشتند، در رتبه دوم قرار گرفتند

حواسشان پرت شده بود، در جایگاه آخر قرار گرفتند. در ادامه، 

ند کار تمام شده است، همگی با کردهنگامی که همه فکر می

ای را که از آزمونی بدون اطالع قبلی مواجه شدند: هر کلمه

دیل ان، بدترین گروه تباگهآورید بنویسید. نخاطر میها بهلیست

تری به مدت مزایای کوتاهتمرین کوتاهبه بهترین گروه شد. 

. تالش برای نگهداری اطالعات و سپس یادآوری همراه داشت

گروهی که با مسائل ریاضی سرگرم شده بودند کمك  آن به

مدت به بلندمدت انتقال کرده بود تا اطالعات را از حافظۀ کوتاه

دهند. گروهی که فرصت تمرین آنی و بیشتری را در اختیار 

داشته بود، تقریباً هیچ چیز را در آزمون نهایی به یاد نیاوردند. 

 اهمیت داشت.در واقع، تکرار به مراتب کمتر از تالش 

این چیز بدی نیست که در هنگام خواندن و مطالعه به جواب 

یشرفت فقط نباید خیلی سریع اتفاق بیفتد، درست برسیم. پ

 ،بدتررون )یا بِاُ به سرنوشت بخواهد یادگیرنده کهاینمگر 

ت بیشترین اهمیوقتی که  سرابی از دانش، با دچار شودف( امکد

بیش از حد، آن  راهنماییِطور که همان شود.تبخیر می را دارد

به شکلی : »گویندشناسان میچنان که گروهی از روان

آورد که را به وجود می آنیاز تسلط باالیی ح وسطکننده، گمراه

برای « برد.در نمیبلندمدت جان سالم به هایدوره خاللاز 

 مدتیطوالنهنگامی در  مقدار مشخصی از مطالب، یادگیری

مدت واقعاً ناکارآمد است. مدی را دارد که در کوتاهبیشترین کارآ

 ،ی خوبی داریدخیلعملکرد  سنجید،میوقتی خودتان را  اگر

 مطالبهمان  ۀدوبار ساده این است که قبل از تمرینِ حلراه

. استیصال و تر شودسخت آزمون برایتانبیشتر صبر کنید تا 

 ما سهولتگیرید، امیننیست که شما یاد  ۀ ایننشان ناکامی

 هست. نشانۀ آن

، کامالً مملو از 20افزاری مانند لینکدین و مدیومبسترهای نرم

های یادگیری جدید، درخشان و هایی دربارۀ روشپست

آسا و ای است که منجر به پیشرفتِ برقنشدهپشتیبانی

 افزارهاینرمهای غذایی خاص و از مکمل -شوندانگیز میشگفت

های صوتی برای تغییر امواج نشانهگرفته تا  "آموزش مغز"

، وزارت آموزش گزارشی از شش محقق و 2007. در سال مغزی
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نام منتشر کرد، در این گزارش از این اشخاص یك معلمِ به

ۀ راستی پایای را که بهخواسته شده بود تا راهبردهای یادگیری

علمی دارند تشخیص دهند. در فهرست کوتاهی که آنان ارائه 

های ایجاِد گیری از پرسشگذاری، سنجش و بهرهصلهدادند فا

ه شدند. هر س دادههای بسیار تاثیرگذار تشخیص ارتباط از روش

 مدت عملکرد ناقصی دارند.ها در کوتاهاین روش

ارتباط که ریچلند  طور که در مورد مسائل مربوط به ایجادِهمان

 اهر هترین، دشوار است بپذیریم که بداده بود مورد مطالعه قرار

عملکرد  این که داشتنکند است و آهسته و  ، روشِیادگیری

وع . این موضضروری است آتی بهتربرای عملکرد  کنونی ضعیف

دانش آموزان را  خودِاین موضوع است که  به قدری دور از ذهن

فریب  هم در مورد پیشرفت خودشان و هم مهارت معلمانشان

العاده فوق ۀك مطالعنشان دادن این امر مستلزم یدهد. می

ای مانند آکادمی که فقط گزینه ایمطالعه ود.فرد بمنحصربه

 .فراهم کندشرایطش را  توانستیمنیروی هوایی ایاالت متحده 
●●● 

دانشجویان دانشکدۀ افسریِ نیروی هوایی در ازای دریافت 

شوند که پس از کمك هزینۀ کامل تحصیلی متعهد می

ت سال به عنوان افسر ارتش خدمت التحصیلی، حداقل هشفارغ

یافته و ها وارد یك برنامۀ آموزشی کامالً سازمانآن  21کنند.

شوند. این برنامه دقیق با تمرکز بر علوم پایه و مهندسی می

شامل حداقل سه دورۀ آموزشی ریاضی برای هر دانشجو 

 شود.می

 ورودی را به دانشجویانتصادفی  یالگوریتمبراساس هر سال، 

 دارند، جوکه هر کدام حدود بیست دانش انِ یكحساب هایدوره

برای بررسی تأثیر اساتید، دو اقتصاددان کنند. تقسیم می

 ار دانشجویان افسریمربوط به بیش از ده هزار نفر از  یهاداده

حسابان های دورهگردآوری کردند که به طور تصادفی در 

ه ب یك دهه نزدیك به صد استاد در طی و گنجانده شده بودند

 و درسی ۀاز برنام کالسدر هر . بودند ها تدریس کردهآن

امالً ک اساتیدِ فرم ارزشیابیِ از طورهمینو  ی دقیقاً یکسانامتحان

پایان هر دوره از  پسشد که دانشجویان میاستفاده مشابهی 

 کردند.ها را تکمیل میآن

 رصورت تصادفی دپس از حسابان یك، دانشجویان دوباره به

های حسابان دو گنجانده شدند و دوباره برنامۀ درسی کالس

ها گرفته شد و مشابه ارائه و امتحان دقیقاً یکسانی نیز از آن

های ریاضیات پیشرفته، علوم پایه و همین اتفاق برای دوره

نمودند که دانشجویان  دییتأمهندسی تکرار شد. اقتصاددانان 

 پنج سال از آن باید خدمت تماموقت باشد 21
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طور دل دبیرستان بهبراساس نمرات آزمون استاندارد و مع

بودند؛ از همین رو، اساتید  شدهها پخش مساوی در همۀ دوره

اند. دانشکده حتی مراحل های یکسانی مواجه بودهبا چالش

بندی آزمون را هم استاندارد نمود تا هر دانشجویی به درجه

گرفت. اقتصاددانان شکلی کاماًل مشابه مورد ارزیابی قرار می

اختیار الزم برای افزایش  "ودلبازدست"دِ اساتی»نویسند: می

ها این موضوع حائز اهمیت بود، چراکه آن« ها را نداشتند.نمره

رادی صورت انفهایی را بیابند که هر استاد بهخواستند تفاوتمی

 و مجزا ایجاد کرده بود.

جای تعجبی نداشت که گروهی از اساتیدِ حسابانِ یك که نحوۀ 

ویت عملکرد دانشجویان در آن دوره شده تدریسشان منجر به تق

بود، باالترین نمرۀ ارزشیابی را از دانشجویان کسب کرده بودند. 

گروه دیگری از اساتید همواره نمرۀ کمتری را به عملکرد 

دانشجویان در امتحان اضافه کرده بودند و دانشجویان نیز 

ند. دتر برخورد کرده بودرعوض با نمرۀ ارزشیابی آنان سختگیرانه

 در رابطه با ی رااما وقتی اقتصاددانان معیار بلندمدت دیگر

چگونه این  کهاین -با نمرۀ افزوده مدنظر قرار دادند معلمان

حسابان  بعدی که های ریاضی و مهندسیِدر دوره انشجویاند

ود. آور بنتایج حیرت -ها بود عمل کرده بودندنیاز آنیك پیش

عملکرد را در ارتقای دانشجویان اساتید حسابان یك که بهترین 

 بانوعی در بلندمدت در رابطه در کالس خود داشتند، به

د: نویسندانشجویان مفید عمل نکرده بودند. اقتصاددانان می

اساتیدی که در ارتقای عملکرد دانشجویان در آن زمان برتری »

طور میانگین، به عملکرد متعاقب دانشجویان خود در داشتند، به

آنچه که در ابتدا « ای پیشرفته زیان وارد کرده بودند.هدوره

 رسید، حال محو شده بود.پیشتازی به نظر می

آورند که اساتیدی اقتصاددانان از این موضوع سخن به میان می

مدت اما دستاوردهای بلندمدت را رقم های کوتاهکه دشواری

 "عمیق یادگیریِ"زده بودند، با استفاده از روشِ ایجادِ ارتباط 

برنامۀ درسی را گسترش داده و "ها را تسهیل کرده بودند. آن

تر از مطالب درسی تربیت کرده دانشجویانی با درکی عمیق

از طرف دیگر، دورۀ آموزشیِ خود را دشوارتر نموده  "بودند.

تر دانشجویان حسابان یك نحوی که هم نمرات پایینبودند، به

ها شواهدی بر این ادعا بودند و تر آنو هم ارزشیابی سختگیرانه

 مورد صد استادِبرعکس. یکی از اساتید حسابانی که از میان یك

 -بررسی، کمترین و بدترین عملکرد را در یادگیری عمیق داشت

های بعدی بدترین به عبارت دیگر، دانشجویانِ او در کالس

رتبۀ ششم در ارزشیابی دانشجویان و رتبۀ  -عملکرد را داشتند

                                                                 

22 Bocconi University 

در عملکرد دانشجویان در طول برگزاری دورۀ خود را  هفتم

 حاضرِحالداشتند. دانشجویان اساتیدِ خود را براساس نمرۀ 

سنجش ضعیفی در مورد  -امتحانِ خود ارزشیابی کرده بودند

سازی آنان برای پیشرفتِ چگونگی عملکرد اساتید برای آماده

ه اتیدی دادمتعاقبًا دانشجویان بیشترین نمره را به اس -آتی

ها رسانده بودند. بودند که کمترین بهرۀ بلندمدت را به آن

گیرند که دانشجویان در واقع اساتیدی را اقتصاددانان نتیجه می

که بیشترین بهرۀ بلندمدت را برایشان فراهم کرده بودند، تنبیه 

همین ترتیب، دانشجویان حسابان یك که کردند. بهمی

ۀ کمتری داشتند، در طول دورۀ اساتیدشان شایستگی و تجرب

خود بهتر عمل کرده بودند، و از طرف دیگر، دانشجویانی که 

تری داشتند، در طول دورۀ حسابانِ تر و مجرباساتید شایسته

یك تالش و تقالی بیشتری از خود نشان داده بودند اما در 

 تر ظاهر شدند.های بعدی موفقدوره

 1200ایتالیا بر روی   22پژوهشی مشابه در دانشگاه بوکونیِ 

های مقدماتی طور تصادفی در دورهدانشجو انجام شد که به

 های درسیمدیریت، اقتصاد و حقوق گنجانده شده بودند و دوره

بعدی نیز که آن دانشجویان در طول چهارسال تحصیل خود 

گذرانده بودند نیز بررسی شد. این پژوهش نیز دقیقاً الگوی 

اشت. اساتیدی که دانشجویان را برای یکسانی را به نمایش گذ

 کردند، بیشترینبیشترین موفقیت در دورۀ خود راهنمایی می

ها از آن خود کرده بودند و از طرف دیگر، نمره را در ارزشیابی

 عملکرد دانشجویان را در بلندمدت تضعیف نموده بودند.

کروان برای نخستین بار اصطالح   23شناس رابرت بیور

کار برد. بیست سال به 1994را در سال  "طلوبهای مدشواری"

اش فصلی از کتابشان را که با موضوعِ بعد، او و همکار نویسنده

ه پایان گیری بکارگیری علمِ آموزش نوشته بودند با این نتیجهبه

ترین پیام این است که معلمان و باالتر از همه، ابتدایی»بردند: 

دِ حالِ حاضر برای بایست از تفسیر عملکردانشجویان می

یادگیری بپرهیزند. عملکرد خوب در امتحانات در طول فرآیند 

تواند حاکی از تسلط باشد، اما معلمان و دانشجویان یادگیری می

باید بدانند که عملکردهایی از این دست اغلب حاکی از 

 «پیشرفتی سریع اما زودگذر است.
●●● 

ر طوها بهیکایینیمۀ پر لیوان: در طول چهل سال گذشته، آمر

اند که های سراسری اظهار کردهروزافزون در نظرسنجی

آموزان امروزی در مقایسه با خودشان، آموزش بدتری دانش

نمرات  1970کردند. از دهۀ ها اشتباه میبینند، اما آنمی

23 Robert Bjork 



 

 1401 خرداد  |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |صدوچهل ودومشماره       125

رنامۀ کا»آموزان در مرکز ملی ارزیابی پیشرفت تحصیلی، دانش

 اشته است.طور پیوسته افزایش د، به«ملی

آموزان گذشته، ی در مقایسه با دانشدانش آموزان امروزمسلماً، 

اند. تسلط بیشتری پیدا کرده ایو پایه اساسی یهامهارتروی 

 اند.اند. اهداف آموزشی ارتقا یافتهمدارس بدتر نشده

ن ، یکی از تاثیرگذارترین اقتصاددان آموزشی  24گِرِگ دانک

گرایش را مستند کرده است. اساتید آموزشی در جهان، این 

چهل سال پیش  "هادستورالعملاز  استفاده" سائلِتمرکز روی م

مشاغلی که  مملو بود از که دنیا داد، هنگامیجواب میخوب 

مانند تایپ کردن،  ای،رویه کارهای برای رامتوسط  ۀحقوق طبق

پرداختند. دانکن بیان می مونتاژو کار در خط  بایگانی کردن

یاز کنند، نروز مشاغلی که حقوق باال پرداخت میروزبه»کند: می

به کارکنانی دارند که حین کار کردن در قالب گروه، قادر به 

ر نشده باشند... این تغییرات دبینیحل مسائل و مشکالت پیش

نوبه خود نیازی تازه و مطالباتی جدی را تقاضای نیروی کار، به

 «در مدارس ایجاد کرده است.

، برای 1980ا سؤالی ریاضی داریم که در اوایل دهه در اینج

آموزان پایۀ ششم در های مقدماتی تمامی دانشسنجش مهارت

 شد:مدارس دولتیِ ماساچوست استفاده می

کیلومتر برود،  15اش تواند در هر ساعت با دوچرخهکارول می

 اش به فروشگاه برود؟کشد تا او با دئچرخهچقدر طول می

 مسئله، شما نیاز دارید بدانید: برای حل این

 الف( فاصلۀ او تا فروشگاه چقدر است.

 ای دارد.ب( کارول چه نوع دوچرخه

 ج( کارول چه ساعتی راه خواهد افتاد.

 د( او چقدر زمان دارد.

آموزان پایۀ ششمِ مدارس الی برای دانشسؤدر ادامه، 

 داریم: 2011ماساچوست در سال 

دالر در یك دکه خرج  9م دقیقاً پگی، رُزی و شریل، هر کدا

 کردند.

 زمینی خرید.بسته بادام 3پگی  -

 شور خرید.بسته چوب 2زمینی و بسته بادام 2رُزی  -

شِیك میلك 1شور و بسته چوب 1زمینی، بسته بادام 1شریل  -

 خرید.

شود؟ نشان الف( قیمت یك بسته بادام زمینی چند دالر می

 اید.ه جواب خود رسیدهدهید و یا بنویسید چگونه ب

                                                                 

24 Greg Dunkan 

25 Inductive reasoning: استدالل از جزء به کل 

26 Cézanne:نقاش پست امپرسیونیست فرانسوی  

شود؟ نشان دهید شور چند دالر میب( قیمت یك بسته چوب

 اید.و یا بنویسید چگونه به جواب خود رسیده

ه شِیك الزم است، چند بستج( با پولی که برای خرید یك میلك

توان خرید؟ نشان دهید و یا بنویسید چگونه به شور میچوب

 اید.جواب خود رسیده

 فاصله =»هایی مانند مسئلۀ اول، فرمول سادۀ لهبرای حل مسئ

کار برد. حل مسئلۀ توان حفظ کرد و بهرا می« زمان× سرعت 

دوم نیاز به ایجاد ارتباط بین مفاهیم مختلفی دارد که در ادامه 

های کار بست. روشها را در موقعیت جدیدی بهبایست آنمی

بودنِ خود تجربه آموز تدریسی که معلمان کنونی در زمانِ دانش

ازپیش اند، دیگر به اندازۀ کافی خوب نیستند. دانش بیشکرده

تنها نیاز به پایایی دارد بلکه نیازمند پویایی و انعطاف نیز نه

 هر دو دشوار اما آماده برای کاربرد گسترده. -هست

در پایاِن ویدئوی کالس ریاضی هشتم که به همراه لیندزی 

آموزان برگۀ تمرینی داده م، به دانشریچلند آن را تماشا کردی

نامند. به عبارت می "مسدود"شناسان آن را تمرینِ شد که روان

هایی که همگی از دیگر، تمرین مداوم و مکرر به شکل مسئله

ه کنند. این نوع تمرین منجر بدستورالعملی یکسان استفاده می

ویایی پگردد، اما دانشی که نیاز به عملکرد آنی بسیار خوبی می

 فته شود، رویکردیاگربایست تحت شرایط مختلف فردارد، می

طور که پژوهشگران نام تمرینِ متنوع و یا ترکیبی و یا آنبه

 ."آمیخته"گویند می

 25اند که تمرین آمیخته استدالل استقراییمحققان نشان داده

های گوناگون و آموزان مثالکند. وقتی به دانشرا تقویت می

گیرند که از طریق خلق ته داده شود، یاد میدرهم آمیخ

های خود را دربارۀ موضوعاتی ای آموختههای انتزاعیتعمیم

اند. ها نداشتهکار بگیرند که پیش از آن هرگز برخوردی با آنبه

ای بازدید کنید و خواهید از موزهبرای مثال، فرض کنید می

اید، ت ندیدهجا را که هیچوقهای آنخواهید خالقان نقاشیمی

(. پیش از رفتن، 28، رنوار27، پیکاسو26تشخیص دهید )سزان

های آثار سزان و بعد پیکاسو و در جای بررسی دستۀ کارتبه

زنید، ها را روی هم گذاشته و بُر مینهایت رنوار، شما کارت

شوند. شما تقالی بیشتری )و احتمااًل ها آمیخته میبنابراین آن

در حین تمرین خواهید داشت، اما برای اعتماد به نفس کمتری( 

تر روز بازدید برای تشخیص سبك هر نقاش مجهزتر و آماده

27 Picasso: نقاش و مجسمهساز اسپانیانی و خالق سبک کوبیسم 

28 Renoir: نقاش فرانسوی و از پایهگذاران سبک امپرسیونیسم 
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ها هایی که در دستۀ کارتخواهید بود، حتی برای نقاشی

 اند.نبوده

در پژوهشی که با استفاده از مسائل ریاضی دانشگاهی انجام 

 شد، دانشجویانی که مطالب را از طریق تمرین مسدود آموخته

های مربوط به یك نوع مسئلۀ خاص تمام مثال -بودند 

در روز امتحان و در مقایسه با  -طورهمزمان مطرح شده بودبه

صورت ترکیبی فرا دانشجویانی که دقیقاً همان مسائل را به

تری از خود نشان دادند. گرفته بودند، عملکرد بسیار ضعیف

بودند، دانشجویانی که از طریق روش مسدود آموزش دیده 

ها را صرفاً از طریق تکرار فرا گرفته بودند. های تمرینحلراه

دیده از طریق روش آمیخته، یاد گرفته بودند دانشجویان آموزش

 که چگونه انواع مسائل را تشخیص بدهند.

همین اتفاق در میان افرادی که روی موضوعات گوناگون کار 

ها گرفته تا های پروانهکرده بودند، از تشخیص انواع گونه

های اختالالت روانی، مشاهده شد. در پژوهشی که روی سامانه

پدافند نیروی دریایی انجام گرفت، افرادی که در  یسازهیشب

های کامالً آمیخته بهره برده بودند، حین آموزش از تمرین

های مسدود استفاده کرده بودند، نسبت افرادی که از تمرینبه

سناریوهای تهدیدهای احتمالی که در در نشان دادن واکنش به 

تر عمل ها آشنا شده بودند، ضعیفطول دورۀ آموزش با آن

کردند. اما در هنگام آزمون، همۀ افراد با سناریوهای کاماًل 

جدیدی مواجه شدند و گروه تمرینِ آمیخته گروه تمرینِ مسدود 

 را درهم کوبید.

پیشرفت خود مه، آمیختگی ممکن است افراد را دربارۀ اینهبا

از  %80فریب دهد. در یکی از مطالعات کرنل و بیورک، 

دانشجویان اطمینان داشتند که با استفاده از تمرین مسدود، در 

ن اند و ایمقایسه با تمرین آمیخته، مطالب را بهتر یاد گرفته

در عمل خالف این قضیه را نشان دادند.  %80درحالی است که 

حاضر و آنی ساس پیشرفت حالدر واقع، احساس یادگیری برا

که یادگیری عمیق این طور نیست. کرنل است، در حالی

گوید مسدود، ات میوقتی بینش و احساس درونی»گوید: می

 «احتماالً باید از آمیزش و ترکیب استفاده کنی.

تمرین آمیخته دشواری مطلوبی است که اغلب برای هر دو 

دهد. یك مثال های جسمی و ذهنی جواب میدستۀ مهارت

سادۀ حرکتی، آزمایشی است که در آن از هنرجویان پیانو 

 پنجم ثانیه، یك پرش دستخواسته شد بیاموزند چطور در یك

                                                                 

29 Shaquille O’Neal’s:  بسکتبالیست معروف و سابق

 امریکایی

چپ خاص از روی پانزده کلید انجام داده و نُتی را بنوازند. به  

بار تالش داده شد. برخی افراد از تمام  190همه فرصت 

ه کلیدی استفاده کردند، اما های تمرین برای پرش پانزدفرصت

ودو پرش در برخی دیگر بین هشت، دوازده، پانزده و بیست

وآمد بودند. وقتی از هنرجویان خواسته شد برای آزمون رفت

صورت آمیخته انجام ها را بهمراجعه کنند، افرادی که تمرین

داده بودند، به نسبت افرادی که صرفاً پرش موردنظر را تمرین 

که  تر عمل کردند. رابرت بیورکتر و دقیق، سریعکرده بودند

کند، خودش را تجدید می "دشواری مطلوب"عقیده داشت 

های آزادِ خود از پرتاب  29دربارۀ نارضایتی دائم شکیل اونیل

اظهار کرد که اونیل به جای تمرین مداوم روی خطِ پرتابِ آزاد، 

تر از خطِ سانتیمتر عقبسانتیمتر جلوتر و سیبایست سیاو می

 د.ای که نیاز دارد را یاد بگیرپرتاب تمرین کند تا اصالح حرکتی

ها، خواه تمرین ذهنی باشد و یا جسمی، توانایی آمیزشِ تمرین

د. بخشتطبیق راهبرد مناسب در مواجهه با مسائل را بهبود می

تواند عیار یك متخصص در حل مسائل باشد. این موضوع می

دان و یا پژوهشگر علوم سیاسی، ، فیزیكدانیمیشخواه 

ترین افراد در حل مسائل و مشکالت، پیش از تطبیق موفق

های حفظ شده شیرجه حلراهبرد با مسئله، به جای آنکه با راه

ند کنبزنند در وسط مسئله، نیروی ذهنی خود را صرف این می

ای قرار است مواجه بشوند. از این تا بفهمند با چه نوع مسئله

یرند گین افراد درست در نقطۀ مقابل متخصصانی قرار مینظر، ا

یابند، مانند سرشت پرورش میهای یادگیری نرمکه در محیط

درونی و بینش خود شدت به حساساتید شطرنج که به

ا سرشت یك راهبرد راند. متخصصانِ محیطِ یادگیریِ نرموابسته

ای هکنند، متخصصان در محیطانتخاب و سپس ارزیابی می

 کنند و سپس انتخاب.کمتر تکرارشونده ابتدا ارزیابی می
●●● 

گذاری دانش را های مطلوب از قبیل سنجش و فاصلهدشواری

های مطلوب کنند. دشواریکنند. آن را پایا و مانا میحفظ می

ند و کنمانند ایجاد ارتباط و آمیختگی دانش را پویا و پذیرا می

که هرگز در حین آموزش و برای حل مسائلی سودمند هستند 

های مطلوب در اند. تمام این دشواریتمرین رخ نداده

کاهند و عملکرد را دچار مدت، از سرعت فراگیری میکوتاه

تواند مشکلی باشد، چراکه مانند کنند. این خود میتزلزل می

 افرض بصورت پیشدانشجویان افسری نیروی هوایی، همۀ ما به
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در حال انجام آن هستیم،  حاضرالدرحو اکنون چه که آن

سنجیم و درست مانند همان دانشجویان پیشرفت خود را می

 اغلب در خطاییم.

، اقتصاددانِ آموزشی گِرِگ دانکن همراه با درو 2017در سال 

و همکاران دیگر، با هدف تقویت پیشرفت تحصیلی،   30بِیلی

آموزشی کودکان را بررسی کردند.  ۀبرنام وهفتشصت

ما شدند، اهایی مانند شروع زودهنگام موجب پیشتازی میهبرنام

ید ناپد"فراگیر  ریتأثجا بود. پژوهشگران متوجۀ نکته همین

 سرعتگشتند، این که یك مزیتِ تحصیلیِ گذرا به "شدن

شود. روی یك نمودار رود و اغلب کامالً ناپدید میتحلیل می

خبۀ آینده در رسد که ورزشکاران نطور به نظر میکاماًل این

ساالنی هستند که شروع زودهنگام در تالش برای رسیدن به هم

 اند.تمرین سنجیده داشته

گیرند که دلیل چنین اتفاقی این است پژوهشگران نتیجه می

را  "بسته"های های آموزشی دوران کودکی مهارتکه برنامه

 و با تکرارِ  سرعتبهتوانند هایی که میدهند، مهارتآموزش می

هرحال در طول زندگی ها به دست بیاید و همۀ افراد بهحلراه

کنند. معادل مهارت حرکتی این موضوع به آن دست پیدا می

تواند این باشد که به کودک یاد دهند اندکی زودتر به راه می

بیفتد. باالخره همۀ افراد این مهارت را یاد خواهند گرفت و 

ز برانگیور موقت تحسینطتواند بهکه این موضوع میدرحالی

که عجله در آن اهمیت دارد وجود باشد، هیچ مدرکی دال بر این

 ندارد.

د ها درصدد هستنبرنامه اگرکنند که گروه محققان پیشنهاد می

بایست بر روی تا مزایای آموزشی پایدار را انتقال دهند، می

ها پایه و تمرکز کنند تا این نوع مهارت "باز"های مهارت

های آتی باشند. این که کمی زودتر به چوبی برای دانشچار

کودک خواندن و نوشتن یاد دهیم مزیت پایایی نیست. آموزش 

های موجود در نحوۀ جستجوگری و ایجاد ارتباط میان سرنخ

اند، یك بافتار با هدف دریافت و درک بهتر آنچه که خوانده

ای مطلوب، هتواند مزیت پایایی باشد. مانند تمام دشواریمی

تازد اما یادگیریِ عمیق مشکل اینجاست که شروع زودهنگام می

 رشد آرام"نویسند: رود. پژوهشگران میآهسته و کند پیش می

 افتد.اتفاق می "هاترین مهارتبرای پیچیده

                                                                 

30 Drew Bailey 

31 The Today 

های آموزشی کامالً مشهورترین برنامه آردر دو نمونه 32 

زودهنگام دوران کودکی اقدامات شناختی که با هدف بهبود عملکرد 

کودکان ترتیب داده شده بودند با الگوی ناپدید شدن مواجه شدند، 

حال برخی از مزایای مهم و بلندمدت اجتماعی مانند کاهش نرخ درعین

ز دانکن در برنامۀ تلویزیونی های حاضر شد و یافته  31امرو

ین و معلِم گروهش را به بحث گذاشت. نظر مخالف را والد

 بینندب توانند پیشرفت کودک راکودکی که اطمینان داشتند می

بیان کردند. این موضوع اصالً مورد اختالف نبود. پرسش این 

های مهارت ریتأثتوانند دربارۀ ها میبود که تا چه میزان آن

زودهنگام بر یادگیری آتی قضاوت کنند و شواهدی مانند 

دهند که قضاوت ی، نشان میدانشجویان افسری نیروی هوای

 32ها چندان دقیق نیست.آن

پیشرفتِ آنی و آشکار غریزه ما را به انجام کارِ مشابه سوق 

دهد، اما درست مانند ماجرای پزشك حصبه، بازخوردها می

دهند. یادگیری عمیق به معنی های اشتباه به ما میدرس

 هیادگیری آهسته است. تب پیشتازی درنهایت افرادی را ک

 گذارد.خواهد بهشان خدمت کند، ناکام میمی

، پذیر باشددانش با مزیتِ پایدار باید بسیار پذیرا و انعطاف

توانند با مسائل جدید تطبیق های ذهنی که میمتشکل از طرح

 داده شوند. 

ز سازیِ پدافند هوایی و نیافسران فرضی نیروی دریایی در شبیه

کار بستند، یاد یزشی را بهآموزان ریاضی که تمرینِ آمدانش

گرفتند تا مشترکات ساختاری عمیق در انواع مسائل و مشکالت 

توانستند به نوع مشابهی از مسائل ها نمیرا تشخیص دهند. آن

تکراری تکیه کنند، بنابراین مجبور شدند ارتباطات مفهومی 

سازی شده و یا مسائل اساسی مربوط به تهدیدهای شبیه

ها مواجه یص دهند که پیش از آن هرگز با آنای را تشخریاضی

نشده بودند. سپس راهبرد خود را با هر مسئلۀ جدیدی تطبیق 

نحوی پذیرا و منعطف باشد دهند. هنگامی که ساختار دانش به

های جدید و یا حتی به حوزه مؤثرطور که بتوان آن را به

 "رانتقال دو"کار برد، آن را های کاماًل ناآشنا بهموقعیت

 نامند.می

 -ندکنوع خاصی از تفکر وجود دارد که انتقال دور را تسهیل می

کار هتوانست بنوعی که الکساندر لوریا روستانشین اُزبك نمی

دهد، خیلی خاطر انتقال دوری که انجام میو دقیقًا به -بگیرد

رسد؛ و این وجهی از تفکر گسترده است که بعید به نظر می

 ■ گیریم.در کافی به کار نمیهیچ یك از ما به ق

     

ها مشاهده شد. حتی هنگامی که اثرات تحصیلی موردنظر س در آنحب

شوند، برنامۀ طوالنی مدتی که شامل تعامالت مثبت میان ناپدید می

تواند اثری ماندگار از خود باقی ساالن و کودکان باشد، میبزرگ

های ورزشی جوانان باید این نکته را مدنظر بگذارد. به نظر من، برنامه

ی ترکار ممکن است عمر طوالنیکه تعامالت مربی/ورزشداشته باشند 

های بسته داشته در مقایسه با مزیت زودگذر شروع زودهنگام در مهارت

 باشد.
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 «لباس قرمز» داستان 
«آرزو کشاورزی»؛ مترجم «آلیس مونرو»نویسنده  

که وقتی از  است یمدتمادرم مشغول دوختن لباس برای من بود. 

که دوروبرش پر از تکه آیم او را در آشپزخانه در حالیمدرسه می

 نم.کهای مخمل قرمز و الگو است، پیدا میپارچه

د تا بورا کنار پنجره گذاشتهکرد. آنخیاط قدیمی کار میبا یك چرخ

بیند کند تا بکند و هم بتواند به بیرون نگاههم از نور بیرون استفاده

 دید.کند. به ندرت کسی را میجا عبور میکسی از آنچه

آمد و مدلی را که مادرم کار کردن با پارچه مخمل سخت بود، کش می

بود نیز آسان نبود. واقعاً خیاط خوبی نبود. دوست داشت ردهانتخاب ک

زدن و کرد از کوکچیزهایی بدوزد که متفاوت هستند. سعی می

های نظر کند و برعکس خاله و مادربزرگم به نکتهاتوکردن صرف

داد. برخالف ها و سردوز اهمیتی نمیظریف خیاطی، مثل جادکمه

العاده شروع به کار کرد. از همان لحظه، ای شجاعانه و فوقها، با ایدهآن

توانست الگوی مناسبی ذوقش کم شد چرا که در وهله اول هرگز نمی

ه در هایی کپیدا کند. تعجبی نداشت چون هیچ الگویی مطابق با ایده

 بود.ساخته نشده سر او شکوفا شده،

های تر بودم، برایم لباسهای مختلف، زمانی که کوچكاو در زمان

ها را زمانی که از مُد دنیا خبری نداشتم، بود. این لباستلفی دوختهمخ

ام، آرزو داشتم از آن تر شدهبودم. حاال که عاقلبا لذت پوشیده

 بود، داشتم.هایی که دوستم لونی از فروشگاه خریدهلباس

 بود، پرو کنم. گاهیمجبور شدم لباسی را که مادرم دوخته

ود بآمد. روی مبل نشستهمان میرسه به خانهها لونی با من، از مدوقت

 کرد.و تماشا می

خزید خجالت کشیدم، زانوهایش صدا دورم میکه مادرم بهاز این

های کرد. در خانه کفش، با خودش زمزمه میزدیمنفس داد، نفسمی

آبی پاهایش -های سبزپوشید. رگهای مچی میدار و جورابپاشنه

لونی صحبت کنم تا حد امکان حواسش از  بود. سعی کردم بامشخص

 مادرم دور شود.

لونی در حضور بزرگترها حالتی مؤدبانه و تحسین برانگیز به خود 

 دانستند.ها هرگز نمیخندید و آنها میگرفت. ولی به آنمی

کرد تا بچرخم، و وادار می زدیممادرم با سنجاق به من سیخونك 

 برگردم، دور شوم، بایستم.

 «نظرت در موردش چیه، لونی؟»ها در دهانش بودند، گفت: سنجاق

 «قشنگه»لونی صمیمانه و با مهربانی گفت: 

کرد که هرگز به او توجهی بود و با پدرش زندگی میمادرِ لونی مرده

نظرم، این باعث شد که او هم حساس و هم متمایز به کرد، و بهنمی

 نظر برسد.

 «کنم، خوب میشه.شو درستاندازه اگر»مادرم گفت: 

 

                                                                 
کودک مبتال به سیانوزکه به خاطر خوب کار نکردن ریه یا  (１

 .کندینمقلب اکسیژن کافی دریافت 

 «چه خوب»خیلی مصنوعی گفت: 

دارم  شك»با صدایی غم انگیز و آهی بلند از جایش بلند شد و گفت: 

 «که قدرشو بدونه.

ام کرد. انگار که لونی بزرگ طور حرف زد، عصبانیوقتی با لونی این

 است و من هنوز بچه هستم.شده

کشید، بیرون می که لباس را که پر از سنجاق بود از سرمدر حالی

 «صاف وایستا»گفت: 

بود و فقط یك زیرپیراهنی تنم بود. شدهسرم با مخمل پوشیده

قواره هستم که همه پوستم مورمور احساس کردم یك گنده لخت و بی

کاش مثل لونی استخوانی وضعیف و الغر بودم او یك است. ایشده

 بود.33بچه کبود

کس برام لباس رفتم، هیچکه به دبیرستان میوقتی»مادرم گفت: 

 «دوختم.ندوخت، خودم برای خودم لباس می

ترسیدم که دوباره داستان هفت مایلی راه رفتنش به شهر و پیدا می

خدمتی در یك پانسیون تا بتواند به دبیرستان برود کردن شغل پیش

 را شروع کند.

های زندگی مادرم که زمانی برایم جالب بودند، حاال تمام داستان

 رسیدند.معنی و خسته کننده به نظر مییلی احساسی، بیخ

های لباسی از پارچه پشمی کرم رنگ که جلوش یراق باریه »او گفت: 

های مرواریدی، به من دادن. خیلی کاربنی داشت و دکمهآبی

 «شد؟دونم چیداشتنی بود، اما نمیدوست

م. هوا رفتی وقتی که دیدم سرِ لونی خلوت شد، به اتاقم در طبقه باال

 سرد بود اما آنجا ماندیم.

ها را باال و پایین مان صحبت کردیم، ردیفدر مورد پسرهای کالس

نظرت راجع بهش چیه؟ دوستش داری؟ ازش »گفتیم: کردیم و میمی

 «ازت بخواد باهاش بیرون میری؟ اگهمتنفری؟ 

 بود.ولی هنوز کسی از ما نخواسته

 رفتیم.که به دبیرستان می سیزده ساله بودیم و دو ماه بود

دادیم تا بفهمیم چه های مختلف را جواب میهایی در مجلهپرسشنامه

هایی راجع به مقاله بود یا نه؟شخصیتی داریم و آیا محبوب خواهیم

مان را آرایش کنیم؟ چگونه در اولین قرار صحبت که چطور صورتاین

 خواندیم.کار کنیم؟ میکنیم و چه

دادیم، مشغول جمع آوری، های مدرسه را انجام نمیکه تکلیفوقتی

یز چبودیم که همهها بودیم. قول دادهانتقال و بحث درباره این موضوع

را به هم بگوییم. تنها چیزی که نگفتم در مورد این رقص بود، رقص 

 دوخت، برای همین بودکریسمس دبیرستان که مادرم برایم لباس می

 ■…خواستم برومکه نمی
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 هنرمندان، دوستان و همراهان عزیز

 هامنتظرآثار، مطالب، مقاالت، یادداشت

 م.شما هستی و پیشنهاداتمنتظر نظرات، انتقادات  و همچنین

 تریبون همه هنرمندان است.« چوک»

http://www.chouk.ir/

