
 

 

 

 

 

 

 

 چهارم ، سال 29ماه بهمن، دومشماره چهل و     

 ( ادبيات داستاني ايرانPDFالكترونيك)  نشريه  اولين    

 

 خبرهاي ادبي

 داستان ترجمه

 «زندانيان»معرفي فيلم 

 بررسي نمايش در ايران

 « آلن دوباتن» مصاحبه با

 «اسطوره و نمايش»بررسي 

 «محمد رضا كلهر»مصاحبه با 

 «سيب ترش»يادداشتي بر رمان 

 «فورست گامپ» نقد و بررسي فيلم

 «جاودانگي ميالن كوندرا»ي  درباره

 «كلك مدوسا» بررسي داستان تابلوي

 نويسي نامه پردازي در فيلم اصول داستان

 «ام بندها را بريده تمام» رماننقد و بررسي 

 فردوسيي  هبررسي شخصيت گلنار در شاهنام

 «بوي غيرداغ» نقد و بررسي مجموعه داستان

 «چخوف» از  «در خانه»بررسي داستان كوتاه 

 هاي كودکهاي بهترين كتابنگاهي به ويژگي

 «هاي فحشا متولد خانه»بررسي داستان فيلم مستند

 «دخيل»گزارش و داستان هاي برگزيده جشنواره 

 «مردن به زبان مادري»بررسي عناصر روايي در مجموعه شعر

 

 

 ، بهنام عليزاده، آرش مكوندي، مصطفي ميرزايي، آيداروجا چمنكارمريم رضايي، سياوش گلشيري،  اين شماره همراه با: 

احمد  ،رضا بوربوري محمد، صياميان، مرتضي عشاقابراهيم پيره، رقيه خاتون خاكشور، ياسمن  ميثم رمضاني، سيد سيد، آبادي مجيد

زينت عشقي، فاطمه ناظري، معصومه كالنتري، فرزاد ، نيلوفر مالك، هاجر زماني، رسول نادري، عدل حياوي ، بهاره رهنما،گلشيري

 كريستين بوبن ژاک لويي داويد، فواد اميري،  محمد رضا كلهر، فرشته نوبخت، حميدرضا اكبري شروه،، علي اكبر حيدري، بيات

، آنتون چخوف،آلبر كامو، رابرت مك كي ادي آدامز،  ،، چارلز اي. برسلرزانا برسكي، آمينا هنريميالن كوندرا، جوئل شوماخر، 

 ، اليف شافاک و ...زانا برسكي، دنيس ويلنيو،  رابرت زِمِكيس ، ريموند كارور،آلن دوباتن



 
 سخن سردبير

 ماهناهم ادبيات داستاني چوك را هب شما تقديم مي كنيم. د ومينبا افتخار  چهل و 
دايما هم اين قصه را تكرار « چرا رباي ما كاري نمي كنند؟» ي كشور ما يك قصه تكراري هست. قصههميشه رد 
كنيم و چيه وقت هم هب هجيتن اي نمي رسيم. چرا؟ چون هميشه منتظريم كسي رباي ما كاري بكند. هب قول استادي هك  مي

 «ار مي كنيم؟حاال  هك كسي رباي ما كاري نمي كند، ما رباي خودمان هچ ك»مي گفت:

رعهص فرهنگ و ادبيات، چهارات كالس و چندات سالن و همايش و جشنواره اهي سفارشي نيست هك رد دست عده اي 
هست و چيه بازاتبي هم ندارد. رعهص فرهنگ و ادبيات، رعهص اي است  هك هم فردي و هم گروهي مي توان 

ي ذشتهه بنارب اتررا  خود ايري نتشرر ككرده رد آن فعاليت داشت. عده اي نويسنده و شارع شايد رد سال اه
ككشيده اند و وظيفه خود را هك نوشتن و سرودن است، انجام مي دهند. هنرنند رد وهله هم  باتند اما دست از قلم 
 هب كسي ديگر. اول هب خودش تعهد دارد هن 

كاانت فراوان رد پايتخت   مي كنند و افسوس آن هك چرا اين وقتي با دوستان شهرستاني صحبت مي كنم، صحبت از ام

كاانت؟ كدام  كاانت رد اختيارشان نيست!!! سوال من  هميشه از اين دوستان اين بوده است: كدام ام ام
فضا؟ بله شما  ساختمان اهي سرربافراتهه فرهنگي پايتخت را مي بينيد اما رديغ از آن هك حركتي فرهنگي و ردخور شان 

 ادبيات رد آن صورت بگيرد.

كاانت كپرنشينان كوري نيست. ما  كاانتي هك مي توانيم از آن استفاده كنيم، جز ام همت فردي پايتخت نشينان هم ام

باالرت و واالرت از ره چيز ديگر است  هك بايد داشت. رد كنارش جمعي دوستاهن و صميمي هك رد فضايي  ، رد ادبيات و هنر
 و حرفي زد.اعم از پارك و كوه و دشت و صحرا مي توان جمع شد 

 

 چوکادبيات داستاني ماهنامه

اي است شبيه جغد كه از  نام پرنده «چوک»

 كشد. مي درپي فرياد شود و پي درخت آويزان مي

 

 مهدي رضايي: دبير سر

 حسين بركتي)مشاور(

 هيئت تحريريه

 تحريريه بخش داستان

نقد، مقاله، گفتگو(،  بخش رياحي )دبير بهاره ارشد

زاده، ريتا محمدي،  داداش محمد خالوندي، محمد 

غزال مرادي، بهاره رضايي، آرشام استادسرايي، 

ياسمن بهارآرنگ، شهناز عرش اكمل، ندا امين 

 نيا )ويراستار(  زهرا اسدي، طيبه تيموري

 

 تحريريه بخش ترجمه

رجمه(، نگين كارگر، شادي شريفيان)دبير بخش ت

 قلي نامي، غزال شهروان مژده الفت، علي

 تحريريه بخش سينما و تئاتر

پور،  ، امين شير سينما( بهروز انوار )دبير بخش

مسعود رياحي، مهران مقدر، راضيه مقدم، ريحانه 

 ظهيري، مرتضي غياثي

info@chouk.ir 

chookstory@gmail.com 

 :آدرس اینترنتی

www.chouk.ir 

 29620123390: آگهی 

هاي پيشين ماهنامه ادبيات داستاني  تمامي شماره

چوک در سايت كانون فرهنگي چوک قابل دسترسي 

 از اعم طريقي هر به شما، سوي از ماهنامه اين نشراست. 

 نسبت شما نيت حسن... و كاغذي پرينت دي، سي ايميل،

، نقدآثار،  منتظر هميشه. گردد مي تلقي كانون اين به

 .هستيم بزرگواران شما هاي راهنمايي و نظرات
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 هنرمندان  همه  ن تريبو «چوک»

های کانون فرهنگي چوک آشنایي با کليه فعاليت  

 

 

 گفتگوی و نقد مقاله بخش در. «گفتگو نقد، مقاله،» بخش در پست چند ای کی انتشار و «چوک يخبرگزار» بخش در خبر هاده انتشار :روزانه تيفعال

 یا و اید نوشته دیگران آثار به که نقدهایي توانيد مي. کنيد ارسال ما برای را خود مقاالت توانيد مي. بخوانيد جدید مطلب چند ای یک توانيد مي روز هر سایت این

 اجرا شما درخواست تبعيضي هيچ بدون کانون این در. کنيد ارسال ما برای را خود های مصاحبه توانيد مي. کنيد ارسال ما برای را اند نوشته شما آثار به نقدی دیگران

 .کنيد معرفي ادبي جامعه به را خود آسوده خيالي با بتوانيد تا ایم ساخته گرامي هنرمند شما برای را فضا این. گرددمي

 

  به زين يکارگاه جلسات نيهمچن و. شود يم روز به و متنوع مختلف یها بخش در زانیعز شما از یآثار با تیسا شنبه یروزها هفته هر :يهفتگ تيفعال

 صد از شيب امروز  به تا کانون نیا. باشديم چوک يفرهنگ کانون يآکادم و کانون یاعضا مخصوص فقط و فقط جلسات ورود به این کهشوديم برگزار يهفتگ صورت

 .است کرده برگزار يکارگاه جلسه

 

 نفر هزار 011 از شيب به ماهنامه نیا. کنديم میتقد رانیا يادب جامعه به افدیيپ صورت به یا ماهنامه ،ماه هر چوک يفرهنگ کانون :انهيماه تيفعال

 صورت  به يجلسات سال طول در کانون نیا ضمن در. های قبلي را از سایت دانلود بفرمایيد ماهنامه دتوانييم زين شما نيهمچن و شوديم ارسال ايدن سراسر در

 جلسه هفتاد از شيب حال  به تا کانون نیا. است آزاد جلسات نیا در شرکت عالقمندان، همه یبرا و شوديم يرسان اطالع تیسا قیطر از و کنديم برگزار يحیتفر

 .است کرده برگزار يحیتفر -يادب

 

 کنديم برگزار «ای، حضوری ي، مكاتبهنترنتیا»به سه طریق  يسنویداستانتخصصي  يآموزش دوره سه سال در چوک يفرهنگ کانون :يفصل تيفعال

 به سایت مراجعه کنيد. ديتوان يم «چوک يفرهنگ كانون يآكادم» دوره با یيآشنا جهت که

 

 برگزار انهيسال هم هایي همایش باشد،يم كانون ياعضا مخصوص فقط که يهفتگ جلسات یبرگزار بر عالوه چوک يفرهنگ کانون :انهيسال تيفعال

 خواهد برگزار زين یيرونما مراسم کنند، منتشر یاثر اعضا اگر گرید یموارد در و. شوديم برگزار چوک سال جشن نام باهرساله همایشي  ماه وریشهر در. کنديم

 .دیيبفرما مالحظه سایت در را مراسم نیا هایعكس دتوانييم که برگزارکرد رانیا در را کوتاه داستان يجهان روز شیهما زين 01 درسال چوک. شد

  

 

 ت.اس  شده اندازيراه عزیز شما هنرمندان يشترب و بهتر هرچه معرفی هتج« چوکبانك هنرمندان »

ها، جوایز ادبي و همه هنرمندان ها، جشنواره ها، کانون کانون فرهنگي چوک حامي انجمن





 

  

 دومين جشنواره ادبي نسيم كلمات
 

 مسابقه داستان كوتاه با رويكردي بر مضامين اخالق شهروندي
 

داستان جایگاهی خاص دارد. چنانچه در ادبيات و فرهنگ ایران، 

در بسياري از آثار مکتوب به جا مانده از بزرگان، سعی شده است 

 تا مفاهيم عالی و انسانی در قالب داستان بيان شود.

ها، جامعه  در جهان امروز نيز اگرچه توسعه ي ارتباطات و فن آوري

بشري را به سوي بهره گيري از آن در حد کمال سوق داده است 

جایگاه خاص خود را در بين انواع ادبی  "داستان"اما هم چنان

حفظ نموده، چنانچه ساالنه شمارگان عظيمی از کتابهاي جهان به 

هاي گوناگون تعلق دارد و جایزه هاي ادبی بزرگی هم  خلق داستان

چون نوبل به نویسندگان برجسته در حوزه ي داستان تعلق 

 گيرد. می

)کتابخانه اخالق( نيز در این  41ه مدیریت فرهنگی هنري منطق

داند که ضمن شناسایی استعدادهاي بالقوه  راستا وظيفه خود می

در این زمينه، بسترهاي مناسبی را براي رشد و شکوفایی 

مندان به حوزه داستانی که به این  توانمندیهاي شهروندان و عالقه

این گرایش ادبی تعلق دارند، فراهم نماید. لذا براي رسيدن به 

که نخستين دوره آن  "نسيم کلمات"هدف، دومين جشنواره ادبی 

مندان  با استقبال چشمگيرعالقه4934در پایيز و زمستان سال 

 روبرو شد را با رویکردي بر مضامين اخالق شهروندي برگزار نماید.

هر چند که هدف  از داستان در این مقوله، داستان کوتاه خواهد 

مندان م فرسایی نوجوانان، جوانان و عالقهبود، اما اميد است که قل

در این رشته، زمينه ي رشد و تعالی هنر داستان نویسی را براي 

آینده ایران اسالمی به ارمغان آورد و نویسندگان فرداي ایران به 

 خلق آثار متنوع در دیگر حوزه هاي داستانی نيز بپردازند.

 

 موضوع جشنواره:

ط اجتماعی، قانون گرایی، احترام مضامين اخالق شهروندي) انضبا

به حقوق شهروندان، ارتقاي فرهنگ ترافيک، رعایت نظافت و 

بهداشت شهري، فرهنگ مطالعه، فرهنگ پرهيز از اسراف و تجمل 

گرایی، رعایت آئين همسایگی، سبک زندگی و الگوي مصرف، 

 احساس تعلق و مشارکت شهروندان در امور اجتماعی و ...(

 

 جشنواره: شرایط شرکت در

 حضور همه گروهاي سنی آزاد است. .4

 قالب آثار بایستی داستان کوتاه باشد. .2

داستان می  9هر شرکت کننده مجاز به ارسال حداکثر  .9

 باشد.

 133تا  933حجم هر داستان ارسالی بایستی بين .1

 باشد. (A4صفحه  5کلمه)حداکثر 

شرکت کنندگان جشنواره می بایست در محدوده شهر  .5

 داشته باشند.تهران سکونت 

دبيرخانه جشنواره از پذیرش آثاري که در دوره ي  .6

نخست این جشنواره یا مسابقات کشوري حائز رتبه شده 

 اند معذور است.

 

 نحوه ارسال آثار:

 41و با قلم نازنين و فونت  word(آثار ارائه شده در محيط 4

تایپ و به نشانی الکترونيکی جشنواره 

akhlaghlib@yahoo.com  و یا در قالب لوح فشرده به

 دبيرخانه ارسال شود.

(در ذیل آثار ارسالی، مشخصات کامل شناسنامه اي، نشانی 2

کامل پستی ، نشانی پست الکترونيک و شماره تلفن همراه 

 قيد شود.

 

 گاه شمار جشنواره:

 4932بهمن ماه  93:مهلت ارسال آثار

 4932مراسم اختتاميه: نيمه اول اسفند ماه 

 

 جوائز جشنواره:

نفرات اول تا سوم: لوح تقدیر،تندیس جشنواره، همراه با یک 

 دستگاه تبلت

نفرات چهارم تا پنجم: لوح تقدیر، تندیس جشنواره، همراه با یک 

 دستگاه گوشی هوشمند

تابی توسط فرهنگسراي مجموعه آثار برگزیده جشنواره در قالب ک

 اخالق منتشر خواهد شد.

 

نشاني دبيرخانه: تهران، خيابان پيروزی، خيابان شكوفه، 

خيابان شهيد کاظمي، کتابخانه فرهنگسرای اخالق تلفن: 

33301313 
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 زهرا اسدي عكس، داستان:

 ي دم مرگ، بهروز انوازها ناهذييادداشت: 

 آرشام استاد سراييخبرهاي دنياي ادبيات: 

 ، ندا امينگفتار اول سير تحول نثر پارسي:

 رضا كلهر، فواد اميري محمد اي با: مصاحبه

 ، امير كالگرتئودور ژريكو، كلك مدوسا:نقاشي، داستان

 چخوف، ريتا محمديآنتون پاولوويچ  ،در خانهبررسي داستان كوتاه: 

 فردوسي، ياسمن بهارآرنگي  هبررسي شخصيت گلنار در شاهناممقاله: 

 رضا اكبري شروه سيب ترش، فرشته نوبخت، حميد يادداشتي بر رمان:

 «بخش سوم»، زاده محمد داداش  جاودانگي، ميالن كوندرا،يادداشت: 

 ، غزال مراديبه زبان مادري، روجا چمنكارمجموعه شعر مردن :شعر، داستان

 ام، سياوش گلشيري، مسعود رياحي ها را بريده تمام بند:مانرنقد و بررسي 

 ، مريم رضاييهاي كودکهاي بهترين كتابنگاهي به ويژگييادداشت: 

 ، بهاره ارشدرياحيعلي اكبر حيدري، بوي قير داغنقد و بررسي مجموعه داستان:

 عرش اكمل شهنازماليخولياي محبوب من، بهاره رهنما، مجموعه داستان:  نگاهي به
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خبرهاي دنياي ادبيات، آرشام استادسرايي   
 

امين »ي  نوشته «ها گذر قصاب»مجموعه داستان 

 منتشر شد «فارسي
به گزارش خبرگزاري کانون فرهنگی 

چوك: اولين مجموعه داستان امين 

منتشر شد. « ها گذر قصاب»فارسی با نام 

 41این مجموعه داستان شامل 

کوتاه است و توسط انتشارات تاك  داستان

 رسيده است.  پدر شهر کابل کشور افغانستان به چا

شرح حال و خاطراتی که وي در ساختار  اصوالً

هاي خود آورده است بسيار ملموس و قابل درك است.  نوشته

توان از لحاظ محتوا به مضامين جنگ،  آثار وي را می

 ..هاي اجتماعی، عشق و ناکامی دسته بندي کرد. محروميت

نسخه و  4333صحفه، شمارگان  496با  «ها گذر قصاب»

 تومان( وارد بازار کتاب شده است. 9333افغانی ) 453قيمت 

محمد امين فارسی از اعضاي آکادمی داستان نویسی کانون 

فرهنگی چوك بوده و پيش از این برنده تندیس جایزه ادبی 

 نيز شده است.  34هدایت در سال 



عليرضا »نوشته « چوب مقدس» قسمت اول كتاب 

  .سر انجام به چاپ رسيد «احمدي
به گزارش خبرگزاري کانون فرهنگی 

با نام « عليرضا احمدي»چوك: اولين رمان 

منتشر شد. از آنجا که این « چوب مقدس»

اثر یک رمان دنباله دار است، نام فرعی 

نامگذاري شده است. این « هفت لوح زرین»اولين بخش رمان 

چاپ رسيده و به بازار کتاب عرضه اثر از سوي نشر ناکجا به 

 شده است.

عليرضا احمدي درباره روند خلق این اثر گفت: نوشتن آن را از 

شروع کردم و انگيزه ي اوليه آن چيزي نبود جز  15سال 

نوشتن یک رمانی تفریحی یک قسمتی.  ولی بعدها با بيش از 

بارها بازنویسی به رمانی تبدیل شد که در آینده نيز ادامه 

 واهد داشت.خ

وي در ادامه افزود: داستان براي قشر نوجوان نوشته  شده 

همه رده هاي سنی از خواندن آن لذت به نظرم است ولی 

پر از حادثه هست و در هر لحظه  یخواهند برد چون داستان

اي از داستان یک حادثه اي در حال وقوع است و شخصيت 

کردن با هاي داستان در حال مبارزه و دست و پنجه نرم 

 مشکالت هستند. 

جهت خرید چاپی و اینترنتی این اثر می توانيد به آدرس ذیل 

 http://www.naakojaa.com/author/10961 مراجعه فرمایيد.

 

 گردد  مجابي دوباره باز مي« شهربندان»

  

مجابی از سوي انتشارات افراز نوشته جواد « شهربندان»رمان 

به چاپ دوم ناشر می رسد. نویسنده در این 

اثر به گونه اي تالش انسان را براي بازیابی 

 .اش توصيف کرده است هویت ملی

بار در سال  که نخستين« شهربندان»رمان 

از سوي انتشارات تندر منتشر شده  1366

است، داستان پزشک افغانی را روایت 

از بازگشت به کشورش متوجه اشغال کند که پس  می

کوشد رد  شود. او که می اش توسط نيروهاي بيگانه می سرزمين

و نشانی از هویت شخصی و ملی خود بيابد، در این مسير با 

  .شود حوادث و رویداهاي مختلفی روبرو می

نگار و طنزپرداز، متولد  مجابی نویسنده، شاعر، نقاش، روزنامه

التحصيل رشته حقوق در  ن و فارغدر قزوی 4941مهر سال 

مقطع کارشناسی و اقتصاد در مقطع دکتري از دانشگاه تهران 

سال کارمند دادگستري و پس از آن کارشناس  43است. وي 

 .فرهنگی وزارت فرهنگ و هنر بود

از » ،«دیوساران»، «کتيبه»، «من و ایوب و غروب»هاي  کتاب

در حوزه « بکتيبه و ایو»و « قصه روشن»، «دل به کاغذ

، «موميایی»، «شب ملخ»، «شهر بندان»داستان کوتاه، 

  ،«هاي خاموش برج»، «عبور از باغ قرمز»، «فردوس مشرقی»

« یکی و آن دیگري»و « باغ گمشده»، «لطفا درب را ببندید»

از آثار « روزگار عقل سرخ»، «شبح سدوم»در حوزه رمان و 

 .این نویسنده هستند

در « نامه چندنمایش»هاي  توان به نام میاز دیگر آثار مجابی 

، سفرنامه «دیوانگان بر ساحل»نامه  نامه، فيلم حوزه نمایش

، «نامه احمد شاملو شناخت»، «اي قوم به حج رفته»

سایه »، «سخن در حلقه زنجير»، «نامه ساعدي شناخت»

در حوزه مقاله و مجموعه شعرهاي « آینه بامداد»و « دست

بر »، «پرواز در مه» ،«بينی بر قلب پایيززو»، «فصلی براي تو»

شعرهاي من و »  ،«پوپکانه»، «سفرهاي مالح رویا«  ،«بام بم

http://www.naakojaa.com/author/10961
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شعر »و « هاي شاعرانه سال»، «دري به شادخویی»، «پوپک

 .اشاره کرد« بلند تامل

در قالب پنجاه و دومين شماره از مجموعه « شهربندان»رمان 

 433شمارگان هزار و صفحه، با  191داستان امروز ایران، در 

 .شود نسخه از سوي انتشارات افراز منتشر می



 در ايران و جهان « ابر صورتي»انتشار همزمان 

  

نوشته عليرضا « ابر صورتی»مجموعه داستان 

شمع و »محمودي ایرانهمر از سوي انتشارات 

 .شود در ایران منتشر می« مه

محمودي ایرانمهر به خبرگزاري کتاب 

ابر »ایران)ایبنا(، گفت: مجموعه 

که چندي پيش از سوي انتشارات  (pink cloud)«صورتی

انگليسی منتشر شده  زبان به« شمع و مه»ایرانی انگليسی 

است، با کسب مجوز از وزارت ارشاد اسالمی در داخل کشور و 

  شد.  خواهد توزیع از سوي مرکز پخش مثلث و ققنوس

هاي این  ادامه داد: داستان «خون دل»نویسنده فيلمنامه 

مجموعه که با ترجمه صنم کالنتري و ميترا هوشيار و ویرایش 

داستانی کوتاه و  هاي رمان ژانر در تنظيم شده،« ميچ آلبرت»

 معتبر جایزه داوري مرحله در حاضر حال در و بوده مدرن

 .قرار دارد« روچستر» جهانی

اسفانه داستان کوتاه است که مت 3شامل « ابر صورتی»

اند.  ها، در ایران و به زبان فارسی منتشر نشده کدام از آن هيچ

، «موزهاي قاضی«  ،«اودیسه»، «خواب شفيرها»، «ابرصورتی»

، «چنين گفت زرتشت با شمشير سامورایی»

خواب »و « سنجاقک»،«شب هاي نيمه گربه» ،«شکالتی بستنی»

 .هاي این مجموعه هستند از داستان« فينگلوس

نویس و منتقد ادبی متولد  محمودي ایرانمهر، داستانعليرضا 

و با  4963اش را از سال  هاي ادبی مشهد است. وي که فعاليت

اش آغاز کرده، رتبه نخست  هاي کوتاه انتشار نخستين داستان

 .را کسب کرده است« بهرام صادقی»نویسی  مسابقه داستان

یسی نو محمودي ایرانمهر در حوزه فيلمنامه و نمایشنامه

موفق به دریافت رتبه نخست  4912فعاليت دارد و در سال 

 .هاي رادیویی شده است براي نویسندگی نمایشنامه

سفر با »(، 4911مجموعه داستان/«)بریم خوشگذرونی»

(، 4915تحليل هرمنوتيک اشعار صائب تبریزي/«)گردباد

از آثار « خون دل»و فيلمنامه « ابر صورتی»مجموعه داستان 

 .نده هستنداین نویس
 

 برد  گونتر گراس ديگر دست به قلم نمي

  

اي اعالم  گونتر گراس نویسنده برنده نوبل آلمان در مصاحبه

کرد که دیگر براي نوشتن رمان دست به قلم نخواهد برد زیرا 

 .دهد شرایط سنی به او چنين اجازه اي نمی

به نقل از اشپيگل، گراس همچنان به فعاليت در زمينه سرودن 

دهد اما دیگر یک اثر بزرگ  شعر، تصویرگري و نقاشی ادامه می

 .ادبی خلق نخواهد کرد

پاساوئر نوین »این نویسنده مطرح در گفت وگویی با نشریه 

ساله هستم. فکر نمی کنم که  86من »اظهار داشت: « پرسه

دیگر رمانی بنویسم. من براي انجام تحقيقات براي نگارش یک 

شش سال زمان نياز دارم اما شرایط رمان جدید به پنج یا 

جسمی به من این اجازه را نمی دهد که براي یک دوره زمانی 

 «.دراز مدت برنامه ریزي کنم

برمی  2331آخرین رمان منتشر شده از گونتر گراس به سال 

را « جعبه»اي  گردد. وي در آن زمان رمان خودزندگينامه

الگرد منتشر کرد. وي همچنين در هشتاد و پنجمين س

را به زیر « حشره یک روزه»تولدش یک کتاب شعر با عنوان 

  د.چاپ برد که مشتمل بر موضوعات پيري و مرگ بو

البته ناگفته نماند که این نویسنده و روشنفکر عليرغم اعالم 

این خبر قصد ندارد که به کلی نوشتن را کنار بگذارد. او پس 

ر به توقف از یک دوره بستري شدن در بيمارستان که منج

فعاليت هایش شد، هنوز کار تصویرگري را فعاليتی خالقانه 

هاي من از ميان تصاویر  نخستين متن»گوید:  می داند. وي می

و نقاشی هاي آبرنگ بيرون آمدند. من به کار تصویرگري ادامه 

ها چه چيزي بيرون  دهم. اما این که از دنياي این نقاشی می

  «.خواهد آمد را نمی دانم

نتر گراس اگر چه تصميم دارد تا اثر بزرگ دیگري را به گو

کارنامه ادبی خود اضافه نکند، اما احتمال می رود که همچنان 

با اشعار  2342ستيزه جو و مبارزه طلب باقی بماند. او سال 

اسرایيل ستيزانه خود که اروپا را نيز هدف گرفته بود، سر و 

این نویسنده مطرح از صداي زیادي به پا کرد. نوامبر پيش نيز 

حزب سوسيال دموکرات خواست تا از ائتالف بزرگ با اتحادیه 

دموکرات مسيحی پرهيز کنند و همچنين خواهان اعطاي 

پناهندگی سياسی به ادوارد اسنودن در آلمان شد که هر دوي 

 .این اظهار نظرها نيز جنجال برانگيز بودند

یی و آليس ساله آمریکا 93سال پيش فيليپ راث نویسنده 

ساله کانادایی از دنياي نویسندگی اعالم  12مونرو نوینسده 

بازنشستگی کردند و این تصميم آنها با مخالفت هاي بسيار 

 .هوادارانشان روبه رو شد
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 «ير داغبوي ق»نقد و بررسي مجموعه داستان   
 «بهاره ارشدریاحی» ؛ «اکبر حيدري علی» نویسنده  

 
 در صفحه 31 در و روزنه نشر توسط داستان مجموعه این

 . است شده عرضه نشر بازار به 4933 سال

 با است کوتاه داستان 3 بر مشتمل داستان مجموعه این

 :عناوین

، نيست تو براي ها سوال این تمام اميد، نور بازي، ها حيوان

 ساعت، تاوان، برند نمی نه ساعت را ها آشغال که خوب چه

، باشند  کرده گریه مردنش براي ها خيلی است ممکن، شنی

  .هيچ صداي، خاکریز

. است دستی یک ي مجموعه داغ قير بوي داستان مجموعه

 همين کند می جلب را مخاطب توجه که اي نکته اولين

 نوعی به نویسنده. ستها داستان در نثر و فرم دستی یک

 . است رسيده ها داستان نگارش در پختگی

 از مملو که ها داستان رئال فضاي

 است غنی هاي دیالوگ و ها روایت خرده

 فضاهاي و گویی پيچيده از هرگونه و

 نوعی است، دور به سورئال و مبهم

 ایجاد ها داستان سير خط در پيوستگی

 بين پيوند ایجاد به منجر که کرده

 مجموعه کلی فضاي و مخاطب

 که باشد علت همين به شاید. شود می

 .برد لذت و خواند نشست یک در شود می را مجموعه

ي این مجموعه مدرن و معاصر یا سنتی و ها داستانفضاي 

مشترك است توجه به  ها آنقدیمی است. ولی آنچه بين 

توان تم  . در واقع میها آنروابط انسانی است و پيچيدگی 

ي مجموعه را همين پيچيدگی روابط و ها داستاناصلی 

 عواطف انسانی دانست.

 و ها شخصيت با مجموعه این خوانش پایان در مخاطب

 ي برساخته دنياي وارد و شده آشنا نویسنده خاص فضاهاي

 در موجود عواطف عمق واسطه به و شود می او داستانی

 با خوبی به تواند می ها آن ثيرگذاريتأ ميزان و ها داستان

 .کند پنداري همذات ها شخصيت

 

 :ها داستان

 :ها حيوان

 آن جغرافياي و سرد تاریک، برفی، داستان این فضاي

 قطعيت عدم ایجاد و ها آنالم این از استفاده با. است نامشخص

 خوبی به نویسنده ها، شخصيت بين هاي کنش و ها دیالوگ در

 . کند خلق پرتعليق و کافکایی فضایی است توانسته

 فضاي یک. داریم متقاطع ي رابطه یک داستان این در

 درواقع. سفر و حرکت از بازدارنده ي واقعه یک و تاریک و برفی

 وقایع از سلسله یک ایجاد به منجر داستانی موقعيت

 .شود می نشده بينی پيش

 

 نيست: تو برای ها سوال این تمام اميد،

انسانی در دل یک ي واکاوي روابط  داستانی درباره

ي  موقعيت تراژیک. نویسنده توانسته با نگاهی نو به پدیده

قصاص و بخشش، هجومی از عواطف متضاد و متناقض را در 

 دل یک روایت داستانی بگنجاند.

راوي  -استفاده از نظرگاه من

تري از  هاي عميق براري رسيدن به الیه

تر  تر و ملموس عواطف و بيان نزدیک

 موثر بوده است.بسيار  ها آن

 

 تاوان:

فضاي این داستان قدیمی و سنتی 

ي قابل توجه در این  است. نکته

داستان، استفاده از ریتم و موسيقی کالم براي ایجاد حس در 

هاي پایانی  عنوان مثال در قسمت فضاي داستانی است. به

شویم،  گشایی بحران روایت نزدیک می داستان که به گره

تر شده و ضرباهنگ انتظار و اضطراب  منقطعتر و  جمالت کوتاه

 :کنند قبل از وقوع حادثه را به مخاطب منتقل می

بود به دیوار. پرده   بود آن روز. رو کرده  هنوز بيدار نشده»

را کشيدم. رفتم باال سرش. صداش کردم. جواب نداد. دست 

 .« ... برگشت.اش شانهگذاشتم سر 

 

 باشند:  کرده گریه مردنش برای ها خيلي است ممكن

فضاي این داستان در مقابل داستان قبلی قرار دارد؛ 

ي ها آنفضایی کامالً مدرن. در این داستان عالوه بر الم

با  ها آنها و خطاب کردن  مدرنيته، عدم نامگذاري شخصيت

جنسيتشان به خوبی غریبگی و سرماي روابط دنياي مدرن را 

 کند.  به مخاطب منتقل می

مجموعه داستان بوی قير داغ 

اولين . دستي است ی یک مجموعه

کند  ای که توجه مخاطب را جلب مي نكته

دستي فرم و نثر در  همين یک

نوعي پختگي  نویسنده به. هاست داستان

 . ها رسيده است در نگارش داستان
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ي انسانی، همسو با نامگذاري و پرداخت  رابطهجنس این 

اي از ابهام، دوري و سرماي روابط ماشينی  ها در الیه شخصيت

 ماند. مدرنيسم باقی می

 

 صدای هيچ:

فضاي خانواده، آماده شدن براي یک مهمانی؛ شاهد فراز و 

هاي تراژیک در بستر محدود مکانی و زمانی داستان  نشيب

 هستيم.

نویسنده در ساختن فضا براي گنجاندن توانایی باالي  

جا و  موقعيت و بحران داستانی در آن با استفاده از پرداخت به

 مل است.تأثيرگذار، قابل هاي تأ ها و دیالوگ ي شخصيت ندازها

 

 بازی نور:

نویسنده با استفاده از روایت اول شخص در کنار ایجاد دو 

هاي  تفضاي موازي با همان شگرد خاص دیالوگ بين شخصي

 ي خود را انجام داده است. ها داستانمتعدد، فضاسازي خاص 

با توجه به این نکته که پرداخت فضاهاي موازي را با 

 استفاده از راوي اول شخص انجام داده است.

 

 برند:  نمي نه ساعت هارا آشغال که خوب چه

ي قبلی با بحرانی در ها داستاندر این داستان نيز مانند 

 ایم؛ یک درام خانوادگی. خانواده مواجهبستر یک 

ي ها آنیی با فضاها و مکها داستاننویسنده موفق شده در 

ي متنوع، ها آنپردازي و بحر مشابه و با استفاده از شخصيت

 ي مجزا و متفاوت براي مخاطب تعریف کند.ها داستان

 

 ساحل شني:

اي  ایم. خانواده در این داستان با تغيير فضاي خانه مواجه

شوند. در واقع،  اند و دچار بحران جدیدي می که به سفر رفته

تغيير مکان شگرد دیگري است که نویسنده بتواند در 

نویسی خودش و با حفظ  چارچوب قواعد شخصی داستان

گویی خود، باز هم داستانی متفاوت براي  سبک خاص داستان

 خاطب داشته باشد.م

 

 :خاک ریز

تغيير جغرافيا در این داستان به شکل جدید و تقریباً 

تيپيک  هاي آشنا و شود. یکی از شخصيت متفاوتی تبدیل می

ي حيدري که از خانه دور است، با وجود حضور ها داستان

ریز در ذهنش هنوز در فضاي خانه  اش در خاك فيزیکی

 سرگردان است.

یسنده اینبار نه در بستر یک درام تناقض مورد نظر نو

هاي  خانوادگی بلکه با تمی جدید ولی در قالب همان دغدغه

 یابد. خاص نویسنده تجلی می

 

ي  تجربه نخستين که داستان مجموعه این در حيدري

 ردپاي. است کرده عمل باتجربه و پخته بسيار اوست داستانی

 به یشها داستان در او هاي دغدغه و افکار نثر، شخصی امضاي

 .خورد می چشم به خوبی

 نوعی. دانست گرا تجربه اثري توان نمی را مجموعه این 

 ها آن که شده ایجاد ها داستان کل در خاص مرکزیت و وحدت

 ■ .کند می متصل هم به تسبيح یک هاي مهره مانند را
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 «ام تمام بندها را بريده»نقد و بررسي رمان   
 «مسعود ریاحی» ؛ «سياوش گلشيري»نویسنده  

 
 است گلشيري سياوش از اثر اولين «ام بریده را بندها تمام»

 بند سه کار، فرم .ه استشد منتشر افراز انتشارات از سوي که

 روایت بریده بریده را شخصيت سه که است تمام نيمه و بریده

 .رویا و را ري فرهاد، کند، می

 درون فرم، این توجيه و نيست کامل بندها از هيچکدام

 هایی شخصيت با ما که زیرا. است نهفته داستان هاي شخصيت

  .هستيم روروب درونی تناقضات داراي و تمام نيمه

 بر سوار رمان، ابتداي در خواننده

 در و شود می فرهاد پرتالطم ذهن

 شخصيت این گذشته به آن سياليت

 امر این در البته کند، می سفر

 ي الزمه بيشتري داستانی تمهيدات

 موقعيت به توجه با تا است کار

 در و رویا از جدایی) فرهاد بحرانی

 ها تداعی این( بودن مرگ ي آستانه

  .کنند جلوه باورپذیرتر

 زیرساختی اول، بند زیرساخت

 زبانی است، زبان بر مبتنی

 ي شيوه بر نویسنده تسلط و قدرت از که پخته و رفته شسته

 .دهد می خبر قبول، قابل زبانی هاي بازي و ذهن سيال

 پایان فرهاد گویی هذیان با و ناگهانی که اول بند در

 ساخته تعليقی رود، می فرو عميقی تعليق در خواننده ابد،ی می

 .شده بينی پيش و مصنوعی نه داستان، بستر و فرم در شده

 زبانی با که شود، می داده نشان را ري شخصيت دوم، بند در

 رنگی هم) امر این علت شود، می روایت فرهاد بند زبان به شبيه

 به باتوجه زیرا است، آميز ابهام حدودي تا( فرهاد و را ري ذهن

 و کرد اش مقایسه فرهاد با توان نمی را، ري شخصيت عمق عدم

 .برد پی ذهن دو این رنگی هم براي نویسنده قصد به

 بند، این شویم، می مواجه رویا خاطرات با سوم، بند در

 این در نویسنده. کند می پر را اول بند هاي چين نقطه و ابهامات

 ذهن صداي بخوبی نویسی، خاطره فرم به وفاداري بر عالوه بند

 .کند می منعکس را رویا

 در رمان این موفقيت عمده گفت بتوان شاید

 ذهن اول ي مرحله در که  چيزي است، پردازي شخصيت

 کند، می درگير را مخاطب

 است، اثر این هاي شخصيت

 پرداخته خوبی  به که هایی شخصيت

 ها آن هستند، درك قابل و اند شده

 مشکالت و هستند واقعی هایی آدم

 مخاطب، براي ها آن شغلی و زناشویی

 تعدد ولی. شود می ذهن در اي مسئله

 بودن در ضرورتی که ها شخصيت این

 و مسعود وجود مثل نيست؛ شان همه

 فرهاد، مادر با آميزش ابهام ي رابطه

 .کنند می جلوه اضافه کمی

 از است پر که اي جامعه بستر در را ها شخصيت این رمان،

 .کشد می تصویر به اجتماعی، هاي ناهنجاري

 یا و غریب و عجيب رفتارهاي معنی به صرفاً ناهنجاري

 جامعه با افراطی همرنگی گاهی. نيست آميز انحراف رفتارهاي

 پس در خود کردن پنهان و خصوصيات دادن نشان عدم و

 .است ناهنجاري از نوعی خود عرف،

 ذهن در که سوالی ترین عمده ها، آدم این زندگی به نگاه در

 چيست؟ مشکل همه این دليل که است این شود، می ایجاد

 کدام هر چرا و باشد؟ تواند می چه ها آدم این اصلی ي دغدغه

 اند؟ شده پریشانی و شخصيت اختالل نوع یک دچار نوعی به

 .شود نمی دیده اثر این در نرمالی فرد هيچ تقریباً

 روند، می فرو خودشان هاي الیه پستوي در فرهاد و رویا

 انزواي نوع یک دچار و خوابند، نمی هم پيش دیگر ها شب

 هاي حرف از وقت هيچ رویا و فرهاد. شوند می خودساخته

 ميان به سخنی دهد، می رنج را ها آن که مشکالتی یا و دلشان

 برابر در شدن کمرنگ و خودپنهانی نوع یک دچار و آورند نمی

 .شوند می هم

خواننده در ابتدای رمان، سوار بر ذهن 

شود و در سياليت آن به  پرتالطم فرهاد مي

کند، البته در  گذشته این شخصيت سفر مي

ی  این امر تمهيدات داستاني بيشتری الزمه

توجه به موقعيت بحراني  کار است تا با

ی مرگ  جدایي از رویا و در آستانه) فرهاد

 جلوه کنند.ها باورپذیرتر  این تداعي( بودن



   12|9312 بهمن ماه |چوکماهناهم ادبيات داستاني |چهل ودومشماره  

 نه زند، می افشاگري به دست ها، خودپنهانی این در رویا

 .خودش براي فقط و فقط بلکه دیگري، شخص یا و فرهاد براي

 به گرایانه هستی نگاه نوع یک به شبيه که را خاطراتش او

 و خودپنهان این مقابل در و نویسد می آدميست، درونيات

 شود می مواجه اش واقعی خود با آن هاي پارادوکس و تناقضات

 .شود می بيشتر روز به روز که

 از کوچکی قسمت با متون، این با مواجه در خواننده

 و تملک به ميل شدن، داشته دوست به ميل) رویا ذهنيات

 .شود می آشنا( شغلی شرایط و وضعيت از رنج آزادي، به ميل

 خودش از عميقی هاي الیه در را خود نيز فرهاد طرف، آن از

 که است منفعل انسان یک رویا، برعکس او است، کرده پنهان

 یک به دست شغلش، قبيل از اجتماعی هاي ناهنجاري برابر در

 در را انزوا راه و خورد می شکست نهایت در که زند، می لجبازي

 حل بيشتر و بيشتر خودش در روز به روز و گيرد می پيش

 و شود می اش خودساخته اندوه این مسخ که  جایی تا شود، می

 عدم»: گفت بتوان بهتر یا خودکشی، نيمچه یک به دست

 .زند می «مرگ از رهایی براي تالش

  رمان، ي گذشته زمان به نگاهی با

 فرهاد و رویا آشنایی زمان یعنی

 از آگاهی وجود با رویا که شاهدیم

 به ورود قصد را، ري و فرهاد ي رابطه

 شاید دارد، را او تملک و فرهاد دنياي

 قسمت و او ناخوداگاه ضمير در که

 و را ري به تنفر حس نوعی ناهشيارش

 شود، می متولد فرهاد به شاید حتی

 و عشق به او خوداگاه و هشيار ضمير در که تنفري حس

 هدف به رویا. دهد می شکل تغيير فرهاد، به نسبت طلبی تملک

 مالکيت و شود، می خود جنس هم را ري شکست یعنی اش اوليه

 در ولی کند می اعالم درونش در را( خود جنس ناهم) فرهاد

 هاي توجهی بی با او ي طلبانه تملک اميال زندگی روند ي ادامه

 از و بيند نمی او مالک را خود دیگر او و شود می سرکوب فرهاد

 و کار بستر در اش، اجتماعی هاي خواسته و اميال طرفی

 این تمام و زند می تثبيتی مهر او سرکوب به نيز شغلش

 حس یک به منجر نهایت در ها شدن رانده پس و ها سرکوب

 و خودش مقابل در روز به روز و شود می انزوا و هویتی بی

 .شود می پنهان فرهاد

 رود می فرو ها شدن رانده پس و هویتی بی این در آنقدر رویا

 را زندگی این ي ادامه براي راه تنها او. شود می ها آن مسخ که

 را خود نوعی به که بندهایی تمامی از بریدن ابد،ی می بریدن

 رویا و است ارتباط این بند شاه فرهاد،. رسانند می آدمی خود به

 به را ها چشم و گذارد می بند این گلوگاه روي را اش برنده تيغ

 به همکارانش که نيست مهم او براي دیگر. بندد می خيالی بی

 چندانی اهميت او براي برادرش ناراحتی کنند، نگاه چطور او

 .نيست مهم برایش دیگر نيز فرهاد از بریدن و رفتن و ندارد

 و خود از فرار است، کرده انتخاب فرار براي را قصدش او

 به تصميم این آفرینش .اش گذشته خود کنندگان تداعی تمام

 در قطعيتی نوع هيچ که است ناهشياري ضمير ي عهده

 است، سرگردان او که است همين براي و ندارد جاي درونش

 و خودآگاه بين در سرگردان نوعی به نرفتن، یا رفتن بين در

 را او که بندهایی این تمام ببرد، خواهد می فقط او ناخودآگاه،

 .است کرده بند در

 را ري که هستيم شاهد اثر، درون هاي شخصيت بررسی در

 که شخصيتی. کند می زیست متن این ناخودآگاه جاي جاي در

 گيرد، می پيش در را انزوا راه و شود می رویا و خود مغلوب

 که معنا این به تمامی است، شده تمام شخصيت یک او ظاهراً

 .داند می جامانده فرهاد، در را خودش تمام

 بانو ها شخصيت این تمام ميان در

 اش سایه و است مرموز شخصيت یک

 که رویا شود، می دیده اثر سرتاسر در

 جزئی و بوده ارتباط در او با مستقيماً

 از که فرهاد و اوست زندگی از

 مادر جانب از و غيرمستقيم اي رابطه

 از یکی بانو. بوده ارتباط در او با

 به را رویا که بوده بندهایی ترین مهم

 آنقدر که بندهایی کرده، متصل فرهاد

 .اند شدن بریده حال در دیگر که اند شده رنگ کم

 داستان فرعی هاي شخصيت از زهره و بهروز بانو، بر عالوه

 و رویا با قرارگرفتن تقابل در ،ها آن وجودي علت و هستند

 .است فرهاد

 تحرك کم و منفعل شخصيتی که فرهاد برعکس بهروز

 و جنب در دائماً و است خيال بی را ري و رویا تعبير به است،

 جایی تا کند، می عجيب تالشی و دهد می شغل تغيير جوش،

 .شود می نشين خانه و آید می در پا از که 

 زهره، و بهروز را، ري رویا، فرهاد،: ها آدم این اشتراکی وجه

 یا اند شده منفعل یا که نسلی ست،ها آن سرگردانی در

 این به جامعه و خود با تقابل در افراد این .خيال بی

 نوعی  به که عجيبی بيماري شوند، می کشيده ها ناهنجاري

 .هستند دچارش نيز هایشان نسل هم

 آن با نسل این که مشکالتی عمده گفت توان می نوعی به

 و خود برابر در ها آن ي ناپخته العمل عکس است، مواجه

های درون اثر، شاهد  در بررسي شخصيت

جای ناخودآگاه این  را در جای هستيم که ری

شخصيتي که مغلوب . کند متن زیست مي

شود و راه انزوا را در پيش  خود و رویا مي

ظاهراً او یک شخصيت تمام شده گيرد،  مي

است، تمامي به این معنا که تمام خودش را 

 داند. در فرهاد، جامانده مي
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 و تعارض در که جهت این از گی ناپخته است، شان جامعه

 تا نيامده وجود  به «خودي» و اند کرده زیست عميق تضادهاي

 نه هستند، بيگانه جامعه و خود با ها آن کند؛ اعالم را هویتی

 .را شان جامعه نه و اند شناخته را خود

 بين عميق ي فاصله در تعارضات این ي ریشه شاید

 فکر که  چيزي یعنی. باشد خودآرمانی و آدمی يِ خودپنداره

 گویی نمی تو که بایدي باشی، باید که چيزي و هستی کنی می

 .گویند می... و اطرافيان والدین، جامعه، بلکه

 و گرا آرمان شدت به که است آمده نسلی از پس نسل، این

 از بعد نسل عکس درست که نسلی است، بوده ایدئولوژیک

 که شود می حس ها آن بين عميق گسست یک و اند بوده خود

 منجر نسل یک هویت گمشدن و سرگردانی به نوعی به

 آیند، می دنيا به انقالب پراضطراب زمان در که نسلی شود، می

 با و شود می سپري جنگ کنار در شان نوجوانی و کودکی

 سرکوب اميال از پر ناخودآگاهی و گرفته شکل شخصيتی

 هر در شخصيتی اختالالت از هایی شکل به حاال که اي شده

 آن در که گذارند می اجتماعی به پا است، درآمده فرد

 .نيستند بيش هاي غریب

 نکات به رمان ساختاري و داستانی دیگر عناصر به نگاهی با

 تکنيک از خوب ي استفاده بر عالوه خوریم، برمی توجهی قابل

 در نویسی خاطره فرم از استفاده و رمان ابتداي در ذهن سيال

 که واقعی و جاندار هاي شخصيت شدن ساخته و رویا بند

 باشد، داشته سرکار ها آن با روزانه اي خواننده هر است ممکن

 داستانی کاربرد با و زیرکانه که اساسی و مهم موتيف یک به

 .خوریم  برمی ندارد، تزئينی ي جنبه صرفاً که

 اثر سرتاسر در بخاري ي لوله و ها گنجشک صداي اینجا در

 تکرار را ها آن معنادار نحوي به نویسنده و شوند می دیده

 کيف در که مرده هاي گنجشک وار کابوس صداي مثل. کند می

 .ها گنجشک سازي النه از گرفته هاي لوله یا و هستند رویا

 و گيرند می خود به مرگ از شکلی بخاري هاي لوله اینجا در

 ها آن سازي النه و ها گنجشک با تنگاتنگی ارتباط در نوعی به

 با بخاري، ي لوله و ها گنجشک ترکيب گفت توان می. هستند

 و ظریف ي پرنده کی عمومی باور در گنجشک اینکه به توجه

 مرگ یک ،مرگ ساخت براي ترکيب این است، داشتنی دوست

 با دیگري برخورد داستان این در. نيست اي کليشه و عادي

 آرام گنجشک، صداي شود، می بخاري هاي لوله و گنجشک

 اثر در پایدار کابوسی به تبدیل داشتنی دوست صدایی از آرام

  .هست جا همه که شود می

 موتيف ها گنجشک صداي و بخاري ي لوله گفت، توان می

 را  آن خوبی  به نویسنده که دهند می شکل را وار کابوس مرگی

 در را فرهاد که مرگی. است نشانده داستان جاي جاي در

■.شود می سرنوشتش و رویا نصيب که کابوسی و گيرد برمی
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 «ماليخولياي محبوب من» نگاهي به مجموعه داستان   
 «عرش اکمل شهناز» ؛ «رهنمابهاره » نویسنده  

 

مجموعه داستانی است از « منماليخولياي محبوب »  

 تازگی چاپ دوم آن روانه بازار شده است.  که به «بهاره رهنما»

نمایشنامه رهنما  داستان است که سه این مجموعه شامل هشت

موضوع  داستان آن روي صحنه رفته است.براساس چهار 

هاي  نوشت گزین چرخد. هاي این مجموعه حول عشق می قصه

نام کتاب و موضوع  خورد، چشم می هم که پشت جلد کتاب به

 کند: را براي مخاطب تشریح می آن

سينا در تعریف عشق گفته که  برایم نوشته بودي که ابن

من در جوابت عشق نوعی ماليخولياي عارض بر روح است و 

 «و این ماليخولياي محبوب من است...» :نوشتم

چهار »رهنما قبل از این اثر مجموعه داستان دیگري به نام 

را منتشر کرده است که از « گيس چهارشنبه و یک کاله

اي که  مجموعه رود. شمار می بههاي پرفروش نشر چشمه  کتاب

 ها آنبه موضوع زنان و مشکالت 

دیگري نيز به نام کتاب  پردازد. می

نام بهاره رهنما را بر « ماه هفت شب»

اي است از  پيشانی خود دارد که گزیده

هاي وبالگ او که نشر  نوشته

 نقره آن را منتشر کرده است. حوض

کتابی با شکل و شمایل فانتزي که 

هيچ لزومی براي چاپ آن احساس 

. آیا در وبالگ او موجودند ها شود با توجه به اینکه نوشته نمی

هاي  بهاره رهنما پاي اثر عاملی در فروش باالي کتاب امضاي

او از قابليتی برخوردارند که مهر  اوست یا اینکه کارهاي

توان از کنار  البته نمی ؟ها آنتایيدي است بر پرخواننده بودن 

ثير بسزایی أاین حقيقت گذشت که نام مولف شناخته شده ت

ه در بسياري از مواردي این مسال در فروش اثر خواهد داشت.

ارائه نري اعم شعر یا داستان به جامعه که افراد مشهور اثر ه

اما  شود. اند بعينه دیده می کرده

هرحال اثر هنري باید آنقدر  به

کشش و جذابيت داشته باشد که 

بتواند مخاطب را جذب کند و 

اش نيز  خالق اثر در کارهاي بعدي

بهره  از حمایت مخاطب بی

یی رهنما از این خصيصه گونماند.

مند است و خوانندگانش  بهره

 پيگير کارهاي او هستند.

هاي  ماليخولياي محبوب من شامل هشت قصه است با نام 

آید با  باد می هایی که مال توست، چشم فالمينگو، اردك زرد،

ماليخولياي محبوب من و عروس  اعترافات یک عشق، بوي تو،

هاي  اشاره شد موضوع تمام قصه طور که قبالً همان شماره دو.

سرانجام مختوم  هاي بی آن هم عشق این مجموعه عشق است.

تنهایی پس از ناکامی  سرگشتگی و ها داستانکل  به شکست.

 کنند. عشق را روایت می

کتاب  زبان ماليخولياي محبوب من روان و ملموس است.

ي این ها داستان بی هيچ پيچش و ابهامی. اي دارد، ساده نثر

نویسنده در  خواندنی.مجموعه موجزند با توصيفات جالب و 

توصيفات خود دقت کافی دارد و تمام جزئيات را در 

 ها داستانتوان گفت  حتی  می هاي خود در نظر دارد. توصيف

فرمی تصویري دارند و نوعی تصویرآفرینی سينمایی در خلق 

شاید این  خورد. چشم می فضاها به

ویژگی برخاسته از حرفه اصلی رهنما 

طراف و توصيف نگاه دقيق به ا: باشد

 :ها جرء به جزء فضا و شخصيت

توي اتاق که مثل در همه جایش 

تا تخت  سرخابی و بنفش است دو

اش دختري  چرمی است که روي یکی

شرت  با موهاي بيگودي پيچيده با تی

تمام صورتش را ماسک صورتی رنگی  از خوابيده.ب و جين تاق

 شماره دو،)عروس  پوشانده که انگار جزء تزئينات اتاق است.

 (55ص 

زرد( زنی است  )به استثناي اردك ها داستانراوي همه 

 عاشق، وامانده و کنار گذاشته شده از سوي همسر یا معشوق.

زن  جز اعترافات یک عشق( وار )به قصه زنجيره در این هفت

 چرخاند. سوي معشوق می دید را به کند و زاویه روایت می

دوم شخص کار دشواري روشن است که نوشتن با زاویه دید 

از همين  چنان استادانه از کار درنياید. است و ممکن روایت آن

کاري از این زاویه به روایت قصه  روست که کمتر نویسنده تازه

انتخاب این شيوه در روایت شاید در یکی  پردازد. خویش می

مرور  دوتا داستان اول این مجموعه آزاردهنده نباشد اما به

گویی مشغول   تابد. این شيوه را برنمیحوصله خواننده 

هاي عاشقانه است. درواقع هيچ ابداعی در روایت  خواندن نامه

گونه  البته در عروس شماره دو این شود. خطی اثر مشاهده نمی

موقعيت آرایشگاه و ازدواج  نيست و شخصيت اصلی صرفاً

هرحال اثر هنری باید آنقدر کشش و  به

جذابيت داشته باشد که بتواند مخاطب را 

اش  ی بعدیجذب کند و خالق اثر در کارها

بهره نماند.گویي  نيز از حمایت مخاطب بي

مند است و  رهنما از این خصيصه بهره

 خوانندگانش پيگير کارهای او هستند.
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آنکه دوم  بی کند. اجباري خود را براي خواننده ترسيم می

هد و سوز و شخص مورد نظرش را مورد خطاب قرار د

زعم  رو این قصه به از این گدازهاي عاشقانه برایش سردهد.

راوي  ها دارد.  نگارنده موفقيت بيشتري نسبت به باقی قصه

ي کالن مشترك نيست ها داستانهاي این مجموعه مانند  قصه

اما در هر صورت این  شود. قصه راوي عوض می و در هر

خورده که صداي  یک زن شکست ها یک نفر هستند. راوي

که گاه از درد فراق  زنی شود. از دهان او شنيده می ها داستان

)دکتر رضا که در دو  روان رنجور شده است و به روانپزشک

آید با بوي تو  بهار می هایی که مال توست و داستان چشم

برد و گاهی در برابر جفاي یار  حضور دارد( و قرص پناه می

داستان اعترافات  شمرد. حترم میکند و رقيب را م فداکاري می

ترین نام را  دستی نویسنده دم زعم نگارنده، یک عشق که به

قصه دختر  اي دارد. چنين درونمایه روي آن نهاده است،

 ها پيش معشوق را از کف داده است. پرستاري که سال

نام نگين  به  اي هنرپيشه داستان مربوط به قبل انقالب است.

پردازي  )که در شخصيت درخشان

دوره  هاي آن هيچ شباهتی به آرتيست

عشق دختر را از او ربوده  ندارد(،

ها با  دختر نيز طی این سال است.

حسادت  کند. شبح نگين زندگی می

زایدالوصفی نسبت به او دارد و حتی 

هاي او خودداري  از دیدن فيلم

ش قنهایت هم معشو در کند. می

آید و در یک  انقالبی از آب درمی

اگر داستان را تا  خورد! تظاهرات به جرم پخش اعالميه تير می

درخواهيم یافت که یار تيرخورده به  انتها هم نخوانيم،

بعد هم که  رود که دختر آنجا اشتغال دارد. بيمارستانی می

دو از بيمارستان. یک  آشتی با رقيب و ترتيب دادن فرار آن

در آن دیده اي که هيچ خالقيتی  داستان با موضوع کليشه

گویی داستان با شتاب نگاشته شده و هيچ کوششی  شود. نمی

 براي نگارش آن صورت نگرفته است:

کنيم تا  بعد هردو کمک می

وحيد از درد نيمه بيهوش با تکيه 

اي  لحظه بر پاي سالمش بایستد...

در این ميان وحيد با همه بویش و 

افتد روي منبع صدا  آشنایيش می

خيس اشک  و در لحظه صورتم

)اعترافات یک عشق ص  شود. می

53) 

 مانتاليسم است. توان گفت رهنما بسيار درگير سانتی می

هاي او وجود دارد و درواقع  گرایی شدیدي در نوشته احساسات

اینکه عشق  هاي اوست. عشق سوزناك عنصر اصلی قصه

اي است که در بسياري از آثار ادبی موفق خودنمایی  مولفه

ناپذیر است اما مساله مهم نوع استفاده و کند انکار می

که  نحوي به کارگيري این عنصر در چهارچوب داستان است. به

هاي تکراري و به مفهوم امروزي  نویسی متن به ورطه عاشقانه

اي  آثار فخيم ادبی هاي احساسی سقوط نکند. نویسی وبالگ

مانند گتسبی بزرگ نيز درونمایه عاشقانه دارند ولی این 

 گونه پرداخت نشده است که به متن لطمه بزند. انگی آنعاشق

حدي  تا اما این ماليخولياگویی بسيار محبوب نویسنده ماست.

تواند به موضوع دیگري بپردازد که عشق سوژه اصلی  که نمی

 ها داستاناین  تري ارائه شود. نباشد یا اینکه به شيوه نوین

نوشته شباهت دارند و بازتاب احساسات قوي  بيشتر به دل

اما آیا بهتر نبود این احساسات سرشار و تاثيرگذار  اند. نویسنده

 افتاد؟ شد و به تکرار نمی در قالب یک داستان ریخته می

جز داستان  گفتنی است به

که معشوق در آن حضور  اعترافات...

ها شخصيت مرد یا  در بقيه قصه دارد،

خواننده  ان معشوق غایب است وهم

از خالل توضيحات راوي با او آشنا 

که روزي عاشق زن  شود. مردي می

بوده اما به ناگاه تصميم به ترك او 

خاطر یک زن  گاهی به گرفته است.

هيچ  دليلی نامعلوم. دیگر گاهی هم به

شود و از  توضيحی از جانب راوي درباره این متارکه ارائه نمی

یک  ها داستاندرواقع  پنداري کرد. توان با او همذات رو نمی این

اند و هيچ ابهام و پرسشی را پيش روي مخاطب قرار  الیه

 ها داستاناین خصيصه به فرمی کپی پيست وار در  دهند. نمی

 شود. تکرار می

گویی  گذرد. قصه فالمينگو نيز در خارج از ایران می

قصه را دختري روایت نویسنده دغدغه مهاجران ایرانی را دارد. 

او هم  کند. کند که با ساز زدن در یک کافه امرار معاش می می

خوب  ،شکسته عشق است مانند دیگر زنان این مجموعه دل

توجهی دارد.  پردازي قابل شود و فضاسازي و شخصيت آغاز می

خوبی  ایستد به توان با روبرتوي پير که در گيشه کافه می می

ا پاشنه آشيل این داستان هم رمانتيک ام ارتباط برقرار کرد.

 ست:ها داستانهاي موجود در باقی  بازي

به حسابی  ام... سال گرم نواخته امشب از همه این سال پنج

    روز قبل را  که گفته بودي در بارسلون هستی و من تمام شش

جز داستان اعترافات... که  گفتني است به

ها  دارد، در بقيه قصهمعشوق در آن حضور 

شخصيت مرد یا همان معشوق غایب است و 

خواننده از خالل توضيحات راوی با او آشنا 

که روزی عاشق زن بوده اما  شود. مردی مي

 به ناگاه تصميم به ترک او گرفته است.
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آیی.  دانستم نمی اش می هرچند ته موقع نواختن چشم به در...

 (91)فالمينگو ص

 ي این مجموعه نمود بارزي دارد.ها داستانر کشمکش د

یک در درگيري درونی و  ذهن پرسوناژها درگير است.

 شود. گویی درهم آميخته می کشمکش عاطفی که با نوعی تک

 ي به یک شکل است.ها داستانالبته این کشمکش در همه 

ایم که در تمام  وژه مواجهدرواقع ما در این کتاب با یک س

شود و هيچ ابداع یا پيچشی طی روایت  می تکرار ها داستان

اي  بندي کليشه پایان ها داستاناغلب  خورد. چشم نمی قصه به

 دارند و گویی نویسنده قصد درس دادن به مخاطب را دارد.

طور غيرمستقيم براي فراموشی درد عشق  هایی که به حل راه

دهند و  ها را شکل می بندي برخی قصه پایان شوند، ارائه می

آنچه  زند. ي این مجموعه میها داستاناین لطمه بسياري به 

آید یکنواختی و  چشم می هاي این کتاب به در خوانش قصه

تکراري که شاید حوصله مخاطب را سر  تکرار موضوع است.

 فرد است. دنبال موضوعات بکر و منحصر به خواننده به ببرد.

اندازي ناب را  روایت شوند و چشم« نمط عالی»یی که با ها قصه

رهنما در   توان از مهارت البته نمی در برابر او قرار دهند.

هاي اثرگذار  توصيفات ملموس و دیالوگ پرداختن فضاها،

تري  هاي فکري وسيع اما اي کاش نویسنده افق چشم پوشيد.

يز مدنظر هاي اجتماعی و فرهنگی را ن را جستجو کند و دغدغه

تواند  شک می با دقت و ظرافتی که رهنما دارد بی قرار دهد.

 ■ تري به مخاطبان خویش عرضه کند. آثار قابل توجه
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 «برناردها سعي كنند ديده نشوند» سومبخش  ، «جاودانگيِ ميالن كوندرا»درباره   
 «زاده محمد داداش»  

 
ي آقاي گوته برقرار بود. ميالن روي مبل جلسه در خانه

آرام شکل پایانی را آرامراحتی نشسته بود و داشت بحث بی

بخشيد. ليوان ماگ توي دست راستش بود و هر از گاهی می

که به شيد. به گوته خيره بود و بدون ایننواي از آن میجرعه

ها ما با یک جدول گاهی وقت»گفت: سمت من نگاه کند، می

معنایی طرفيم. به عبارتی دیگر هر کدام از تعاریفی که ما با 

کنند. مفاهيم به گون عمل میشویم جدولمواجه می ها آن

آميزند و با هم در ارتباط گون درهم میصورت جدول

 «گيرند.قرار میتنگاتنگی 

در جهان امروز )مانند »اي دیگر نوشيد و ادامه داد: جرعه

طور که  تر از آن( همانگون و یا بسيار پيچيدهالگویی جدول

تواند نسبت به یگانگی خود اطمينان داشته سختی می انسان به

تواند تنها باشد. انسان نه تنها با رشد سختی نيز می باشد، به

، خودش را شبيه بيش از حد جمعيت

بيند و نوعان خود میبه بسياري از هم

شود، دار میاش خدشهصورت یگانگی

آور بلکه با وجود رشد سرسام

هاي او ترین خلوتارتباطات، خصوصی

-خوش تغيير و تحول مینيز دست

 «شود.

که خودش را برنارد معرفی کرده بود، وارد  نحيف مردي

یار: عصر ارتباطات جمعی بنابر نظریات ژان بودر»بحث شد: 

مان را مورد تاخت و تاز و هجوم خود قرار هاي تاریکاتاق

کند و در دهد و با نور سرد و مهتابی خود ما را احاطه می می

کند. ما در برابر هاي ما نيز رخنه میترین خلوتخصوصی

آیيم و خود را تسليم ي کشنده و مهلک آن از پاي درمیجذبه

اگر این فاجعه حقيقت داشته  سازیم.می ي ارتباطاتخلسه

 «روم.باشد، من حسابی از کوره درمی

انسان »ي گوته که روي زمين پخش و پال بود، گفت: کپه

که انسان امروزي  هاست. هنگامیتر از اینضعيف یامروزي حت

اش خو شود، به تنهاییاز تثبيت یگانگی خودش نااميد می

تنها باشد اما تکنولوژي نيز  ايکند. او دوست دارد لحظهمی

که به کند که بيش از ایننقش اشغالگر مهربانی را بازي می

فکر خودش باشد به فکر سرزمين اشغال شده است. تکنولوژي 

 «هم در تسخير تنهایی ما شریک شده است.

تان توي آپارتمان من راستی آقاي گوته، چشم»من گفتم: 

گوته را بيرون آوردم و به و از جيبم چشم آقاي « جامانده بود.

 ي در هم و بر هم او اضافه کردم.آن کپه

فرانتس کافکا در »ميالن سرش را تکان داد و گفت: 

کند که تيلریسم، سيستم خوبی اشاره می گفتگویی با یانوش به

تبدیل شدن انسان یا کارگر به بخشی از ماشين در جریان 

و ثروت فقط  جاي سود کند و بهتوليد، انسان را حقير می

آورد؛ اما معتقد است که جهان بار می تهيدستی و گرسنگی به

توان براي آن نمی یسمتی است که حت در حال پيشرفت به

شد دهد که اگر حداقل میپایانی را در نظر گرفت. او ادامه می

 «پایانی براي دنيا در نظر  گرفت، خوب بود.

بله، این مفهوم را در فيلم زیبا و به »برنارد گفت: 

که  بينيم. جایییادماندنی عصر جدید چارلی چاپلين هم می

کند و ها گير میدندهچاپلين الي چرخ

ها را مانند یک ماشين مهره پيچ و

کند، انسان به مکانيکی سفت می

بخشی از ماشين در جریان توليد 

 «شود.تبدیل می

دنياي امروز با »گوته گفت: 

گير خودش از کنترل پيشرفت چشم

و از « . براي مثال...یابدشود و برعکس، کنترل میخارج می

ویی لقوه اگنس را در آسانسور، که گ»اش خواند: روي دفترچه

که اگنس متخصص سيبرنيتيک یاد آوریم. با آن گرفته بود به

ترین تصوري نداشت که در کل آن دستگاه چه بود، اما کوچک

ناپذیر قدر غریب و رسوخگذرد، دستگاهی که برایش همانمی

سر و کار  ها آنبود که مکانيسم اشياء گوناگونی که هر روز با 

تلفن گرفته تا ماشين داشت، از کامپيوتر کوچک کنار 

 «433 يفحهظرفشویی. ص

وقتی آقاي گوته،  ،که درحالی»و ميالن رو به کوندرا گفت: 

زده همه پيشرفت شگفت گردیم از اینبرمی شمابه عصر 

 .«شویم می

ميالن، خيلی » اش گفت:گوته با نگاهی به دفترچه

گوته در آن فاصله کوتاه مسخره اما درست نوشته بودید که 

تاریخ زیست که در آن، سطح تکنولوژي تا ميزان معينی 

آسایش براي زندگی فراهم آورده بود، ولی شخص بافرهنگ 

حاال  برد بشناسد.کار می توانست همه وسائلی را که بههنوز می

ميالن چيزی نگفت. برنارد کنجكاو بود 

اند که من چه چيزهایي در ذهن دارم. بد

توانستم سكوت کنم ولي تصميم گرفتم  مي

 دانم بر زبان بياورم.تمام چيزهایي را که مي
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ي جاودانگی مان بخواهيم تا دربارهسومیاز دوست جهان

 «برایمان حرف بزند.

او بود بداند که من چه ميالن چيزي نگفت. برنارد کنجک

توانستم سکوت کنم ولی تصميم چيزهایی در ذهن دارم. می

دانم بر زبان بياورم. روي گرفتم تمام چيزهایی را که می

ي که در زمانهجداي از این»ام جا به جا شدم و گفتم: صندلی

دالیل  اند، تکنولوژي نيز بهجا را اشغال کرده ها همهما آدم

بودي تنهایی انسان است. در رمان مختلف در حال نا

ميرد و جاودانگی، حين یک عمل جراحی مختصر زنی می

گيرد که بعد از این اتفاق از تمام تکنولوژي تصميم می

ها فيلمبرداري کند تا در صورت بروز خطایی از آن جراحی

عنوان مدرك بر عليه هر کسی که مرتکب خطا شده  فيلم به

هاست! کنندهرام به حقوق مصرفاست استفاده کند. این احت

کوندرا این مسئله را به چيزهاي دیگري بسط  آقاي اما

ها که کمونيسم در خانه دهد. زمانی می

گذارد، از سمع کار می وسایل استراق

طریق تکنولوژي به حریم خصوصی 

گونه  کند و ایننفوذ می ها انسان

برخوردها انسان امروزي را عاجزتر و 

کند. )زیرا يش میتر از پبيچاره

تکنولوژي برخالف انتظار برعليه او 

نسان عمل کرده است.( چرا که ا

حریم خصوصی خودش  یامروزي حت

 یداند و حترا هم حریم خصوصی نمی

خودش هم راحت نيست.  يدر خانه

ممکن است یک نفر با یک دوربين 

مخفی او را تحت نظر داشته باشد. 

در تنهایی خودش نيز  یما انسان حت يبنابراین در زمانه

کند کند و این او را تبدیل به انسانی میاحساس تنهایی نمی

برد. او هميشه باید مراقب که در جهانی ناامن به سر می

خودش باشد و خویشتن خویش را در زیر ظاهري فریبکارانه 

مخفی نگه دارد. او باید تنهایی خودش را هم مخفی کند! اما 

رفيق شفيق »نام  شود که انسان بههم باعث میهمين امر 

به بریژیت  یکه پل حت ملقب گردد. در جایی« گورکنان خود

کند و دختر خودش را نيز یکی  باري نگاه میهم با نگرانی اسف

پنداري ذاتآورد، با او هماز گورکنان خود به حساب می

به معناي متجدد بودن  رفيق گورکنان خود بودن به  کنيم؟ نمی

برد که رمبو، شاعر ها پی میطور مطلق است. پل بعد از سال

اش نيز یکی از گورکنان او بوده! انسان وقتی مورد عالقه

گيرد به روش جمع )افزودن چيزهایی به خویشتن( تصميم می

اش پافشاري کند، ناخودآگاه به صورت مبلغ آن چيز بر یگانگی

خواهد کند. پل مییاش را ناپدید م آید و خودش یگانگیدرمی

خواهد عاشق رمبو بودن را بگوید که عاشق رمبو است )او می

سرعت تبدیل به مبلغی  به خویشتن خود اضافه کند.( اما به

دهد. )این داران رمبو را افزایش میشود که خود دوستمی

ها تعریف چقدر به تعریف صورت و افزایش تعداد صورت

به عشق خودش نسبت به رمبو نيز  یآميزد!( بعدها حت می

برد که این عشق بيشتر نمایشی کند و پی میشک می

 «مدارانه بوده است.سياست

. آیا لعنتی دوربين آن اما برگردیم به»برنارد گفت: 

دوربين و یا وسایلی مانند ميکروفون تنهایی و حریم خصوصی 

 «اند؟انسان را در دنياي امروز ناپدید کرده

شاید از بُعد قانون و اعمال قدرت بتوان تأیيد کرد. »گفتم: 

افتم. ميشل فوکو می يهاي بدنام نوشتهناگهان یاد زندگی آدم

گوید که مسيحيت، درستی می فوکو به

اعتراف بر امور  يوسيله قدرت را به

ان که انس روزمره پياده کرد. هنگامی

موظف بود با اعتراف کردن خودش را 

کرد که پاك نماید هرگز تصور نمی

روزي این گناهان پيش پاافتاده به 

شکل دیگري گریبان خودش را بگيرد. 

توان از اواخر فوکو معتقد است که می

هفدم به بعد، ساز و کار دیگري  يسده

را براي کنترل گناهان روزمره و اعمال 

جاي  به قدرت مشاهده کرد: ثبت

کوچکترین چيزها  یاعتراف. دیگر حت

شدند. هرچند نيز ثبت و بایگانی می

هدف اعتراف و ثبت، هر دو یکی بود اما تأثيرات متفاوتی را 

-باري میجا گذاشت. انسان با اعتراف نزد یک فرد، به سبک به

-رسيد اما حاال با ثبت، به ترس و دلهره وحشتناکی دچار می

سازد. بله. انسان هر لحظه به این رها نمیشود که هرگز او را 

ها پرونده بيرون اش از بين ميليونکند که پرونده فکر می

شود و با تعداد کثيري از گناهان ثبت شده مواجه کشيده می

رسيد که که با اعتراف، به این یقين می شود. انسان درحالیمی

 دیگر گناهی وجود ندارد و او پاك شده است، ثبت، احساس

کند. )کشيش مانند یک فضاي خالی گناهش را تشدید می

کرد اما را نابود می ها آنگرفت و بدون بازگشت گناهان را می

رحمی دوربين و یا وسایل ثبت و ضبط فضاي مکانيکی بی

است که در هر لحظه ممکن است توسط یک اقدام ساده همه 

چيز را پخش کند. کشيش بر اساس یک سري اعتقادات دینی 

معنای  رکنان خود بودن بهرفيق گو

متجدد بودن به طور مطلق است. پل بعد 

برد که رمبو، شاعر مورد ها پي مياز سال

اش نيز یكي از گورکنان او بوده! عالقه

گيرد به روش انسان وقتي تصميم مي

جمع )افزودن چيزهایي به خویشتن( بر 

اش پافشاری کند، ناخودآگاه به یگانگي

آید و خودش درميصورت مبلغ آن چيز 

 کند.اش را ناپدید مي یگانگي
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که تکنولوژي را از او  قادر به پخش اعترافات نيست اما چيزي

کند همين نکته است، تکنولوژي هيچ اعتقادي را بر جدا می

 «تابد.نمی

یک بار اگنس با مردي )که به احتمال زیاد همان »گفتم: 

دیگر را یک ها آنکند. روبنس است( در یک هتل مالقات می

بوسند و در همين لحظه، عکاسی شروع به عکس گرفتن از می

کند. عکاس استخدام شده تا از دانشمندانی که براي می ها آن

اند عکس بگيرد اما او اي در آن هتل گرد هم آمدهکنگره

دليل از اگنس و آن مرد در هنگام ارتکاب یک گناه )به  بی

بهتر است  اي که از گناه در ذهنمان داریم،جاي تعریف کالسه

قول فوکو رجوع کنيم: یک خطاي پيش پا افتاده و روزمره(  به

کنم: اما گيرد. ادامه را از خودِ رمان نقل قول میعکس می

اگنس تحمل این را نداشت که در جایی سندي موجود باشد 

جا مالقات کرده بود؛ روز حاکی از آشنایی او با مردي که در آن

 يبعد به هتل بازگشت و همه

هاي خود را خرید و سعی کرد  کسع

 يها را هم بگيرد؛ اما همهفيلم

ها را دفتر عکاسی بایگانی کرده  فيلم

 ها آنبود و دیگر امکان دستيابی به 

نبود. گرچه خطري او را تهدید 

توانست از نگرانی کرد، اما نمی نمی

خالص شود، زیرا یک ثانيه از 

که مثل تمام جاي آن اش، بهزندگی

هاي دیگر زندگی در هيچ حل ثانيه

شود، از جریان زمان جدا خواهد ماند 

ي باعث ها آنو چه بسا اتفاق ابله

اي که درست دفن  بشود تا مثل مرده

 «13ي صفحه نشده باشد، بازگردد و پيوسته به او سر بزند.

 «ها.تنهایی: غيبت شيرین نگاه»ميالن گفت: 

نابودي انسان بسته اما آیا تکنولوژي کمر به بله. »گفتم: 

کمونيسم و نفوذش در حریم خصوصی انسان  ياست؟ درباره

پرسم: آیا این کمونيسم گفتيم. بنابراین من یک سوال بهتر می

دوربين  ها انسانو امثال کمونيسم است که در حریم خصوصی 

شود که این گذارد یا تکنولوژي باعث میو ميکروفون کار می

ونيسم مقصر است یا تکنولوژي؟ از وجود بياید؟ کم امکان به

کوندرا دوباره دوربين و احساس  آقاي این سوال که بگذریم

دهد: فلسفه. انسان می ربطدیگري  چيزدیده شدن انسان را به 

رسد. او ها نمیآل به غيبت شيرین نگاهصورت ایده هرگز به

هميشه از امکان دیده شدن خودش رنج برده است و رنج 

 «خواهد برد.برد و رنج  می

که از نظر پيش از آن یچيزها، به گوهر، حت: »گفت ميالن

 «اند.گذاري شوند، وجود داشتهمادي تحقق پيدا کنند و نام

مفهوم این جمله را از یان اسکاسل هم »گوته گفت: 

ایم: شاعران شعرها را اختراع نمی کنند، شعر جایی آن شنيده

ه است، شاعر فقط پشت و پسله هاست، مدت درازي آنجا بود

 «کند.را کشف می آن

حاال در جاودانگی این کامالً درست است. »و من گفتم: 

سی نگاه شاعرانه با دورنمایی فلسفی به عدسی دوربين عکا

ها قبل از آنکه شود: عدسی عکاسی مدتتعميم داده می

عدسی اختراع شود وجود داشته است؛ عدسی همچون ماهيت 

که  در مواقعی یغيرمادي خود وجود داشته است. مردم حت

عدسی دوربين بسوي آنان هدف گيري نشده بود، رفتارشان 

هرگز گيرند.  عکس می ها آناي بود که گویی دارند از  گونه به

خيل عکاسان در اطراف گوته جست وخيز نکرده اند، اما اشباح 

عکاسان از ژرفاي آینده در اطرافش 

 «اند. جست و خيز کرده

این نوع روایت »برنارد گفت: 

ریزد. آیا راوي هم می تمرکز ما را به

علم و پيشرفت انسان حرف  يدرباره

زند؟ آیا او فقط داستانی را روایت می

تاریخ و عدم  يربارهکند؟ یا دمی

زند؟ و یا خطی بودن آن حرف می

شناختی از انسان ارائه تحليلی روان

خواهد بُعد فلسفی به دهد؟ یا میمی

من حالم اصالً خوب  اثرش ببخشد؟

نيست. من دوست ندارم چيزهاي سر 

در گم وارد زندگی من بشوند! موضوع 

کنم ال میاز چه قرار است؟ آیا وقتی تنها هستم یا الاقل خي

وقتی  یکند؟ آیا حتکه تنها هستم، کسی دارد به من نگاه می

 «هاي پ...توي دستشویی دارم با عکس

هاي باریکش به لرزه افتاده بود. حسابی ترسيده بود. لب

اي از هر جنبه»هرحال او یک برنارد بود. بالفاصله گفتم:  به

ور را توانيم به موضوع نگاه کنيم: اگر این سطبخواهيم می

علم و پيشرفت تکنولوژي بدانيم، تعریفی ارائه  يدرباره

که علم دنياي کشفيات است و نه شود مبنی بر این می

کند و این اختراعات. انسان با این دیدگاه چيزي را خلق نمی

کند و به که گاهی انسان خودش را با خالق مقایسه می

درگير بالد که چيزي را خلق کرده است در واقع خودش می

توهمی بيش نيست. او فقط چيزهاي از قبل خلق شده را 

برابر  اًکند. )از این منظر شخصی مانند ادیسون دقيقکشف می

این نوع روایت تمرکز ما »برنارد گفت: 

علم و  یریزد. آیا راوی دربارههم مي را به

زند؟ آیا او فقط پيشرفت انسان حرف مي

 یکند؟ یا دربارهداستاني را روایت مي

زند؟ تاریخ و عدم خطي بودن آن حرف مي

انسان ارائه شناختي از و یا تحليلي روان

خواهد بُعد فلسفي به اثرش دهد؟ یا ميمي

من حالم اصالً خوب نيست. من  ببخشد؟

دوست ندارم چيزهای سر در گم وارد 

 زندگي من بشوند! موضوع از چه قرار است؟ 
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! اگر او الکتریسيته را است با شخصی مثل کریستوف کلمب

( داد.کرد بدون شک یکی دیگر این کار را انجام میکشف نمی

ينيم که گوته به بداستانی نگاه کنيم می ياما اگر از جنبه

رود و این دو شخصيت که از نظر ادبی و دیدار ناپلئون می

بسيار  ياي هستند، صحنههاي برجستهتاریخی خود شخصيت

آورند. مالقات این دو نفر که ي را پدید میو تکرارناپذیر مهم

هاي بسيار ممتازي هستند، وجود اشباح خبرنگاران و شخصيت

کند. )اگر فرض بر این نی تبيين میعکاسان را از نظرگاه داستا

باشد که در آن زمان هم عدسی همچون ماهيت غيرمادي 

خود وجود داشته است پس باید پذیرفت که این ماهيت غير 

 ي( و یا از جنبه!مادي مالقات به این مهمی را از دست ندهد

که انسان در گذشته هم احساس شویم: ایندیگري وارد می

وربينی قرار گرفته است که مدام از او کرده در مقابل دمی

شناختی انسان دارد؟ گيرد ریشه در مفاهيم روانعکس می

انسان با این طرز تلقی که از ماوراء در حال دیده شدن است و 

بين قرار گرفته است، هر لحظه مثل یک موجود ناچيز زیر ذره

طور  بسيار آشفته خواهد شد. این در زندگی اخالقی او به

جا  گذارد. او درست مثل یک زندانی از همهم تأثير میمستقي

بنتام محبوس شده عمل « همه جا بينِ»خبر که در زندان بی

جا بين، نوعی زندان با معماري  خواهد کرد. )زندان همه

بانی در وسط آن قرار پيچيده و گرد است که یک ستون دیده

ش بانی هر سلول تحت تفتيدارد. از طریق این ستون دیده

مرکزي و نامرئی قرار دارد. زندانيان در شرایطی قرار دارند که 

اند. بنابراین باید دانند چه موقع در محل تماشا قرار گرفتهنمی

 اند.(هميشه طوري رفتار کنند که انگار هر آن تحت نظارت

اي به طرز بيمارگونه برنارد کت خودش را پوشيده بود. به

مثال گفت: ایستاد و با وحشتی بیلرزه افتاده بود. کنار در 

ها خيلی مرموز و مبهم هستند. آن از سومیاین جهان»

ها مثل ام همه شرقیشان! شنيدهشان و این از نقد ادبیعرفان

کنم این برند! احساس میحسن صباح آدم را از خود به در می

 «خواهد بالیی سر ما بياورد!سومی هم میجهان

 اش شانهرف برنارد رفت. دست روي ط ميالن بلند شد و به

بهتر »خطا گفت: ي مادربهگذاشت و با آرامش یک نویسنده

است مواظب باشی! شاید هميشه در حال دیده شدن باشی! 

ها به خاطر این هاي لختی را از بين ببر. شرقیبرو و آن عکس

 «آیند دنبال آدم!چيزها می

قاه ه قاهبرنارد بيرون رفت و در را به هم کوبيد. گوت

 ■ خندید.
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 « سيب ترش»يادداشتي بر رمان   
 «رضا اکبري شروه حميد » ؛ «فرشته نوبخت» نویسنده  

 

 هايي پيوندي  مايه رماني با بن

باشد که در دو  یک اثر زنانه می «سيب ترش»رمان 

 طها و بخش دوم: نوشتن توس ها و ساعت هاي: نامه بخش به نام

اي فمينيست نگاشته شده است. در یک بررسی کلی   نویسنده

روزمره فرم ابتدایی مسایل روز آمد را به ما  رمان احواالت

مایه مهمی را  باشيم تا بتوانيم درون دهد و این ما می می

تر باشند و یا با کنار  قی ماندنیتدارك ببينيم که داراي عالی

جهان شمول فکر کنيم و یا به آن برسيم. عالیق گذاشتن این 

ت که و این موضوع زمانی فایده خواهد داش مثل مرگ و عشق

با فرم و تکنيک و موضوع امروزي آميخته و تغذیه شود در غير 

این صورت عاري از فایده خواهد بود. سيب ترش نوبخت 

اش آفریده  توانسته بر این محور قرار گرفته و توسط نویسنده

نویسد و  اي می شود، در فضایی امروزي و مدرن. نوبخت حرفه

ند بخش بيان من در بررسی این کتابش نظراتم را در  چ

 کنم : می

این کتاب در بخش دوم بسيار ظریف و پيچيده  -4

را  توان بایک صورت بندي ابتدایی آن شود که نمی روایت می

اي شاید باشد که نوعی همدلی  و این همان درونمایه نشان داد

کند تا خواننده به مشارکت در توضيح و بسط  را متبلور می

معطوف  نگاه داشته مایه عالقه داشته و نظرش به کتاب  درون

 شود .

اي در اثر ادبی زمان  هر خواننده عالقمند و حرفه -2

دهد. زمان  حکایت و زمان روایت را از همدیگر تميز می

هاي عرضه شده است و زمان روایت: : زمان رویدادحکایت

ن که در ای باشد براي ارایه روایتگري زمان مورد نيازي می

 رمان خوب بکار گرفته شده است.

انگيزش در یک رمان یک واحد زیباشناختی است.  -9

خوبی با همدیگر  هاي اثر به مایه دانيم اگر بن همانگونه که می

پيوندي منسجم نداشته باشند، ناراضی خواهيم بود و این نظام 

کند همين  ها را توجيه می مایه فرایندهایی که آوردن بن

همين موضوع در رمان سيب ترش توانسته به  انگيزش است و

در یک نگاه کلی  .هاي رمان ویژگی بخشد هاي شخصيت کنش

ها، خانم  مایه شود در داخل کردن بن خواننده متوجه می

هایی  هایش هماهنگ شده و شخصيت نوبخت با پویایی روایت

هاي بخش  را پرداخته و ساخته است که در طی خوانش نامه

ارادي  مگيري دارند. این موضوع شاید بیشچاول کتاب حالت 

گوید  باشد و از ناخودآگاهی که فروید از آن سخن می

شناختی کار نيز  سرچشمه گرفته باشد که شکل معنایی روان

باشند که در کليت  ها می تواند باشد. چرا که این شخصيت می

شناختی دارند که شکل بينامتنی در بخش  هر اثر مبناي روان

سازند. البته این تکنيک کاري  ود گرفته و فضا میاول به خ

نویسنده شاید باشد که بخش دوم، بخش اول را تکميل 

کند تا خواننده در ذهن خود بخش اول را نيز مرور کند تا  می

هایی  مایه به نتيجه برسد و این مرهون بکارگيري خوب بن

پذیر براي ایجاد  را، امکان ها آناست که نویسنده توانسته 

 موقعيتی معلوم در اثر بکار گيرد. 

شاید جاي مسایل اجتماعی محض خالی  در این رمان-1

ها خود  باشد و ليکن موضوع مثلث عشق در متن روایت

که ما با خواندن  تواند موضوعی اجتماعی باشد. همين می

هاي داستان ورود پيدا  هایی به زندگی یکی از شخصيت نامه

اهرخ( یعنی نمایش درونی اجتماعی محيط کنيم )م می

چراکه عشق هم یک گرایش اجتماعی  ها. پيرامون زندگی  آدم

وقت عاشق نشدي؟ چرا الدن؟ من  چرا هيچ» آید. حساب می به

که باالخره نفهميدم تعریف تو از عشق چيست... انگار ما فقط 

 مان یکی دانشجو، سه بودیم، پوك شرور عوضی سه کله

 هميشه که هم سومی و معلق ترم یک مان یکی و اخراجی

 عطا و تو و من بين چی که نياوردم خودم روي به. سومی

 را ها عاشق نقش و من طرف آمد عطا که شد چی و گذشت

بازي کرد و خواست حالی از تو بگيرد و نشانت بدهد که 

، او بعد ناغافل بفهمد که اگر هم بشودتواند و  شود و می می

تواند. سومی بودن یعنی همين دیگر.  نمیآدمش نيست و 

 هایت از هر چيزي و مخصوصاً همين که آخرش به تعریف

 ■ ( 14ص) «عشق و نفرت شک کنی.
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 «در خانه» بررسي داستان كوتاه   
 «ریتا محمدي» ؛ «آنتون پاولوویچ چخوف» نویسنده  

 
ي گریگوریف اومده بود یه کتاب  نفر از خونه  یه» 

هارو  ها و نامه خواست، گفتم خونه نيستين. پستچی روزنامه می

خواستم باتون درميون بذارم  چيز مهمی هم که می آورد و یه

طور دیروز  وز و هميناینه که به کار سریوژا توجه کنين. امر

ش گفتم کار  شو موقع سيگار کشيدن گرفتم و وقتی به مچ

هاش فرو کرد و بلند  هاشو تو گوش کنه انگشت نادرستی می

  «واز زد تا صداي منو نشنوه.آبلند زیر 

یوگنی بایکوفسکی، دادستان دادگاه بخش، که تازه از 

هایش  جلسه به خانه آمده بود و دستکش

آورد، به  میاش در مطالعهرا در اتاق 

هاي معلم سرخانه، که گزارش کار  حرف

داد، گوش داد و خندید.  روزانه را می

 سپس شانه باال انداخت و گفت: 

کشه! دیدن این  که سریوژا سيگار می -

ي شيطون که سيگاري هم زیر لبش  بچه

 یه! اآلن چندسال شه؟  باشه تماشایی

 یاهميت شما براي ظاهراً. سال هفت -

 عادت بده، براش کشيدن سيگار سال و سن این تو اما نداره،

 نطفه باید خفه کرد.  یه، و عادت ناپسندو تو ناپسندي

 کامالً حق با توست. سيگار از کجا گير آورد؟  -

 از ميز شما.  -

 ین صورت بفرستين پيش من. ا جدي؟ در -

بعد از رفتن معلم سرخانه بایکوفسکی روي مبلی جلو 

دليلی سریوژا را  تحریرش نشست و در فکر فرو رفت. بهميز 

اي از دود فرو رفته و سيگار  پيش خود مجسم کرد که در هاله

شود. از تجسم  متر طول دارد زیر لبش دیده می قطوري که یک

ي موقر و نگران  این منظره به خنده افتاد. در عين حال، چهره

فراموش معلم سرخانه خاطرات روزهاي گذشته و کمابيش 

که سيگار  شده را در ذهنش بيدار کرد، خاطرات روزهایی

ناپذیر  کشيدن در مهدکودك و مدرسه وحشتی عجيب و درك

راستی  آورد. وحشت به وجود می در مربيان، پدران و مادران به

خوردند و عذرشان را از  ها بيرحمانه شالق می وحشت بود. بچه

شد،  کشيده می شان به تباهی خواستند و زندگی مدرسه می

کدام، دقيقاً  ها و نه پدران و مادران، هيچ هرچند نه معلم

ها و ضررهایی  دانستند که سيگار کشيدن منشأ چه آسيب نمی

 دادند یخود راه نم هاي بسيار باهوش تردید به است. حتی آدم

 . بجنگند شناختند نمی که شرارتی با تا

یاد آورد که پيرمرد  اي را به بایکوفسکی مدیر مدرسه

آموزي را موقع  اخالقی بود و وقتی دانش کرده و خوش تحصيل

درنگ  پرید و بی گرفت رنگ از رویش می سيگار کشيدن می

داد و مجرم را به اخراج از  امنا را تشکيل می ي هيئت جلسه

تردید این یکی از قوانين جامعه  کرد. بی مدرسه محکوم می

 و تر محکم باشد درك تر قابل است که هرچه شرارت کم

 . گيرد می قرار تاز و تاخت مورد تر خشن

جوانی را از نظر  داستان دو سه

گذراند که اخراج شده بودند و 

شان به فالکت کشانده شده بود و  زندگی

به این نتيجه رسيد که مجازات، در 

که حاصلی  جاي آن بسياري موارد، به

زند و با  داشته باشد به شرارت دامن می

خود گفت که موجود زنده این استعداد را 

 سرعت خود را با هر موقعيتی رد که بهاد

هاي  وفق دهد، که اگر جز این بود، انسان هر لحظه شالوده

 ها آن نامعقولی پيش نظرش مجسم بود که اعمال معقولش بر

هایی که مسئوليت زیادي  متکی هستند، زیرا در فعاليت

باري  تواند نتایج وحشت شود و در عين حال می احساس می

و جز  ها مثل آموزش و پرورش، ادبيات، دادگاه - بار آورد به

 از عدالت و اطمينان خاطر خبري نيست.  -ها این

 ذهن بایکوفسکی شناور بود، افکار چنين افکاري در

هاي خسته،  ذهن شد و تنها بر تدریج هم محو می سبکی که به

داند که از کجا  یابد و انسان نمی که درحال استراحتند راه می

رسد  نظر می پایند و به آیند. مدت کوتاهی می آیند و چرا می می

که به اعماق ذهن  آن شوند بی که در سطح ذهن پراکنده می

ها و روزهاي پياپی  شان ساعت که ذهن نفوذ کنند. براي کسانی

با مسائل شغلی دست به گریبان است و در یک خط حرکت 

قيد و بند نوعی آرامش و استراحت  کند، این تفکرات بی می

 آورد. دنبال می مطبوع به

هاي کسی  ي باال صداي قدم از اتاق طبقه ساعت نه بود.

هایی  ي سوم، چهار دست آهنگ آمد و باز باالتر، در طبقه می

که مشغول قدم زدن بود، با توجه به  نواختند. آدمی با پيانو می

شد حدس زد که قربانی تفکرات  ش، میها نهاي عجوآل قدم

یوگني بایكوفسكي، دادستان دادگاه 

که تازه از جلسه به خانه آمده بخش، 

هایش را در اتاق  بود و دستكش

های  آورد، به حرف اش درمي مطالعه

معلم سرخانه، که گزارش کار روزانه 

 داد، گوش داد و خندید. را مي
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هاي  ها و آهنگ آور یا درد دندان است. صداي قدم رنج

افزود و  خت چيزي رخوتناك به آرامش شبانگاهی مییکنوا

 کرد.  ذهن را به خيالبافی ترغيب می

در اتاق دیگر، دو اتاق دورتر، سریوژا و معلم سرخانه با 

 کردند:  هم صحبت می

پا... پا اومَ... ده! پا... پا... او... م ... ده! »پسر با آواز گفت: 

  «پا... پا... پا...

اي که ترسيده باشد، جيک  رندهمعلم سرخانه، مثل پ

زنه، همين اآلن برو  پاپات صدات می»جيکش را بلند کرد: 

ش  چی باید به»بایکوفسکی پيش خود فکر کرد:  «پيشش!

  «بگم؟

که فرصت بيابد فکر کند چه چيزي باید  بيش از آن اما

بگوید، پسرش، سریوژا، پا به اتاق مطالعه گذاشته بود. او، که 

شد تشخيص داد که پسر است، کوچک،  هایش می تنها از لباس

ظریف، بلوند و نحيف بود. تنش مثل 

- رمق بود و ظاهرش گياه گلخانه بی

اش، نگاهش،  حرکاتش، موهاي فرفري

داد که از  نشان می -اش لباس مخملی

 هر نظر زیبا و لطيف است.

پا روي زانوهاي پدرش گذاشت و 

باال و رفت و پيشانی او را بوسيد و با 

سالم پاپا! دنبال »لحن آرامی گفت: 

دان او را بلند  حقوق «من فرستادي؟

صبر »کرد، کنار مبل گذاشت و گفت: 

داشته باش، صبر داشته باش، جانم. 

رو  که من و تو هم دیگه قبل از این

ببوسيم، باید با هم حرف بزنيم، مثل 

ام و دیگه دوستت  دوتا مرد حرف بزنيم. من از دستت عصبانی

گم، جوون؟ دوستت ندارم و تو دیگه  فهمی چی می ، میندارم

  «پسر من نيستی.

راست به چشمان پدرش خيره شد و سپس  سریوژا یک

وقت هاج و  رویش را به جانب ميز کرد و شانه باال انداخت. آن

م؟ امروز نيومدم تو  کار کرده من چی»واج مژه زد و پرسيد: 

  «م. اتاقت و به چيزي هم دست نزده

گفت  خانوم ناتالی همين اآلن از دستت شکایت کرد، می -

 ي؟  کشيد ي، درسته؟ تو سيگار می کشيد ی سيگار میداشت

 بله یه سيگار کشيدم. درسته.  -

بفرما! درغگو »لبخند وکيل تبدیل به اخم شد و گفت: 

هم که هستی! خانوم ناتالی تو رو دیده که دوبار سيگار 

ي: اوالً سيگار  شيطونی کردتا  ي. به این ترتيب سه کشيد

ي که مال خودت نبوده، و ا ي، دوماً سيگاري رو برداشته کشيد

 «تا اتهام داري! ین، سهاحاال دروغ هم گفتی. بنابر

بله، »هایش خندید، گفت:  یاد آورد و چشم سریوژا به

  «بار دیگه. درسته. دوبار سيگار کشيدم... امروز و یه

 دستت از. بار یه نه ي کشيد سيگار دوبار پس بينی، می بفرما -

 بينم می اآلن بودي خوبی ي بچه وقتی یه. نيستم یضرا اصالً

 .ي شد شيطونی و بد ي بچه

ي کوچک سریوژا را صاف کرد و در فکر  بایکوفسکی یقه

 فرو رفت:

 ش بگم؟  بعد چی باید به -

 ي حرفش گفت:  و رد دنباله

ي. انتظارشو نداشتم. اوالً تو حق نداري  بله کار نادرستی کرد -

رو برداري که مال خودت نيست. آدم فقط حق داره   سيگاري

رو برداره آدم  ي خودشو برداره! اگه کسی چيز دیگرياچيز

 بدیه.

این حرف »بایکوفسکی فکر کرد: 

  «اومد میرنباید از دهنم د

ناتالی یه چمدون داره که  مثالً خانم -

هاشو توش گذاشته. این چمدون  رخت

نباید  -یعنی من و تو- مال اونه و ما

ش دست بذاریم، چون مال ما  به

هاي کوچولو داري،  نيست. تو اسب

شون دست  عکس داري. من به

زنم؟ شاید دوست داشته  زنم، می نمی

و  این حق اماشون دست بذارم.  باشم به

 ستن، مال تواَن. يمن نندارم چون مال 

سریوژا ابروهایش را باال برد و 

 گفت:

تونی برداري اشکال نداره، پاپا، مال تو. اون  اگه بخواي می -

من حرفی ندارم  اماميز توست مال منه  سگ کوچولو که رو

 جاست. که اون

گم. اون  فهمی من چی می تو نمی»بایکوفسکی گفت: 

حاال مال منه و من هر  سگ کوچولو رو تو به من هدیه دادي،

من اون سيگارو به تو  اماتونم باهاش بکنم،  کاري بخوام می

درست براش توضيح »ندادم، سيگار مال منه. )وکيل فکر کرد: 

و اگه تو بخواي بکشی  («دم. دم، اصالً درست توضيح نمی نمی

  «اول باید اجازه بگيري....

رفته با  ي دیگر آورد و رفته دنبال جمله اي به و جمله

ها براي فرزندش معناي تملک را بازگو  استفاده از زبان بچه

چه  که فرصت بيابد فكر کند اما بيش از آن

چيزی باید بگوید، پسرش، سریوژا، پا به 

اتاق مطالعه گذاشته بود. او، که تنها از 

شد تشخيص داد که پسر  هایش مي لباس

است، کوچک، ظریف، بلوند و نحيف بود. 

رمق بود و  تنش مثل گياه گلخانه بي

اش،  حرکاتش، موهای فرفری- ظاهرش

داد  نشان مي -اش نگاهش، لباس مخملي

 ظر زیبا و لطيف است.که از هر ن
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ي پدرش خيره شده بود و  هاي سریوژا به سينه کرد. چشم

 .داد می گوش دقت به

 لذت کرد می صحبت پدرش با ها که شب او از این

 هاي چشم داد، تکيه ميز روي را هایش جآرن سپس «.برد می

کاغذ و دوات دوخته شد. ش اندکی هم رفت و به بين نزدیک

نگاهش سپس از یک سرميز به سر دیگر آن کشيده شد و 

 ي چسب تمرکز پيدا کرد.  روي شيشه

پاپا، »ي چسب را باال گرفت و پرسيد:  ناگهان شيشه

  «شه؟ چسب از چی درست می

بایکوفسکی شيشه را از دست او گرفت، سرجایش 

 ي حرفش را گرفت:  گذاشت و دنباله

یه. اگه من  ي. این کار شيطونی کشيد راکه سيگ دیگه این -

کشم دليلش این نيست که سيگار کشيدن کار  سيگار می

ي ها آندونم کار احمق کشم می یه. وقتی من سيگار می خوبی

ام و خودمو  خاطر این کار از دست خودم عصبانی کنم، به می

کنم. )وکيل پيش خود  سرزنش می

( «ام! واي، چه معلم مکاري»فکر کرد: 

سيگار براي سالمتی آدم خوب نيست 

کشن زودتر  هایی که سيگار می و آدم

ميرن و سيگار کشيدن تو  از وقت می

خصوص خيلی بده.  سن و سال تو به

ي ضعيفی داري، هنوز قوي  تو سينه

هاي ضعيف و  و دود سيگار آدم  نشده

کنه.  هاي دیگه می دچار سل و مرض

 عموت، ایگناتيوس، از بيماري سل

 کشيد شاید امروز زنده بود.  مرد، اگه سيگار نمی

اغ روميزي نگاه کرد، به حباب آن رسریوژا متفکرانه به چ

 دست گذاشت و آه کشيد. گفت: 

 زد. ویولنش اآلن مال گریگوریفه.  عمو ایگناتيوس ویولُن می -

ي ميز تکيه داد و در فکر  هایش را روي حاشيه و باز آرنج

شد دریافت که ظاهراً به  اش می پریده رنگي  فرو رفت. از چهره

وقت غم  رسد. آن ي میا هدهد یا دارد به نتيج چيزي گوش می

هاي درشتش، که مژه  یا چيزي همانند ترس در چشم

کرد که مدت  تماالً به مرگ فکر میحشد، ا خورد، ظاهر ینم

و عمویش، ایگناتيوس، را با خود برده بود.  ردکوتاهی پيش ما

ها را  ها و ویولُن برد و بچه و عموها را با خود می هارمرگ ماد

ها در آسمان، جایی  گذارد. مرده سر، روي زمين، برجا می پشت

جا به دنيا چشم  کنند و از آن ها زندگی می نزدیک ستاره

 دوزند. آیا تحمل این جدایی را دارند؟  می

چه حرفی به او بزنم؟ گوش »بایکوفسکی فکر کرد: 

هاي من اهميت  که به دلخوري خودش یا گفته ده. معلومه نمی

 «تونه روش اثر بذاره؟ ده. چه چيزي می نمی

از جا بلند شد و در اتاق مطالعه شروع کرد به قدم زدن 

ها رو خيلی ساده  تو دوران ما این موضوع»کرد. فکر کرد: 

گرفتن  رو موقع سيگار کشيدن می گرفتن. اگه مچ جوونی می

ي ضعيف و ترسو رو وادار  این کار احتماالً بچهزدن  شالقش می

ي باهوش و نترس  بچه امار نکشه، اکرد که دیگه سيگ می

کرد  خورد سيگارشو تو پوتينش قایم می چنين که شالق میهم

کشيد. وقتی تو کوچه و خيابون  رفت بيرون از خونه می و می

رفت کنار رودخونه  زدن، می گرفتن و باز شالقش می شو می مچ

کرد تا بزرگ  طور ادامه پيدا می کشيد و این موضوع همين می

داد تا من نکشم.  نبات می شد. مامانم به من پول و آب می

ها اآلن دیگه از نظر ما بچگانه و  جویی جور چاره این

یه،  ي امروز نظرش منطقی کرده یه. آدم تحصيل غيراخالقی

ي رفتار  کنه اصول اوليه سعی می

ش  لی کنه، بهو به بچه حا درست

رو  که بچه کمک کنه تا بفهمه، نه این

رش کنه رو انترسونه یا واد

هاش سرپوش بذاره و براي  خواسته

  «این کار پاداش بگيره.

زد  که وکيل قدم می در مدتی

سریوژا از یک صندلی کنار ميز باال 

رفته بود و رویش ایستاده بود و 

مشغول نقاشی کشيدن شده بود. 

مخصوص او برش داده بودند و همراه با  اي ورق را دسته

مدادي آبی روي ميز گذاشته بودند تا او کاغذهاي رسمی 

 خط نکند یا به جوهر دست نگذارد. وکيل را خط

طور که ابروهایش را باال برده بود و نقاشی  سریوژا همان

 کشيد، گفت:  می

شو برید،  کرد دست آشپز امروز که داشت کلم خرد می -

بلند بود که ما همه دویدیم تو آشپزخانه. عقلش جيغش آنقدر 

 اماشو بذاره تو آب سرد،  ش گفت انگشت کمه. خانوم ناتالی به

شو تو دهنش  مکيد. انگشت کثيف شو می اون فقط انگشت

 کرده بود! پاپا، این کار خوبی نيست، مگه نه؟

گردي  هي دور طور نوازنده و سپس تعریف کرد که چه

ط خانه آمده و دختر کوچولوي همراهش، موقع ناهار توي حيا

 با صداي ساز، آواز خوانده و رقصيده. 

او تفکر خودشو داره. دنياي کوچک »وکيل فکر کرد: 

دونه چه چيزي مهمه،  خوشو داره و مطابق منطق خودش، می

زد سریوژا از  که وکيل قدم مي در مدتي

یک صندلي کنار ميز باال رفته بود و رویش 

ایستاده بود و مشغول نقاشي کشيدن شده 

ای ورق را مخصوص او برش داده  بود. دسته

آبي روی ميز بودند و همراه با مدادی 

گذاشته بودند تا او کاغذهای رسمي وکيل را 

 خط نكند یا به جوهر دست نگذارد. خط
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تونه صرفاً، با تقليد از زبون  چه چيزي مهم نيست. آدم نمی

ونو به خودش جلب کنه. بچه، اونو فریب بده و توجه و فکر ا

مورد کشيدن سيگار تأسف خودمو به  ردراستی  اگه من راستی

زبون آورده بودم، رنجش خودمو نشون داده بودم و زیر گریه 

کرد. به همين دليله که هيچ  زده بودم کامالً منو درك می

تونه در آموزش و پرورش جاي مادرو بگيره، چون  چيزي نمی

هاش احساس کنه،  که همراه با بچه اون این توانایی رو داره

شه.  اشک بریزه و بخنده. با منطق و اخالق چيزي حل نمی

  «خوب، چی باید بگم، چی؟

اي مثل  تجربهبا به نظر بایکوفسکی براي دانشجوي حقوق

ا به رجيب و غریب بود که نيمی از عمرش آور و ع او خنده

ي مجازات و جلوگيري از جرم و جنایت  مطالعه در زمينه

حاال که پاي صحبت با یک بچه پيش  اماسپري کرده باشد، 

 آمده خود را کامالً درمانده ببيند. گفت: 

گوش کن! به من یه قول  _

 مردونه بده که دیگه سيگار نکشی. 

قول »سریوژا به آواز گفت: 

  «مردونننننننه! قول مردونننننننننه!

د پرسيد: بایکوفسکی از خو

دونم معناي قول مردونه رو  نمی»

دونه یا نه. خير، من معلم بدي  می

هستم. اگه همين اآلن یکی از دوستان 

ي من یا یکی از  تحصيل کرده

خوند به من  فکر منو می ها آند حقوق

گفت احمقم و احتمال زیاد داشت  می

که منو متهم کنه که بيش از حد مته 

مونيم، تموم این مسائل شاخ و ، خوداماذارم.  به خشخاش می

تر از خونه  ي حقوق یا دادگاه خيلی راحت ر توي مدرسهاد برگ

یه  جا، تو خونه، سر و کار آدم با کسانی شه. این حل و فصل می

شون داره، و دوست داشتن توقع  که بدون دليل دوست

کنه. اگه این بچه  و پيچيده می بره و مسائل هارو باال می آدم

بود یا متهمی بود که توي دادگاه جلو ميز من  دانشجوي من

جوري حال  که بچه من باشه، من این ایستاده بود، به جاي این

رو در مقابلش نداشتم و افکارم مثل اآلن مغشوش  هاي ابله آدم

  «نبود.

طرف  هاي سریوژا را به پشت ميز نشست و یکی از نقاشی

که سقف  داد ي کوچکی را نشان می خود کشيد. نقاشی خانه

هایش  وجی داشت و دود مثل رعد و برق از دودکشعکج و م

ي کاغذ ادامه  رفت و تا حاشيه صورت کج و راست به هوا می به

کرد. نزدیک خانه سربازي ایستاده بود که دو چشمش  پيدا می

را  1اش شکل رقم  با دو نقطه مشخص شده بود و سرنيزه

 داشت.

تر  اش از خونه بزرگ تونه اندازه آدم که نمی»وکيل گفت: 

ي این  بام این خونه فقط تا شونه جارو نگاه کن، پشت باشه. این

قدر  سریوژا از پاهاي پدرش باال رفت و آن «رسه. سربازه می

دقت به  یش جا گرفت، باها آنوول خورد تا خوب روي ر

 نقاشی نگاه کرد و گفت: 

وقت  خواستم سربازو کوچولو نشون بدم اون نه پاپا. اگه می -

 هاش پيدا نبود.  چشم

ي  يح کارهاي پسرش بود؟ با مشاهدهحچه نيازي به تص

چون  ها هم کارهاي او به این نتيجه رسيده بود که بچه

شرایط عجيب و  نيز ها، دیدگاه هنري خود را دارند و وحشی

ي هوش آدم بزرگسال  محدوده همه از این غریب خود را و

کرد ممکن بود سریوژا  دقت نگاه می بيرون است. اگر کسی به

دمی ناهنجار تشخيص دهد؛ چون آرا 

دم آي یک  در نظر او قد و اندازه

تر از خانه نشان دادن کاري  بزرگ

ممکن و معقول بود. حتی احتمال 

داشت در نقاشی دیگري صداي 

هاي گرد و  ارکستري را با لکه

خاکستري نشان دهد و صداي سوتی را 

چ، یا با این استدالل با نخی پيچ در پي

که صوت ارتباط نزدیکی با شکل و رنگ 

دارد، هر کدام از حروف را به رنگی 

نشان دهد و مثالً الم را به رنگ زرد؛ 

ميم را به رنگ قرمز؛ الف را به رنگ 

 ها...  سياه و جز این

سریوژا نقاشی را کنار گذاشت، دوباره وول خورد و جاي 

هش به ریش پدرش جلب شد. وقت توج راحتی پيدا کرد و آن

 از کامالً را چانه سبيل سپس و کرد صاف را آن دقت هبابتدا 

 : گفت لب زیر و کرد جدا گونه دوطرف موهاي

دیگه  هحاال شکل ایوان استپانوویج شدي و یه دقيق -

ایستن؟  ها دم در می شی. پاپا، چرا دربون مون می شکل... دربون

 تا نذارن دزدها بيان تو خونه؟ 

اش احساس  هاي بچه را بر چهره وکيل برخورد نفس

شد و  اش کشيده می کرد، موهاي لطيف سر او به گونه می

هاي او  یافت؛ گویی این دست گرمی لطافت به قلبش راه می

ي سریوژا قرار  تنه خمل نيماو بود که بر م حنبودند بلکه رو

 داشت.

دونم  نمي»بایكوفسكي از خود پرسيد: 

دونه یا نه.  معنای قول مردونه رو مي

خير، من معلم بدی هستم. اگه همين 

ی  اآلن یكي از دوستان تحصيل کرده

ها فكر منو  دآن من یا یكي از حقوق

گفت احمقم و  خوند به من مي مي

که احتمال زیاد داشت که منو متهم کنه 

 ذارم. بيش از حد مته به خشخاش مي



   09|9312 بهمن ماه |چوکماهناهم ادبيات داستاني |چهل ودومشماره  

 هاي درشت و سياه پسر نگاه کرد؛ گویی مادر و به چشم

داشت از پس  ي چيزهایی را که روزي دوست می همسر و همه

 نگریستند.  هاي درشت خيره می آن مردوك

طور  طور دلش بياد اینو کتک بزنه؟ چه آدم چه»فکر کرد: 

با کتک زدن و خشونت کردن کاري کنه که این موجود ظریف 

دونيم  نباید وانمود کنيم که می دست و پاشو گم کنه؟ نه، ما

تر  ها ساده روزي بود که آدم هارو تربيت کنيم. یه چهطور ب چه

و  شون کردن و بنابراین مسائل تر فکر می کردن؛ کم زندگی می

کنيم؛  حاال بيش از اندازه فکر می اماکردن؛  تر حل می شجاعانه

کنه. انسان هرچه مسائل  منطق داره چشم و چار مارو کور می

کنه و بيشتر مته  تر فکر می شه، بيش تر روشن می براش بيش

شه،  تر می ذاره؛ و هرچه تردیدهاش بيش به خشخاش می

کنه و با ترس و لرز  تر به محذورهاي اخالقی توجه می بيش

دقت نگاه  که اگه به شه. درحالی تري به مسائل نزدیک می بيش

کنيم در کار تربيت، در کار قضاوت و یا حتی در کار نوشتن 

پيش بدیم و بگيم همينه یک کتاب بزرگ حق نداریم سينه 

گيم و کسی حق نداره رو  که ما می

ساعت ده  «مون حرفی بزنه. حرف

 ضربه نواخت. 

بيا، بچه، وقت »وکيل گفت: 

خوابيدن رسيده. شب خوش بگو و برو 

 «بخواب.

ریم  ا قصه که تموم شد میباشه ام -

 خوابيم.  می

که کاري نداشت براي سریوژا قصه  هایی وکيل شب

ها، یک قطعه شعر از بر نبود و حتی  تر آدم مثل بيشگفت.  می

بار ناچار بود  دانست؛ بنابراین هر خوبی نمی یک قصه را به

یکی بود »اي از خودش سر هم کند. معموالً قصه را با  قصه

سر و تهی را به  کرد و سپس مزخرفات بی شروع می «یکی نبود

ط و دانست که وس آورد و در شروع قصه نمی دنبال هم می

ها که  ها و موقعيت ها، آدم رسد. صحنه انتهاي قصه به کجا می

رفته و  آمد و طرح و پيام قصه، رفته طور اتفاقی در قصه می به

شد. سریوژا این  گو خواسته باشد، ساخته می که قصه آن بی

هاي ساختگی را دوست داشت و وکيل متوجه بود که  قصه

تر  بود توجه پسر بيشتر  ادعاتر و ساده هرچه طرح داستان بی

 شد.  به او جلب می

طور شروع  هایش را به سقف دوخت و این وکيل چشم

 کرد: 

گوش کن، روزي روزگاري، شاه خيلی پيري زندگی  -

کرد که ریش بلند خاکستري داشت و... و... سبيلش به این  می

کرد  درازي بود. خوب، این شاه توي یه قصر بلوري زندگی می

زد و  یخ خيلی بزرگ، زیر نور آفتاب برق میکه مثل یه تکه 

درخشيد. قصر، پسر کوچولو، وسط یه باغ خيلی بزرگ  می

ساخته شده بود. توي این باغ پرتقال، هلو و گيالس وحشی 

جاشو گل الله و رُز و سوسن پر کرده بود و  کاشته بودن و همه

 زدن. بله، از ها چهچهه می الي این گل رنگ البههاي رنگا پرنده

هاي بلور کوچولویی آویزون بود که  هاي باغ زنگوله درخت

و پر  شون باغ دنگ قشنگ وزید، صداي دنگ وقتی باد می

اومد به صداشون گوش بده.  کرد و آدم خوشش می می

تر و  هاي فلزي قشنگ هاي بلوري صداشون از زنگوله زنگوله

کنی توي باغ چی بود؟ بله، فواره. یادت  تره. فکر می مامانی

ي تابستونی عمه سونيا یه فواره دیدي؟  بار تو خونه آد... یه می

هاي باغ  ها بود، چيزي که بود فواره توي باغ شاه از این فواره

شون تا نوك سپيدارهاي باغ  تر بود و فشار آب خيلی بزرگ

 رسيد... می

 اي فکرکرد و ادامه داد:  بایکوفسکی لحظه

شاه پيریه پسر داشت که وليعهد  -

تخت بود، یه پسر کوچولو،  تاج و

 ي تو. پسر خوبی بود، کار درست اندازه

خوابيد و  ها زود می کرد، شب بدي نمی

به چيزهاي روي ميز باباش اصالً 

زد و... و... تو هر کاري  دست نمی

ذاشت. فقط یه عيب  تموم می سنگ

داشت و اون این بود که سيگار 

 کشيد.  می

دقت  کرد و به هاي پدرش نگاه می ریز به چشم سریوژا یک

 «م؟بعدش چی باید بگ»داد. وکيل با خود فکر کرد:  گوش می

 طور تمام کرد:  مدت زیادي در فکر فرو رفت و قصه را این

سالگی سل  کشيد توي بيست پسر شاه چون سيگار می -

گرفت و مرد. پيرمرد بيمار و ضعيف بود کسی را نداشت که 

ي دشمنان شاه پيدا شد.  نگهدارش باشه. بنابرین سر و کله

س و خراب کردن باغ دیگه گيال اومدن شاه و کشتن و قصرش

ي ما به  وحشی نداشت، پرنده نداشت، زنگوله نداشت، قصه

 پسر. سررسيد،

 امامعنی و لوس بود؛  در نظر مایکوفسکی پایان قصه بی

وقت بار دیگر غم و  سراسر آن تأثير زیادي بر سریوژا داشت. آن

هاي پسر خوانده شد؛  چيزي شبيه وحشت در چشم

ي تاریک چشم دوخت و سپس آهسته  اي به پنجره هدقيق یک

که پسر شب  پس از آن «کشم. من دیگه سيگار نمی»گفت: 

که کاری نداشت برای  هایي وکيل شب

ها،  تر آدم گفت. مثل بيش سریوژا قصه مي

یک قطعه شعر از بر نبود و حتي یک قصه 

بار  دانست؛ بنابراین هر خوبي نمي را به

 ای از خودش سر هم کند. ناچار بود قصه
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خوش گفت و رفت، وکيل لبخند به لب در اتاق، آرام شروع به 

 قدم زدن کرد. 

شه گفت که زیبایی و  باره می ینادر»پيش خود اندیشيد: 

ن. این موضوع ممکنه  جا گذاشته هنر با هم تأثيرشونو به

که هرچی  کنه. براي این منو راضی نمی اماداشته باشه واقعيت 

خوام بدونم چرا اخالق و  باشه این تأثير واقعی نبوده. می

صورت خام ارائه بشن و هميشه باید با یه  حقيقت نباید به

ن یي شير شون کرد و مثل قرص روشونو یه الیه چيزي ترکيب

  «ه...کشيد؟ این کار درست نيست؛ تزویره، کلکه، حقه بازی

هایی هم  اد اعضاي هيئت منصفه و دادگاه افتاد، نطقیبه 

بایست کوبنده و آتشين باشد؛  شد می جا ایراد می که در آن

هاي تاریخی، افسانه و  جا را هم باید به ضرب مثال افراد آن

 شعر تحت تأثير قرارداد. 

 از باشه، زیبا باید حقيقت باشه، شيرین باید دارو» 

 ازین. چرخيده می پاشنه همين بر در تاکنون آدم روزگار

 سوزنی سر کار درین باشه، طبيعی باید هم چيز همه گذشته،

 طبيعت. داد راه خود به تردید نباید

هاي  اندیشی کلک مصلحت سر از خود

 «هاي زیادي... بره، حقه کار می زیاد به

افکار  اماپشت ميزکارش نشست، 

کاهالنه و مسائل روزمره ذهنش را 

خود مشغول کردند. صداي آهنگ از  به

 امارسيد  گوش نمی ي باال به طبقه

ي دوم  هاي ساکن طبقه صداي قدم

 آمد.  رفت و می شد که می چنان شنيده می هم

 ترجمه: احمد گلشيری

_______________________________ 

 داستان و بررسي نقد

)در ذهن هر دو شخصيت، پدر و پسر  کل.راوی دانای 

 رسوخ کرده است.(

 رسوخ در ذهن پدر:

اي  دليلی سریوژا را پيش خود مجسم کرد که در هاله به

یر ز دارد متر طول قطوري که یک از دود فرو رفته و سيگار

 شود. از تجسم این منظره به خنده افتاد.  لبش دیده می

 رسوخ در ذهن پسر: 

 هایش خندید. آورد و چشمسریوژا به یاد 

 لذت کرد می صحبت پدرش با ها شب اینکه از او*...  

  . برد می

 :روای سوم شخص

ي گریگوریف اومده بود یه کتاب  نفر از خونه یه

 خواست... می

 :استفاده از شخصيت کودک در داستان

 «کودك» امر نوشتن استفاده از یکی از کارهاي دشوار در

 «چخوف»سال است،  براي بزرگداستانی که در هم  آن

خوبی و هنرمندانه به آن پرداخته، نمود عينی آن وقتی  به

است که خواننده کامالً با زبان، رفتار، افکار، کشيدن نقاشی، 

ساله نه بيشتر و نه  و حتی ظاهر کودك هفت قصه گفتن پدر

)یعنی تکليف خواننده مشخص  است.روبرو سنش  کمتر از

زند؟ شخصيت در چه  کسی حرف میاست، نویسنده با چه 

سنی است؟ موضوعی که اغلب نویسندگان به آن توجهی 

 ندارند.(

 زبان کودک:

ده! ... او...مَ .پا.. ده! پا... پا... پا اومَ...»... پسر با آواز گفت: 

 «.پا... پا..

قول مردونننننننننننننننننننه! »* سریوژا با آواز گفت: 

 «قول مردوننننننننننننننننه!

 رفتار کودک:

 گذاشت پدرش زانوهاي روي پا*  

 ... بوسيد اورا پيشانی و رفت باال و

 باال پدرش پاهاي از سریوژا*  

خورد تا خوب روي  وول آنقدر و رفت

 یش جا گرفت...ها آنر

*... دوباره وول خورد و جاي 

وقت توجهش به ریش پدرش جلب شد.  راحتی پيدا کرد و آن

را صاف کرد و سپس سبيل چانه را کامالً از  دقت آن ابتدا به

 جدا کرد...موهاي دو طرف گونه 

 افكار کودک:

هاي  ي ميز تکيه داد، چشمرو را هایش آرنج سپس *... 

بينش اندکی هم رفت به کاغذ و دوات دوخته شد.  نزدیک

نگاهش سپس از یک سر ميز به سر دیگر آن کشيده شد و 

ي چسب  ي چسب تمرکز پيدا کرد. ناگهان شيشه روي شيشه

 «شه؟ درست می پاپا، چسب از چی»را باال گرفت و پرسيد: 

 نقاشي کودک: 

داد که سقف کج  ي کوچکی را نشان می هخان نقاشی *... 

هایش به  و معوجی داشت و دود مثل رعد و برق از دودکش

ي کاغذ ادامه  رفت و تا حاشيه صورت کج و راست به هوا می

کرد. نزدیک خانه سربازي ایستاده بود که دو چشمش  پيدا می

پشت ميزکارش نشست، اما افكار 

کاهالنه و مسائل روزمره ذهنش را 

خود مشغول کردند. صدای آهنگ از  به

رسيد اما صدای  گوش نمي ی باال به طبقه

چنان  ی دوم هم های ساکن طبقه قدم

 آمد.  رفت و مي شد که مي شنيده مي
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را  1اش شکل رقم  بود و سرنيزهبا دو نقطه مشخص شده 

  داشت.

 ظاهر کودک: 

شد تشخيص داد که پسر است،  هایش می تنها از لباس

 کوچک، ظریف، بلوند و نحيف بود... 

 .گرای اجتماعي ژانر واقع

 با پرداختی قوي.  اماگی  ي روزمره اتفاق ساده

)زمان، مکان، توصيف، صحنه، تصویر،  عناصر داستان.

 تشبيه،...(

 زمان:

هاي  ي باال صداي قدم قهطب اتاق از. بود نه ساعت*  

 آمد... کسی می

کرد لذت  ها با پدرش صحبت می که شب * او از این

 برد.  می

* ساعت ده ضربه نواخته شد. )نشان دادن زمان تنها در 

 خط!( نيم

 مكان: 

* پسرش، سریوژا، پا به اتاق 

 مطالعه گذاشت. 

مطالعه  * از جا بلند شد و در اتاق

 شروع به قدم زدن کرد.

ي باال صداي  * از اتاق طبقه

آمد و باز باالتر، در  هاي کسی می قدم

هایی با  ي سوم، چهار دست آهنگ طبقه

  که مشغول قدم زدن...  نواختند. آدمی پيانو می

 توصيف:

طور که ابروهایش را باال برده بود و  * سریوژا همان

 کشيد...  نقاشی می

تر از خانه نشان دادن  ي یک آدم را بزرگ اندازه*... قد و 

کاري ممکن و معقول بود. حتی احتمال داشت در نقاشی 

هاي گرد و خاکستري نشان  دیگري صداي ارکستري را با لکه

 دهد و صداي سوتی را با نخی پيچ در پيج... 

 صحنه:

 ...دوخت سقف به را هایش چشم وکيل*  

ميز باال رفته بود و رویش ندلی کنار ص یک از سریوژا*  

ایستاده بود و مشغول کشيدن شده بود. ورق را مخصوص او 

برش داده بودند و همراه با مدادي آبی روي ميز گذاشته بودند 

 خطی نکند...  تا او کاغذهاي رسمی وکيل را خط

 تصویر: 

 در و کرد صاف را سریوژا کوچک ي یقه بایکوفسکی*  

 ت.رف فرو فکر

 و شد می کشيده اش گونه به او سر لطيف موهاي*  

 .یافت می راه قلبش به لطافت و گرمی

 تشبيه:

 ... بود رمق بی گلخانه گياه مثل*  

 باشد، ترسيده که اي پرنده مثل سرخانه، معلم*  

 .کرد بلند را جيکش جيک

 قضاوت کردن راوی:

تواند شخصيت  ي داناي کل است نویسنده می جزء قاعده

 ها را قضاوت کند.  و یا شخصيت

 شود. دخالت نویسنده در آن دیده می

 عجيب و آور خنده او مثل اي باتجربه حقوق دانشجوي....  

 و مجازات ي زمينه در مطالعه به را عمرش از نيمی که بود

 پاي که حاال اما باشد، کرده سپري جنایت و جرم از جلوگيري

 درمانده ببيند.ه خود را کامالً آمد پيش بچه یک با صحبت

.... من معلم بدي هستم. اگه 

گفت، احمقم و  همين اآلن... به من می

زیاد داشت که منو متهم کنه احتمال 

که بيش از حد مته به خشخاش 

 ذارم.  می

 ی داستان چيست؟  مسئله

 ایی که دوبار ساله سریوژا، پسر هفت

 سيگار کشيده است.

ي  )یکی از مهمترین اصول نوشتن، روشن بودن مسئله

 داستان است.( 

 داستان سه سطحي است. 

 سطح اول. 

 پيچيدگي:روشن و آشكار، عدم ابهام و 

 که کنند می زندگی طبقه سه یای خانه در پسري و پدر 

 و محروم مادر داشتن از ساله، هفت پسر دادگستري، وکيل پدر

  . دهد می تعليم او به که یای خانهسر معلم

 (ها سطح دوم. )تقابل

 تقابل اصلي:

 کشمکش دو نسل. )پدر و پسر(

 های فرعي:  تقابل

والدي. نقش تربيت/  مرد/ فقدان همسر. پسر/ تک

 گویی. پيچيدگی امر تربيت/ حاکمان قدرت.  قصه

 (پسر و پدر. )نسل دو کشمکش*  

نشان دادن دو نسل متفاوتي که برای 

توان دیگر از چند  ارتباط کالمي نمي

جمله استفاده کرد و او را به عمل بدی 

که مرتكب شده قانع کرد در نتيجه 

 .دطرف مقابل هم بي چون و چرا بپذیر
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 گوش بزنم؟ او به حرفی چه»: کرد فکر بایکوفسکی*   

هاي من اهميت  ده. معلومه که به دلخوري خودش یا گفته نمی

 «تونه روش اثر بذاره؟ ده. چه چيزي می نمی

که براي ارتباط کالمی  نشان دادن دو نسل متفاوتی

توان دیگر از چند جمله استفاده کرد و او را به عمل بدي  نمی

که مرتکب شده قانع کرد در نتيجه طرف مقابل هم بی چون و 

باید  . از طرفی راه گریزي هم وجود ندارد یا پسردچرا بپذیر

تجربه سيگار کشيدن را ترك کند، یا پدر باید سيگار را براي 

     گذارد.هميشه کنار ب

 بهش باید چی»: کرد فکر خود پيش بایکوفسکی*  

 «بگم؟

بيند  دهد ولی وقتی پسر را می اضطراب پدر را نشان می

 گوید:  به او می

 بيا مثل دوتا مرد حرف بزنيم. _

تمرکز پدر بهم ریخته بدنبال راهی است براي قانع کردن 

دست که بایکوفسکی وکيل و کارش آشکار کردن  پسر درحالی

 برقرارکردن مجرمان و در ارتباط

 درمانده و عاجز ساله، هفت سریوژاي

 شک در اورا درونی چيزي دائماً است

 چه داند نمی یا دهد می قرار تردید و

داند حرفی که زده  بگوید یا نمی

 درست یا نادرست بوده است.

 مرد/ فقدان همسر. 

تونه در  چيزي نمی ... هيچ

رو  و بگيره، چون اون این توانایی آموزش و پرورش جاي مادر

هاش احساس کنه، اشک بریزه، و بخنده.  داره که همراه با بچه

شه. خوب، چی باید بگم،  با منطق و اخالق چيزي حل نمی

 چی؟ 

 ي ویژه جایگاه سپس اول، ي هلهو در زن جایگاه به اشاره 

 اهميت از که دهد می نشان نویسنده را فرزند تربيت در مادر

 ي تجربه و مادرانه حسبا  گاهی چراکه است برخوردار خاصی

 بهتر اینچنينی مواقعی در شها آنزن دیدگاه لحاظ به زن

 . کرد حل را مسئله صورت توان می

بایکوفسکی فقدان همسر را وقتی با تربيت فرزندش روبه 

 کند.  شود بيشتر از هر زمانی حس می رو می

 .والدی تک/ پسر

کرد که مدت کوتاهی پيش  فکر می... احتماالً به مرگ 

مادر و عمویش، ایگناتيوس، را با خود برده بود. مرگ مادرها و 

 عموها را با...

پذیري بيشتري دارند که  والدي آسيب کودکان تک

ي سيگار آن هم در سن دبستان اشاره کرد،  توان به تجربه می

کنند،  هایی که تنها با یک والد زندگی می طور بچه همين

کنند دو برابر بيشتر  که با دو والد زندگی می هایی به بچه نسبت

هاي روحی و روانی هستند و از تنهایی رنج  مبتال به بيماري

 برند.  می

 .گویي قصه/ تربيت نقش

کرد که  روزي روزگاري، شاه خيلی پيري زندگی می ...

 ریش بلند خاکستري داشت...

را در  ها آنتواند کار  گویی از طرف والدین می نقش قصه

 انجام پایين سن در کودکاني خطرناکی که  بيان تجربه

اري هشد حتی یا و خطر زنگ والدین نظر از و دهند می

 را تا حدودي کمک کند . ها آنشود  محسوب می

 . قدرت حاکمان/ تربيت امر پيچيدگي

خوردند و عذرشان را از  رحمانه شالق می ها بی ... بچه

 خواستند...  مدرسه می

حاکمان قدرت در امر آموزش 

 به تنبيه بدنی، روانی، عاطفی و

متوسل شده، مواردي که  دادگاه

وجود  ممکنه است در آینده تبعاتی به

را گرفته تا بتوانند  آورد جلوي آن

ي خود را به  شده ي تعریف جامعه

 پيش ببرند. 

شناسي عيني و  سطح سوم روان

 رفتاری، کودک.

 عيني و رفتاری.

 مورد اول:

 «از ميز شما.»، «سيگار از کجا گير آورده؟»... 

آموزند  کودکان از طریق والدین رفتارها را می -4

 که بدانند درست یا نادرست است.  آن بی

 مورد دوم: 

کشم دليلش این نيست که سيگار  ... اگه من سيگار می

 کشيدن...

کند که در  پدر به ظاهر پسر را از چيزي منع می -2

گوید  نوعی به خودش دروغ می گونه نيست در واقع به باطن این

که کودك را متهم به  حالی اید پسر را متقاعد سازد درتا ش

 کند.  گویی می دروغ

  «سيگار کشيدن»ي یونگ با رفتار کودك  انطباق نظریه

حاکمان قدرت در امر آموزش به تنبيه 

دادگاه متوسل شده،  بدني، رواني، عاطفي و

مواردی که ممكنه است در آینده تبعاتي 

را گرفته تا بتوانند  وجود آورد جلوی آن به

 ی خود را به پيش ببرند.  شده ی تعریف جامعه
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چنان  هرگز آن «عليّت روان»یونگ معتقد است: قانون 

گاه تصادفی  رویدادهاي روانی هيچشود.  که باید مهم تلقی نمی

ندارند. هر وضعيت روانی  «البختکی»نيستند و ماهيتی 

 اند. دالیلی خاص ناشی شده ها به هایی دارد و آن ویژگی ویژگی

 ساله چيست؟!  دالیل سيگار کشيدن سریوژاي هفت

کنجاوي کودك.  -9فقدان مادر.  -2تنهایی کودك.  -4

سرگرمی  -5انه قرار گرفتن. مورد توجه پدر و معلم سر خ -1

 ك.دو یا به نوعی آلت بازي براي کو

 بررسی دالیل ذکر شده با قانون عليّت روانی یونگ. 

دهد، هر وضعيت  هاي ذکر شده نشان می تمامی علت

شود  روانی با توجه به دالیل خاصی که و جود دارد پدیدار می

 آید.  وجود نمی بنابراین هيچ رفتار روانی خود به خود به

ي زیرین از  ي دال و مدلول را در الیه چخوف، رابطه

شناسی کامالً غيرمستقيم بسيار هنرمندانه و  طریق روان

  استادانه به آن پرداخته است.

 پایان داستان: 

سر  از ابتداي داستان پدر با پسر در جنگ درونی به

شود گاهی از طریق  خواهد از هر طریقی پيروز برد. پدر می می

ان، نقاشی، اتفاقاتی که از صبح در خانه افتاده و حتی یاد داست

مرگ همسر و برادرش، این مسئله تا پایان داستان ادامه دارد. 

کند در همان هم دنيا  سریوژا در دنياي کودکی سير می

 کند.  نصيحت پدر را قبول می

 پرسد:  مخاطب در پایان داستان از خود می

پذیرفته باشد؟ و در آیا کودك ممکن است حرف پدر را 

آینده به سراغ سيگار نرود. و یا اگرعکس آن عمل کند پس به 

اش  سراغ هایش دچار شده، تنبيه به سن و سال سرنوشت هم

 آید؟  می

 آخر تا دهد بلکه نویسنده نه تنها هيچ قطعيتی نمی

 تقابل در همچنان و حفظ را بزرگسالی و کودکی دنياي

 . دهد می قرار یکدیگر

  

 شكل هندسي داستان: 

ها )پدر، پسر،  اگر شکل را مربعی فرض کنيم شخصيت

 عمو( همه در این شکل جا دارند و معلم سرخانه، مرگ مادر و

 اماي اضالع مربع در رفت و آمد هستند  مرتب در چهار گوشه

تواند از آن خارج شود، مربع شکلی از زندگی واقعی  کسی نمی

ي مرگ یا زنده  واسطه است که اسير آن هستند، نه به ها انسان

ي زندگی که در تقابل یک  واسطه کنند بلکه به بودن تالش می

 ■دیگرند نه در کنار هم. 
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 «گفتار اول» از تاريخ بيهقي تا جهانگشاي جويني سير تحول نثر پارسي  
 «ندا امين»  

 

 پيشگفتار
هاي آغازین، فاصله زیادي با زبان گفتار  نثر دري در دوره

خاص آرام و تحت تأثير شرایط  زمان خود ندارد، اما آرام

اعصار مختلف و  هاي خالق اجتماعی و نبوغ فردیت -فرهنگی

از زبان محاوره فاصله  ها آندر روند طبيعی تکامل حاصل از 

گرفته و بر خصائصی که وجه ادبی آن را بيش از پيش 

بررسی جریان تحوالتی که در نثر  افزاید. کنند، به مرور می می

خصوص از نثر ساده  فارسی ایران از آغاز نگارش زبان دري و به

یابد(  تجلی می )که نمونه عالی آن در تاریخ بيهقی قرن چهارم

شود  رایج می که در اواخر قرن هفتم تا نثر متکلف و مصنوع

آغاز شده و در آثاري چون  هاي آن از تاریخ جهانگشا )که نشانه

 مبحث اصلی کتاب حاضر رسد( به اوج خود می تاریخ وصاف

سو جریان  یک از این تحقيق در است.

هر عصر یا   تحوالت نثر را در کتب مطرح

کنيم و از سوي دیگر  هر سبک دنبال می

علل و عوامل مؤثر بر این تغييرات را در 

شرایط برون متنی و درون متنی 

 جویيم. می

ي که فراتر ها آنشيوه جریان شناس 

هاي  از محدوده ذکر شواهد و نمونه

فهرست کاربرد صنایع لفظی و معنوي و 

خصایص دستوري آثار و تمرکز بر تاریخ والدت و وفات 

تحوالت سبک نثر « چگونگی و چرایی»نویسندگان به بررسی 

 پردازد. کهن پارسی می

اثر حاضر بيشتر متوجه به تحليل رویدادها و رابطه علت 

رو از گستره وسيع و  ست. از اینها آنو معمولی در توالی 

و مسایل وحواشی مربوط به  دلگشاي تاریخ نثر کهن پارسی

 .آن به اجمالی اکتفا کرده است

های  فردیت سبک و اهميت نویسندگان صاحب

 خالق در سير تحول نثر پارسي

دهد که،  ها در تاریخ ادبيات ایران نشان می گذشت قرن

هم زبان گفتار و هم زبان نوشتار در طول حيات خود تا به 

است. در حيطه زبان امروز تحوالت عميق و وسيعی داشته 

تر قابل  نوشتار و شيوه نگارش این تحوالت چشمگيرتر و راحت

پيگيري بوده و اصوالً از دو زاویه قابل بررسی است: یکی از 

 شناسی... دید زبانشناسی و یکی از زاویه سبک

در آثار مکتوب هر دوره، در ابتداو در زمان معاصر آنان  

تدریج که این آثار  بهاین تغيير و تحول غيرمحسوس است و 

گردد و در پایان هر  تر می شود نتيجه آن محسوس انبوه می

شود که طرز تحریر و شيوه نثر تغيير یافته  دوره دیده می

ها در کنار علل و عوامل مؤثر بر آن، وقتی پی  این شيوه است.

هاي مختلفی را در مسير تطور  در پی تکرار یابد، ادوار و سبک

آورد. نثر دري در  وجود می ی ادبيات بهطور کل نثر و به

هاي آغازین، فاصله زیادي با زبان گفتار زمان خود ندارد،  دوره

اجتماعی و  -تأثير شرایط خاص فرهنگی آرام و تحت اما آرام

هاي خالق اعصار مختلف و در روند طبيعی تکامل  نبوغ فردیت

که  صیبان محاوره فاصله گرفته و بر خصایاز ز ها آنحاصل از 

 افزاید. مرور می کنند، به را بيش از پيش می وجه ادبی آن

 علل و عوامل تحول نثر

سبب  هاي نثر به گاهی دگرگونی

هاي داخلی یا درونی زبان است، از  علت

 جمله:

اینکه لغات کهنه در مقابل لغات  -

تواند، اصطالح و ترکيبات  که می -جدید 

نوساخته نویسندگان یا برگرفته از 

شرایط کافی بقا را  -ي دیگر باشدها زبان

سه ندارد. استاد بهار شرایط بقاي لغت را 

داند: یکی تناسب لغات که شامل تناسب  گزینه عمده می

المخرج بودن و تمام بودن  آهنگی و سهل عمومی یعنی خوش

از حيث معنی است که با مقصود مردمی که بدان تکلم 

کنند، کامالً راست آید و رفع حاجت کند و تناسب  می

خصوصی یعنی مناسب بودن آن لغت با سليقه و نهاد زبان آن 

المخرج  مثل قواعد صرفی و نحوي و غيره. دیگر سهل مردم،

بودن کلمه است و مورد سوم افاده معنی کامل کردن که خود 

. 4هاي مورد نياز در هر زمان ارتباط مستقيم دارد با واژه

 (.245،  241: 4. ج 4916)

از دیگر عوامل درونی در تطور نثر و زبان، تراش  -

ست. هر ها آنیافتن کوچک شدن و تخفيف  خوردن کلمات و

تر و صرف و نحوش کمتر و  تر و آسان مرور زمان ساده زبانی به

                                                           
برای توضیح بیشتر و مصادیق این موارد ر.ک.: محمدتقی بهار،  - 1

 412-412. ص 1(، ج1831)تهران: زوار، سبک شناسی

اثر حاضر بيشتر متوجه به 

تحليل رویدادها و رابطه علت و 

رو  هاست. از این معمولي در توالي آن

از گستره وسيع و دلگشای تاریخ نثر 

کهن پارسي و مسایل وحواشي مربوط 

 کرده است.به آن به اجمالي اکتفا 
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شود. درخودِ لغات و ترکيبات نيز این حالت جاري  می تر سهل

و لغات مرکب یا مشتق  است و از افعال گرفته تا لغات جامد

همه دستخوش تراش خوردن و تبدیل و تصحيح حروف 

را تمایل به  اقري آنمهري ب که دکتر باشند، چيزي می

عنوان یکی از  به گفتار، صرف کمترین انرژي در کوشی و کم

 (.46: 4995داند. ) عالیق انسانی می

بعضی دیگر از عوامل دگرگونی زبان نثر وابسته به 

 نویسندگان و خالقين زبان ادبی است:

طور ذاتی مایل به  بشر که به -     

چيزهاي طرفه و تازه است، در گستره 

ادبيات که عموماً در ارتباط با 

احساسات و عواطف مخاطبان است، 

کوشد چيزي بگوید که دیگري  می

نگفته باشد و به این طریق پيوسته 

هاي لغوي در معرض تغيير و  لغات واصطالحات و ترکيب

گيرند. این تمایل به تازگی  تحول و ابداع و انحالل قرار می

فراط کشيده شده و تبدیل نما به ا اي ادیب گاهی در ميان عده

شود. این راه غير طبيعی موجب تخریب زبان  نمایی می به فضل

: 4.ج4916)بهار، گردد. و ورود لغات بيگانه بسيار در آن می

254 ،251.) 

گویی، طبقه بزرگان به  در راستاي همين گرایش به تازه -     

 ویژه مترسالن و منشيان و ادیبان نسبت به بقيه پيشروترند.

دسته از جامعه همواره سعی دارند به زبانی غير معهود در  این

ميان فرودستان سخن بگویند و بنویسند. در این ميان یکی 

هاي خاص که مفاهيمی  القاب و عناوین و تعارفات و دیگر واژه

زشت و ناپسند یا برعکس مقدس و بزرگ دارند، بيشتر مورد 

به این شيوه همواره  شوند. نوآوري و ابداع این گروه واقع می

وسيله این  دسته لغات و ترکيبات و اصطالحات تازه به یک

گذرد که  آید، سپس چيزي نمی وجود می طبقات فضال و ادبا به

شود و  مورد تقليد عوام واقع گردیده و بين مردم شایع می

 پی ایجاد لغات دیگر چون شهرت گرفت، باز این دسته در

بخش  این گروه در تأثير مبحث واین  توضيح بيشتر آیند. برمی

 ساز دولتی خواهد آمد.  هاي ایدئولوژي دستگاه

ي علمی و ها زبانعلت دیگري نيز هست که گاهی در  -      

ادبی تأثير بخشيده و موجب تحوالت لغوي و دستوري آن 

ها یا با ورود و رواج نثر  هاست. لهجه گردد و آن تأثير لهجه می

ز طریق شاعران و نویسندگان دري در حوزه خود و یا ا

برجسته این نواحی تأثيرات بسياري را در نثر فارسی ایجاد 

هاي آنان  اند. از جمله فراموش کردن لغاتی که در لهجه کرده

هاي جدیدي از لهجه خود به زبان و  نبوده و اضافه کردن واژه

 نثر دري... .

 اما اضافه بر این، انقالبات سياسی و دینی و اجتماعی و

روابط علمی و ادبی با ملل بيگانه و پيدایش و گسترش علوم و 

فنون و صنایع تازه، نویسندگان صاحب سبک که خارج از روند 

و نفوذ و  زنند طبيعی و رایج نثر دست به ابداع و خالقيت می

ي بيگانه، بيش از عوامل دیگر در تحول زبان و به ها زبانشيوع 

خصوص در حيطه سبک  و بهتبعيت از آن ادبيات و نثر فارسی 

اند، در  و شيوه نگارش، مؤثر واقع شده

ثير نقش تأ این نوشتار به اهميت و

نویسندگان صاحب سبک در سير 

 خواهيم پرداخت. تحول نثر،

-و سبک های خالقفردیت

 های فردی 

اند. در  سبک را شيوه بيان خاص یک فرد تعریف کرده»

اي از مشخصات زبانی و فکري است که  واقع سبک، مجموعه

:  4919)فتوحی، «کند یک متن را از دیگر متون متمایز می

نویسنده براي بيان افکار و  (. روشی که هر شاعر و439

گزیند. این روش در چگونگی استفاده او  هاي خود برمی اندیشه

از کلمات و ترکيبات و چگونگی کاربرد جمالت و نحوه 

شود. تعریف سبک  هاي زبان آشکار می استفاده او از توانایی

شخصی دشوارتر از سبک دوره است. هر کدام از نویسندگانی 

اند داراي سبک خاص خود  زندگی کرده که در یک دوره ادبی

بوده اند و در واقع به تعداد نویسندگان، تفاوت سبکی وجود 

هاي سبکی آن دوره را در  توانيم ویژگی دارد، هرچند ما می

آثار آنان پيدا کنيم. اما گاهی در بعضی نویسندگان، نبوغ 

یابد که از  فکري و خالقيت ادبی شخصی چنان برجستگی می

توان آن  رود و دیگر نمی بک سنتی دوره فراتر میچارچوب س

را یکی از مجموعه معاصرانش خواند بلکه باید براي آن یک 

هاي سبک نثر به  بندي در طبقه سبک فردي در نظر گرفت.

جنبه فردي  ها آنتوجهی شده است و در  سبک فردي کم

سبک را شيوه بيان خاص یک فرد تعریف »

ای از  سبک، مجموعهاند. در واقع  کرده

مشخصات زباني و فكری است که یک متن 

 «کند را از دیگر متون متمایز مي
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سبک گمنام است و یا در حاشيه مانده و به سود سبک کلی 

 شده است.  جمعی پنهان

هاي ادبی و صاحب نظران آنان معتقدند،  برخی از نظریه

شناختن سبک فردي نویسنده مستقل از هر سنت و هر اثر 

صورت یک نظام  معاصر دیگر و با در نظر گرفتن کليت آن به

شناختی آن،  هاي زیبایی شناختی و نيز شناختن جنبه زبان

انجام شود. کوششی است که باید پيش از هر پژوهش تاریخی 

گویند که این بررسی باید بر اساس درون بود خودآگاه  آنان می

فرد آفریننده باشد، روشی که هيچ معيار بيرونی نتواند خود را 

از صاحبان این  2بر آن تحميل کند. ویکتور وینوگرادوف

شيوه کارکردي و درون  شناختی به نظریه، این روش را سبک

شناختی با دیدگاه مطالعه  نامد و در مقابل سبک دي میبو

نامد و معتقد است  نگر و فرا افکن می گذشته تاریخی را،

هاي روسی اتفاق افتاده خلطی از  اي که در اکثر رساله شيوه

شناختی رضایت  این دو مبحث با هم است و از نظر روش

 بخش نيست.

در واقع این نظریه بر روي پویایی 

کند و در عين  سبک فردي تمرکز می

حال به تأثير این آثار بر عادت زبانی 

هاي روشنفکري دوره خودشان  محيط

کند و مناسبات این آثار  نيز توجه می

هاي دوره معاصر و  را با سبک

هاي زمان گذشته و آینده تبيين  سبک

که  هاي رنگ به رنگی را کند و سایه می

هاي پس از خود  این آثار بر دوره

هاي جدید زبانی را بر  افکنند و به این ترتيب آفرینش فرم می

 9کند.  انگيزند، مشاهده می می

بخش دوم این نظریه با روش کارکردگرا در تاریخ ادبيات 

نگاري همخوانی دارد. در این روش موضوع کار مورخ ادبی 

، در زندگی اجتماعی بررسی نقش یک متن یا یک جریان ادبی

و فرهنگی مردم است. برخی شاهکارها پس از ظهور خود، نوع 

وجود  اي را در تاریخ ادبيات به ادبی یا سبک و نظام و فرم تازه

شود. مورخ ادبی  آورند. تقليدها و نظيرهاي آن نيز زیاد می می

                                                           
2
- Viktor vinogrdov.(1895-1965)  زبان شناس و

 فیلولوژیست روس ، 
های  کوشش»نظریه وینوگرادوف بر اساس مقاله وی با عنوان  - 8

م. است. برای متن کامل مقاله ر.  1244ارائه شده در سال « شناسی سبک

-141(، ص  1832ان: اختران، )تهر ی ادبیاتنظریهک: تزوتان تودوروف، 

141  . 

تواند تاریخ حيات شاهکارها  با استفاده از روش کارکردگرا می

ي مختلف و افق انتظارات ها آنرش درآورد، روح زمرا به نگا

عصرها را در مواجهه با شاهکارها بشناسد و نقش ادبيات و آثار 

 ادبی را در حيات اجتماعی هر قوم بررسی و تحليل کند.

چيزي را به  فردیت» گوید:  نقشی که رنه ولک درباره آن می

 ش از آن وجود نداشته،کند]...[ که پي می تاریخ ادبيات وارد

وجود خود ادامه  پس از آن به بدون آن وجود نخواهد داشت و

 (.         53: 4/1: ج 4993)ولک،  «خواهد داد

دهد که برخی از متون قدرت و قابليت  تاریخ نشان می 

دهند،  ها را از دست می ارتباط با خوانندگان برخی از دوره

توانند انتظار خوانندگان یک دوره خاص  بسياري دیگر تنها می

ها  را برآورده کنند، اما آثار دیگري هستند که براي تمامی دوره

اهکارها و متون بزرگ گيرند. ش مانند و موردتوجه قرار می می

اند و  ادبی تاریخ و زمان ندارند و در حافظه زمان پيوسته جاري

 گذارند. بر ذوق و سليقه آیندگان تأثير می

تحقيق در کيفيت تأثير و نفوذ 

آثار و شاهکارهاي ادبی مسأله سنن را 

کند؛ آنچه از  نيز مطرح و روشن می

اي  تفنن و ابتکارات گوینده و نویسنده

صران و مورد پسند و تقليد معا

رفته  گيرد، رفته آیندگان قرار می

آید و  صورت مواضعه و قرارداد در می به

به نام سنن بر مواریث ادبی افزوده 

اي مجازات و استعارات و  شود. پاره می

کنایات و امثال و تشبيهات که بر اثر 

رواج و قبول مورد تقليد و تکرار قرار گرفته در ردیف سنن 

ترین دالیلی است که  يت عامه از مهمادبی درآمده است. مقبول

بعضی آثار را موردتوجه و تقليد گویندگان و نویسندگان قرار 

 (.463-461: 4911دهد. )زرینکوب،  می

در رابطه ميان ادبيات و جامعه باید توجه داشت که اگر 

چه نویسنده و اثرش خواسته یا ناخواسته مولود و محصول 

ریان تاریخ ادبيات شرایط اجتماع است اما گاهی در ج

کنند که بيش از آنکه از جامعه  هاي خالقی ظهور می فردیت

کنند. قدرت ابداع و ایجاد و  تأثير بپذیرند بر آن تأثير می

برجستگی اثر آنان بسيار بيشتر از قدرت محيط در پدید 

ها مؤثر بوده است. بدیهی است هر  آوردن آثار و پرورش ذوق

بارزتر  ها آنهاي شخصی در  تچه جنبه فردي و نبوغ خالقي

 تر خواهند بود.  تر و بدیع باشد، این آثار اصيل

یک متن ادبی در هر صورت، اتفاقی است یگانه و منفرد 

که تا زمان خلق آن کسی مانندش را عرضه نکرده و در آینده 

در رابطه ميان ادبيات و جامعه باید توجه 

داشت که اگر چه نویسنده و اثرش 

خواسته یا ناخواسته مولود و محصول 

ان شرایط اجتماع است اما گاهي در جری

های خالقي ظهور  تاریخ ادبيات فردیت

کنند که بيش از آنكه از جامعه تأثير  مي

 کنند. بپذیرند بر آن تأثير مي
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نيز نخواهد کرد. با این نگاه حتی آثار تقليدي نيز حاوي 

تواند  در هنر و ادبيات کسی نمی اند چرا که اي از فردیت بهره

حضور فردیت خود را کتمان کند، همچنان که از تأثير دیگران 

در امان نيست. یک متن کامالً ابتکاري و خالق نيز از متون 

دیگر و شرایط برون متنی زمان خود متأثر است. اما هم اثر 

هایی از فردیت را همواره با خود  ابداعی و هم اثر تقليدي نشانه

 ارند.د

نام تاریخ  مورخ ادبی فرانسه روشی به ،1فردیناند برونتير

باید تحول و تطور »این روش  کند. درونی ادبيات را مطرح می

را در ذات ادبيات نشان دهد؛ چرا که اصول و نيازهاي کافی و 

وافی براي تطور خویش رادر درون خود دارد. کار مورخ ادبی، 

عليت درونی تطور در آثار ادبی است. در یک کالم،  تبيين

که به  «تأثير کارادبی، برکارادبی» تاریخ درونی عبارت است از

نظر برونتير، خواه مثبت باشد و خواه 

ترین نيروي عامل در  بزرگ منفی اما

تغيير و تحول ادبيات است. در درون 

ادبيات یک حرکت بر مبناي کنش و 

« .ود داردواکنش، سنت و بدعت وج

 (.493:  4919)به نقل از فتوحی ،

تمرکز بر روي عوامل درونی 

ها در  دهد که گرایش ادبيات نشان می

تواند سبک فردي را پدید آورد  فرد می

و اگر شرایط اجتماعی شدن داشته 

باشد و بر روي آثار معاصرین و 

هاي بعد از خود مؤثر واقع شود به  دوره

 .سبک اجتماعی مبدل خواهد شد

در تأثير نقش این  دکترکوروش صفوي

 گوید:  اندیشه و سبک فردي می

مسئله سبک هنري اگر در قالب اجتماعيش مورد نظر »

توان با  باشد، با نوعی تفکر در پيوند است این تفکر را نه می

تأثير نيز  جغرافيا محک زد و نه با تاریخ، اگر چه این عوامل بی

هایی بيش از این نيازمند است. اگر  ولی تفکر به مالكنيستند 

گذارد و در  اندیشه اي شکل اجتماعی بيابد، در سبک تأثير می

 (.13:  4913« ).نمایاند تمامی هنرها خود را می

های خالق در مسير تحول  نقش و اهميت فردیت

 ادبيات

                                                           
4
- Ferdinand Brunetier.(1849-1906)  نویسنده ، منتقد و

 مورخ فرانسوی،

اما تا چه اندازه در بررسی سير تحول ادبيات باید این 

 هاي منحصر به فرد را مورد توجه قرار داد؟ اندیشه

 هر پيش و بيش از»گوید:  می 5، منتقد فرانسويسنت بوو

چيز باید به بازنمایی تطور، وحدت و کليت یک دوران ادبی 

 و در تاریخ ادبی، سربازان چندان اهميتی ندارند ...پرداخت 

-13: 9. ج 4913)به نقل از ولک، «  .چيزند همه فرماندهان تقریباً

14.) 

نگر، بررسی سير تحول ادبيات به  در این رویکرد کالن

هاي برجسته محدود شده است. این نگاه  بررسی فردیت

هاي  کند در نظریه ها را بازکاوي می گرا که فقط تاریخ قله نخبه

 6ریخ ادبيات طرفدارانی دارد. کسانی مثل عزرا پاوندجهانی تا

هاي طراز اول استادان  تاریخ هنر، تاریخ چهره»معتقدند که 

و سایر موارد را تاریخ « است نه حتی هنرمندان متوسط

)به نقل از زرقانی،  اند. فرهنگ یا تاریخ نوشتار فرض کرده

که: اما حقيقت این است  (.61: 4911

عنوان یک  که به یک اثر ادبی هنگامی»

شود، با آنکه در  پدیده تازه عرضه می

نوع خود منفرد است اما صددرصد تازه 

نيست، بلکه محصول یک فرآیند آشکار 

و پنهان از تأثير و تأثرهاست. روابط 

تدریج  پنهان آن با متون پيشين به

شود و سابقه عناصر  شناخته می

ریشه در اعصار دهنده آن که گاه  شکل

« .گردد بسيار دور دارد روشن می

 (.91: 4919)فتوحی، 

اي دوسویه  نویسنده نوآور رابطه 

با سنت دارد، چيزهایی از تاریخ ادبيات 

افزاید به این ترتيب  گيرد و چيزهایی به آن می و سنت می

پس  کند. جاي خود را در زنجيره تاریخ ادبيات پيدا می

ها هستند که روند  طلق این فردیتطور م  توان گفت به نمی

کنند و فارغ  تکامل و تطور ادبيات را در بستر تاریخ هدایت می

از تمام عوامل بيرونی تطور را در محيط درونی موجب 

هاي برجسته و خالق، قله نشينان مؤثري  شوند. این فردیت می

درخشند.  هستند که بر دوش معاصرین هم دوره خود می

هنرمند وابسته به گروهی »  گوید: در این باره می تن هيپولت

از معاصران خویش است که با او در یک مملکت و در یک 

                                                           
5  - Charles – augustin  sainte-beuve . .(1804-1869) 

منتقد فرانسوی،   
6  -  Ezra pound.(1885-1972)  شاعر و منتقد  ادبی آمریکایی

  

مسئله سبک هنری اگر در قالب »

اجتماعيش مورد نظر باشد، با نوعي 

تفكر در پيوند است این تفكر را نه 

توان با جغرافيا محک زد و نه با  مي

تأثير نيز  تاریخ، اگر چه این عوامل بي

هایي بيش از  نيستند ولي تفكر به مالک

اگر اندیشه ای شكل این نيازمند است. 

گذارد  اجتماعي بيابد، در سبک تأثير مي

 «نمایاند. و در تمامي هنرها خود را مي



   68|9312 بهمن ماه |چوکماهناهم ادبيات داستاني |چهل ودومشماره  

 یا روبنسن اند. شکسپير زمان و در یک مکتب تربيت یافته

هنرمندان منفردي نيستند که از آسمان آمده باشند بلکه 

)به نقل از « .فقط بلندترین شاخه شجره روزگار خویشند ها آن

 (.96: 4911زرینکوب، 

گيرد؛  شکل می 9در این ميان رویکرد دیالکتيکی

 رسد که جدال ميان سنت و ابداع رویکردي که به این باور می

هاي ادبی، شالوده دگرگونی  و فرم ها تقابل سبک نو، و کهنه و

 بدون این جدال و تاریخ ادبيات رقم زده است. در ل راتحو و

توان براي ادبيات حيات و تکاملی تصور کرد.  جابجایی نمی

هاي ادبی از منظر تقابلی با یکدیگر بهتر  و سبک ها جریان

هاي  شوند. تاریخ ادبيات با استفاده از مقایسه سبک شناخته می

دهد.  دست می تري از تحول ادبی به متقابل، تحليل روشن

هاي تاریخی را در تقابل با یکدیگر به مطالعه  مورخ ادبی، دوره

هاي هر کدام را در مقابل دیگري بررسی و  گيرد و ویژگی می

هاي  هاي فردي در تقابل با هم، و سبک کند. سبک تحليل می

شوند. اساس این  اي نيز در تقابل با یکدیگر برجسته می دوره

است که حرکت تاریخ ادبی در دل  منظر بر این اصل استوار

 گيرد. یک فرآیند دیالکتيکی شکل می

*** 

هاي جمعی در یک دوره  در نهایت اینکه سنت )ارزش

کنار هم قواي  در خاص( و نبوغ )استعداد فردي( با هم و

                                                           
7 - dialecticمبنای بحث و مجادله، خالف  : شیوه استدالل بر

آوری و سازش است که در پی آشتی دادن آراء متناقض و متعارفی است. 

الدین کزازی،  برای اطالع بیشتر ر.ک.: سعیدسبزیان و میرجالل

«dialectic  » (، 1833)تهران: مروارید،  فرهنگ نظریه و نقد ادبیدر
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سنت ادبی  فردیت هنري و» محرکه تاریخ ادبيات هستند.

یسنده ناموري، هر شاعر و نو درهم تنيده و متکی به یکدیگرند.

و شرایط تاریخی  ها جریانتحت تأثير سنت ادبی، شاهکارها و 

هاي ادبی دست به  زند. او در درون سنت به آفرینش دست می

زند. تداوم و پویایی سنت مرهون ابداع اوست و  ابداع می

دل  سنت و در عناصر در ميان دیگر یگانگی او فردیت و

(. 13: 4919)فتوحی،  «.شود جریان کلی ادبيات شناخته می

شناسان با ارتباط دادن زمينه و متن و  امروزه بسياري از سبک

شناسی نوینی را  هاي خالق در کنار هم، سبک تأثير فردیت

عبارت دیگر این شيوه نوین عوامل درون   اند. به وجود آورده به

داند. این دیدگاه  متنی و برون متنی را مکمل یکدیگر می

شيوه جامعی از نقد ادبی تبدیل   به شناسی را جدید سبک

 ■ کرده است.

 منابع 

. چاپ دوم.تهران : نشر  تاریخ زبان فارسي(. 4995) .مهري ،باقري -1

 قطره.

.  تاریخ تطور نثر فارسي سبک شناسي،(.4916بهار محمدتقی.) -4

 نشر زوار. ج.تهران:9چاپ دوم.

هایي از  ، متنی ادبيات نظریه(.4361/4915تزوتان.) تودورف، -8

. مترجم عاطفه طاهایی.چاپ اول . تهران : نشر  های روس فرماليت

 اختران 

تاریخ ادبي ایران و قلمرو زبان  (.4911سيد مهدي.)زرقانی،  -2

.چاپ فارسي ، تطور و دگردیسي ژانرها تا ميانه سده پنجم

 اول.تهران: نشر سخن.

ها و  یشهدفتر ایام ، مجموعه گفتارها، اند(. 4919) .زرینکوب، عبدالحسين -5

 . چاپ ششم . تهران : انتشارات علمی.جستجوها

 .چاپ هشتم . تهران : نشر سخن.  آشنایي با نقد ادبي(. 4911.) -6

.چاپ اول.تهران: گفتارهایي در زبان شناسي(. 4913، کوروش. )صفوي -9

 نشرهرمس

نظریه تاریخ ادبيات،با بررسي انتقادی تاریخ (. 4919، محمود .)فتوحی -1

 .چاپ اول.تهران: نشر سخن.ادبيات نگاری درایران 

 ترجمه سعيدارباب شيرانی.چاپ سوم. .تاریخ نقد جدید (.4911رنه.) ولک، -3

 ر.شر نيلوفن تهران: جلد دوم.

.ترجمه سعيدارباب شيرانی.چاپ دوم.جلد تاریخ نقد جدید( .4913.)______

 نشر نيلوفر.سوم.تهران:

.ترجمه سعيدارباب شيرانی.چاپ دوم.جلد تاریخ نقد جدید(.4915.)______

 چهارم ،بخش اول تهران:نشر نيلوفر.
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 «فردوسيي  هشخصيت گلنار در شاهنام»بررسي   

 «یاسمن بهارآرنگ»  

اشکانی  گلنار کنيزك محبوب اردوان پنجم، آخرین پادشاه

داستان گلنار در دار او نيز هست.  است که وزیر، مشاور و خزانه

شود که روزي او به بام کاخ رفت و از شاهنامه از آنجا آغاز می

افتاد و با همين نگاه، مهر این  آنجا چشمش به اردشير بابکان

کهتر نژاده را در دل گرفت و نه آنچنان بود که بر احساس تيزگام 

خود، لگامی بزند که شب هنگام، کمندي از کاخ آویخت و خود را 

ن از او نام اردشير جوا به سراي اردشير رساند و به بالين او رفت.

 و گلنار:و نشانش را جویا شد 

 ام         من بندهچنين داد پاسخ که 

 ام ز گيتی به دیدار تو زنده

  گنجور شاه اردوان و دالرام

 که از من بود شاد و روشن روان

پس از مدتی پدر اردشير، بابک که فرماندار استخر بود از 

دنيا رفت و اردوان، پسر بزرگ خود، بهمن را جایگزین او کرد. 

را در سر اردشير که اميد پيشرفت و رسيدن به جایگاه پدر 

 داشت، از این انتخاب دلتنگ شد و از اردوان نوميد.

شناسان را پس از آن شاه، ستاره

شناسان فراخواند تا طالع او را دریابند. ستاره

روز جستجو، دریافتند که   پس از سه

گریزد و به زودي کهتري نژاده از شاه می به

زد رسد. گلنار با شنيدن این پيشگویی شب به نپادشاهی می

اردشير شتافت و داستان را به او گفت. اردشير که خشمگين بود، 

 کمی آرام گرفت. 

اردشير که پيوسته در فکر فرار و رفتن به پارس بود، چون 

زمينه را مساعد یافت به گلنار گفت فردا قصد رفتن دارد و اگر 

او باشد، گلنار هم با  ي تواند شریک سرنوشت آیندهبخواهد او می

 اشتياق پذیرفت.

 بدو گفت گر من به ایران شوم           

 ز ري سوي شهر دليران شوم

 تو با من سگالی که آیی به راه           

 گر ایدر بباشی به نزدیک شاه

 اگر با من آیی توانگر شوي               

 همان بر سر کشور افسر شوي

 ام             چنين داد پاسخ که من بنده

 ام نباشم جدا از تو تا زنده

ها را گشود. گوهرهاي گلنار به ایوان خود آمد و درِ گنج 

ها برداشت و در محلی پنهان گوناگون و دینار بسيار از گنجينه

کرد. شب وقتی اردوان به خواب رفت گلنار نزد اردشير آمد. 

یی که از قبل هااردشير با دیدن او بسيار شاد شد و هر دو بر اسب

آماده شده بود سوار شدند و از ایوان شاهی رو 

سوي پارس نهادند. اردوان آنچنان به گلنار خو کرده بود که شب 

گذراند و دیدار صبحگاهی او را به فال نيک و روزش را با او می

افتاد، سر از گلنار نمی ي هگرفت و روز تا چشمش به چهرمی

وقت برخاستن از بستر، کنيزك را  روز چون داشت. آن بالين برنمی

بر بالين نيافت، آشفته شد و سراغ او را گرفت. در همين هنگام 

ي  ه، دیرهنگام با دو اسب گزیداو خبر دادند که گلنار و اردشير به

دنبال  اي از جنگجویان را به اند. شاه برآشفت و عدهشاه فرار کرده

نيافتند. اردشير ابتدا بر فرزند  ها آنفرستاد، اما نشانی از  ها آن

فرمانروایان اشکانی ي  هاردوان، بهمن در پارس و سرانجام بر هم

ساسانی را بنيان گذاشت، اما در سراسر ي  هچيره شد و سلسل

 یابيم.  شاهنامه خبر دیگري از گلنار نمی

باك،  زنی است بیي  هشخصيت گلنار در شاهنامه، نمون

شود اما  خواه و زیرك. او همواره با عنوان کنيزك خطاب می ترقی

بينيم به مقامی در  را در داستان می اي از آنبا فراستی که نمونه

دار، بلکه مشاور خور نزد اردوان پنجم دست یافته و نه تنها خزانه

نيز هست و این و وزیر این پادشاه نامدار 

نشان از هوش و کاردانی او دارد و همين 

هاي  هوشياري اوست که با یک نگاه، نشانه

کند. اما بزرگی را در کهتري نژاده کشف می

پروایی در  ویژگی دیگري که در شخصيت گلنار ممتاز است بی

رود و  وار، به بالين مرد دلخواه خود میابراز عشق است که تهمينه

کند. معموالً زنان در شاهنامه، آنجا ه او اظهار میعشق خود را ب

دانند با ابراز عشق خود به مردي مردانه، کمترین غباري بر که می

ي، پا پيش ا معصومانهنشيند، با گستاخی شان نمیدامان زنانگی

-او به مردي با ویژگی سازند. نهند و عشق خود را برمال می می

-رد، قدر گوهر عشق او را میکند و مهایی ممتاز ابراز عشق می

داند و تا پایان داستان، چنان که دیدیم گلنار نيز از پشتيبانی 

کند و اردشير، براي رسيدن به جایگاهی درخور فروگذار نمی

اوست که با گشودن درِ گنج و از طرفی با اطمينان بخشی به 

کند و جوان، راه را براي رسيدن به پادشاهی او باز میي  هنژاد

هاي شاهی را در او گونه که این زن زیرك، نشانه شير هم آنارد

-یافته با توانایی و شایستگی تمام، بر تمام پادشاهان پيروز می

نهد اما از آنجاکه شاهنامه، ساسانی را بنيان میي  هشود و سلسل

-شاهان و سرگذشت ایشان است از گلنار دیگر نشانی نمیي  هنام

باك با یاري رساندن اردشير در  و بی یابيم و رسالت این زن متهور

 ■رد. پذی رسيدن به پادشاهی پایان می

)بر اساس چاپ مسكو(، به کوشش سعيد  فردوسيی  هشاهنام منبع:

 ش. 0383، 3، چ 861-858حميدیان، تهران، قطره، ص

ی  شخصيت گلنار در شاهنامه، نمونه

 خواه و زیرک.  باک، ترقي زني است بي
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 داستان،شعر  
 «غزال مرادي » ، «روجا چمنکار» سروده ؛ «مردن به زبان مادري» مجموعه شعربررسی عناصر روایی در   

 

مردن به »بررسي عناصر روایي در مجموعه شعر 

  «روجا چمنكار»سروده  «زبان مادری

شاعري که در استان ، 4963روجا چمنکار متولد سال 

اي هنردوست چشم به  خانواده شهرستان برازجان در بوشهر

وي  .جهان پيرامون خود بازگشود

تحصيالت دانشگاهی خود را در 

دانشگاه هنر تهران  رشته سينما در

کارشناسی ارشد  آغاز کرد، در دوره

ادبيات نمایشی  به تحصيل در رشته

در همان دانشگاه پرداخت و سپس 

فرانسه رفت و به تحصيل در به 

ي شرق )ادبيات معاصر ها زبان رشته

 ادامه داد. مقطع دکترا  فارسی( در

جوایز متعددي در حوزه شعر  وا

توان به جایزه  می ها آنکه از  دارد

جایزه شعر زنان  پور و قيصر امين

 خورشيد نام برد.

آثار منتشر شده از روجا 

رفته بودي برایم کمی »چمنکار 

/ نشر ثالث/ 4913« )بياوريجنوب 

با » و / نشر ثالث/ ایران(4914« )هاي نُه ماهه سنگ» و ایران(

مردن به » ،/ نشر ثالث/ ایران(4919« )زنم خودم حرف می

هميشه دري باز » ،/ نشر چشمه/ ایران(4913« )زبان مادري

ناکجا  آخرین دفتر که توسط نشر-« دري بودم به دربه

  .باشند می -به چاپ رسيده است بار )پاریس( براي اولين

مجموعه شعر 

 «مردن به زبان مادري»

هاي  نسبت به مجموعه

چمنکار به تکنيک  دیگر

فرم گرایش بيشتري  و

 ساخت و نشان داده و

اش کمی  بيان شعري

تر است که به  متفاوت

من توانسته  اعتقاد

حس   زیبایی بيان و

هاي  موجود در مجموعه

دليل دید سينمایی  بهقبلی را نيز حفظ نماید 

زبان کتاب همچون  ي روایی بسياري دارد وها آنشاعر آن الم

هشتاد از سادگی   هاي منتشر شده در دهه سایر کتاب

 سازي.  برخوردار است اما سادگی درعين مفهوم

که تمام  کجاي دریا نشتی دارد/

خيس  شوند/ هاي من عاشقانه می رابطه

 (3حه ریزند )صف به دریا می شوند و می

طور که در سطرهاي  همين 

شعر چمنکار زبانی گفته شد  آغازي

اي که متاثر از  . اما سادگیساده دارد

تسلسل یک بستر روایی است و در 

سازد.  خود روایتی پنهان را آشکار می

معلولی ندارند و  تصاویر ماهيت علت و

انگيز  همين موضوع شعر را خيال

افزاید. بافت  کند و بر زیبایی آن می می

تصاویر  دهد. اي به آن می بيانی ویژه

 فته در اشعارش بکر هستند.رکار  به

خونش را  چراغ قرمز را بشکنی/

ها پشت  اشينو نشنوي م سربکشی/

طور ماه را/  همين و زنند/  سرت بوق می

بر  سمان بيرون بکشی/ وسط چهارراه بخوابانی/آاز حلقوم 

 (49اش خاك بپاشی )صفحه  زیبایی

شود سطرها به  همانطور که در نمونه شعر باال دیده می

هاي تصویري  شوند و قابليت شيوه پالن به پالن چيده می

 خوبی در حرکت را به و فضاسازي، اند سطرها قابل مشاهده

  .توان دید شعرهاي دیگر او نيز می

روایت ممکن است مضمون به مردم و اتفاقات جهان 

هاي شخصی  واقعی مربوط باشد که با نام روایتگر تجربه

قبلی خود نيز از عناصري سه اثر  شود. چمنکار در شناخته می

ته کار گرف ات شخصی جنس ملموسی دارد بهيربکه در تج

نوع  هویت جنوب را دارند دریا و است آثار قبلی رنگ و

مردن به زبان مادري هم از چنين عناصري »زندگی، گرچه 

ي دیگري ها آنتهی نيست اما راوي از جنوب ذهن خود به مک

جنوب گاهی  اي اسطورهواقع از فضاي  هم وارد شده است در

 «آورد. شود و به زندگی اجتماعی روي می خارج می

« مردن به زبان مادری»مجموعه شعر 

های دیگر چمنكار به  نسبت به مجموعه

تكنيک و فرم گرایش بيشتری نشان داده و 

تر  اش کمي متفاوت ساخت و بيان شعری

است که به اعتقاد من توانسته زیبایي بيان 

های قبلي را نيز  و حس  موجود در مجموعه

عر آن دليل دید سينمایي شا حفظ نماید به

های روایي بسياری دارد و زبان کتاب  انالم

های منتشر شده در  همچون سایر کتاب

هشتاد از سادگي  برخوردار است اما  دهه

 سازی. سادگي درعين مفهوم
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از  زنان فروشنده/ هاي سياه/  شکالت هاي سياه/ واگن

 اي بلند من چرخيد پاشنه در بر هاي قطار فاصله بگيرید/ درب

 (  26)صفحه 

واقع چمنکار در  افزاید. در هاي معنایی شعر می و برالیه

مسائلی که قراردادهاي  این شعرها به بيان عواطف زنانه و

شکلی استعاري  کند، به را سرکوب می ها آناجتماعی 

راوي متعلق به جهان ساختگی  شعر است جهانی  پردازد. می

گيرد راوي به  سورئال که کنش و واکنش در آن صورت می

در « من»شکل یک  که به گوید زنی هيئت یک زن سخن می

تخيل موجود در  گوید و شود دیالوگ می شعرها وارد می

 افتد/ فاق مییک قاب بسته ات در شعرهاي او شکلی زنانه دارند.

 و مخلفات اتفاق در آشپزخانه/ پياز/ سبزي و با بوي سير و

 از انکار آب و آیی/ از انکار اولين کلمات می بندم/ چشم که می

هاي  و ميوه آتش و درختان بلوط/

 (29سوخته در پيراهنم )صفحه 

ي پشتم دست  کالویه بر

 جدار سخت سياه و بکش/ بر

 کن/ جا ها را جابه سفيدم/ نت

زده  بگذار روي اضالع صدایت جن

 (16شوم )صفحه 

همانطور که در نمونه باال 

 بينيد نمادسازي در آن و می

تواند به  رئالی که میرتصاویر سو

سپس در مسير شعر به  یک پيانو هيئت انسانی بخشيده و

طنز نهفته در  خواهی و ي دیگري برود حس آرمانها آنمک

  :هاي این مجموعه است برخی شعرهاي او نيز از دیگر ویژگی

براي قطعه کوچکی از  اند/ را پرورش داده ها جلبلک

تا  /نگيدن جنگيدناي از جنگيدن ج تازهزندگی/ براي شکل 

 (19کدام پيروزي )صفحه 

هاي مردمی نيز  ها و روایت وافسانه ها داستاناستفاده از 

 وکه چمنکار از آن بهره برده است  تکنيکی دیگري است

شکل دیگري در شعر  ها داستانجالب این است که این 

ئال آثار ررمضمون سواند.  دچار دگردیسی شده اند و یافته

گار بوده و بر زیبایی هایی از این دست  ساز با افسانه چمنکار

همانند مسير یک شبکه قابل شناسایى نه  شعر افزوده است و

 :بخشد توليد بلکه یک توليد را اطمينان مى ریک با

به خودم کنيزي  شوم/ به تو برگردم از نمک ستونی می

شود   نداشتنت پاشيده می که در کنار دوست داشتنت/ مصري/

 (56ام )صفحه   چسبد به زندگی ام/ می روي ویرانی

 تمام باال ها کشک/ تمام دویدن اند/ فرعی ها تمام قصه

 ها تنور داغی است/ این و ها دروغ/ تمام کالغ ها دوغ/ رسيدن

 ام  وار بچگیچسبده به دی

چمنکار با تشخص بخشيدن به زبان شعري خود بين 

زند راوي به کارآکتري  هاي فردي و اجتماعی پيوند می مضمون

شود بویژه اگر مخاطب آثار پيشين چمنکار را  آگاه تبدیل می

تواند مسير حرکت روایی شعرها را به سهولت  خوانده باشد می

  :دنبال کند

را از پشت صدایم  و چشمانت را ببند/ اتاق را تاریک کن/

اند )صفحه  هایش بر دریا چنبره زده که مار دوش جهان بشنو/

11) 

 هر روز/ توانست جزیره امنی باشد/ کليجا دیگر نمی

تر )صفحه  هاي دریایی تنگ جاده شدند/ تر می ها سخت صخره

13) 

توان بافت بيانی  در مجموع می

مردن به زبان »ي  شعرها در مجموعه

 را آکنده از استعارات نمادها و «مادري

هایی خيالی دانست که نظمی  توصيف

نمادین داشته و هم زبانی که 

قوتی  تواند نقطه هاي زنانه آن می ویژگی

براي مجموعه شعر محسوب گردد. 

ها شکلی  بندي اگرچه برخی پایان

 نامتعارف دارد. اما نحوه بيان مفاهيم و

روایت پالن به پالن شعرها طور  تصاویر زیباي شعر او و همين

شعر   شوند تا مجموعه موجب می ها آن نوستالژي موجود در و

 ■بخش باشد.  لذت خواندنی و «مردن به زبان مادري»

 
 منابع:

 مردن به زبان مادری؛ مجموعه شعر روجا چمنكار؛ .0

 0380چاپ دوم   ؛0388 نشرچشمه؛ تهران؛

توان بافت بياني شعرها در  مي در مجموع

را آکنده « مردن به زبان مادری»ی  مجموعه

هایي خيالي  از استعارات نمادها و توصيف

دانست که نظمي نمادین داشته و هم زباني 

قوتي  تواند نقطه های زنانه آن مي که ویژگي

 برای مجموعه شعر محسوب گردد.



   10|9312 بهمن ماه |چوکماهناهم ادبيات داستاني |چهل ودومشماره  

 داستان، نقاشي  

 «امير کاِلگِر»  ؛ «تئودور ژریکو» اثر «کلک مدوسا»تابلوي   

 

 ها برزخي سرگردان ميان آب
وجود دارد با تابلوهاي نقاشی زیادي در جهان 

آميز را بازخوانی  هایی که در متن خود داستانی فاجعه صحنه

هاي غير  و کنش ها انساندهنده از  یی تکانها داستانکنند.  می

یا « کشتی بردگان»قابل باور و هولناکشان. تابلوهایی همچون 

ترین وقایع  اما یکی از خوفناك«  مداخله زنان اهل سابين»

توان  بس شگفت و غریبی هم دارد می انسانی را که داستانی

یافت. اثري که  «تئودور ژریکو»اثر « کلک مدوسا»در تابلوي 

ها و خلق فضا بازتابی هماهنگ از خود  از لحاظ بکارگيري رنگ

واقعه از لحاظ صفت و خصوصيت است و آن هم صفاتی تيره و 

 منفی.

اي سراسر تهدید  این اثر داستان آخرین بازماندگان واقعه

اش بسط  به گذشته مخاطره است. داستانی که به عقب؛ و

م؛ 4146بلعد. سال  یابد و افراد بيشتري را در خود فرو می می

ناو جنگی مدوسا که متعلق به نيروي دریایی فرانسه به 

پنج نفر ملوان و  با سيصد و نود و ناخدایی هوگ شوماریز بوده،

 شود. ق میسرباز در نزدیکی سواحل کشور موریتانی فعلی غر

هنگام رسيدن به ساحل،کشتی براي پهلو گرفتن زیادي 

شدت  اي شنی به شود و با برخورد با تپه به ساحل نزدیک می

آب کشتی  افتند. بيند. ملوانان و سربازان به تکاپو می آسيب می

دسته به  اندازند و دسته هاي نجات را به آب می بلعد. قایق را می

شوند. جمع خروشان و  ها می قایقسرعت و با سراسيمگی سوار 

ها فضا را  ترسيده است. صداي فریاد و همهمه سوار بر موج

ي جمعيت کفاف  هاي نجات براي همه شکافد. اما قایق می

ها و  دهد. افراد باقيمانده روز بعد با بخشی از دکل نمی

هاي کشتی مدوسا شروع به ساختن کلکی بزرگ  چوب

دهد.  نفر را در خود جاي میکنند که صد و پنجاه و دو  می

کلک را با طناب به  اند هاي نجات بوده که در قایق افرادي

شود  کشند. سفر آغاز می دنبال خود می بندند و به ها می قایق

گذرد که در شبی تاریک و مرموز طناب اتصال  اما چيزي نمی

نفر از افراد به خواب  بدون آنکه حتی یک شود کلک قطع می

ي این موضوع شوند! بين  اي نجات متوجهه ي قایق رفته

افتد و شب خود را بر کلک مدوسا هر  ها و کلک فاصله می قایق

گستراند. کلک در اقيانوس پهناور  تر می رحمانه چه بی

شود؛ یکه و تنها اما با صد و پنجاه و دو سرنشينِ  سرگردان می

بينند. از  آشفته و مضطرب که حاال مرگ را به خود نزدیک می

شود و انسان در  جا است که برزخ واقعی شروع می مينه

ي نمایش بار دیگر سرشت طبيعی خود را به آزمون  صحنه

ي آب شيرین کمی  گذارد. افراد حاضر در کلک ذخيره می

آورد و انسان براي بقاي خود آن  داشتند. تشنگی هجوم می

در  ها از غالف به گذارد. پنجه روي سکه را به نمایش می

د و اولين کشتگان خوي درندگی انسان را با خون خود آین می

در ابتدا   رسانند. کشتار براي بقا و تصاحب آب. به کام می

دليل فقدان غذا  اندازند. پس از چند روز به اجساد را به آب می

آورد و افراد  این گرسنگی است که با تمام قوا هجوم می بار  این

نگرند  جنون و توطئه به هم میهایی پر از  با چشم بار  اینکلک 

چين نه براي  کنند. دست چين می تر را دست و افراد ضعيف

بيشتر بلکه کشتن با هدف کاستن از نفرات و تصاحب سهم 

براي بقا دست به  بار  اینکشتن براي خوردن! اشرف مخلوقات 

زند. به خوردن همنوع تا بار دیگر ثابت کنند که  آدمخواري می

ارترین موجود زمين است. این روند همينطور خو انسان همنوع

یابد تا اینکه سرانجام کشتی جستجوگر آرگوس  ادامه می

را  ها آنیابدشان. جالب آنجاست که وقتی کشتی آرگوس  می

نفر باقی  کند از صد و پنجاه و دو نفر اوليه تنها پانزده پيدا می

 يرند.م نفرشان هم بعدا بر اثر بيماري می مانده بودند! و پنج

انگيز خود  مانند داستان وحشتناك و خوف که باقی می ییها آن

کنند. داستان تمام صفات انسانی در  براي بقا را تعریف می

برابر قهر طبيعت و قدرت مرگ! و تئودور ژریکو از روي 

کشد و این  تصویر می  هاي آنان تابلوي کلک مدوسا را به گفته

بازتاب آن داستان در ذهن تواند باشد جز  تصویر چيزي نمی

یک انسان، که چطور اینگونه سنگين و تاریک در فضایی 

دهد، با باري از عواطف و  متالطم و برزخی خود را نشان می

 ■ هيجانات غيرقابل توصيف.
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 س، داستانكع  
 «مرضيه اسدي»  

عکسی وحشتناك از مردي دیدم که خوب 

که داشت از فاصله بسيار  شناختمش: ژنرال لوان، درحالی می

 کرد. کنگ دست بسته شليک می نزدیکی به یک ویت

عکس از این منظره بود که مراحل مختلف عمل لون   سه

کنگ جوانی را با شلوار  در اولين عکس، ویتداد،  را نشان می

دیدیم که بوسيله یک نفر که داشت  کوتاه و بلوز چهارخانه می

شد. در  گفت به جلو هل داده می دانم چه می در گوشش نمی

دیدیم که رولورش را درآورده و به  عکس دوم ژنرال لون را می

کنگ نشانه رفته و نکته اصلی در  طرف شقيقه راست ویت

ن عکس دوم بود چون درست در زمانی گرفته شده بود همي

کنگ فرو رفته و ویت کنگ چشمانش  که گلوله در شقيقه ویت

هایش را محکم به هم  را بسته بود و با حالتی از درد، لب

که  دیدیم درحالی و در سومين عکس، لون را می فشرده بود.

به ما پشت کرده   گذاشت و تيرش را جلوش می داشت هفت

کنگ در خون خود غلتيده بود،  بود. روي آسفالت خيابان ویت

اش در اثر آخرین تشنجات به هوا  که پاي برهنه  حالی در

 پریده بود.    

... 

دانيد که راجع به کدام موضوع دارم حرف  ژنرال لون می -

 زنم؟ می

 دانم.  دانم، می می -

اي ندارد، ولی چرا  العاده متاسفانه دیگر آن ماجرا اهميت فوق -

 آن کار را کردید ژنرال؟

 هاي بسياري را هم کشته بود. او یک خرابکار بود... آدم -

 هاي بسته. او یک زندانی بود ژنرال و با دست -

 هاي بسته، نه. نه، نه با دست -

 هایش بسته بودند. چرا، چرا ژنرال، دست -

راحت هق نا ژنرال سرش را به طرف دیوار کرد و هق

 کننده و ضعيفی از گلویش خارج شد.

شناختيد؟ آیا از افراد گروه خودتان  ژنرال آیا آن مرد را می -

 بود؟

 نه، نه. -

 شما عصبانی بودید؟ مست بودید؟ -

 نه، نه. -

موقع مست بودید، باز  حقيقت را بگویيد ژنرال، اگر در آن -

 تر خواهد بود. قبول کارتان قابل

 خيس شد. هایش بازویم با اشک

کنگ هم یک سرباز بود. یک  ژنرال آن ویت -

حال یک سرباز. او هم  هر  سرباز با پيراهن چهارخانه ولی به

 کرد. هاي این جنگ کار می مثل شما در یکی از اردوگاه

توانم مردي را که  او اونيفورم به تن نداشت و من نمی -

باشم. کند قبول داشته  اونيفورم به تن ندارد و شليک می

کنی و  تر است، شليک می طوري خيلی راحت دانيد آن می

شوي. من یک فرد ویتنام شمالی را قبول دارم  شناخته نمی

چون مثل من لباس سربازي به تن دارد و او هم به اندازه من 

کنگ در لباس  اندازد، ولی یک ویت خطر می جانش را به

ده بود. شخصی... خيلی عصبانی شده بودم. عصبانيت کورم کر

کنگ هستی، با این پيراهن  تو، تویی که ویت»به خودم گفتم: 

و بعد به او « توانی هرجا که بخواهی پنهان شوي...  تنت می

 شليک کردم.

... 

این کار انجام شده و حتی حاال هم که خشمم به غم 

کنم، حتی حاال  تبدیل شده و با نظر دیگري حقایق را نگاه می

کشم و پشيمان نيستم.  خجالت نمیهم... از کار آن روزم 

ام چنين حسی داشته باشم  اوقاتی پيش آمده که حتی خواسته

کنيد من آدم بدي  ام. شما فکر می ولی هرگز موفق نشده

 هستم، مگر نه؟

 دانم. دانم ژنرال، واقعا نمی نمی -

ها  ها هم بد هستند، امریکایی کنگ ... اگر من بد هستم، ویت -

اند و  که قبل از ما آمده همچنين تمام کسانیهم بد هستند و 

. چون جنگ بد است، نه بشر. در جنگ، آیند بعد از ما می

. شاید در آن شود ترین مرد هم بد مي حتي بهترین و آرام

که کشته شد از من   روز من مرد بدي شده بودم ولی آیا مردي

 کنم جواب بدهيد آیا او از من بهتر بود؟ بهتر بود؟ خواهش می

اثر اوریانا  -جنگ و دیگر هيچ هایی از کتاب زندگی، )بخش

 فاالچی(  

عنوان یکی از ماندگارترین تصاویر از جنگ   این عکس به

گرفته شده است. او  4361در سال  4ویتنام توسط ادي آدامز

( 2331سپتامبر  43درگذشت:  - 4399ژوئن  42 زاده:)

تایم و مجله يتدپرس، مجله سوشآخبرنگار و عکاس خبرگزاري 

عنوان  هکه ب 4361این عکس را در سال . ادي آدامز پارید بود

داد، گرفت و  جنگ را پوشش می ،خبرنگار آسوشيتدپرس

هاي  بازتابآسوشيتدپرس انتشار آن توسط خبرگزاري 

 ؛داستان از این قرار است .اي در سطح جهانی داشت گسترده
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ها  آمریکایی هاي پایگاهکنگ  ویت کهحمله عيد تت  در جریان

را در جنوب ویتنام مورد تعرض قرار دادند، چند مامور پليس 

ها دستگير و  کنگ سایگون مردي را به اتهام همکاري با ویت

جا )بدون  آوردند. وي نيز همان نگوك لوآندست بسته نزد 

سمت سر او نشانه  بررسی بيشتر یا راي دادگاه( اسلحه را به

آدامز که در صحنه  را کشت.اي وي  رفته و با شليک گلوله

غوغا و . حضور داشت مخفيانه از این رویداد عکس گرفت

اي که این عکس ایجاد کرد، فصلی کامل را در جهان  همهمه

عکاسی خبري باز نمود: تصویري که ارزش هزار کلمه را دارد. 

قدري  کنگ به پناهی در چهره ویت درد، ترس، وحشت و بی

 ان و فرهنگ و نژادي که باشيم، آنتاثيرگذار است که از هر زب

 این عکس به»را احساس می کنيم. به همين دليل است که  

 «.سرعت تبدیل به نماد ضدجنگ شد 

دانيم تعداد زیادي افراد غيرمسلح و  اگرچه همه ما می

کشته شده  ها خيابانغيرنظامی در سراسر دنيا بدین شکل در 

کشيدن ماشه به روي شوند اما آدامز، با عکس خود، مقام  و می

اعطا کرد و براي  نگوك لوآن فردي مظنون به قتل را به

عنوان نماد وحشيگري در جنگ در یادها  هميشه او را به

روست که آدامز براي تغييراتی که در  تثبيت نمود! از همين

 گوید:  زندگی ژنرال ایجاد کرده ابراز تاسف می نماید، او می

در سایگون گرفتم، صحبت عکسی که   ندرت درباره من به

توان  نفر کشته نشد و می کی کنم زیرا در آن عکس تنها می

 گفت خود ژنرال لوان هم به قتل رسيد. شخص مظنون با

 . ي ژنرال به قتل رسيد و من با دوربينم ژنرال را کشتم گلوله

کشم، من براي زندگی  دوش می اکنون بار سنگينی را به

غوغایی که متعاقب آن در  ژنرال پس از گرفتن آن عکس و

وقتی جنگ تمام . دانم ول میئپا شد خودم را مس آمریکا به

ي  شد، ژنرال لوان در شهر اسپرینگ فيلد ویرجينيا یک مغازه

این مغازه را تعطيل کرد،  بعدماه باز کرد، اما چند پيتزا فروشی

سبب تنفري که ناشی  چرا که او شناخته شده بود و مردم به

من  .کردند اش مراجعه نمی عروف بود به مغازهاز آن عکس م

اش مالقات کردم. وقتی  سال قبل، لوان را در مغازه حدود یک

 ها نوشته بودند: به دستشویی رفتم دیدم بر دیوار
1.Eddie Adams 2.General Nguyen Ngoc Loan 

و من  «دانيم تو کی هستی، یک پست ناپاك. ما می»

که آن عکس را گرفتم   بودم. وقتی ول این اهانتئمس

که اهل  . براي کسانیدانستم عواقب آن چه خواهد شد نمی

خصوص در حوزه جنگ هستند، این عکس  عکس و عکاسی به

 هم هنوز»گوید:  آدامز یادآور جمله معروف اوست که می

در جهان هستند. مردم  سالحترین  ها قدرتمند عكس

گویند، حتي  ها دروغ مي اما عكس ،کنند را باور مي ها آن

فقط نيمي از  ها آن. کاری نشده باشند اگر دست

 ؛گویند این است که نمی ها عکس هک  چيزي «...اند حقيقت

روز حساس جاي ژنرال بودید  شما در آن زمان، مکان و آن اگر

را که احتماال دو یا سه آمریکایی را کشته بود پيش  آن فردو 

 کردید؟ میآوردند، چه  شما می
اش بخاطر  ن و خانوادهابعدها از ژنرال نگوك لوآدامز 

وي  عکس عذرخواهی کرد. اینضربه به حيثيت آنان با انتشار 

با همه این  .همچنين پس از مرگ ژنرال وي را قهرمان خواند

توان منکر شد که ادي آدامز، بخشی از شهرت  تفاسير نمی

 و رفتار غيرانسانی اوست! ناژنرال نگوك لوخود را مدیون 

به بررسی زمينه  «61سایگون »نام  مستند جدیدي به

هاي خيابانی و داستانی که اسير این عکس شده است،  اعدام

در ملبورن  2349مه  23پردازد. این مستند روز دوشنبه  می

در بخش هنرهاي حقوق بشر و جشنواره فيلم ملبورن به 

 نمایش گذاشته شد. 

 سخن آخر:

کنيد جنگ بشر  جنگ... شما چه عقيده اي دارید، فکر می و -

 کند یا بدتر؟ را بهتر می

دهد، یعنی  طور که هست نشان می جنگ بشر را همان -

 .حيوان

شوند  ها مثل ما تلخ می کند. بعضی را بهتر می ها آننه. جنگ  -

را  ها آندهند که البته  ها هم ایمانشان را از دست می و بعضی

العملی است  ، عکسها آنکنم. چون این کار  محکوم نمی

که شاهد کارهاي  غریزي براي محکوم کردن خدا، هنگامی

 -جنگ و دیگر هيچ ننگين هستيم. )بخشی از کتاب زندگی،

 ■اثر اوریانا فاالچی(  

 :منابع
، اوریانا فاالچی، «زندگی، جنگ و دیگر هيچ»نسخه اینترنتی کتاب  -

 ترجمه ليلی گلستان

 پدیایکی و -
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 هاي كودکهاي بهترين كتابنگاهي به ويژگي  
 «مریم رضایی»  

 
کودك معتقدم ادبيات نویسنده  عنوان یک مخاطب و به

ادبيات ترین گونه  عنوان بنيادي بهادبيات که باید به این 

رفتار  حتی نوشتار و گفتار، ر،ه مبناي تفککچرا  نگریست،

همين  گيرد و در کودك در دوران ابتدایی زندگی او شکل می

عوامل ترین  تواند یکی از اصلی راستا آثار ادبی کودك می

شمار رود؛ با لحاظ چنين  او به شخصيتیابعاد  تأثيرگذار بر

هستيد که با انتخاب نوع « شما»این الزم است بدانيد مطلبی،

ی کودك مناسب هایی که براي گروه سنخرید کتاب یاادبيات 

ها گونه او را به دنياي کتابگيرید چ تصميم می دانيد، می

این اساس،  سو بخشيد، بر اش را سمت و فی کنيد و سليقهمعر

و نویسندگان آثار کودك دنيا، اي از کارشناسان هعد طبق نظر

ه به نکات زیر در انتخاب کتاب براي کودکان ضروري توج

 است:

هاي ها و نمایشگاهها، فروشگاهبه کتابخانه را ها آن -4

هاي ببرید و فرصت دهيد تا خودشان با کتاب جذابکتابِ 

 آشنا شوند.جدید روبرو و

-گی عاشقِ خواندنشان بودههایی را که در بچکتاب  -2

هرگز انتخابتان را به او  امااید، به کودك پيشنهاد کنيد، 

چراکه کودك ممکن است به همين دليل،  نکنيد، تحميل

اید، از پذیرش آن یعنی این که شما کتاب را انتخاب کرده

 خودداري کند.

هر از گاهی  ه ممکن استهاي خوبی کاز خرید کتاب -9

لغات سخت و بيرون از دایره واژگانیِ کودك داشته باشند 

چراکه هميشه کلماتی هستند که کودك، معنی  نهراسيد،

سادگی درنيابد و از شما سؤال کند، خوبی چنين  را به ها آن

کنند،  اي آشنا میهایی این است که او را با کلمات تازه کتاب

 مواجه شود. ها آنت دیگري با عيکه ممکن است در هر موق

هاي کودك، داراي  فراموش نکنيد، بهترین کتاب -1

 هاي زیر هستند:ویژگی

اي که کودك را  گونه * تصاویر جالب و چشمگير دارند، به

 کنند. مجذوب خود می

*با نگاه مثبت و اميدوارانه، احساس خوبی را به کودك 

 کنند. تزریق می

موزون دارند، به این معنی که * محتواي شاعرانه و 

فرودها و رنگ و  و نویسنده با پرداخت خالقانه، از طریق فراز

 هاي کتاب، اثري زیبا وتبه فضا و شخصي بو دادن مناسب

 کشد. می تصویر  عميق را به

کند انسان،  دارند، فرقی نمی جذابهاي بسيار ت*شخصي

 داشتنی و ها باید آنقدر دوستتشخصي اما ، شی یا...حيوان

 ها آنجالب باشند که کودك بتواند دنياهاي متفاوتی را با 

يت بشان تصور کند، اهمراحتی خود را در قال تجربه کرده، به

هدف  شاید همه) این مطلب تا جایيست که برخی معتقدند

و تأثيرگذار خالصه  شخصيت جذابیک کتاب در داشتن 

 .(«چيز همه»براي کتاب یعنی « شخصيت جذاب» امانشود، 

هميشه در اعماق خود، چيزي براي گفتن و یاد دادن  *

طرزي نامحسوس و گيرا به او  که به به کودك دارند، چيزي

هایی است که از طریق آموزند؛ بهترین نمونه آن کتاب می

آميزي، پر کردن جاهاي خالی و تصاویر جالب به کودك  رنگ

اي شک  لحظه حتیآنکه او  آموزند، بی شما، شمردن یا الفبا می

 کند در حال یادگيري مطلبی است.

عنوان یک مخاطب  * عالوه بر کودك، براي شما هم به

دارند، پس اگر کتابی هم براي شما و هم  جذابيتبزرگسال 

 احتماالَ گزینه خيلی خوبی نيست. نباشد، جذاب کودکتان

خاطر بسپارید در جستجوي بهترین  در پایان همواره به 

در کنار کودکتان  ها آنيد و از خواندن چندین باره ها باشکتاب

 ■ ت ببرید.لذ
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 «رضا كلهر محمد»مصاحبه با     
 «فواد اميري»   

 

 ! دست نيافتي نابِحقيقتِ 

که وارد جزئيات  خواستم قبل از این اگر اجازه بدهيد مي

آخرین اثر « بعد از دشت اول صبح» شویم و بحث را راجع به

ی شما، آغاز کنيم، یک سوال ازتان بپرسم راجع  منتشر شده

 «نقدحال»ی  تان که اخيراً در هفته نامه به آخرین مصاحبه

چاپ شد. در جایي از این مصاحبه شما گفته بودید که 

آیا اعتقاد دارید  «اند و...  ی علوم تخصصي شده امروزه همه»

نظرم و  که ادبيات داستاني هم صرفاً یک علم است؟ چون به

تواند  وجه نمي امروزه علم به هيچ»به قول مستقيمِ یوسا 

 سبب بخش داشته باشد و این دقيقاً به نقشي وحدت

اش است که به  نهایتِ دانش و سرعت تحول گستردگي بي

که ادبيات و  حاليدر« انجامد. تخصصي شدن و ابهامات مي

های  ی پيچ و خم باالخص ادبيات داستاني همچنان با همه

 ها به هم دارد و  که پيدا کرده سعي در نزدیكي آدم  ای روایي

 

به اشتراک گذاشتن تجربيات بشر همواره یكي از 

اش بوده. این چيزهایي که من از ادبيات  های اصلي غهدغد

مقداری با تعاریفِ عامي که از علم داریم، منافات  سراغ دارم

 اش هست که توضيح بفرمایيد؟ دارد. امكان

 

ي علوم تخصصی  امروز همه: »البته در ادامه، گفته بودم

اند از آن جمله علوم انسانی  و ادبيات داستانی! حتی اگر  شده

تر مسئله را بررسی کنيد مخاطب تخصصی ادبيات هم  دقيق

اند، کسی دیگر انتظار ندارد فالن مهندس  اندك شده

را  آن plotساختمان، ساختمان یک داستان ساده و پالت 

رئاليسمِ  رئاليسم و خاصهبفهمد! جریان سيالِ عينيت در 

فهم بود اما جریان سيالِ ذهنيت، نياز به  سوسياليستی قابل

و منظورم هم « و... حوصله اهل فن است، که در تخصصی دارد

این بود که مخاطب تخصصی ادبيات و خاصه داستان هم 

را ندارد و اگر « ها آدم»اند پس ادبيات قصد نزدیکی  اندك شده

ها و  نویس داستان»کنيم؛ قصد نزدیکی  هم از این زاویه بحث

را دارد، وانفسا و وضعيت حادي است « مخاطبان اندك داستان

ي ها داستاننویسان این سرزمين حتی  این یعنی اینکه داستان

هاي منتشر  خوانند به تيراژ حقيرانه کتاب را نمی همدیگر

گویند در ایران  مان دقت کنيد. ارقام و اعداد دروغ نمی شده

فهميه »و « مودب پور»ي ها داستان انتشار چند هزاري شبه

هوشنگ »از ادبيات جدي و تخصصی همچون « رحيمی

بهرام »از « اعتمادي-علی( ر.)رجب»ا ه و قبلن« گلشيري

هاي روایی  واقع پيچ خم بيشتر بوده و هست. در «صادقی

مخاطب باید  ها... یعنی گم کردن مخاطب در همين پيچ خم

وز کند و این مستلزم آموزش است و مقوله مهم ر خود را به

 آموزش هم بایستی از مدارس شروع شود.

 

ست، زیرا که معطوف به  حقيقتِ ناب، دست نيافتي»

ای  که شما اشاره این جمله بدون این «دیدگاهي واحد نيست.

هایتان  گانه مستقيم به آن داشته باشيد مرا را یاد سه

نویسي بر این  اندازد. آیا تأکيد مدام شما در داستان مي

که غير از  د، یا اینچندصدایيِ روایت، اشاره به این گزاره دار

در فراتر از این؟ بگذارید مثالي بزنم. برای نمونه  این و یا حتي

وقت به حقيقتِ وجودی و  ما هيچ «خواب شيرین»ی  گانه سه

کنيم و فقط مجبوریم در انتها  کاملِ فرهاد دست پيدا نمي

  محمد رضا کلهر

 کرمانشاه( 4913متولد )

/ کرمانشاهی و  ایرانینویسنده و شاعر معاصر 

فرهنگ  » فصلنامهي  مجله سردبير کتاب/

هفته نامه »و سردبير بخش ادبی « کردستان

ردبير کتاب و س«ورزان » و فصلنامه« آبيدر

است. وي  «خورشيدي... 32نگاو سال  هه»

 فارغ التحصيل زبان و ادبيات انگليسی است.

از او در حوزه داستان کوتاه و شعر، هشت 

 کتاب منتشر شده است.

مجموعه داستان  بهانه انتشاراین مصاحبه به 

که از « بعد از دشت اول صبح»وي با نام 

 تهصورت گرف 34سوي نشر داستان در سال 

 .است

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%28%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87%29
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های  پناه بياوریم به نشانه

های  موجزِ داستان و گفته

ها که در مورد  دیگر شخصيت

 يگویند. حت فرهاد سخن مي

که در اپيزد سوم ما  با این

شخص  یک راویِ ناظر سوم

چيز را به ظاهر  داریم که همه

بيند، باز در انتها  خداگونه مي

 . «فرهاد»عاجزیم از تعریفي سر راست راجع به کاراکتر 

 

ست، زیرا  حقيقتِ ناب دست نيافتی» ي ظریفی چه گزاره

واقع حقيقت همين  به «که معطوف به دیدگاهی واحد نيست.

با آخرین »–اش  مهگينادزن خود اي از بونوئل در است! یاد گزاره

دهم که  کس می افتادم: من جانم را در راه آن  -«هایم نفس

جنگم اگر بگوید  دنبال حقيقت برود و تا پاي جان با او می

گانه یا داستان سه  حقيقت را یافته است. اساس این سه

اپيزدیک که اشاره کردید همين است حقيقت کاراکتر فرهاد 

ي داستان، در  فيلسوف؟ خوانندهفيلسوف چيست؟ دیوانه یا 

داستان با پایان باز برداشت خودش را 

خواهد کرد. در ضمن او راوي سوم 

هاي و  شخص ناظر محدود است و داده

اطالعاتش بسيار مستتر و مقتصدانه 

 است.

 

گویي هرکسي که سرش توی فلسفه و ادبيات است یا 

زند به  ميکه باالجبار خودش را  شود یا این دیوانه مي اًواقع

و  «خواب شيرین»دیوانگي و مشنگي؟ جریان چيست؟ توی 

شما ظاهراً فقر عميق فرهنگي مردم را یكي از  «مجنون»

گانه  ی این دو سهها آندانيد. قهرم دالیل اصلي این اتفاق مي

طوری  شان. چرا این اند با پيرامونِ کيلومترها فاصله پيدا کرده

اش را  ست که هستي يشود؟ فقط تقصير از جانب آن کس مي

ها آدم عاميِ  معطوف به اندیشه نكرده و شده شبيه ميليون

 دیگر؟

ها خودشان جام شوکران را  آتنی .این اصالً تازگی ندارد

زعم من فرهاد فيلسوف، سقراط  به فيلسوف بزرگ دادند به

اي  ي زیست و قلعه«اپيکور»شود هم که  ي ماست. نمی زمانه

را دعوت کرد و شادمانه به ریش ساخت، دوستان فرهيخته 

)با خنده(  زندگی خندید در این صحنه داستانی مقدور نيست.

 دیوانگی هم عالمی دار... دال دیوانه شو

 

یک قربانيِ تمام عيار  «ها ضميمه»ی  گانه بوکسورِ سه

پياله شدنش با  است. از خداحافظي کردنش از بوکس تا هم

دهد.  قرباني شدن مياش بوی  پولدارترینِ آدمِ شهر، همه

سوالم این است که اصالً چه شد که رفتيد سراغ یک 

 بوکسور؟

 

ها  هایی که از کردها و خاصه کرمانشاهی پرتره و کليشه

در اذهان و گفتار هست همين است؛ پهلوان، قهرمان... 

ها و  ي لطيفه مایه ها که دست کردهاي دلير! من از این کليشه

الفساد است قهرمان ما  فقر که امشوند نفرت دارم،  ها می جک

کشاند  را از عرش به فرش به حضيض و نهایتاً به مرگ می

اش از  کشند چون از زورمندي هاي داستان او را می دیگر آدم

هراسند به باور من بوکسر مرگ  اش از همان کليشه می دليري

تراژیکی دارد، و البته شاید مهمترین نيت ستيز با همين 

هاي از این دست بود.  نوع زندگی با سرانجامکليشه با این 

اش بوي قربانی شدن  اش، همه راهی که او گام بر می دارد همه

 دهد! می

 

ما  «در نارنجستان» ی گانه در سه

خواهي  اندیشي و گاهي هم مرگ با مرگ

صراحت به دکترش  که به طرفيم. آدمي

کنه  مرگ که اشتباه نمي»گوید:  مي

رو حس دکتر. من حضور قاطعش 

کنم... خيلي دوست دارم زندگي، این  مي

نظرم  این آدم به« چنين تمام شود. ی مدام اندوه... زنجيره

پيامكي هم که  شناسد، حتي امل آندره مالرو را ميطور ک به

ای از آندره مالرو است و البد این جمله را هم  جمله فرستد مي

ا مرگ است که زندگي ر» گوید: مالرو که مي خوانده از

راستي  طور نيست؟... این« آورد. مي صورت سرنوشت در به

و شعرهاتان برجسته  ها داستانچرا مرگ هميشه توی 

 اند...؟ ی مرگ است؟... خيلي از کاراکترهاتان شيفته

 

دليل ساده چون مرگ هميشه هست هميشه   خاطر یک به

برجسته است. دکتر حاتم نماینده آن تفکري است که 

شدنی است، این پرسوناژ  چه زیاد زندگی تمامگوید چه کم  می

راحتی کنار  چرایی مرگ را فهميده که با چگونه مردنش به

 آید. من کاراکترهاي شيفته مرگ را دوست دارم. می

 

ی  چرا همه -. این نازنين مرد ادبيات ما«بهرام صادقي »

قدر باهاش ضد و نقيض برخورد شده؟ چرا  ها این این سال

ها خودشان جام شوکران را به  آتني

زعم من فرهاد  فيلسوف بزرگ دادند به

 ی ماست. فيلسوف، سقراط زمانه
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از آوردنِ  يها حت خيلي

ورزند و  اسمش هم امتناع مي

زنند ازش و خيلي  گریز مي

گویند بهتر است  راحت مي

راجع به چيز دیگری صحبت 

کنيم. از این طرف مثالً یكي 

 وتمثل آقای دکتر احمد اخ

)که اميدوارم هرجا هست به 

آید و  سالمت باشد( مي

ی  که مواجهه «ی صادقي پرتره» نویسد به اسم داستاني مي

شما که  يست با جهانِ متنِ بهرام صادقي و یا حت نظيری کم

ارجاعاتِ مستقيمي دارید به  «در نارنجستان» گانه در سه

جا پيش  ملكوت، اثر سترگ صادقي و دو نویسنده تا آن

تان بدون خوانشِ آثار صادقي ها داستانروید که فهم  مي

تقریباً ناممكن است و در بهترین حالت بي خوانش صادقي، 

اش هست اول کمي  خواستم اگر امكان مي ست ابتر... فهمي

زها حرف بزنيد و بعد هم اگر راجع به این فضا و حذف و گری

در  «تأثير و جایگاه بينامتنيت»وقت شد کمي راجع به 

 ادبيات داستاني صحبت بفرمایيد. 

 

نویسی ایران است در  صادقی نماینده ذکاوت در داستان

خواهم  آثارم می نگارد بود. من گاهی درازمانه خودش خيلی آو

ه باشم موقع دارم داشت نوعی پاسخی به آثاري که دوست می به

زیاد مدنظرم نبود « بينامتنيت»نوشتن باور بفرمایيد 

خواستم براساس وضعيتی که سرآغازش جهان داستانی  می

دنبال سرانجامی بگردم آن داستان شاید اداي  صادقی بوده به

دینی باشد به آن نویسنده که سرانجام هم داستان ننوشت 

ه پيش آمده بود کرد! مگر چ داستان را براي دیگران تعریف می

 رسيد. که به این نقطه باید می

 

تان که اتفاقاً خيلي هم با هم ها داستانهای  ی آدم همه

جا، درون خودتان نفوذ  شان با هم، یک اند، انگار همه متفاوت

آیيد با  اند و بخشي از خودتان هستند. چگونه کنار مي کرده

 ها؟ این طيف وسيع آدم

 

دارم  را دوست می ها آن، من ها آنبا زندگی کردن با 

کنم  گاه جدل هم می خندم و گه زنم می باهاشان حرف می

گویند: دیوانه  براي همين است که اطرافيانم ته دلشان می

را  بار مادرم این است دیوانه شده... یا دیوانه خواهد شد. اولين

ها در این مواقع لبخند  ادا کرد البته با لبخندي  اکنون بعضی

 زنند! هم نمی

 

گيرند این است  ها مي ایي که به مدرنيست گاهي خُرده

دهند و به ظاهر  شان مي هایي که به روایت خم و که با تمام پيچ

ی آشفتگي دارند،  دهند و داعيه نظم جلوه مي چيز را بي همه

شود سيری  مي ست و حتي در نهایت اثرشان فهميدني

بودریار هم )البته اش قائل بود. ژان  منظم برای منطقي و

طور مستقيم صرفاً اشاره به ادبيات  زند به مي حرفي که او

حقيقت مدرنيته این » گوید داستاني ندارد.( در جایي مي

ای نيست، بلكه  است که هرگز دگرگوني یا انقالبي ریشه

 « همواره در بازیِ فرهنگيِ ظریفي با سنت درگير است.

ی  وعه هم با همهی شما در این مجمها داستانبعضي از 

شان از این قاعده مستثنا نيست و در نهایت  ظرافت و مانایي

توان از آن تعریفي سرراست و منطقي داشت. منظورم این  مي

ی این مجموعه راه تأویل را بر ها داستانی  است که مثل بقيه

ی مجزا در  گانه یک سه»گذارد. بحثم سرِ  منِ مخاطب باز نمي

 است بيشتر. «گوید بنویسم مي این داستان»و  «تاکسي

 

دارم به جاي اینکه « گوید بنویسم این داستان می»در 

گویم و  کنم! فقط پالتش را می داستان بنویسم تعریفش می

شود البته در  شود و توماً کتاب هم تمام می داستان تمام می

این کوتاهی هم مرادم این بود یعنی بر اساس وضعيت داستان 

که بگویم: زندگی به همين کوتاهی است ام این بود  سعی

ي مجزا در  گانه یک سه»داستان  همين کوتاهی داستان. در

گانه نيست و مجزایند عنوان  که از منظري اصالً سه« تاکسی

پارادکسيکال و تمی فرّار دارد همين مرادم بود آنجا هم مرگ 

هاي غير  حضور قاطعی دارد. در یک مکان مشترك حس

س مرگ حس زندگی... تالش براي زندگی مشترك زیباست ح

ي هم و غمش چاچوله بازي  در اپيزودي با دانشجویی که همه

وتيغ زنی است حس عشق در بخش دیگر که براي پرسوناژ 

دست نيافتنی است و قطعيت مرگ در اپيزد سوم بی چون و 

داستانِ « plotپالت » چراست! این سه مورد در رگ و پیِ 

 همين!  تنيده شده...« در تاکسیي مجزا  گانه یک سه»

 

در واقع از « بنویسم»گوید  بعد از این چه داستاني مي

 شما چه خواهيم خواند؟

شود تا منتشر شود  ام ببينم همتی می به ناشران سپرده

 ■ با این وضعيت نشر مصيبتی است.
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 ي دم مرگها هذيان  
 «بهروز انوار»  

ميرم اما تو زنده خواهي ماند.  بوواری پتياره؛ من مي

 )از آخرین هذیان های فلوبر در لحظه احتضار(

 

کند یا اینکه آدم از  پردازي آدم را تنها می اینکه خيال

آورد سوالی است مثل تقدم  خيالپردازي رو میروي تنهایی به 

مرغ البته نه به همان دقت و مرزبندي، اما  آفرینش مرغ یا تخم

حاصلش یکی است. خيالپردازي مثل مرغی است که در 

و فرد خيالپرداز  شود جمعی مثل عروسی یا عزا سر بریده می

مرغ آن تنهایی اجباري یا  رهاند و تخم را از تنهایی می

اي است که شکسته  خودخواسته

شود در یک خلوت مجردي. وقتی  می

دیگر در دنياي واقعی جذابيتی وجود 

ندارد و تکرار و تکرار روزهاي شبيه 

هم شده یا بهتر اگر بگویيم 

سازي شده از روي یک روز  شبيه

کند  دردسر، آدم را مجاب می آفتابی بی

باید تنها بنشيند و دنيایی را خلق کند 

وقت یکی  هایش شبيه هم نيستند. آن هایش و لحظهکه روز

ش سرآشپز و یکی هم ماهی آفریند و یکی مو دراکوال می

کس در زندگی خياالتی دارد. تيم برتون اما هر بزرگ. هر

جاي تسليم شدن در برابر  کسی نيست. او کسی است که به

دارد. دنياي عکاسی و  ها آنخياالتش سعی در جان دادن به 

تيم برتون بيش از نمایش دنياي اطراف چيزي  تصویرسازي

برگرفته از دنياي اطراف است. چيزي شبيه به کاریکاتور 

واقعيت و همانگونه که در کاریکاتور چيزهاي کوچک خيلی 

تر، در داستان  شوند و چيزهاي بزرگ خيلی بزرگ تر می کوچک

 ماهی بزرگ هم همين اتفاق می افتد.

داستان حاصل تنهایی است و حاصل خيالپردازي. حاصل 

تواند سوژه هم خلق کند.  مشترك تنهایی و خيالپردازي می

اي یا یک قاتل ناشی  یک آدم روانی، یک قاتل حرفهتواند  می

تواند  ایستاده در ضلع سوم یک مثلث عشقی را توليد کند. می

و یا  یک آدم افسرده درست کند

کُش و در اغلب  نشين وقت محفل

شود به یک  موارد، تنهایی ختم می

ازدواج معمولی. یک آدم متاهل. اما 

کند  نویسنده نه از تنهایی فرار می

ها( و نه اسير  ها و محفلی هلانند متأ)م

ها و  شود )مثل روانی خياالتش می

ها( که افسار خياالتش را در  قاتل

مسير  ها آندهد و به  سر و شکل می ها آنگيرد. به  دست می

 دهد. مشخصی می

ادوارد بلوم دو نوع زندگی داشته. پس باید دو نوع مرگ داشته 

ر بورخس. او هم باشد. مانند شخصيت داستان مرگ دیگ

همينگونه است. همانطور که تمام آخرین شب زندگی خود را 

ها  هذیان گفته و در کهنسالی مرده، مرگ دليرانه خود را سال

 4331آورد. کسی در سال  یاد می قبل در ميانه جنگی به

در بستر بيماري و  4316دليرانه جان باخته حاال دارد در سال 

ميرد. این   دویاره دارد میميرد. او مرده و حاال ضعف می

سرنوشت کسی است که حتی از نوع مرگ خودش راضی 

برد. به دنياي  نيست براي همين به دنياي هذیان پناه می

خيالبافی سيال ذهن. از این خيالبافی تا داستان راه درازي در 

نویسی یک خيالباف بزرگ است اما هر  پيش است. هر داستان

نویس باشد. نبرد بين ذهن و  نتواند داستا خيالبافی نمی

تواند تراژدي باشد و  خياالت نبرد پر تالطمی است. می

تواند کمدي باشد. تراژدي این است که شخص با خياالتش  می

همراه شود و کمدي این است که شخص به خياالتش رنگی 

واقعی بدهد. اما ادوارد بلوم از کدام دسته است؟ او که 

اند. آنقدري که دیگر  جاري شدهاش  هایش در زندگی خيال

ا خياالتش تراژدی این است که شخص ب

همراه شود و کمدی این است که شخص 

به خياالتش رنگي واقعي بدهد. اما ادوارد 

بلوم از کدام دسته است؟ او که 

 اند. اش جاری شده هایش در زندگي خيال
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مرزي بين واقعيت و تخيلش نيست. خياالتی که حاال دارند او 

که پسرش ویل بلوم ميلی به  طوري کنند. به را تنها و تنهاتر می

دیدنش ندارد و از طرفی در بازگویی خياالتش چنان دقتی به 

اي  کند که  مخاطب چاره دهد و چنان تعریفشان می خرج می

کند هيچکس به  کند چون فکر می کردنش پيدا نمی جز باور

رسد تا چنين دروغی را اینطور با  نفس الزم نمی آن اعتماد به

کند.  آب و تاب و جزیيات بگوید. یا الاقل به بودنشان شک می

 گفتيم جزیيات. پس باید برگردیم به داستان. 

به سلسله خياالتی که با وقایع سر و  تعریف داستان:

شوند و  کنند و با جزیياتی دقيق بيان می میشکل پيدا 

کنند و این سوال  شنونده یا خواننده را به همراهی مجاب می

کنند که آیا این واقعيت است یا یک  را در دل ایجاد نمی

شود گفت داستان. بله این هم تعریفی از داستان  خيال، می

 است. 

ادوارد بلوم بيش از هر چيز به آب و تاب دادن فکر 

کند همانطور که در چند جاي  یم

تواند ماجراها را  گوید که نمی فيلم می

هاي احمق همانطور که بوده  مثل آدم

تعریف کند. چه جذابيتی دارد. چه 

لطفی دارد؟ اصال چرا باید همانطور 

که بوده تعریف کرد؟ مگر این نيست 

که هر نقل قولی، هر گپ و گفتی با 

البالیش هایی که در  تمام داستانک

شود همان مسيري را  گفته می

رود؟ که  رود که یک داستان می می

شاید سرگرم کردن باشد و یا مثل شهرزاد ترس از مردن. 

اینکه روزي  هاي دیگر. بی ترس از مردن و گم شدن الي مرده

قول پسرش  روزگاري کسی فکر کند به او. به ادوارد بلوم. که به

ی از  او مشخص است و مثل یخ روي اقيانوس، قسمت کوچک

قسمت اعظمش زیر آب است و ناشناخته است. کسی نمی 

کند  کند و حاال دارد به چه چيزي فکر می داند او کجا سير می

اي از دنيایی که در آن بوده  فقط هر چند صباحی خاطره

کند که براي پسرش ناخوشایند است اما براي  تعریف می

کنند که چقدرش  میها جذاب و زیباست و اصال فکر ن خيلی

 شوند و واقعيت دارد و چقدرش دروغ است. غرق شنيدار می

 کنند. شنوند و باور می غرق داستانی که می

دروغ گفتن هم راه و چاه خودش را دارد. باید حافظه 

خوبی داشت. نباید صدایت بلرزد. باید محکم حرف زد و مکث 

هاي راستت را  گویی دیگر حرف نکرد. اگر معلوم شود دروغ می

کند. اینها همه فنون اوليه نقالی است.  هم کسی باور نمی

نویسی به باورپذیري، همذات  فنونی که بعدها در داستان

شود. اما ابتدا بيش از هر چيز، کلک و  پنداري و... تعریف می

گرفت.  شد و جان می تر می فریب بود که هر لحظه پيشرفته

خواهد فریب  ادوارد بلوم اما انگار مسئله دیگري دارد. نه می

خواهد ماندگار شود. اگر باشد هم نشان  هد و نه میبد

دهد. بيش از هر چيز او از دنيایی که در آن است خسته  نمی

شده است. یک جایی زده است به خاکی و آن یکجا معلوم 

اش دیگر داستان  نيست کجاست. چون داستان زندگی

توانست  هایی است که می اش نيست. داستان زندگی زندگی

داده نبوده.  ا داشته اما آنطور که آب و تاب میداشته باشد ی

خواهد مثل یک قهرمان  مرگ او هم مرگی دیگر است. او نمی

اي جز تسليم  بميرد وقتی دشمن او محاصره کرده و چاره

ندارد. مرگ او تنها یک ميل درونی براي پایانی زیبا و در 

خاطر ماندن نيست. مرگ او اتمام و تکامل زندگی دیگري 

تر از زندگی ظاهري است. حاال باور  ه حاال دیگر واقعیاست ک

دارد که چيزي دیگر در جایی دیگر 

بوده. جادوگري بوده که لحظه مرگ 

طور که  او را نشانش داده و اگر او آن

چيزها مسخره  دیده نميرد، همه آن

شود. او به  کند. توهم می جلوه می

اش  پاسداشت تمام روزهاي زندگی

باید بميرد. نه روي  باید همانطور که

تخت با هذیان هميشگی دم مرگ. 

صدا کردن کسی یا سعی در دیدن 

گریزد.  کسی. کسی وجود ندارد. او می

از مرگ که نه، از روش ناجوانمردانه مرگش. همانطور که تمام 

اي که براي پذیرشش  ها از زندگی گریخته. زندگی این سال

. پس ترسی ندارد که اي را امضا نکرده. او مرده پاي هيچ برگه

 ■ یکبار دیگر بميرد.

 

ادوارد بلوم بيش از هر چيز به آب و تاب 

کند همانطور که در چند جای  دادن فكر مي

تواند ماجراها را مثل  گوید که نمي فيلم مي

تعریف کند.  های احمق همانطور که بوده آدم

چه جذابيتي دارد. چه لطفي دارد؟ اصال چرا 

 باید همانطور که بوده تعریف کرد؟
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گزارش دومين دوره جشنواره سراسري اينترنتي داستان كوتاه كوتاه 

 اي (  كلمه 37دخيل ) 

 «دخيل»جشنواره  «آزاد»هاي برگزيده بخش  داستانك

 «دخيل»جشنواره« جنگ»برگزيده بخش  هاي كداستان

 «دخيل» جشنواره« عاشورا»هاي برگزيده بخش  كداستان

 آيدا مجيدآبادي «صدا...صدا تكه...تكه»استان كوتاهد

 ليال شهبازي« پوتين هاي بابام»داستان كودک

 بهنام عليزاده« خانه غم»داستان كوتاه

 

 

 

 

 

 
 

ن 
ستا

دا
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  اي( كلمه 37)كوتاه دخيل  گزارش دومين دوره جشنواره سراسري اينترنتي داستان كوتاه  
 ميثم رمضانی سيد  
 

دریغ  هاي بی تجربه موفق دوره اول که با حمایت

نزدیک بدست آمده بود ما را به ادامه این  دوستان دور و

عمل آمد  دوره به این روند تشویق نمود.  تغييراتی که در

حاصل پيشنهادهاي همين دوستان و نيز مخاطبين بوده 

بخش مجزا:  در سه ها داستاناز جمله اینکه  است.

عاشورایی، جنگ و آزاد داوري شده و در هربخش 

هر  نحو جداگانه معرفی شوند. ضمن اینکه در بهها  برگزیده

توانستند تنها یک داستان جهت  بخش، مخاطبين می

 داوري ارسال نمایند.

تمدید  رغم اینکه جشنواره مهلت ارسال آثار علی

نشده بود ولی استقبال از فراخوان جشنواره نسبت به دوره 

چشمگيري به لحاظ کيفی و کمی داشته است.  قبل رشد

وارد فاز داوري اوليه شده که  ها داستانبندي،  دستهپس از 

 219این امر توسط دبيرخانه انجام پذیرفت. از مجموع 

داستان  23داستان در بخش عاشورایی  42 داستان رسيده

بخش آزاد به مرحله  داستان در 23بخش جنگ و در

 ها آنتا رقابت شانه به شانه  نهایی جشنواره راه یافتند

 تر شود.  جدي

عهده آقایان تيمور  داوري آثار در مرحله نهایی به

اصغر کاویانی و خانم  آقامحمدي، خليل رشنوي، علی

 پور بوده است. فرشته قلی

باتوجه به اینکه مقررشده بود در هربخش سه 

برگزیده داشته باشيم ولی رقابت تنگاتنگ و امتيازات 

ي جنگ(  ها داستانخصوص در بخش  )به ها داستاننزدیک 

ي برتر کار ها داستاننظر داوران نسبت به  اختالف و

که دبيرخانه  نآویژه  بندي را دشوار کرده بود به رتبه

ي خوبی که با امتياز کمی در ها داستاننست از اتو نمی

را  ها آنپوشی نماید لذا  چشم هاي بعدي قرار گرفتند، رتبه

 شایسته تقدیر معرفی نماید.

پایان ضمن دعوت از مخاطبين گرامی جهت  در

ي برگزیده دخيل الزم است از همه ها داستانخوانش 

طریق ممکن از جشنواره دخيل حمایت  هر که به دوستانی

ویژه مهدي رضایی عزیز  تشکر و قدردانی نموده   اند به کرده

هایشان  و نوشته ها آنو خواستار موفقيت روزافزون براي 

  باشيم.

 ماندگارمهرتان 
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   هاي برگزيده داستانك  

 «دخيل»بخش آزاد جشنواره   
 

« جمرات»اول داستان  رتبه

 مصطفي ميرزايي پيهاني

 
ميان جمعيت دهد و با فشار از  هایش را جلو می شانه

ایستد که مطمئن است  کند. جایی می راه باز می

هاي  ها ميان مشت خورند. سنگ هایش به دیوار می سنگ

چيز زیر سر  اند. انگار که همه اش خيس شده کرده  هگر

را  هایش دندانکند و  شيطان بوده باشد، چشم گشاد می

سنگ بيرون  اي دانهفشارد از ميان مشتش  روي هم می

که   رود. همين ورد و نشانه میآ دستش را باال میکشد.  می

خواهد پرتش بدهد، سنگی از پشت به سرش  می

 ■!خورد می

 

« بي خوابي»داستان رتبه دوم 

 سيد ابراهيم پيره

 
 هرچه کرد خوابش نبرد. شب از نيمه گذشته بود.

 تصميم گرفت گوسفندانش را بشمارد تا خوابش ببرد.

که مجبور شد تعداد  بودولی آنقدر گوسفندانش کم 

 ■ یک گرگ، دو گرگ، ... ها را بشمارد. گرگ

 

 

آرش  «دخيل»داستان رتبه سوم 

 مكوندي

 
 با زحمت گره دخيل را باز کرد.

 چشمانش را بست و زیر لب چيزي زمزمه کرد.

اش را  دم عميقی کشيد و بعد تمام هواي توي ریه

 آرام بيرون داد.

 دوباره دخيل را گره زد.

 ■ که دیگر نتواند بازش کند! طوري

 

 

، رقيه خاتون خاكشور« مردودي»داستان

 شايسته تقدير

 
 داشت. دخترك دست در دست نامزدش قدم برمی

 غریبه به او لبخند زد.

 دخترك به نامزدش نگریست.

 نامزدش هم خندید.

دخترك فرو ریخت، بر خود لرزید، تصميمش را 

 ...گرفت

 ■ خواست... حاال او یک مرد می

 

ياسمن صياميان « اعدامي»داستان 

 شايسته تقديرگرجي، 

 
ها منتظر اعدامی بعدي هستيم.  غروب

داند. دیگر کسی دل و  کس نوبتش را نمی هيچ

خواهد زنده بمانيم.  دماغ زندگی ندارد. چقدر دلمان می

دانيم چطور اینجا  خيلی دنج زندگی کرده بودیم اما نمی

شد فرار  پاهایمان بسته نبود میپيدایمان کرده بودند. اگر 

کنيم. باز هم غروب شد و ما منتظر اعدامی بعدي 

مان  بينيم ناخودآگاه گریه را که می ها آنمانيم.  می

بندیم. صداي اره برقی  هایمان را می گيرد. چشم می

فهمد  وقت نمی هيچ ها آنکند.  هایمان را پر می گوش

 ■آید.  ها چقدر دردشان می درخت
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   هاي برگزيده كداستان  

 «دخيل»شنوارهج ،«جنگ»بخش    

« انتخاب»رتبه اول داستان 

 سيدابراهيم پيره

تک تيرانداز یک فشنگ بيشتر 

 نداشت.

ها را دید زد.  اش عراقی از کمينگاه با دوربين قناصه 

 .نفر بود بيش از ده ها آني  هحلق

نفسش را حبس کرد. دوربين اسلحه را روي صورت  

 ها حرکت داد.  عراقی

 یکی را انتخاب کرد. 

 عرق روي صورتش نشست.

 بين پيشانی را نشانه گرفت و ماشه را چکاند. 

اشک اجازه نداد تا متالشی شدن مغز خواهرش را  

 ■ ببيند!

« ناخوانده»داستان رتبه دوم 

 نيلوفرمالك
کنان نوزاد را نشان جاسم  پيرزن خنده

 داد و گفت:

 مبارکت باشه ننه. شکل خودته.-

هاي خيس حليمه نگاه کرد. سرش از  جاسم به چشم

 درد تير کشيد و تنش لرزید. 

باز صداي جيغ حليمه توي گوشش پيچيد و صداي 

 ■ قهقهه سرباز عراقی.

 مصطفي ميرزايي پيهاني« آمار»رتبه سوم 
سالم عليکم... خوبی حاج خانوم؟ تو خونه  -     

 ...و آمارهاشون رو بيار برا سرشماري  چندنفرید؟ شناسنامه

کند. سر و گردنش را  پيرزن الي در را بيشتر باز می

 زند. دهد و سر و ته کوچه را دید می بيرون می

 ؟شه اي خونه رو بزار فردا سرشماري کن. هان؟ می -   

چه فرقی داره حاج خانوم. فردا هم مثل امروز. فردا  -   

 شيد؟ کم و زیاد می

ساله  . پسرم بيست... شاید شدیمها؟ آره -   

گم شاید تا فردا بياد  برنگشته. می، فتهر

 ■بشيم دو نفر. 

عدل حياوي، « تركش»داستان

 شايسته تقدير
 ■ مرد را براي همه نماد مردانگی کرد جز براي زنش.

 

دكتر مرتضي « پرچم»داستان 

 شايسته تقديرعشاق، 
بود. وسایلشو  هوا به بچگی سر از این پسر

 پيداوقت  که هيچ کرد ی گم میییه جاها

بند خاکی و جعبه چوبی  گردن حاال این پالك و شد. نمی

 خاکی آوردي که چی؟

 ■ گرده!! االن داره دنبال اینا می حتماً

محمدرضا بوربوري، « متر ده»داستان 

 شايسته تقدير
 9زنده باد ژ -

اي بود که مجيد به زبان  این آخرین جمله

ي  هفاصل آورد، درست بعد از اینکه افسرِ عراقیِ بلند قد در

 اش، با فریادي بلند نقش بر زمين شد.  ده متري

سال بعد از آن، مجيد مرد عراقی  و حاال بيست

اش بر  متري دهي  هدید که درست در فاصل ميانسالی را می

آبی از زائران ي  هروي ویلچري رنگ پریده نشسته و با کوز

 ■ کرد. الحرمين استقبال می  بين

 شايسته تقديرهاجر زماني، « قاصدک»داستان
زن چشمش به قاصدك افتاد که پشت 

ي جاروبرقی را مبل گير کرده بود. لوله

ظه نگاهش سُر خورد گرفت طرفش. یک لح

اي که  به قاب عکس و چفيه به روي طاقچه.

ي جارو برقی را دوباره دور قاب را پوشانده بود. لوله

وا کرد: من کسی رو چرخاند طرف قاصدك. زیر لب نج

ي جارو ندارم که برام ازش خبر بياري. قاصدك در لوله

 ■ برقی هزار تکه شد.

شايسته رسول نادري، « خانه اميد»داستان

 تقدير
 در جان کندنی گوسفندان را هر با

 ها آن و کرد علفزارها جم وجور ها و ميان کوه

چندین  سوي روستا هدایت کرد، را به

 دید. ها آنغليظی برفراز آسم ميان دود در هواپيما را

که بر روي آن  اي خانهروستا باقی نمانده بود بجز  چيزي از

 ■ «.است مصالح ساختمانی موجود» نوشته شده بود:
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   هاي برگزيده كداستان  
 «دخيل» جشنواره« عاشورا»بخش  

 

سيدابراهيم « ها مدادرنگي»داستان  ،رتبه اول

 پيره

 
اش را باز کرد. با  دخترك دفتر نقاشی

مداد خاکستري زمين کربال را کشيد و با 

ها را... گرما  هاي خشکيده بچه مداد زرد لب

هاي تشنه به  کرد. بچه شدت اذیت می به

کردند. مشک سوراخ بود و عمو دست نداشت.  عمو نگاه می

ها سيراب  مداد آبی را برداشت. عمو را آبی کشيد. همه بچه

 ■شدند!

 

 فاطمه ناظري« تولد»داستان  ،رتبه دوم

 
دنيا آمد نامش را حسين  روز عاشورا به

سال است که روز تولدش  23حاال  .گذاشتند

زنند  میفریاد  ریزند و همه توي خيابان می

 ■ حسين! حسين

 

 معصومه كالنتري« بدون من»داستان ،رتبه سوم

 
تمام طول راه، یک کلمه هم حرف نزد، 

بار با قنداق تفنگش به پشتم  هرچند دقيقه یک

 که یعنی تندتر برو. زد، می

هایش مثل دو کاسه خون، انگار  چشم

 ي آباء و اجدادي با هم داریم. روي زمين نشستم.  کينه

 ماء!  آب... ماء... -

اسلحه را گرفت طرفم و قمقمه را دستم داد، آب را 

 سر کشيدم.

 عليک یا اباعبداهلل. السالم -

اسلحه را پایين آورد، قمقمه را نگرفت و بدون من 

                                                                                           ■!!  رفت

 

 

 

 شايسته تقديرزينت عشقي، « الک»داستان 

  
شد که تو صف مانيکور  ساعتی می یک

 آرایشگاه نشسته بود.

دفعه الكِ چه رنگی بزنم؟ قرمز با  این -

 ؟نارنجی باهم هاي سفيد یا ليمویی، گل

نوبتش که شد پرسيد: ببخشيد خانم االن الكِ چه 

 رنگی مُده؟

 .مشکی و سفيد -    

 مشکی؟چرا  وا، -    

 فردا عاشوراست. پس -    

 عاشورا؟ -    

خدایا کی محرم  ناخودآگاه از روي صندلی بلند شد.

 اومد که من نفهميدم؟

یادخونه پدربزرگش افتاد، باالي تاقچه یه تابلو بود که 

 روش نوشته بود: 

 ■ «فَاَینَ تَذهَبون؟!»

 

 شايسته تقديرفرزاد بيات موحد، « سقا»داستان 

 
روز، روز عباس بود. نذر مادرش را باید 

کرد. لباس سياهش را پوشيد.  ادا می

مشکش را پر از آب کرد و به شانه انداخت. 

اش را برداشت. صداي دسته عزاداري به گوش  کاسه مسی

 رسيد: سقاي دشت کربال ابوالفضل.  می

شدند.  شروع کرد به آب دادن. مردم سيراب می

. او مشک را خم کرد. ساله کاسه گرفت دختري سه

اي نيامد. دخترك گریه کرد. از خجالت آب شد.  قطره

 ■ فریاد زد: قربان مظلوميتت ابوالفضل.
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   «صدا... صدا تكه... تكه»داستان كوتاه   
 «آیدا مجيدآبادي»نویسنده   
  

قيدي تمام روي تخت دراز  قدر خوب است، با بی چه

که  بکشی و مطمئن باشی که دقایقی بعد آن کسی

رسد، در را باز می کند، با  دوستش داري از راه می

آید، کنارت  سيگاري به لب و فندکی در دست می

رمی موهایت را چنگ که به ن نشيند و درحالی می

زند، از  تواند حرف می اندازد، از هر چرت و پرتی که می می

آخرین تحوالت خاورميانه بگير تا تحليل زن در 

 هاي فالن شاعر و فالن نویسنده. عاشقانه

قدر خوب است که با عجله از روي مبل بلند شوي،  چه

ترین سریالت را به حال خودش رها کنی و مثل  محبوب

ندید بدیدها بدوي توي اتاق، با مو صاف کن، مو فر کن یا 

رسد بيفتی به جان  با هر آشغال دیگر که به دستت می

تحمل باشد بمالی به  موهایت، هر چيزي که بویش قابل

اند  هاست تمام شده یی را که مدتها آن سر و بدنت حتی

یا تاریخ مصرفشان گذشته و 

خودت را آنقدر رنگ کنی که 

جلوي آینه یادت برود چه احمقی 

 هستی.

احمق، آره احمق. تو یک زن 

احمق و به تمام معنا احمقی و هر 

 پرد. کاکتوسی هم به سرت بزنی این کلمه از مغزت  نمی

ات دست اولت را براي مگر صدبار به تو نگفتم: احساس

 خودت نگهدار؟

خاطر اینکه زنانگی از سرت بپرد، سرت  مگر صدبار به

 را به دیوار نکوبيدم؟

هایی مثل:  اند؟ و بهانه منشی تلفن را براي چه گذاشته

اوه متأسفم عزیزم نشنيدم! شارژ گوشيم تموم شده بود! »

 .«وقت نداشتم و... 

گ باشی، گوش توي احمق را فقط بگذارند گوش به زن

شوي نگهبان در راه  ات نکنند می به در باشی، مسخره

شان از دهان  هاي مردم که مبادا یکی خداي دوستت دارم

 بيفتد و به گوش آن یکی نرسد.

گردي  دانم دنبال بهانه می که می آره برو چاي بریز، من

مامان دستم »گریه کنی، با صداي بلند گریه کن و بگو: 

 خواهی زار بزن. وي اتاقت هرقدر میبعد برو ت« سوخت.

که  راستی دیگر الزم نيست پنجره را باز کنی و درحالی

ي  ساله زنی، با دیدن زن پنجاه به خورشيد چشمک می

کند حس انسان دوستيت  خانه بغلی که تنها زندگی می

ات  ي زمين را در سينه ترین نقطه گل کند و گرم

 سازي کنی.  شبيه

بخند بزند و با خونسردي به حداقلش او بلد است ل

 ها سالم بدهد. همسایه

هاي پرسشگري که  طور از زیر مردمک او بلد است چه

 کنند با نفس راحت بيرون بياید. آدم را له می

ي  سال زندگی واژه او بلد است وانمود کند که بعد سی

 شان. نام توافق، شده علت اصلی جدایی دهان پر کنی به

کار کنی، به اولين دوستت  خواهی چه توي احمق می

زنی  ها زجه می کنی و مثل احمق که رسيدي بغلش می

 «ترکم کرد، تموم شد.»که: 

هاي ملتمسانه به  مدام با نگاه

کنی که تقصير  پدرت یادآوري می

 من نبود، خودش رفت.

تو یک زن احمقی و به تمام 

 معنا احمق.

... 

 صدا... صدا

 تکه... تکه 

 شود. در باز می

هاي از حدقه درآمده به کف اتاق خيره  مادرم با چشم

 شود. می

گردم و پشت به مادرم از پنجره خورشيد را  بر می

 کنم که مثل روزهاي دیگر است. تماشا می

کند و توي  چيزهایی را جمع میشنوم که مادرم  می

 ریزد. زباله می سطل

 سکوت.

 سکوت.

 گردم. بر می

چيز  ها، همه و همه ها، گل اتاق، تخت، فرش، عروسک

مثل روزهاي دیگر است.تنها انگار یک چيز سر جایش 

 نيست،

  ■چيز.  و شاید هم دیگر همه

او بلد است وانمود کند که بعد 

نام  ی دهان پر کني به سال زندگي واژه سي

 شان. توافق، شده علت اصلي جدایي
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   «خانه غم»داستان كوتاه    
 « بهنام عليزاده»نویسنده   

 

ام  ي رقيه برگردد. مانده راه مادرم که از سفرهه چشم ب

جوري خبر تازه را کف دستش بگذارم. یقين دارم زرق  چه

ي  که صاحبش یک شبه پولدار شده و سفره اي خانهو برق 

نذري پهن کرده، مادر را حسابی آتش زده و فشارش را 

 باال برده. 

کنان  آید. مادر آه و ناله صداي بر هم خوردن در می

سوي من و از مقابلم که رد  کند به شود و کج می د میوار

خورد و  چادرش به نرمی از روي پاهایم سُر می شود پر  می

شود. حلوا،  هاي سفره، پيش رویم رها می ي خوردنی گوله

 قرابيه، موز! باید به عدالت بين چهار نفر تقسيم شود. 

زنان پياده آمده. حاال  مادر، سرباالیی کوچه را نفس

ي زانو را مالش  د زانوهایش عود کرده. نرم نرم، کاسهدر

دهد و مرتببه آن خراب شده! یعنی روستاي آبا و  می

 فرستد: اجدادي، لعن و نفرین می

حيف! از پاهام. حيف! از  -

شده نابودش  جوونيم، تو اون خراب

کردم. مثل خر، جون کندم و 

شستم و رُفتم. آخرش کجا 

اش رسيدم؟ کجا رو فتح کردم. ک

شکست! کاش به حرف  قلم پام می

دادم و همون  آقات گوش نمی

ریختم شهر! حاال برا  روزاي اول، جُل و پَالسمونو می

 خودمون کسی بودیم! 

 دهد: کشد و ادامه می مادر آهی می

کردیم و دنيا رو  اگه چن سالی زودتر چش وا می -

کوه و کمر، اون  افتاد، عوض ِ دیدیم و عقلون کار می می

یينا کنارخيابونا خونه زندگی داشتيم. زبونم مو درآورد از پا

بس نق زدم و گفتم: مرد! به خودت نيگا کن! بيا از خاك 

روستا دل بکن! مال و حيوون و آب و ملک که نداریم 

ها شير و پنير و ماست و  شو بخوریم. مثه شهري غصه

خریم. بذا جاکن شيم. این قد نااميد  چی از بيرون می همه

خدا توکل کن! تو که از هر انگشتت یه هنر  ش! بهنبا

تونی با  اره و تيشه زندگيتو بچرخونی.  باره، شهرَم می می

کنه.  هاشو فراموش نمی خدا هم جاي حق نشسته. بنده

 شنيدي کسی از گشنگی مرده باشه؟!... 

خودم گفتم و خودم شنيدم. انگار با سنگ سياه حرف 

! نور به قبرش بباره! دعاي زدم. خدا رحمت کنه سيّد را می

شده، هف کفن  او نبود که حاال حاالها تو اون خراب

 پوسونده بودیم! 

اي  کند و از فراست و زیرکی مادر از خودش تعریف می

موقع به خرج داده و پدر را به شهر کوچانيده و  که به

هاي تاکمر خيس،  ي نمور و کوچه هایش را از خانه بچه

 نجات داده:

تنه  پاره بودم! پهلوان بودم! یک م که! آتيشزن نبود -

کشيدم.  زدم. ماله می دادم. بيل می کار ده مردو انجام می

کردم.  گرفتم. تا بوق سگ کار می هاي آرد و کول می گونی

بسر  ي خودم بود. اگه با این خاك اومدن به شهرَم نخشه

 زدیم. بود که اون مرغدونی حاال حاالها گيج می

هایش  رفته مثل دستگاه ضبط که باتري مادر، رفته

شود  شود و ولو می آرام خاموش می تمام شود صدایش آرام

هدف  روي زمين و دستانش را بی

ترین  چرخاند، نزدیک  دور سر می

که جاي بالش به دستش  چيزي

رسد کنترل تلویزیون است.  می

سرش را روي پهناي آن طراز 

نه کند و خرو پفش، سکوت خا می

 کشد.  را اره می

ها  هاي مادر یاد گذشته حرف

ایم شهر.  را در من زنده کرده. هنوز دو سالی نشده آمده

ست که با شيب تندي به کوه  ي ما انتهاي خيابانی خانه

قول دوستم باید راست شکمت را بگيري و هن  خورد. به می

ي  و هن کنان بيایی باال. تق پيشانيت که خورد به سينه

ها توي فاميل و غير فاميل،  ي ما! خيلی يچی خانهکوه، بپ

اند.  سر ماندن یا دوباره برگشتنمان به روستا شرط بسته

شد دست خالی آبادي را رها کنيم  عمرا! کسی باورش نمی

 و سر از شهر دربياوریم. 

شدند و  ها می اوایل، اهل خانه، دلتنگ گذشته

ا کنند. خواستند راهی براي عادت به محيط تازه پيد می

ي  کرد غصه بين همه، تنها مادر بود که وانمود می

دل ندارد و سرسوزنی هم دلتنگ روستا نشده.  ها به گذشته

مادر، هنوز هم گداي شهر بودن را به کدخدایی ده ترجيح 

 گيرد. دهد! و روزي صدبار خاك روستا را توبره می می

اي کز  ها گوشه پدر اما روزهاي نخست، مثل بچه یتيم

ي اسير  ریخت. او پرنده کرد و براي روستاِ اشک می می

شود و کج  کنان وارد مي نالهمادر آه و 

سوی من و از مقابلم که رد  کند به مي

چادرش به نرمي از روی پاهایم  شود پر  مي

های سفره،  ی خوردني خورد و گوله سُر مي

 شود. پيش رویم رها مي



   28|9312 بهمن ماه |چوکماهناهم ادبيات داستاني |چهل ودومشماره  

قفس شده بود که آرزوي پرواز داشت. پرواز به هر جا که 

هاي  هاي تنگ و باغ از غربت شهر دور باشد و او را به کوچه

که  ي پيشگاه خانه بود. جایی سبز پيوند دهد. او دلبسته

ها، موقع برگشتن از سرکار، ساعتی هم به  تنگ غروب

 کرد.  هاي اهالی رسيدگی میکار

روزها یک پدر بود و هفت آبادي! کارهاي چوبی  آن

شد.  ي او راست و ریس می بسته ها با دستان پينه خانواده

کتري روحی، دسته بيل، قند خردکن، اوخلو، در و پنجره 

هاي  و تير سقف و... را فقط دستان هنرمند او در برابر نگاه

ي پدر را  اهالی ده، سليقهکرد.  گو از نوخلق می آفرین

ي کارشان را در کاردانی او جستجو  پسندیده بودند و چاره

 کردند.   می

هایی که  کنم. به رنج هاي مادر فکر می ... دارم به حرف

خور و شوهر بداخالقش تحمل  در روستا با هفت سرنان

ي کاهگلی توسري خورده. ته  آن خانه  کرده. توي

با حياط قد مرغدانی! بيچاره هاي باریک و نمور.  کوچه

زد براي ساعتی نشستن زیر آفتاب مالیم  دلش لک می

کرد و  وقت تمام و کمال، حياطمان را پر نمی پایيز که هيچ

چيزي از ظهر نگذشته، نور ضعيف 

شد.  خورشيد روي دیوار محو می

رمق را در  بی ي نور وقت، مادر، ادامه آن

کرد و  حياط پهن همسایه دنبال می

که تن  ها آنرفت به حياط پهن  می

جان پایيز بسپارد. آنجا  اش را به نوازش آفتاب کم سرمازده

گفتند و گل  انداختند زیر و باهم گل می اي می تشکچه

کردند و از صحبت باهم سير  شنيدند و سبزي خرد می می

دادند که سردي  هایشان را آنقدر کش می شدند. حرف نمی

ي سرد پایيز،  ان برسد و سایهسایه به نوك پاي انگشتانش

 حياط همسایه را  فتح کند. 

خورد. آب پارچ  مادر توي خواب، پایش به پارچ آب می

کند. گلویم خشک شده.  ریزد روي پایش و بيدارش می می

جوري بهش برسانم. ... دلم مثل  دانم خبر تازه را چه نمی

جوشد. پيغام کارمند بانک، مثل خواب  سير و سرکه می

خاطرم آمده و غم سنگينی، دلم را پر کرده.  اك بهخوفن

ي مادر.  روشناي پنجره افتاده روي صورت خواب رفته

گویم: از طرف بانک اومدن.  خودم را جمع و جور کرده مِی

 خونه را متر کردن...! 

آشوبد. انگار خواب  مادر با همين چند کلمه بر می

انش شود. چشم وحشتناکی دیده باشد از زمين بلند می

حالت ترسناکی به خود گرفته. نگرانی در نگاهش موج 

 زند. می

چن نفر بودن؟ چی گفتن؟! خدایا چه خاکی به  -

سرم بریزم. کجا برم؟ دردمو به کی بگم؟ دیدي چه بالیی 

سرمون اومد؟ صددفعه گفتم مرد! به حرفاي اون شارالتان 

گوش نده. سند خونه بيافته چنگش. این حرفا یادش 

مون داره  الن چه خاکی به سرم بریزم؟! خدایا! خونهره. ا می

 کار کنم؟!  هامو چی ره. کجا برم؟ بچه از دسّمون می

رسانيم. فردا  شوره به صبح می شب را با گریه و دل

اول صبحی مادر، زودتر از کارمندها جلوي بانک حاضر 

شود، چادرش  شود و ساعتی بعد که از در خانه وارد می می

اي و همينطور که به پدر، به عمو ناصر،  گوشه اندازد را می

کند،  گوید و آخرت یزید را برایش آرزو می بد و بيراه می

گيرد و با هم فرش زیر پایمان را که تازه  مرا به کمک می

 کنيم.  قسطش تمام شده لوله می

کشد و یخ و پالستيک  مادر، یخچال را از برق می

دارد. اجاق گاز هم  ي رب را از تویش بر می گوجه و شيشه

رسد. سر  خورد. صداي در به گوش می از جایش تکان می

راه، آمدنی، مادر، سمساري خبر کرده. 

اهلل گویان  گنده یا مرد کچل و شکم

آید تو. ساعتی بعد خانه از وسایل  می

هاي  شود. مادر با پول ی میزندگی خال

شده چند قسط عموناصر را صاف  جمع

اندازد. نگاه مادر به  کند و فروش خانه را به تاخير می می

در و دیوار خانه تغيير کرده. با حسرت به پنجره، به دیوار 

ي سقف، چشم  هاي زنگ خورده گچ خاك، به تيرآهن ِ

ر و دیوار کند. د زند و گریه می دوزد و با خود حرف می می

شود. شب سرد زمستان،  خانه، انگار از ما دور و دورتر می

هاي  زمينی ایم و سيب ي مادر جمع شده روي چادر کهنه

زند زیر گریه و بغض راه  کنيم. مادر می پخته را پوست می

رود.  گيرد. پدر، شام نخورده به خواب می گلویمان را می

کنيم. قيمت  طبق آخرین حکم دادگاه باید خانه را تخليه

ملک و زمين، در مدت کم، چهار برابر شده. پدر، طاقت 

نشينی پيرتر و  زند. مادر توي اجاره آورد و سکته می نمی

کوبد و  شود و شب و روز به تخت سينه می تر می شکسته

ي زندان افتاده، لعن و نفرین  عمو ناصر را که گوشه

ایم  فکر  کند. مادر به چيزهایی که یکباره از دست داده می

هاي  هاي حياط و گل کند. دو اتاق گچ خاك، کرته می

 ■کرد!  رنگارنگی که وقت بهار، عطرشان خانه را پر می

مادر توی خواب، پایش به پارچ 

ریزد  خورد. آب پارچ مي آب مي

 کند.  روی پایش و بيدارش مي
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   «هاي بابام پوتين»داستان كوتاه   
 « ليال شهبازي»نویسنده   

 

هایش بوي خاك  آمد، تمام لباس بابا وقتی از جبهه می
هایش هم هميشه خاکی بود. هادي  داد. پوتين جبهه می

کرد. او  دوید و در را باز می شنيد، می وقتی زنگ در را می
بابا شکفت.  دید، گل از گلش می وقتی بابا را پشت در می

کرد. هميشه پدر وقتی  زد و هادي را بغل می هم زانو می
گذاشت تا مامان چاي را  آمد، ساکش را کناري می می

کردند،  آماده کند و با هادي دور حوض بازي می
ها  پاشيدند. همه همسایه هم آب می دویدند و به می
هاي  فهميدند که باباي هادي آمده است. بهترین لحظه می

 مد.آ بود که بابا از جبهه به خانه می هادي روزهایی
روز وقتی هادي در را باز کرد بابا مثل هميشه زانو زد  آن

و هادي را بغل کرد. ولی رنگش زرد بود و بازویش 
باندپيچی شده بود. هادي مثل هميشه رفت و کنار حوض 
منتظر پدر ایستاد که بازیشان را شروع کنند. پدر نگاهی 

زد اما تا خواست بدود و پيش به هادي کرد و لبخند 
هادي برود انگار چيزي مثل درد او را اذیت کرد و 

هایش را براي لحظاتی بست. مادر پيش هادي آمد و  چشم
جان پدر  دستی روي سر هادي کشيد و به او گفت هادي

خسته است بازیتان بماند براي دفعه بعد. هادي با تکان 
انه رفتند. هادي دادن سرش قبول کرد. مامان و بابا به خ

کشان و با زحمت به ایوان برد و وقتی  ساك پدر را کشان
هاي گلی و خاکی پدر  دم در خانه رسيد نگاهی به پوتين

انداخت. بعد فکري به ذهنش رسيد. رفت و دستمال 
هاي پدر را تميز  خيسی آورد و کنار حوض نشست و پوتين

هاي قرمز داخل حوض دنبال هم  کرد. انگار ماهی
کرد یاد خودش و  دویدند. هادي که به حوض نگاه می می

ها را با دست بابا تصور کرد و یکی  بابا افتاد. یکی از ماهی
دیگر هادي و فریاد زد بابا بدو هادي بدو و خندید. بلند 

هاي پدر را گرفت و دور حوض شروع به  شد. بند پوتين
خواند، با صداي  دویدن کرد و شعري را که هميشه پدر می

بلند خواند: دویدم و دویدم، دو مرد جنگی دیدم؛ یکی به 
من آب داد، یکی به من تفنگ داد، برم به جنگ دشمن، 
حيدر هميشه با من... صداي شادي و خوشحالی هادي 
مامان و بابا را متوجه هادي کرد. مادر از پنجره نگاه کرد و 

اش گرفت و  اش گرفت. بابا هم از کار هادي خنده خنده
نياورد و به حياط آمد و هادي را بغل کرد. هادي طاقت 
ها را به زمين انداخت و با بابا شروع به دویدن کرد.  پوتين

 روز یکی دیگر از بهترین روزهاي زندگی هادي بود. آن
مرخصی پدر تمام شد. او موقع رفتن مثل هميشه 

هایش کرد. حسابی تميز  هادي را بوسيد و نگاهی به پوتين

خداحافظی کرد و رفت. هادي مثل هميشه شده بود بعد 
پرسيد  منتظر بابا بود تا برگردد و هرروز از مامان می

تا انگشت هادي  گردد. مامان هر ده چندروز دیگر بابا برمی
تا که تمام شود بابا  گفت این ده کرد و می را باز می

بار هادي شمرده بود و انگشتان دستش  گردد. این برمی
از پدرش خبري نبود. چندروز دیگر هم تمام شده بود ولی 

قرمزها نشسته بود و  گذشت. هادي کنار حوض پيش ماهی
ها هم  کرد. انگار ماهی حوصلگی به حوض نگاه می با بی

اي کز کرده بودند. زنگ  حوصله نداشتند هرکدام در گوشه
صدا درآمد هادي با خوشحالی گفت: بابا... و  در به

ر را که باز کرد مردي را دید سمت در رفت. د دوان به دوان
که مثل پدر لباس پوشيده بود. مرد با مهربانی به هادي 

جان خوبی پسرم؟  نگاه کرد و او را بغل کرد و گفت هادي
اید.  هادي گفت خوبم شما مثل باباي من لباس پوشيده

مرد گفت: من دوست باباي تو هستم. هادي گفت: بابام 
جمع شد گفت: هاي مرد  ید؟ اشک در چشمآ کی می

ید. بابا برایت هدیه فرستاده و از کيفش آ ید پسرم، میآ می
جفت پوتين خاکی درآورد و به هادي داد. هادي با  یک

ها را گرفت. مرد گفت: بابا گفته تا من  خوشحالی پوتين
هایم دور حوض بدود و بازي کند.  بيایم، هادي با پوتين

بوي  يها نها را محکم در بغل گرفت. پوتي هادي پوتين
ها را تميز  داد. کنار حوض با خوشحالی پوتين پدر را می

ها را گرفت و شروع کرد  کرد و مثل دفعه قبل بند پوتين
کرد که بابا واقعا با او بازي  دوید و فکر می به دویدن. او می

کند. مادر که از بيرون آمد، با تعجب نگاهی به هادي  می
کرد؛ هادي وقتی  بازي میهاي بابا  کرد که داشت با پوتين

مامان را دید با شادي فریاد زد و گفت: مامان، بابا 
ید، آ که می هایش را برایم فرستاده تا بتوانم تا وقتی پوتين

هایش بازي کنم. اشک در چشمان مامان نقش  با پوتين
بست. مامان از چندروز قبل فهميده بود که بابا شهيد شده 

ي بگوید، مامان به در تکيه است ولی نتوانسته بود به هاد
جا نشست و به هادي که مشغول بازي کردن و  زد و همان

زد:  هاي بابا بود نگاه کرد. هادي فریاد می دویدن با پوتين
هاي بابا مونس  روز به بعد پوتين بابا بدو، هادي بدو... از آن

 بازي هادي شد.  و هم
ده. گذرد. هادي بزرگ ش ها از شهادت بابا می حاال سال

ها اندازه پاي او شود،  نقدر بزرگ که کم مانده پوتينآ
ها را کنار عکس بابا روي تاقچه گذاشته و هر  هادي پوتين

دارد و  ها را برمی شود، پوتين وقت دلش براي بابا تنگ می
 ■ رود... کنار حوض می
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 پيشنهاد ادبي براي اقتباس سينمايي  
 «بهاره ارشدریاحی» ؛ «ریموند کارور»آثار   

 
 عنوان کتاب: 

 ي نوشته ،دیگر چندداستان و جامع کليسای

 چاپ نيلوفر، نشر  طاهری، فرزانه ي ترجمه ریموندکارور،

 4933 تهران، ششم،

 داستان )یک کار کوچک و خوب(* 

 ی کتاب:  درباره

 فرزانه خانم توسط که جامعي کليسا داستان مجموعه
 داستان مجموعه سه از شده ترجمه و آوري جمع طاهري

 از زنيم، می حرف عشق از وقتی) (،باشی؟ ساکت لطفاً شود می)
 در. شده انتخاب (جامع کليساي) و (زنيم؟ می حرف چه

 براي نيز کتاب ي نویسنده با مصاحبه مقاله و سه کتاب ابتداي

 زبان فارسی مخاطب بيشتر آشنایی

 .است شده گنجانده

 نسبتاً ي مقدمه ي مطالعه از پس

 سبک و کارور با کتاب ابتداي طوالنی

. شویم می آشنا بيشتر او خاص نوشتاري

 ادبی موج توانسته چطور و چرا اینکه

 و شمالی امریکاي در را مهمی بسيار

 ایجاد( کاروریسم) خودش نام با دنيا

 فضاهاي به چطور و چرا اینکه و. کند

 یا( Dirty Realism) عنوان او داستانی

 .شود می اطالق( کثيف رئاليسم)

 درواقع. دارد پذیري ترجمه و ساده زبان و نثر کارور

 خاص هاي افکنی گره و پردازي داستان در کارور توانایی ي عمده

 درام یک بستر در است قادر او. است داستانی يها آنبحر در او

 حيرت و کند عادت خرق خانوادگی، ي روزمره و عادي نسبتاً

 با سازد؛ نمی جنایی یا سياه تاریک، فضاي کارور. بيافریند

 روابط روزمرگی جریان باورپذیر و مالیم بيانی

 که مسيرهایی. کند می هدایت جدید مسيرهاي در را انسانی

 در کارور آنچه. است کشف و شگفتی از مملو سادگی باوجود

 واکاوي براي تازه هایی راه دهد، می ارائه کوتاه داستان قالب

 از استفاده با روابطشان و ها انسان شناختی روان هاي الیه

 .است داستانی ادبيات

 ی نویسنده: درباره

 شهر در 4391 مه 25 در جونيور کارور کلوي ریموند

 کناره در صنعتی شهري که اورگن ایالت در کالتسکانی

 مطرح نویسندگان از یکی او. آمد دنيا به کلمبياست رودخانه

 در کوتاه داستان حيات تجدید موجب که است بيستم قرن

 ایالت در یاکيما شهر در کارور. اند شده 4313 ي دهه

 تحصيل به و شد بزرگ واشينگتن

 ،کارور ریموند کلوي پدرش. پرداخت

. بود الکلی و بري چوب کارخانه کارگر

 عنوان به گاهی کارور االکيسی مادرش

. کرد می کار فروشنده و پيشخدمت

 از ییها آنرم فراغت زمان در ریموند

 .کرد می مطالعه اسپيالنی ميکی

 سال هجده که وقتی 4356 در

 ساله شانزده بورك ماریان با داشت،

 براي دیویس، دبيرستان از التحصيلی فارغ از پس. کرد ازدواج

 چون متفاوتی مشاغل به زندگی گذران هزینه تامين

 همراه به کارور. آورد روي فروشندگی و بري چوب سرایداري،

 نوشتن به وي که بود آنجا در و رفت کاليفرنيا به اش خانواده

 که خالقانه نوشتن آموزشی هاي دوره در و گردید عالقمند

 شرکت شد، می تدریس گاردنر جان نام به نویسی رمان توسط

 نویسنده یک عنوان به کارور پيشه و زندگی بر گاردنر. کرد

 .گذاشت برجاي اي عمده تأثير

 وچيکو ایالتی دانشگاه در را تحصيالتش ابتدا در کارور

 در و داد ادامه کاليفرنيا در هامبولت ایالتی کالج در سپس

 دهه ي ميانه در. نمود دریافت خودرا کارشناسی مدرك 4369

 کاليفرنيا يساکرامنتو شهر در اش خانواده و کارور 4363

 نگهبان عنوان  به مرسی بيمارستان در وي. کردند می زندگی

 در ساکرامنتو ایالتی کالج هاي کالس در او. داشت شغلی شب

 شرکت شد، می تدریس اشميتز دنيس توسط که شعر زمينه

ی نسبتاً طوالني  ی مقدمه پس از مطالعه

ابتدای کتاب با کارور و سبک نوشتاری 

اینكه . شویم خاص او بيشتر آشنا مي

چرا و چطور توانسته موج ادبي بسيار 

دنيا با نام مهمي را در امریكای شمالي و 

 .ایجاد کند( کاروریسم) خودش
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 محسوب تحولی نقطه کارور براي 4369 سال. کرد می

 چاپ فولی مشهور مجموعه در او از اثري سال این در شود؛ می

 نزدیک» او، اثر اولين چاپ مقدمات و درگذشت پدرش شد،

 بود سال این در چنين هم. بود شدن فراهم درحال ،«کالمث

 وي تا یافتند انتقال آلتو پالو به اش خانواده همراه به وي که

 .شود استخدام درسی هاي کتاب ویراستار عنوان  به بتواند

 در. داشت ادامه 4393 تا شغل این در وي فعاليت

 عنوان به اش پيشه که درحالی 4313 و 4393 دهه هاي سال

 هاي دانشگاه در چندسالی بود، گيري اوج حال در نویسنده

 در. کرد می افراط الکل نوشيدن در وي. کرد تدریس آمریکا

 سال در و گرفت طالق ماریان، اولش، همسر از 4312 سال

 گاالگر با نوادا ایالت در رنو شهر در 4311
 اوت دوم تاریخ در بعد، دوماه. کرد ازدواج

 بدليل و سالگی پنجاه سن در وي 4311

 در آنجلس  پورت شهر در ریه سرطان

 سال، همان   در. درگذشت واشنگتن ایالت

 و هنر آمریکایی آکادمی در او عضویت

 .گردید اعالم ادبيات

 های ریموند کارور: کتاب

 

 ها مجموعه 

 لطفاً؟ باشيد، ساکت لطفاً شود می (4391

 سخت هاي ( فصل4399

 زنيم؟ می حرف چه از زنيم می حرف عشق از ( وقتی4314

 جامع (کليساي4319

 فيل (4311

 

 شعر 

 ها مجموعه

 کالمَث (نزدیک4361

 (Winter Insomania) زمستانی خوابی (بی4393

 At Night The) کند می سفر شب در آزاد (ماهی4391

Salmon Move) 
 When Water) رسند می هم به ها آب که (جایی4315

Comes Together With Other Water) 
 (Ultramarine') آسمانی (آبی4311

 A New Path to The Waterfall)) آبشار به نو راهی
 

 سبک نوشتاری نویسنده:

 را وي. است معروف ایجاز به کارور* 

 در مينيماليسم سردمداران از یکی

 اولين. دانند می داستانی ادبيات ي عرصه

 به-گاردنر جان– او نویسی داستان استاد

 جاي به که بود کرده توصيه کارور

 یک در کلمه پنج و بيست کاربردن به

 بعدها و بَرَد کار به کلمه پانزده جمله،

 یک در که کرد توصيه وي ویراستار او به

 هميشه وي. کند استفاده کلمه پنج از تنها جمله

 ي زمينه در خودرا توانایی گاه هيچ و نوشت کوتاه داستان

 که قدرتی به هميشه چراکه نيازمود، رمان و بلند داستان

 خاطر همين به. داشت ایمان است نهفته ایجاز در

 .خواند نشست یک در توان می اورا يها داستان

 گرایی واقع» عنوان تحت بيشتر را کارور نوشتاري سبک* 

 از گروهی. اند خوانده( dirty realism) «کثيف

 ریچارد مانند 4313 و 4393 هاي دهه در نویسندگان
 این با نيز آنفيليپس جين ،بيتی آن ،اسولف توبی ،فورد

 در نویسندگان این. شوند می شناخته نوشتاري سبک

ي  روزمره زندگی فقدان حس و اندوه بر بيشتر آثارشان

 طبقات ي روزمره زندگی داشتند؛ تاکيد عادي مردم

 رانده حاشيه به و افتاده تک افراد یا جامعه پایين و متوسط

 .امریکا مردم زندگی از زمانی ي دوره این در  شده

 و حوادث از اکثراً خودرا يها داستان موضوعات کارور* 

 دليل به و. گرفته وام خودش شخصی زندگی تجربيات

 تجربه اش شخصی زندگی در که زیادي هاي نشيب و فراز

 و ها فضا توانسته( الکل ترك و اعتياد در ویژه به) کرده

 منعکس خود يها داستان در را متنوعی زیستی تجربيات

 .کند

های خودرا  کارور موضوعات داستان

اکثراً از حوادث و تجربيات زندگي 

و به دليل . شخصي خودش وام گرفته

های زیادی که در  فراز و نشيب

 .اش تجربه کرده زندگي شخصي
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 درام اجتماعی :ژانر داستاني

 بزرگسال :گروه سني مخاطبين
 

 ی داستان: خالصه

 ي بچه پسر تولد براي جشن یک تدارك مشغول اي خانواده

 به و شده حادثه دچار پسرك که هستند شان ساله 44-43

 ...رود می اغماء

 

ی کوتاه ریموند ها داستانهای اقتباسي از  فيلم

 کارور:

 Andrewکارگردان:  -Everything Goesفيلم  (0

Kotatko ، ازفيلمنامهAndrew Kotatko    با اقتباس از

 Hugoبا بازي، Raymond Carverداستان کوتاهی از 

Weaving, Abbie Cornish, Sullivan Stapleton ،

 . امریکا 2331محصول 

 What We Talk About When We Talkفيلم (1

About Love- کارگردان :Scott Stewart، از فيلمنامه 

Scott Stewart داستان کوتاهی با همين نام از  از اقتباس با

Raymond Carver، بازي باDavid Alexander, 

BryanCallen, Myndy Crist ، امریکا 2333محصول . 

 ،Robert Altman:کارگردان -Short Cuts فيلم (3

 از داستان کوتاهی از اقتباس باRobert Altman   زا فيلمنامه

Raymond Carver، بازي باAndie MacDowell, 

Julianne Moore, Tim Robbins، امریکا 4339 محصول. 

 Luck, Trust & Ketchup: Robertفيلم (4

Altman in Carver Country کارگردان ، :John Dorr, 

Mike Kaplan، (ي ساخت فيلم  مستندي دربارهShort 

Cuts  )بازي باRobert Altman, Tim Robbins, Fred 

Ward، امریکا 4339 محصول. 

 ،Ray Lawrence:کارگردان -Jindabyne فيلم (5

 داستان از اقتباس با Beatrix Christian  :از فيلمنامه

 So Much Water So   Close  to Homeنام با کوتاهی

 Laura Linney, Gabrielبازي با ،Raymond Carverاز

Byrne, John Howard، استراليا 2336 محصول. 

 Dan :کارگردان -Everything Must Go فيلم (6

Rush، از فيلمنامه Dan Rush کوتاهی داستان از اقتباس با 

 Raymond از(  (Why Don't You Danceبا عنوان

Carver، بازی  باWill Ferrell, Rebecca Hall, 

Christopher Jordan Wallace، انگلستان 2343 محصول. 

 علل اصلي انتخاب: 

 به کارور ریموند آثار از یکی انتخاب علت ترین مهم* 

 باالي توانایی سينمایی اقتباس براي پيشنهادي اثر عنوان

. است رئال فضایی در انسانی روابط کشيدن تصویر به در او

 قوي هاي دیالوگ بخصوص و ها موقعيت ها، فضا خلق با او

 و لفاظی هرگونه بدون متن در ها آن ي استادانه چينش و

 تصویر به را داستان ساده و خطی روایتی در فرمی بازي

 .کشد می

 که کارور يها داستان محوري و مرکزي تم دليل به* 

 داستانی روایت کند، می زوم انسانی روابط و عواطف روي

 بيننده با قوي حسی ارتباط و پنداري همذات است قادر او

 .سازد برقرار ایرانی مخاطب و

 در کارور تاثيرگذاري و بودن شده شناخته دليل به* 

 نيز جامعه کتابخوان و روشنفکر قشر مدرن، ادبيات فضاي

 از اقتباسی سينمایی اثر دیدن به مند عالقه بسيار

 .بود خواهند او يها داستان

 تصویري جزئيات به کارور دادن اهميت و عالقه* 

 ها صدا ها، بو ها، رنگ افراد، ظاهر توصيف مثل) داستان

 اورا داستان از اقتباسی اثر بصري جذابيت ي جنبه...( و

 .دهد می افزایش

 است بلندي نسبتاً داستان حجمی نظر از داستان این* 

 ها، روایت خرده تنوع نظر از و( صفحه 93 حدود)

 با جذابی خانوادگی درام ها، فضا و ها شخصيت

 خلق يکارور خاص داستانی هاي جذابيت و ها غافلگيري

 سينمایی اثر یک به تبدیل براي را قابليتش که کند می

 ■ .دهد می افزایش بلند
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 پنجم نويسي بخش نامه پردازي در فيلم اصول داستان  
 «ریحانه ظهيري»  
 

 سندگانینو در این بخش به ظرایف نویسندگي و

 پردازیم. مي ها آنبزرگ بزرگ و آثار 

 

 داستان كوتاه و رمان

 

و « اُ. هنري»ي  هپردازان فرماليست در مقال یکی از نظریه

داستان کوتاه و »گوید:  ( می4325داستان کوتاه )ي  هنظری

رمان نه تنها از نظر شکل با هم تفاوت دارند، بلکه سير تکاملی 

که رمان، هنري ترکيبی و  دليل این نيز متفاوت است. به ها آن

ذاتاً بر جمع و ترکيب مبتنی است. اما داستان کوتاه، منفرد و 

ها سرچشمه  تک واحدي است. رمان از تاریخ و سفرنامه

گيرد. داستان از فولکور و حکایت. بنابراین تفاوت این دو  می

جوهري است. یکی بنيادش بر کالن استوار است و آن دیگري 

 «.ُرد بر خ

از آنجا که خاستگاه داستان  . 4

کوتاه حکایت و فولکلور است، بنابراین 

هاي روایت  ها و ریشه در آن، سنت

بينيم. و امروز  شفاهی را بيشتر می

ي  هگرچه داستان کوتاه از سرچشم

شفاهی خود بسسيار دور شده، اما 

هنوز این خصوصيات ذاتی خویش را 

حفظ کرده. به همين دليل، داستان کوتاه بيشتر به صورت اول 

وگو در آن بسيار نقش دارد.  شود و گفت شخص روایت می

ي ها داستانانگيز این است که این سنت را، هم در  شگفت

هزار و یک شب هاي  ي بوکاچيو و قصهها داستاناوليه مانند 

 .ي چخوف و هنري جيمزها داستانبينيم و هم در  می

تر و به اصطالح  به عکس، بعضی داستان کوتاه را غنی . 2

ریزي  دانند. داستان کوتاه را طوري طرح از رمان می« تر ادبی»

کنند که خواننده از خواندن آن، احساس کامل بودن کند و  می

راز در داستان کوتاه را  به همين دليل، خواننده وجود رمز و

 .پذیرد بيشتر از رمان می

از آنجا که داستان کوتاه، ماهيتی منفرد دارد، بيشتر  . 9

ها است. عالوه بر  اش تنهایی و انفراد آدم مضامين مورد عالقه

این، داستان کوتاه معموالً آن نوعی است که معرف چيزي نو و 

 .تازه است

کند. داستان کوتاه  رمان، یک زندگی را تعریف می. 1

بخشی از این زندگی را. در داستان کوتاه، نویسنده به یک 

پردازد. در رمان با چند  بحران از زندگی یک شخصيت می

کتاب صداي تنها در « فرانک اوکانر»بحران سروکار داریم. 

)کوتاه(نویس با تماميت زندگی سروکار داستان»گوید:  می

ه مهم است که باید بتواند ندارد. بنابراین براي او این نکت

اینکه بگوید القا کند. در رمان، این القا  چيزهاي بسياري را بی

آید اما در داستان  سازي و بسط دادن به دست می با شخصيت

 .«شود کوتاه این امر با ریزنگاري و فضاسازي حاصل می

داستان کوتاه، تک واحدي است. رمان، چندین . 5

کم باید به  پو در داستان کوتاه، دست واحدي. به قول ادگار آلن

دست یافت. به عبارت دیگر داستان کوتاه به یک یک تأثير 

اي  پردازد. )و یا مجموعه شخصيت، یک رویداد و یک تأثير می

را یک موقعيت  از تأثرات که آن

 .(برانگيخته است

داستان کوتاه، یک نمونه و . 6

رمان، یک کل و مجموعه است. حتی 

ي کوتاه به ها داستانعناوین برخی 

ه همين جزیی از یک کل اشار

، «روز در دهکده یک»کنند:  می

، «داستان یک روز کریسمس»

 «.داستان یک دختر مزرعه»

داستان کوتاه به مقاله شباهت دارد، از این نظر که . 9

اند و  ي به اصطالح بدون طرح چخوف، کاملها داستانمانند 

تصویري مينياتوري از یک وضعيت و یا رویداد به دست 

و نه فصلی از یک کتاب، مانند دهند، )درست مثل مقاله(  می

 .رمان

پردازي و بسط  از آنجا که داستان کوتاه براي شخصيت. 1

دادن به داستان کمتر فرصت دارد، این کمبود را با تکيه 

کند. در این مورد لحن و  کردن بر مسائل تکنيکی جبران می

کوالژ )کنار هم گذاشتن چند تصویر و یا موقعيت به ظاهر 

اند و  القاء یک احساس و یا یک جو( بسيار مهمنامربوط براي 

کنند.  نویسان امروز از این دو عامل، بسيار استفاده می داستان

در استفاده از لحن، استاد است و بارها صناعت کوالژ « کارور»

 .کار برده است یش بهها داستانشکلی درخشان در  را به

داستان کوتاه به مقاله شباهت دارد، از 

به اصطالح های  این نظر که مانند داستان

اند و تصویری  بدون طرح چخوف، کامل

مينياتوری از یک وضعيت و یا رویداد به 

دهند، )درست مثل مقاله( و نه  دست مي

 .فصلي از یک کتاب، مانند رمان
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 گویند داستان کوتاه بيشتر یک صناعت و مهارت می. 3

است تا هنر. آن ایجاز و ریزنگاري و پرداختن به لحن که 

کند که نویسنده  داستان کوتاه است، ایجاب میي  هشالود

تر صناعت پرداختن به اینها را بياموزد و  هرچه بيشتر و عميق

خویش، استاد باشد. پس ي  هچون صنعتگري قابل در حرف

ستان تصادفی نيست که این همه کتاب فنی در باب صناعت دا

رمان، بيشتر ي  ههاي موجود دربار کوتاه داریم. اما کتاب

 .فلسفی، تحليلی و یا از نوع نقد ادبی است
 

 بزرگ و آثار بزرگ سندگانينو
 

را هر زمان و  يهر اثر معتبر تواند یبزرگ نمي  هسندینو

 .سدیهر جا بنو

 تواند یم يجو تيکه او فقط در کل ليدل نی: به ااوالً

در  دیجو با نیاست، و ا دهیافريرا ن که خود او آن سدیبنو

جامعه وجود داشته باشد تا او بتواند 

و منسجم  یليتخ یرا در جهان آن

  منتقل کند

که جهان  ليدل نی: به ااًيثان

ي  هیدستما تواند یفقط آنگاه م یليتخ

 يها باشد که بر جنبه ياثر معتبر

 یعنيـ  یاجتماع تيواقع یاساس

 يها تدارك مقوله يکه برا يعناصر

رسانده  ياریآن ي  هساختاردهند

 .کند هيتک  باشدـ

 

 رمان خواندن
 

داستان  یخواندن رمان به عوامل و عناصر فن انیجر در

 د؟يکن یهم توجه م

تا  گذارم یاو م يايو دن سندهینو اريمن خودم را در اخت ـ

را  سندهیببرد؛ کتاب نو خواهد یمرا با خود به هر کجا م

 ادیپس از آن با به  دی. شاخوانم یمشتاق م يا همچون خواننده

ساختارش هم فکر ي  هام، دربار ها و آنچه خوانده آوردن صحنه

 .کنم

 

 ياثر ادب كانون
 

 دیاست که آن اثر با نیا یدر هر اثر ادب زيچ نیتر مهم

در آن اثر وجود  ییجا دیبا یعنیکانون داشته باشد؛  ینوع

 یهمگ ایپرتوها در آن به هم برسند،  یداشته باشد که تمام

بتوان با کلمات،  دیکانون را نبا نیاز آنجا ساطع شوند. و ا ها آن

 اتياز واقع یکی قت،يبه حق نیداد و ا حيتوض یبه تمام

 نکهیاست، ا نيراست یهر اثر ادبي  هبرجسته و مهم دربار

 توان یم انيتامش تنها با خود آن اثر ب تيآن را در کل يمحتوا

 .کرد

 

 نوشتن داستان فكر
 

و جمله داستان  ریتصو نيداستان و نخست کینوشتن  فکر

و تحت  سندهیانباشته در درون ناخودآگاه نو يها از انبوه تجربه

شده و  کی، تحر فرد خاص ایمکان  ایفضا، واقعه  کیريتأث

 .شده است دهیيزا

 

 يعنصر هر اثر هنر دو
 

دو عنصر دارد:  ياثر هنر هر

و عنصر خاص و  یعنصر عام و کل

امر  في. هنرمند قصه توصیجزئ

و همان را به  کند، یرا م یجزئ

 یامر کل آورد؛ یبه وصف درم ییتنها

 فيتوص واسطه یو ب ماًيمستق

و همراه آن  یبا جزئ یکل شود، ینم

اما چطور و چگونه؟ ما  شود؛ یزاده م

 یما از کل نظورم یراست . بهميدان ینم

 ست؟يچ

از  یکه برخ رسد ینظر م به

و  یبعد ارزش و اعتبار دارند؛ مانند نقاش کیهنرها، فقط در 

در بعد زمان. هنر  یقيدر بعد مکان، و موس يساز مجسمه

 يروياز ن يو مقدار د،یآ یم رونيب «یادب»به صورت  یتجسم

 انيرا ب یزمان اتيتا واقع کوشد یکه م یخود را هنگامي  هژیو

که  ینحو، هنگام نيبه هم زين یقي. موسدهد یکند، از دست م

را از  يزيچ شود، یمنحرف م شیخو یاز حرکت محض زمان

 یليتخ اتياز ادب تر ختهيهنرها، ناآم نی. هر دو ادهد یدست م

و  نیتر شکل یو ب نیتر دهيچيبا رمان که پ اسيهستند. و در ق

 .هستند نيچن شتر،يب یلياست، خ اتينوع ادب نیدتريق یب

هنر، تنها به  نیهنر است، و ا کیداستان منثور  اما

 ميتعم نيهنر است؛ و قوان «تّ يعام»ِ  داشتنِ خصلت ِ لتيفض

 دیبا زين نجایحاکم است، در ا يهنر يها صورت گریکه بر د

در رمان به سرعت  نيحاکم باشد. ممکن است عملکردِ آن قوان

 ایاست.  یقطع ها آن تّ ينباشد، اما اقتدار و حاکم ریمشاهده پذ

از هنرها، فقط در  يکه برخ رسد ينظر م به

 يبعد ارزش و اعتبار دارند؛ مانند نقاش کی

در  يقيدر بعد مكان، و موس یساز و مجسمه

 «يادب»به صورت  يبعد زمان. هنر تجسم

ی  ژهیو یروياز ن یو مقدار د،یآ يم رونيب

 اتيتا واقع کوشد يکه م يخود را هنگام

 .دهد يکند، از دست م انيرا ب يزمان
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را که  نیاز ا يتصور یول د،یبنما بیآنکه ممکن است غر

 قیاز طر ،یبه سادگ توان یم ست،يچ «تّ يعام»منظور ما از 

شود، ارزش و  ستهینگر یداشت. چون از وجه منف انيب یمنف

قرار دارد که از زمان  تيواقع نیمجسمه در ا کیاعتبار مطلق 

اعتبار در مورد  تيّ مطلق نیکه ا چنان مستقل است؛ هم

 ينهفته است که ماورا تّ يواقع نیدر ا یقياز موس يا قطعه

و  یکینبودن زمان در  یعنیيفقدان ظاهر نیمکان است. اما ا

 يگرید زيبلکه چ ست،يفقدان ن قتيدر حق ، يگریمکان در د

 یابيبلکه دست ست،ين یعمل منف کیاست. طرد زمان و مکان 

که معموالً  چنان ،يزيدشوار است؛ آن را با حذف چ يبه امر

به دست آورد، بلکه با انجام  توان ینم دهند، یهمه انجام م

که ما به حق  ابدی یدست م یبه حالت سازد، یعمل، متمرکز م

زمان متوقف  ندیفرااو  يبرا م؛يبنام زمان یآن را ب ميتوان یم

آمده است.  رونينامربوط به کارش، ب يبه صورت امر ایگشته، 

 «یموومان» ایکه حرکت  دان،يقيموس تياست وضع طور نيهم

موانع ي  هکه هم نجای. تا اکند یدر زمان، برقرار م جیرا به تدر

عمل از  نی. اتینها یو ب ماند یو او م شود یم دیناپد یمکان

 ميکردن، که ممکن است نامش را تعم یبرداشتن و نف انيم

 رمندو شرط ذهن هن ديتنها با تمرکز بدون ق م،یبگذار

 شود؛ یخاص، حاصل م يموردي  هدربار گر،ید يزيچي  هدربار

ي  هیسا د،یآ یبه دست م ميمستق رياست که غ يزيچ

 .اوست یو متناه یکمالِ جزئ یِنامتناه

 

 «دن آرام» سيصفحات دستنو
 یکه در پ یکسان ي، برا«دن آرام» سیدستنو صفحات

ناظر بر روند نگارش شولوخوف هستند،  یدرك روانشناس

 يها را که نسل یتوجه توانم یم یسزا دارد. به راحت به یارزش

 کیشولوخوف و هر  يهر صفحه از نوشتارها یبه بررس ندهیآ

 بزرگ، نشان خواهند داد؛ دري  هسندینو نیا يها سیاز دستنو

 يرا برا سندهینوي  هوستيپ يتالشها ها آنمجسم کنم.  رنظ

او با هر واژه را ي  هنانيب کیساختن متن، و برخورد بار زهيپاک

ي  هجوان و هم سندگانی. نوافتیدر خواهند  یبه روشن

موضوع سود  نیاز درك ا دیترد یب ییسرا دوستداران داستان

 ■. خواهند برد

 :منابع

 ایرانسایت علمى دانشجویان 

 کتاب داستان

 نوشته رابرت مک کى
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 «هاي فحشا متولد خانه»بررسي داستان فيلم مستند   

 «غياثیمرتضی » ؛ «زانا برسکی» نویسنده و کارگردان  
 

 ها بار از نگاه بچه اين
هاي ردالیتِ کلکته  بچه ،هاي فحشا نام: متولد خانه

(Born into Brothels: Calcutta’s Red Light Kids) 

 کارگردان: 

 Ross) وراس کافمن (Zana Briski)زانا برسکی 

Kauffman) 
 فيلمنامه: زانا بریسکی و راس کافمن

 فيلمبردار: زانا بریسکی و راس کافمن

 (John McDowellموسيقی: جان مک.دووِل )

 2331سال ساخت: 

 :خالصه
هاي  زانا بریسکی، عکاسی است که براي عکاسی از خانه

شود. اما ساکنين آن  الیت، در کلکته می ردي  هفحشا وارد محل

آنان عکس  تمایل ندارند کسی از

بگيرید، چرا که این محالت پر از 

اعمال خالف قانون هستند. زانا با 

بر این مشکل  ها آنهاي  کمک بچه

ها را در کالسی  آید. او بچه فائق می

آورد  منظور آموزش عکاسی گرد می به

و به هرکدام یک دوربين عکاسی 

خواهد  ها می دهد. سپس از بچه می

هاي خود یا دیگران  کسعي  هکه عکس بگيرند و دربار

اظهارنظر بکنند. به همين طریق صميميتی ميان بریسکی و 

هایی  شود. بریسکی بالفاصله درگير نگرانی ها ایجاد می بچه

شود که پيش از هر چيز  ها می بچهي  هزندگی آیندي  هدربار

کند براي  ست. بریسکی تالش میها آنالشعاع تحصيل  تحت

ها را براي  هاي بچه بيابد و عکساي مناسب  ها مدرسه بچه

کسب درآمد به نمایش بگذارد. در این مسير با موانعی مواجه 

 شود... می

 

 چگونه روایت شده است؟

هاي بصري، گرمی،  این فيلم بدرستی بخاطر جذابيت

صميميت و حفظ توأمان قدرتِ تأثير و خالقيت هنري، مورد 

است که  تحسين قرار گرفته است. قطعاً این سوال مطرح

هاي  یابد. جواب چگونه یک فيلم به چنين امتيازاتی دست می

ي  هها از انتخاب موضوع و شيو متعددي وجود دارد. این جواب

اند. آنچه که در مورد  پرورش آن تا نظرگاه فيلمساز گسترده

کند، موضوع آن است که هم  توجه می این فيلم اختصاصاً جلب

ي  هس برانگيز است. اما نکتکافی مهم و هم احساي  هبه انداز

روایت در ميزان تأثيرگذاري ي  هدیگر روایت آن است. شيو

موضوع دخالت دارد. چه بسا موضوعات جذابی که با پرداختی 

نامناسب، متشتت و روایتی ناهمگون با موضوع یا نظرگاه 

روایی ي  هاند. اما انتخاب یک شيو فيلمساز، کامالً از دست رفته

حتی از یک موضوع متوسط، نمایشی قوي و  تواند مناسب می

هاي  ادبی ارسطو، بحثي  هنظریي  هجذاب ارائه کند. دربار

را در این مختصر  ها آني  هکه واگوی بسياري شده است طوري

خالی از  1دانم. اما اشاره به اهميت کاتارسيس ضروري نمی

متولد »روایت ي  هارتباط با شيو لطف نيست؛ چرا که بی

نيست. یکی از وجوه مهم در نظریه ادبی « فحشاهاي  خانه

ارسطو، جایگاهی است که او براي کاتارسيس قائل است، 

را مقصود اصلی از  که آن طوري

داند و  داستانگویی دراماتيک می

بجهت رسيدن به این مقصود، اجزاء 

هاي خاصی  تراژدي را داراي ویژگی

کند. از جمله اینکه تراژدي  تعریف می

گشایی  افکنی و گره بخش گرهرا به دو 

قسمت آغاز، ميان  را به سه و کنش آن

کند. با اینکه در  و پایان تقسيم می

بندي، بسيار مورد  تقسيمي  هاخير جزميت این شيوي  هسد

تردید قرار گرفته است؛ اما هنوز هم طرفدارانی دارد. حال اگر 

ک را با این نظریه مح« هاي فحشا متولد خانه»روایت ي  هشيو

 بزنيم بنتایج زیر خواهيم رسيد:

افکنی با  گشایی و گره گره 3تقسيم داستان به دو موومان

شود  گره از اول تراژدي آغاز می»گيرد.  تعاریف زیر صورت می

گردد به دگرگونی و تبدیل حال، به  و سرانجام منتهی می

گشایی ]...[ از آغاز این دگرگونی  گره» و « سعادت یا شقاوت.

 i«شود و تا پایان آن دوام دارد. شروع می

اي که  ـُم، لحظه 93ي  ههاي فحشا، دقيق در متولد خانه

بریسکی پس از برداشتن اولين گام براي یافتن مدرسه، با 

شود.  افکنی آغاز می شود، موومان گره مشکالتی مواجه می

افزوده  ها آنکنند و بر شدت  ها همچنان ادامه پيدا می گره

گيرند.  ها در اوج خود قرار می ـُم، گره 93دقيقه شود تا در  می
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زانا بریسكي، عكاسي است که برای عكاسي 

الیت، در  ی رد محلههای فحشا وارد  از خانه

شود. اما ساکنين آن تمایل ندارند  کلكته مي

کسي از آنان عكس بگيرید، چرا که این 

 محالت پر از اعمال خالف قانون هستند.
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اي حساس قرار دارد: اگر بتواند  در این لحظه بریسکی در نقطه

مدرسه پيدا کند، او را نجات داده است و  43براي آویجيت

آویجيت اميداوار بود. او پسر ي  هتوان به آیند اگرنه دیگر نمی

 اي جدي و حساسی است و شکست در آن مقطع، صدمه

کند. پس از این لحظه، موومان  ناپذیر به او وارد می برگشت

شود.  شود. آویجيت به مدرسه فرستاده می گشایی آغاز می گره

ها به  شود و گره براي رفتن او به آمستردام پاسپورت گرفته می

شوند. تا سرانجام فيلم به  دانه گشوده می همين ترتيب دانه

رسد. پایان ماجرا به  ها می دقایق پایانی و نمایشِ سرنوشت بچه

شان  ها در برابر مدرسه شکلِ ذکر تيتروارِ واکنش هر یک از بچه

شود. یک نکته را در اینجا باید متذکر شد: در نظریه  ارائه می

ها همراه است. یعنی  ابهامي  هارسطو پایان فيلم، با حذف هم

ها تا پایان تراژدي گشوده شود و هيچ تنشی  باید تمام گره

حتی پس از تيتراژ « هاي فحشا متولد خانه»باقی نماند. اما در 

یابد. تصویرِ پس از تيتراژ، نمایشگر  پایانی، فيلم هنوز ادامه می

هاي  ها هنوز در محله بریسکی است که با تعدادي از بچه

کلکلته مشغول قدم زدند و این 

نشانگر آن است که کار بریسکی با 

شکالت ها پایان نگرفته است؛ م بچه

ها هنوز ادامه دارد. به این ترتيب،  بچه

روایت فيلم پس از پایان هم هنوز با 

ابهاماتی روبرو است. در سينما، 

که  -ها 44رنگ اصطالحاً به اینگونه پی

در آن یک یا چند مورد از اصول 

ي  هفيلمنام -شود کالسيک رعایت نمیي  هفيلمنام

 شود. گفته می« مينيماليستی»

ته دیگر هم حائز اهميت: انتظار نداریم یادآوري یک نک

که روایت یک مستند، درست به اندازه یک فيلم داستانی، 

کالسيک باشد. یعنی ي  هپاالیش شده و کامالً منطبق با نظری

با این نظریه به « فحشاي  همتولد خان»انتظار نداریم مطابقت 

باشد. « 49زیباي آمریکایی»یا « 42راکی»مطابقت ي  هانداز

است که براي تطبيق روایت با آنچه ارسطو گفته است،  بدیهی

ام و  فيلم را درنظر داشتهي  ههاي بزرگ و عمد گره

اند، در نظر  هایی را که داراي اهميت کمتر بوده سکانس

ام. طبيعی است چنانچه قصد داشته باشيم با ریزبينی  نگرفته

ها را در نظر بگيریم، از ادعاي چنين  تک سکانس تمام، تک

 طبيقی پشيمان خواهيم شد.ت
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اي بودن کنش، وابسته به همان تعبير آغاز،  سه پرده

ميان و پایان است. آغاز، کنشی است خودانگيخته که چرخ 

اندازد. ميان، عواقب کنش آغازین است که  داستان را براه می

شود و پایان، آخرین کنش  هاي دیگري می خود سبب کنش

 گيرد. قرار نمیاست که پس از آن دیگر کنشی 

هاي فحشا، اقدام نخست بریسکی براي به  در متولد خانه

ها، مطابق با کنش آغازین است. سپس  تادن بچهمدرسه فرس

آید؛ عواقب این کنش و قسمت  موانعی که بر سر راه بوجود می

هاي بریسکی  سازند. قسمت ميان با واکنش رنگ را می ميان پی

یابد تا اینکه کار بریسکی با فرستادن  عليه این موانع ادامه می

 یابد. ها به مدرسه خاتمه می بچه

 

 کجایند؟ها  چهارچوب

کند، دروغ را دوست  مخاطبی که فيلم مستند تماشا می

پذیرد که یک  اي بدیهی است. مخاطب می ندارد. این گزاره

اي به  تواند از دریچه فيلم مستند می

موضوع بنگرد که تاکنون آنچنان دیده 

نشده است، اما اینکه اطالعاتی 

ساختگی یا غلط به او داده شود، 

تظارش باشد. چيزي نيست که مورد ان

بعبارتی تماشاگر به فيلمساز اعتماد 

کند و  کند، فيلم او را تماشا می می

انتظار دارد که اطالعاتی معتبر از آن 

دریافت کند. بنابراین شکستن اعتماد 

 آید. استفاده از آن، امري غيراخالقی بحساب می او و یا سوء

این اطالعات معتبر ماهيتاً چه هستند؟ اساساً چه نوع  اام

شوند؟ یا به عبارتی با یک موضوع  اطالعاتی معتبر خوانده می

چطور باید برخورد کنيم که در گزارش آن بتوانيم ادعا کنيم 

ایم؟ بدیهی است  آن دست یافتهي  هبه اطالعاتی معتبر دربار

ي  هکه همکه پاسخ درست را معطوف به زمانی بدانيم 

اطالعات ممکن و مطابق با واقعيت، ارائه شده باشد. اما آیا 

چنين چيزي ممکن است؟ گذشته از اینکه باید به محدودیت 

حواس بشري و ابزارهاي گيرنده توجه کنيم، باید به نقایص 

ابزارهاي انتقال و محدودیت زمان هم توجه کنيم. پس ناگزیر 

آنکه اوالً ساختگی  هستيم همان اطالعات محدود را بشرط

نباشند )یعنی همه مطابق با واقعيت باشند( و ثانياً مغرضانه و 

بينانه گزینش نشده باشند، معتبر بدانيم. اما باز هم  یا کوته

چند مثال پيچيدگی موضوع را ي  همشکل حل نشده است. ارائ

، بازیگران «41قتل هيتلري  هتوطئ»دهد: در فيلم  نشان می
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کند،  مخاطبي که فيلم مستند تماشا مي

ای بدیهي  دروغ را دوست ندارد. این گزاره

پذیرد که یک فيلم  است. مخاطب مي

ای به موضوع  تواند از دریچه مستند مي

 .بنگرد که تاکنون آنچنان دیده نشده است
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هایی که  کنند، در فيلم ریخی را بازي میهاي تا نقش شخصيت

به مستندهاي داستانی معروفند در تمام مدت از بازیگر 

دوران قدرت، »؛ در فيلم «45گاندي»شود، مثل  استفاده می

از تصاویر آرشيوي مکان و زمانی « 46قسمت دوم؛ رژه کودکان

خاص براي نشان دادن زمان و مکان دیگري استفاده شده 

فيلمساز از یک داستان خيالی در متنِ « 49هاسونکا »است؛ در 

واقعی بهره گرفته است؛ یا فيلمنامه و ي  هیک پدید

سازي برشت  بيگانهي  هاز شيو« 41آتش نادیدنی»آرایی  صحنه

دهند که مرز مشخصی  ها خود نشان می کند. مثال تبعيت می

براي جدا کردن نمایش شفاف واقعيت از نمایش غيرشفاف آن 

iي مغرضانه از غيرمغرضانه وجود ندارد.ها یا برداشت i 

رود که تعریفی  با توجه به مطالب یاد شده انتظار نمی

ميزان رعایت ي  هشمول و دقيق براي قضاوت دربار جهان

توانيم  اخالقيات در فيلم مستند، وجود داشته باشد. اما می

تلویحاً بگویيم: یک فيلمساز با اخالق کسی است که از 

ي  هکند و با ارائ استفاده نمی خود سوء احساسات تماشاگر

اي وارد  اطالعات غلط، به اعتماد ميان خود و تماشاگر لطمه

 سازد. نمی

هاي  متولد خانه»ترین انتقاداتی که به  یکی از جدي

وارد شده است، از همين نظرگاه بوده است. یک نهاد « فحشا

در  43حمایت از خودفروشاني  همدنی فعال در زمين

ها،  ، این فيلم را از این نظر که حضور والدین بچه23سوناگاشی

اي بهتر براي  هاي آنان براي ساخت آینده ها و فعاليت نگرانی

هایشان را نادیده گرفته، مورد انتقاد قرار داده است. این  بچه

عدم توجه به والدین باعث ایجاد این تصور شده است که 

وجه به  به هيچ مسئوليت هستند که ها، افرادي بی والدین بچه

ها  هایشان نيستند و تنها خدمتشان به بچه بچهي  هفکر آیند

                                                           
15Gandhi by Richard Attenborough 
16Mighty Time: Volume 2, The Children March by Bobby 

Houston 
17 The Swenkas by Jeppe Ronde 
18The indistinguishable Fire by Harun Farochi 
19Durbar Mahila Samanwaya Committee 
20Sonagachi 

کشی است. گذشته از این در فيلم  بدزبانی، خشونت و بهره

ها  برخورد حکومت با مسائل مربوط به بچهي  هاي به نحو اشاره

نيز نشده است و آنچه موجود است، فقط عدم تمکين مدارس 

ميلی  خص نيست آیا این بیهاست. که مش در پذیرفتن بچه

 توجه قانونی. ناشی از سوءظنی عرفی است و یا ناشی از عدم

عنوان  فيلم هستند. بهي  هکنند اینها همان نکات نگران

زندگی ي  هماند تماشاگر انتظار داریم، زوایاي تاکنون پنهان

اینکه مشکالت ي  هها نمایش داده شود و اطالعاتی دربار بچه

هاي انجام شده چرا  گيرند و تالش ت مینشأها از کجا  بچه

ها  ایني  هاند، ارائه شود. اما فيلم در برابر هم ثمر مانده بی

 کند. سکوت می

نمایش ي  هیک نگرانی اخالقی دیگر پيرامون نحو

هاي فيلم مستند  هاي فيلم است. چون شخصيت شخصيت

افرادي واقعی هستند و بيرون از فيلم نيز حيات دارند، 

وان هر حرفی یا هر اعتقادي را به آنان نسبت داد و ت نمی

تفاوت بود. افشاي یک  بی ها آني  هنسبت به زندگی آیند

ي  هخصوصی و انتشار آن، تأثيري شگرف بر ادامي  همسئل

شوند:  گذارد. بنابراین سواالت زیر مطرح می زندگی آن فرد می

یک ي  هآیا کارگردان مجاز است تمام اطالعاتی را که دربار

داند نشر دهد؟ آیا اگر کارگردانی بدون اداي  شخصيت می

را  ها آنها، رسوم و عقاید  احترام نسبت به یک فرهنگ، آیين

کننده و سودآور، به دیگران  اي سرگرم صرفاً بعنوان پدیده

 نمایش بدهد؛ کاري پسندیده کرده است؟

هاي باال مشخصاً، منفيست. بریسکی و  پاسخ پرسش

ها ارائه  دفاع از بچه اي مظلوم و بی فيلم خود، چهرهکافمن در 

تفاوتی و  اي فاسد و سرشار از بی اند که در جامعه کرده

اند، آنگاه بریسکی با آن نوع دوستی و  مسئوليتی غرق شده بی

شود و  صميميَش، همچون یک قهرمان ظاهر میي  هچهر

 را نجات بدهد. بعضی از منتقدین هندي ها آنکند  تالش می

 24نمایش، ماهيتی هندهراسانهي  هدارند که این نحو اظهار می

دارد. واین همان چيزي است که فيلم را براي تماشاگر غربی 

اند که از  کند، لذا این گروه از منتقدین بر این عقيده جذاب می

 اي ابزاري شده است. موضوع استفاده

ي  هبدون آنکه متن حاضر را با قضاوتی قاطع دربار

به پایان ببرم؛ « هاي فحشا متولد خانه»بودن یا نبودن اخالقی 

ي  هاثر بر عهدي  هشوم قضاوت نهایی دربار یادآور می

 ■ تماشاگران عزیز خواهد بود.
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 «زندانيان»معرفي فيلم   
 «شيرپورامين »؛  «دنيس ویلنيو» کارگردان  

 
 کارگردانی به 2349 محصول (Prisoners) زندانيان

 و مفصل البته و پرکشش جنایی فيلم یک ویلنيو دنيس

 گم دختربچه دو که کار ابتداي همان از. است طوالنی

 هجوم مخاطب ذهن به ها آنگم حدس و انواع شوند می

 این یکی یکی فيلم ي نيمه و دوساعت حدوداً زمان. آورند می

 است سوال این پاسخ دنبال به و سنجد می راها آنگم و حدس

 آمده است. ها آنهستند و چه بالیی سر  کجا ها دختربچه که

 خوب، پرداخت و زیاد جزئيات با گزیکووسکی آرون ي فيلمنامه

 پایان تا را بيننده که آورده وجود به اثر در قبولی قابل تعليق

. شود می شریک او با را کاشفه کم لذتی نهایتاً و کشاند می اثر

فينچر از  هاي فيلم با از لحاظ ساختاري شباهتی زندانيان

ي مرموز کلينت  جمله هفت و زودیاك یا حتی رودخانه

ي اوليه زندانيان با نظرات ها آننيز دارد. از همان اکرایستوود 

ها در فصل  مثبت منتقدان مواجه شد به طوري که خيلی

جوایز براي این فيلم شانسی قائل هستند. ميانگين امتياز 

 IMDBاز صد و در  12زندانيان در سایت معتبر راتن توميتوز 

 باشد. از ده می 1.4

 

 برادریک: کنندگان دنيس ویلنيو/ تهيه: کارگردان

: گزیکووسکی / ژانر آرون: کولبرنر و.../ نویسنده جانسون، آدام

 نهال، جيل جيک من، جک هيو: درام، تریلر، جنایی/ بازیگران

 جوان: دانو و.../ موزیک پول لئو، مليسا دیویس، ویوال

 کاکس، جوئل: دیکينز/ تدوین راجر: جوانسون/ فيلمبرداري

 فيلم جشنواره) 2349 اوت 93: اکران / تاریخراش گري

: آمریکا/ زبان: کشور دقيقه/ محصول459: زمان / مدت(تلوراید

 442.912.363: دالر/ فروش ميليون 16 انگليسی/ بودجه:

 دالر. ميليون

 

 : فيلم ی خالصه

 و مذهبی بسيار است نجاري( من جک هيو) دوور کلر

 روز مراسم در کلر. طبيعی بالیاي انواع وقوع براي آماده

. رود می خود همسایه خانه به اش خانواده همراه به شکرگزاري

 مدتی که سوتی کردن پيدا براي صاحبخانه دختر و وي دختر

 براي اینکه از بعد و گردند برمی دوور ي خانه به گمشده است

 که هرچه. رود می ها آن دنبال به کلر شود نمی پيدایشان مدتی

 بيشتر و بيشتر نگرانی و کنند نمی پيدا را دخترها گردند می

. اند شده ناپدید ناگهان بچه دختر دو عجيبی شکل به. شود می

 مسئول لوکی کارآگاه دوستش، و کلر دختر شدن ناپدید از بعد

 به شروع دوور کلر. شود می پرونده مورد این در تحقيق

 و کند می موردنظرش مظنون مورد در اطالعات آوري جمع

وجود  خيابان پارك شده در ون یک لحظه آن شود می متوجه

 و شود می پيدا ون هست که سختی هر با. داشته است

 به مبتال فردي وي اما. شود می بازداشت آن ي راننده

 تواند نمی لوکی کارآگاه ي گفته به و است ذهنی ماندگی عقب

 دخترها شدن ناپدید از که هرلحظه. باشد ها دختربچه دزد

 از بعد. شود می بدتر ها آن هاي خانواده روحی وضع گذرد می

 یک در و دزدد می اورا کلر کند می آزاد را مظنون پليس اینکه

 مرد این کند می فکر که کلر. کند می حبس قدیمی خانه

 اورا شکنجه انواع با دارد سعی زده ماندگی عقب به را خودش

 هيچ حال تابه که لوکی کارآگاه همزمان. بياورد حرف به

 پيدا جدیدي هاي نخ سر نگذاشته باقی نشده حل را اي پرونده

چيزي است  از تر پيچيده ماجرا که شود می متوجه و کند می

 ■ کرده. که فکرش را می
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 «رست گامپوف»نقد و بررسي فيلم   
 «پور امين شير» ؛ «رابرت زِمِکيس»کارگردان   

 
 ی فيلم:  خالصه

 یک ایستگاه در که است دلی ساده مرد گامپ، رستوف

که یک خانم کنار او روي  وقتی. است  نشسته منتظر اتوبوس

 و کند می معرفی خودرا نشيند فورست نيمکت ایستگاه می

 فورست. کند می اش زندگی داستان کردن تعریف به شروع

 تمام و است همساالنش از تر پایين هوشی ي بهره با کودکی

 را اطرافش حوادث که-مادرش به کند می سير آن در که دنيایی

 -کند می توصيف برایش ساده زبانی با

 قوز خاطر به کودکی در. شود می محدود

 هاي تسمه با همراه است مجبور کمرش

 راه شده بسته دورپاهایش که اي فلزي

 و سن هم هاي تقریباً تمام بچه. برود

کنند یا حتی  می اذیت یا اورا سالش

نيستند اجازه بدهند او در سرویس  حاضر

دختر  جز به مدرسه کنارشان بنشيند؛

جنی و فورست با هم . نام جنی زیبایی به

شوند و از همان کودکی  بازي می هم

فورست  اي، حادثه شود. طی ي جنی می باخته فورست دل

هاي فلزي دور پاهایش از هم  کند و تسمه شروع به دویدن می

دن فورست را حتی به دانشگاه و تيم این دوی. شوند جدا می

 پدر مهر از هرگز که جوان جنی. برد ملی راگبی آمریکا می

 .معروف بشود اي خواننده دارد آرزو نداشته، اي بهره اش الکلی

تواند به  رود و نمی زندگی مطابق ميل جنی پيش نمی

 التحصيلی از کالج، فورست بعد از فارغ. آرزوهایی که دارد برسد

 در فورست. شود پيوندد و به ویتنام اعزام می می ارتش به

 بابا. کند می پيدا بابا نام به دوستی ارتش، آموزشی ي دوره

 آرزو که است دلی ساده سياهپوست جوان

 به ميگو صيد با را فقيرش ي خانواده دارد

 اعزام ویتنام به ها آن. برساند بهتري وضع

 تيلور دن سرگرد فرماندهی تحت و شوند می

 نيروهاي حمالت، از یکی در. گيرند می قرار

 فرمان با. شوند می بمباران به شدت آمریکا

 کند می دویدن به شروع فورست فرماندهش،

 تا گردد می باز او. افتد می بابا یاد به ناگهان و

 دیگررا مجروح یک هربار اما کند پيدا را بااب

 رودخانه ي کرانه تا اورا و کند پيدا می

 بشدت که  درحالی را بابا باالخره. دن ستوان جمله از رساند، می

 هردوپایش دن ستوان ميرد و می بابا. کند پيدا می است زخمی

به لطف دویدن خوبش فقط  دهد، اما فورست می دست از را

 فلج عمر آخر تا آنکه بخاطر دن. دارد برمی جزئی یک زخم

 به نگذاشته فورست برد می گمان و نمرده افتخار با و است

 افتخار مدال فورست. است خشمگين او از برسد سرنوشتش

 شکوفا پنگ پينگ در استعدادش نقاهت دوران در و گيرد می

 یکی یکی و رود می جهانی مسابقات به او که درحالی. شود می

 سراشيبی در هرروز جنی زندگی کند می طی را افتخار هاي پله

. رباید می را جنی زندگی و جوانی ناسالم، روابط و اعتياد. است

 بابا آرزوي به تا کند می همراه خود با را دن ستوان فورست،

 موفق و گذارد می جنی را قایقش اسم او. پوشاند عمل ي جامه

 دهد، انجام را ميگو صيدهاي نظيرترین بی از یکی شود می

فورست که به هيچ . رود می ها مجله جلد بر عکسش چنان که

اش نداشته به صورت کامالً  اي در زندگی طلبیعنوان جاه 

شود، اما عشق او یعنی  تصادفی تبدیل به فرد بسيار موفقی می

شود. تا حدي که مجبور  جنی فردي سرخورده و منزوي می

شود پيش فورست برگردد. اما این بازگشت هم هميشگی  می

 آیند که... نيست و اتفاقات دیگري پيش می

وینستون گروم رماني  0086سال 

منتشر « فورست گامپ»با عنوان 

سال بعد و در سال  کرد. هشت

نویس  اریک راث فيلمنامه 0004

ای بر اساس  آمریكایي فيلمنامه

 همين کتاب نوشت.
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 درباره فيلم:

رست وف»وینستون گروم رمانی با عنوان  4316سال 

اریک  4331سال بعد و در سال  منتشر کرد. هشت «گامپ

اي بر اساس همين  نویس آمریکایی فيلمنامه راث فيلمنامه

ي اقتباسی هر چند که تغييرات  کتاب نوشت. این فيلمنامه

زیادي نسبت به کتاب داشت، اما توسط استودیو پارامونت 

اي ساخته شدن انتخاب شد. رابرت زِمِکيس که پيکچرز بر

 Who Framed Rogerاسکار بهترین کارگردانی را براي

Rabbit  در کارنامه داشت براي کارگردانی انتخاب شد و نقش

اصلی فيلم نيز به تام هنکس رسيد. سال گذشته تام هنکس با 

ي خود در فيلم فيالدلفيا موفق شده بود اسکار  العاده بازي فوق

محض  گوید به هترین بازیگري را کسب کند. خود هنکس میب

تصميم به بازي در این نقش گرفته است.   خواندن فيلمنامه

جالب اینکه زمِکيس و هنکس هنگام ساخت فيلم از گرفتن 

دستمزد خودداري کردند و قرار گذاشتند تا مقدار معينی از 

شان شود؛ و بعد از  سود فيلم نصيب

ي فيلم به هر  جانبه  موفقيت همه

ميليون دالر رسيد!  13شان نفري  کدام

فورست گامپ تحسين منتقدان و 

تماشاگران را برانگيخت و فيلمی که با 

ميليون دالري ساخته  55ي  بودجه

شده بود در نهایت توانست به چهارمين 

فيلم پرفروش تاریخ )تا زمان ساخت( 

 619بدل شود و فروشی در حدود 

باشد. در مراسم ميليون دالر داشته 

اسکار همان سال رقابت سختی بين فورست گامپ و رستگاري 

شاوشنگ شکل گرفته بود، فورست گامپ در تمام موارد 

رشته  6توانست رستگاري شاوشنگ را پشت سر بگذارد و در 

بهترین کارگردانی، بهترین   به عناوین بهترین بازیگر مرد،

فيلمنامه اقتباسی و در ، بهترین  هاي ویژه تدوین، بهترین جلوه

نهایت اسکار بهترین فيلم سال دست پيدا کند. به جز این 

شش جایزه و نقدهاي مثبتی که فيلم گرفت، فورست گامپ 

هاي مختلف کسب  نامزدي دیگر در جشنواره 15جایزه و  95

فيلم  253در بين  (IMDB)ها  کرد و در پایگاه اینترنتی فيلم

 را به دست آورد. 45ي  رتبه برتر تاریخ از نظر کاربران،

 یک جعبه شكالت سحرآميز:

نوشتن در مورد فورست گامپ کار آسانی نيست، 

سال از زمان ساخت آن گذشته باشد.  23مخصوصاً اگر 

فورست گامپ را قبل از هر چيز باید در ژانرهاي رمانتيک، 

بندي کرد. به همين ژانرها  کمدي، درام و حتی حماسی دسته

فهميد که این فيلم چه طيف  هم اگر دقت کنيد می

ات را درون خود جاي داده است. از یک اي از موضوع گسترده

نسبت  -از همان کودکی-اش   طرف زندگی فورست و دلدادگی

به جنی، و از طرف دیگر زمان و تاریخی که فورست در آن 

اند که  اي رقم زده کننده کنند فضاي جذاب و سرگرم زندگی می

بيننده خواسته یا ناخواسته از دیدن آن 

ز هر چيز برد. بهتر است قبل ا لذت می

به شخصيت فورست بپردازیم: کودکی 

تر از حد معمول که  کيوي پایين با آي

با وجود تمسخر دیگران نسبت به 

تواند  اش می ذهنی-وضعيت جسمی

بعضی کارها را بهتر از دیگران انجام 

اش  در زندگی ها آندهد و بيش از تمام 

ي خودش تأثير  شود و بر دوره موفق می

دلی و قلب پاك  هگذارد. شاید ساد می

فورست باشد که این چنين در دنياي رو به تغيير آمریکاي آن 

کند. فورست که از همان  زمان راه موفقيت را برایش هموار می

شود به دور  ي جنی می باخته اش دل هاي ابتدایی کودکی سال

اش ادامه  از هياهوي زمانه یا اتفاقات تاریخی دوران به زندگی

کاري با وقایع سياسی آمریکا ندارد و  دهد. فورست هيچ می

نحو عجيبی از سر  کند. اما به فقط همراه با مادرش زندگی می

تصادف یا شانس در بعضی حرکات بزرگ تاریخی سهيم است 

کند. اما جنی  را بازگویی می ها آناي  و به نحو سرگرم کننده

ي مقابل اوست؛ جنی که رویاي شهرت را در سر  دقيقاً نقطه

اش قرار  پروراند و روزگاري مورد اذیت و آزار پدر الکلی می

زند. از  دنبال عشق و شهرت تقریباً به هر دري می گرفته به می

هاي شبانه گرفته تا  هاي دوران کالج و اجرا در کلوب دوستی

دن به یک هيپی و روي آوردن به موادمخدر و در مبدل ش

هاي سياسی و ضد جنگ و  نهایت حتی شرکت در فعاليت

چندین بار تا مرز خودکشی پيش رفتن. جنی شاید حضور 

فورست گامپ را قبل از هر چيز باید در 

ژانرهای رمانتيک، کمدی، درام و حتي 

بندی کرد. به همين ژانرها  حماسي دسته

فهميد که این  هم اگر دقت کنيد مي

ای از موضوعات  فيلم چه طيف گسترده

 را درون خود جای داده است.
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ي آمریکا در  یی باشد که سعی در تغيير جامعهها انساننمادین 

اند و در هياهوي اجتماع به فراموشی  هاي مختلف داشته دهه

جز جنی و  عنوان نمونه ستوان دن. به اند، به هسپرده شد

داشتنی و قابل  هاي دوست فورست یکی دیگر از شخصيت

ستایش فيلم مادر فورست با بازي سالی فيلد است. شاید 

کند اما  نظر بياید فورست بيش از حد از مادرش تعریف می به

بينيم او یک زن مهربان،  با تصویري که در فيلم از او می

ي به تمام  مستقل و باهوش است. خانم گامپ جلوه فداکار،

که بدون توجه به دیگران  معناي رویاي آمریکایی است، زنی

سعی در درست زندگی کردن دارد و حاضر نيست پسرش 

تر  ي پایين خاطر چند نمره فورست را به

هاي طرد  ي کندذهن کيو به جامعه آي

شده بفرستد. اصرار او براي عادي بودن 

اش روي  استقامت و پایداريفورست، 

کند  این حرف، زمانی صحت پيدا می

ها یا  که برخالف باور همسایه

هایشان فورست ورزشکار  شهري هم

گيرد،  شود، مدال جنگی می التحصيل می شود، از کالج فارغ می

شود، در صيد ميگو فرد  پنگ تبدیل می به یک قهرمان پينگ

جمهورهاي مختلف  شود و چندبار به دیدار رئيس موفقی می

ها شاید همگی آرزوهایی  رود. این آمریکا در کاخ سفيد می

یابی به  سن و ساالن فورست قصد دست بودند که تمام هم

شان موفق نشدند. از جمله ستوان  را داشتند اما هيچکدام ها آن

تري نسبت به فورست براي  وضوح هدف مشخص دن که به

اً این فورست بود که به شرکت در جنگ ویتنام داشت اما نهایت

را  خاطر شانس، تصادف، سرنوشت یا هرچيزي که بتوان آن

ناميد به مدال افتخار دست پيدا کرد. مادر فورست که هميشه 

کند که او متوجه  چيز را طوري براي فورست تعریف می همه

گوید احمق کسی  ي وضعيت خود فورست به او می شود درباره

جام دهد. فورست همين جواب را است که کارهاي احمقانه ان

دهد و به ما ثابت  هاي مختلف می چندبار در طول فيلم به آدم

هوشی کمتري نسبت به دیگران  شود که فورست شاید بهره می

داشته باشد اما با این تفسير مثل دیگران احمق نيست. 

خاطر پافشاري  سکانس سال نو که ستوان دن فورست را به

ازاي  کند مابه بابا داده مسخره می روي انجام قولی که به

اي که ستوان دن در طول فيلم و با  بيرونی هم دارد، رستگاري

کند یکی دیگر از دالیلی  قرار گرفتن در کنار فورست پيدا می

کند.  است که دید بيننده را نسبت به خيلی مسائل عوض می

هایی که در مورد این  براي مثال در بعضی از نقدها یا یادداشت

ذهنی یا یک فرد   مانده فيلم نوشته شد فورست را یک عقب

گذاري اشتباه مورد اعتراض بسياري از  احمق ناميدند، این نام

این فيلم قرار گرفت.  داران مردم و دوست

دهند  خوبی نشان می ها به همين اعتراض

که فورست گامپ تأثيري که باید را، روي 

که در  بينندگانش داشته است. اگر افرادي

نشينند و  ایستگاه اتوبوس کنار فورست می

ي زندگی او هستند را در  ي قصه شنونده

بينيد که خيلی از  نظر بگيریم می

هایشان  ازاي بيرونی این افراد هستند. خيلی بهها دقيقاً ما بيننده

زور حاضرند با  دهند و به ارتباطی به فورست نمیگونه راه  هيچ

دانند و  او همکالم بشوند. بعضی دیگر سرگذشت او را دروغ می

کنند. فيلم در تالش است  آميزي او را ترك می با حالت تمسخر

سطح پيرزنی که تا بيننگان را به مهربانی و صبوري اي در 

نشيند برساند. پيرزنی که در نهایت  نهایتاً کنار فورست می

 دهد. جهت مقصد را نيز به فورست نشان می

هایی که تام هنکس براي بازي در نقش  یکی از شرط

فورست گذاشت این بود که فيلم وقایع تاریخی زمان وقوع 

داستان را نيز در خود جاي بدهد. زمکيس هم با شرط او 

شود از همان  فقت کرد و همانطوري که در فيلم دیده میموا

ست یا به شکل ها آنکودکی وقایع تاریخی که فورست شاهد 

نقش دارد نشان داده  ها آنگيري  عجيبی فورست در شکل

شوند. مرور ترور رؤساي جمهور آمریکا همراه با قضاوت  می

ات دار فورست، تقليد الویس پرسلی از حرک دالنه و خنده ساده

رقص فورست و یا تماس تلفنی او به پذیرش هتل در خصوص 

روشن بودن چراغ قوه در ساختمان کناري که اشاره به 

ماجراي رسوایی بزرگ واترگيت دارد، یا حتی خطاب کردن 

جات عالوه بر  عنوان یک شرکت مرتبط با ميوه شرکت اپل به

ایجاد طنز فراوان، سعی در ایجاد حس نوستالژي و 

نداري یا ایجاد دید تمسخر آميز جدیدي در مخاطبان پ همذات

شان دارد. در القاي  نسبت به اتفاقات بزرگ تاریخی دوران

هاي ویژه نيز به  آميز بودن فيلم، زمکيس از جلوه حس سحر

هایي که تام هنكس برای  یكي از شرط

بازی در نقش فورست گذاشت این بود 

که فيلم وقایع تاریخي زمان وقوع 

 داستان را نيز در خود جای بدهد.
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که قبل یا بعد از  بهترین نحو ممکن بهره برده است. کسانی

 دیدن این فيلم، گري سينيس )بازیگر نقش ستوان دن( را

که باورشان نشده او  ي اول کسانی اند، دسته اند دو دسته دیده

ي دوم کسانی که  پاهایش را در این فيلم از دست داده و دسته

باورشان نشده وي پاهایش را در این فيلم واقعاً از دست نداده 

هاي ویژه فيلم بوده است. عالوه بر حذف  و این جزو جلوه

بار این اتفاق در یک  ولينکه شاید براي ا-پاهاي گري سينيس 

دادن فورست با رؤساي جمهور   تصویر دست -داد فيلم رخ می

هاي رؤساي جمهور نيز  آمریکا مثل جان اف.کندي و دیالوگ

هاي ویژه هستند که با شایستگی  هاي تيم جلوه جزو جسارت

اسکار را دریافت کردند. هرچند هنوز 

که شاید تعدادي از  بسيارند کسانی

ي ویژه در فيلم را  هاي جلوه استفاده

ها بازي  نفهميده باشند. مثالً خيلی

پنگ تام هنکس را تحسين  پينگ

هاي  که در صحنه کنند در صورتی می

پنگ در واقع هيچ توپی  مسابقات پينگ

وجود نداشته و بعدها از طریق کامپيوتر اضافه شده است. البته 

هنکس  نشدنی تام هنکس نيز گذشت، شود از بازي وصف نمی

که سال قبل براي فيلم فيالدلفيا اسکار بهترین بازیگري را 

العاده و  دریافت کرده بود در فورست گامپ به حدي فوق

نظير ظاهر شد که توانست سال بعد نيز همان جایزه را  بی

بار در تاریخ اسکار  کسب کند؛ اتفاقی که پيش از آن فقط یک

ل مو و مدل راه لوحانه هنکس، مد رخ داده بود. بازي ساده

ي   پنگ به همراه لهجه نزدنش هنگام بازي پينگ رفتن، پلک

خاصی که به صدایش داده شخصيتی را شکل داده که بعد از 

تان پاك نخواهد شد. سالی  گاه از ذهن یک بار دیدن فيلم هيچ

هایش نقش دختر مقابل  سال قبل در یکی از فيلم فيلد که پنج

وانسته شمایل مادري با مهربانی کرد حاال ت هنکس را بازي می

نهایت نسبت به پسرش را به خوبی  ناپذیر و ایمانی بی پایان

اجرا کند. رابين رایت در نقش جنی، گري سينيس در نقش 

اند  ستوان دن و ميکلتی ویليامسون در نقش بابا نيز توانسته

حدي  شان بربيایند. مرگ کاراکتر بابا به خوبی از پس نقش به

گيز بود که بازیگرانی که بازي در این نقش را رد کرده تأثر بران

بودند به صراحت اعالم پشيمانی کردند. شاید اگر به ماندگاري 

این فيلم در ذهن فکر کنيد دليل پشيمانی این بازیگران را 

هاي ویژه و بازیگران،  جز جلوه خوبی متوجه شوید. البته به به

اش آرتور  قدیمی کارگردانی زمکيس و تدوین دوست و همکار

اند. فارست گامپ  گاري داشتهداشميت تأثير زیادي در این مان

کار رفته که  آنقدر فيلم کاملی است و براي ساختش دقت به

اي از آن دست گذاشت و کار مسئول  شود روي هر نقطه می

را تحسين کرد. براي نمونه فيلمبرداري دان بورگس یا  آن

ي هستند که مخاطب را حدي قو موسيقی آلن سيلوستري به

که موسيقی متن فيلم  دارند. جالب آن خيره به صحنه نگاه می

 42را ساخته بعد از انتشار جداگانه توانست  که سيلوستري آن

ترین  ميليون نسخه فروش داشته باشد و به یکی از پرفروش

 آلبوم هاي موسيقی متن فيلم در آمریکا تبدیل شود.

در مورد فيلمنامه هم باید گفت که راث اثري خاص را به 

خوبی پرداخت و روي جزئيات آن کار کرده است. خيلی از 

تلفی اند که افراد مخ عناصر طوري در فيلم قرار گرفته

 ها آنتوانند از لحاظ مختلف در مورد  می

براي نمونه یک پر که   صحبت کنند،

اول و آخر فيلم با حالت خاصی نشان 

شود. این پر یا خيلی دیگر از  داده می

عناصر فيلم راه به انواع نقدهاي 

دهند.  شناسانه نيز می سمبليک یا نشانه

هاي فيلم نيز چنان  بسياري از دیالوگ

هاي دیگر نيز استفاده شدند.  د که حتی در فيلممعروف شدن

گه زندگی مثل یه جعبه شکالته، هيچوقت  مامان می»دیالوگ 

دیالوگ  433در بين  13ي  رتبه «دونی چی گيرت مياد نمی

برتر تاریخ را به خود اختصاص داد. سير خطی اتفاقات و 

شوند همگی از  شوکی که در نهایت به بيننده وارد می

گيرند که  ي بسيار قوي اریک راث سرچشمه می فيلمنامه

ي  همان سال توانست با شایستگی اسکار بهترین فيلمنامه

 اقتباسی را نيز کسب کند.

فورست گامپ با وجود تمام نکاتی که به آن اشاره شد، 

چه از لحاظ تکنيکی، و چه از لحاظ محتوایی و مفهومی 

قبل از  که انگيز است. درحدي فيلمی بسيار قوي و اعجاب

اي را نداشته  دیدن فيلم شاید انتظار دیدن چنين اثر قوي

باشيد. فارست گامپ بيشتر از اینکه یک فيلم باشد، یک 

درام اميدبخش که بيشتر از - گر مسير است، یک کمدي روشن

تواند در مورد زندگی به شما  چندین و چند کالس درس می

یالوگ خود یاد د آموزش دهد. باشيد و بعد از دیدن آن به

هاي شيرین در  فورست بيفتيد و فيلم را یکی از شکالت

 ■ بدانيد. -که همان جعبه شکالت است-تان  زندگی

نكاتي که  فورست گامپ با وجود تمام

به آن اشاره شد، چه از لحاظ تكنيكي، 

و چه از لحاظ محتوایي و مفهومي 

 انگيز است. فيلمي بسيار قوی و اعجاب
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 قسمت اول  «اسطوره و نمايش»بررسي    
 «مهران مقدر»  
 

هاي اصلی نمایش را تشکيل  اسطوره یکی از ریشه

ترین  هاي طبيعت و خدایان پنداري )بزرگ دهد، اسطوره می

در مقابله با نيروهاي مخرب طبيعی و نبرد با  ها آنحامی 

تشریفات  ،ها آنهاي نمادین مربوط به  مهاجمان بيگانه(، رقص

نيایشی، ستایشی و مراسم مذهبی؛ بخش مهمی از نمایش هر 

شکل آیين نمودار  روند که بعدها به شمار می مرز و بومی به

با وجود ظاهر ساده و  ها آنها و عناصر نهفته در  گشتند. نشانه

پيرایه، معنایی ویژه دارند؛ هر کدام بيانگر مفاهيم تاریخی،  بی

 اند. معنایی نمادین هویت فرهنگی و آکنده از

بينی عصر باستان است. در  اسطوره نوعی جهان

هم پيوند  ي انسان و جهان به رابطه اي اسطورهبينی  جهان

خواسته از  می اي اسطورهناپذیر است. انسان  خورده و گسست

بينی، به  طریق کاربردهاي این جهان

شناخت و کاوش خود و جهان 

 پيرامونش بپردازد. 

ي نيروهاي  نمایندهها  اسطوره

رو مردم  اند از همين فوق طبيعی

خوشبختی و بقاي خود را در گرو 

دیدند و همواره درصدد  می ها آن

آمدند.  توجه و رضایت آنان برمی جلب

به این منظور به اجراي مراسم 

مرور  پرداختند به گوناگون مذهبی می

این مراسم تکرار شدند، ویژگی مشخصی به خود گرفتند، به 

به رشد خود ادامه  ها آنیين مبدل گشتند و نمایش از درون آ

داد که در این دوره از ارزش مذهبی یا اجتماعی برخوردار بود 

ها و مناسک بود و  نه کيفيت زیباشناسی، و متأثر از آیين

شد. به همين سبب اسطوره و  نمایشی آیينی محسوب می

اند و  ههاي نمایشی بشر نقش داشت ها در رشد فعاليت آیين

روند، در نتيجه  شمار می بخشی از تاریخ نمایش و تئاتر به

تاریخ تئاتر را پس از شکار شکارچيان و رقص روایی کشاورزان 

 دهيم.  هاي آنان ادامه می ها و آیين با اسطوره

اند  النهرین بر توليد کشاورزي متکی بوده هاي بين تمدن

هاي طبيعت و  اسطورهرو مردم این سرزمين به آفرینش  از این

مراسم، راه و  ها آنغيره پرداختند و در جهت رضایت 

هاي گوناگونی ابداع کردند که با گذشت زمان نظم و    وشر

انسجام یافتند و آیين ناميده شدند. کاهنان با شناخت درست 

هاي  ها( و ایجاد نظم و روش از مراسم مذهبی )ستایش اسطوره

هاي  معبدها به اجراي فعاليتي مشخص در ها آنثابت، در زم

ي بيشماري را ها انسانپرداختند. این افراد کارآمد  آیينی می

اتحاد و یکپارچگی ایجاد  ها آنکردند و ميان  گرد هم جمع می

رو نمایش این دوره را باید در آرشيو  کردند، از همين می

 ها آنها جستجو کرد که زادگاه آیين بود و از درون  هپرستشگا

 خود را حفظ نمود. تداون 

در گذشته آیين نقش مهمی در زندگی انسان داشت و 

هاي  ي آیين هاي مذهبی جهان تحول یافته ي نمایش همه

ها سرگذشت اسطوره به نمایش در  اند و چون در آیين باروري

شمار  ها نمودهاي مهم نمایش به ها و آیين آید، اسطوره می

 پردازیم.  می ها آنرو به شرح  روند از همين می

ها از ویژگی جادویی، کالم و افسون برخوردار بودند  آیين

سرگذشت اسطوره  ها آنو در 

ي داستان )گنجانده در  گونه به

نمایش در  شد و به اسطوره( بيان می

آمد که محصول تصور انسان و  می

کالم بسيار پر قدرت و جادویی بود، و 

منظور تفنن و سرگرمی شنوندگان  به

که کاهنان سرود  چنانشد.  بيان می

ي آفرینش را در  اسطوره

خواندند و  هاي سال نو می جشنواره

آورند که براي  را به نمایش در می آن

رو  موجودیت اجتماع بسيار مهم و اساسی بود. از همين

دوره داشته  اسطوره نقش بسيار حياتی در زندگی مردم آن

ا آمد آن بود و شرایطی را مهي است که اجراي آیين پی

ساخت که موقعيت جامعه به آن بستگی داشت به چنين  می

« ي آیينی اسطوره»که اجراي آیينی در بردارد  اي اسطوره

 شود. گفته می

هاي زیربنایی فرهنگ  هاي آئينی از جمله سازه نمایش

هاي تمدنی را نيز شکل  ملل است که بسياري از مقوله

اعتقادات  عنوان باورهاي یک ملت ریشه در دهد. آئين به می

هاي آئينی  معنوي آن ملت دارد. در این ميان بحث نمایش

دهد. این  همواره چند اصل اساسی را مورد بازکاوي قرار می

چند اصل اساسی شاید تاحدي ظریف، عميق و مستند است 

هاي تاریخی هنر اجرا و درام را از  راحتی دستمایه و ایده که به

رق زمين( و بویژه سوي گاهواره تمدن )مش مغرب زمين به

شک بحث هنر تئاتر  گرداند. بی تمدن کهنسال ایرانی برمی

در گذشته آیين نقش مهمي در زندگي 

های مذهبي  ی نمایش انسان داشت و همه

اند و  های باروری ی آیين جهان تحول یافته

ها سرگذشت اسطوره به  چون در آیين

ها  ها و آیين آید، اسطوره نمایش در مي

روند از  شمار مي نمودهای مهم نمایش به

 م. پردازی ها مي رو به شرح آن همين
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گردد. اما  اي مستند به یونان باستان برمی همواره با تاریخچه

هایی همچون ماقبل تئاتر، دوره  خود یونان نيز با تاریخچه

تاریخی تئاتر و دوران تئاتري قابل بررسی است. دوران ماقبل 

نيز مهمترین فاکتور براي مقایسه با تئاتر یونان باستان 

هاي آئينی مشرق زمين بویژه ایران  تاریخچه ظهور نمایش

هاي مهم مورد بررسی  باستان است. در این ميان یکی از بحث

یابی تاریخی و انتساب به مغرب  درباره ظهور ژانر تئاتر و ریشه

ه گردد. واژ شناختی و تاریخی این واژه برمی زمين به ابعاد واژه

آید.  می Theatronتئاتر بنابر اسناد تاریخی از تئاترون 

شد که در آن  تئاترون نزد یونانيان باستان به محلی اطالق می

کردند.  تماشاگران حضور داشتند و از آن محل دیدن می

بنابراین نيمی از ابعاد ذهنی و تصوري ابداع این هنر به مکانی 

فرهنگ یونانيان  گردد که مصطلحی بومی نزد ثبت شده برمی

تواند دليلی بر  است. بنابراین وجود چنين عاملی همواره نمی

رد پيشينه بيشتر مغرب زمين بر مشرق زمين در ابداع هنر 

نمایش باشد. اما آنچه که به داوران تئاتري یونان باستان 

مربوط است و همواره مهر صحه بر آثار ثبت شده تاریخی این 

« آشيل»نویسانی همچون  نامهگذارد، ظهور نمایش ملت می

 ■ است.
 )مصطفي کشتگر( برگرفته از مقاله اسطوره
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تئاتر، داستان   
 بخش سوم  «راضيه مقدم» ؛ «نمایش در ایران»بررسی   

 

 آور در هاي شادي در شماره قبل راجع به تاثير نمایش

در اینجا هم  همچنين تقليد گفته شد. پيدایش تئاتر ایران و

نيست توضيح مختصري در مورد بقال بازي که جز نمایش  بد

 در تکميل بحث قبل بدهيم: باشد تقليد می

 

از انواع تقليد است که بعدها بصورت نمایشی  بقال بازی:

بازي  نویسد: بقال مورد می بيضایی در این مستقل درآمد.

يتی که اغلب در شخص هایی از مقوله تقليد بوده است و نمایش

شاید به حج  خسيس و شده یک بقال پولدار و تکرار می ها آن

 نوکر فراموشکاري )گاه به اسم نوروز( رفته بوده که معموالً

طور دیگري  که این نوکر دستورهاي اربابش را همين داشته و

آوري  هاي خنده داده موقعيت انجام می گرفته و تحویل می

بازیگر  بازي هست که دو یک نمایش بقال آورده است. پيش می

یکی  و یکی بقال پولدار اصلی دارد.

ظه به پولی که هر لح بی جل و آسمان

ي  لهجه باقيافه و لباسی دیگر و رنگ و

 شد تا ظاهر می آید و تازه درمی

ماست  سرگرم کند و نحوي بقال را به

  .دبدزد اورا

 

طی یک  شد و که بقال متوجه دزدي می عاقبت هنگامی

 سر و ي ماست را مانده جل ته آسمان گرفت مرد می تعقيب اورا

این وجود مجيد  گریخت. با می ریخت و صورت امير می

یکی از  گوید: می «یک سياح»هاي  رضوانی به استناد به نوشته

 با دیگري هربار بازیگر ظرف ماست براي فروش داشت و دو

 آمد و عنوان خریدار ماست برروي صحنه می لباسی مبدل به

از  ها آنکه  گوید: میآخر کار  دزدید و... می مقداري از ماست را

 بردند. میشدت لذت  دیدن نمایش به

از  ثيرأت از طرفی با ورود اسالم به ایران هنر نمایش هم بی

به  هاي ایران را توان نمایش این دید می آن نبوده که با

پس از اسالم تقسيم کرد.  هاي پيش از اسالم و نمایش

 هاي پيش از اسالم شامل: که نمایش بطوري

 

 های اهل بازی: .نمایش0

تاریخ پيش از اسالم  بازي به منشا دلقک بازی: دلقک

 مسخرگان و گران و لوده اطالعات پراکنده از وجود رسد. می

 با دلقک اصوالً دارد. دوره هخامنشی وجود خنياگران در

گاهی این  خنداند و می اهل مجلس را گفتار خود حرکات و

 جزو و کردند دربار نقویض می به اشخاص خاصی در سمت را

ابراز  ها در دلقک شدند. محسوب می بگيران دربار مستمري

هرآنچه  عقيده آزادي کامل داشتند و

 بر گفتند و خواست می دل تنگشان می

در متون دوره  حرجی نبود. ها آن

ضحک یا  اهل طرب و راها آناسالمی 

 اند. یا مسخرگان نيز ناميده مضحکين و

)مير  آور هاي شادي نمایش

نوروزي یا کوسه برنشين(: در روزگار 

موجب عدم اجراء کيسه، با  ساسانيان )خسروان( آغاز بهار به

اول آذرماه مصادف بود به همين جهت مراسمى سنتى را 

بهار جشن در آغاز آذرماه که مقارن با بهار بود  تحت عنوان

 بسيار شهرتى که رسم این دادند. یکى از جمله انجام مى

آورد، موسوم بود به  یاد مى هاى کارناوالى را به شنج و داشت

الوسج یا کوسه برنشين. ابوریحان بيرونى شرح این رسم  رکوب

را آورده است که در نخستين روز از آذرماه ـ یا اولين روز بهار 

دستى کالغ داشت و  نشاندند که به مردى کوسه را بر خرى مى

خواند  زد. اشعارى مى دستى بادبزن که خود را مرتب باد مى به

اکى از وداع با زمستان و سرما بود و از مردم چيزى به که ح

 گرفت.  سکه و دینار مى

 

روز به جهت خزانه  ستاند از بامداد تا نيم آنچه از مردم مى

گرفت، تعلق به خودش  روز تا عصر مى و شاه بود و آنچه از نيم

دیدند، مورد آزار و ستم قرار  داشت. آنگاه اگر از عصر ویرا مى

در برهان قاطع آمده است: هرگاه کسى در دادن  گرفتند. مى

با ورود اسالم به ایران هنر نمایش هم 

توان  این دید مي از آن نبوده که با ثيرأت بي

های پيش از  به نمایش های ایران را نمایش

 پس از اسالم تقسيم کرد. اسالم و
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که همراه  کرد از گل سياه آلوده به مرکبى سکه کوتاهى مى

 ..پاشيد. داشت به لباس خود مى

صفی دوم یا شاه  روزگار شاه در گویند میهمچنين 

پهلوان  نسبت با رستم، که ادعاي فرزندي و گبري را ،سليمان

ي شاهی ملبس کردند  جامهبه  باستانی ایران داشت انتخاب و

فرارسيدن  شد تا فرمانی صادر تخت سلطنت نشاندند. بر و

از احترام وي  و وي مثل یک شاه رفتار کنند ساعت خوش با

شاه به دروغ تقليدي  چون ساعت معين فرارسيد، قصور نورزند.

پا به فرار  آمد و گبر از تخت فرود از گردن زدن درآورد و

از از صفی  ار اسم خود تخت نشست و بر نو شاه از گذاشت و

 ان تغيير داد.مدوم به شاه سلي

 

 بازي، که به آن شب بازی(: بازی )خيمه شب لعبت 

 باز شب را ي آن اجراکننده گویند و بازي هم می لعبت بازي، پرده

 ایران دارد. اي دیرینه در ظاهراَ پيشينه گفتند، باز می لعبت و

بين  بيشتر در داشته و سروکارعامه مردم  این نوع نمایش با

جنبه عاميانگی آن موجب  متداول بوده. بازار مردم کوچه و

بين محافل فرهيخته  در شده تا

 کمتر موردتوجه قرار گيرد.

 

 نوع نمایش را واعظ کاشفی سه

بازي بوده  یک نوع خيال کند. ذکر می

روي پرده  آن تصاویر را که در

دوم نمایش عروسکی  اند. انداخته می

این نوع  داده و دست حرکت می با راها آنگردان  که عروسک

اینکه سوم  گرفته است. روز انجام می نمایش عروسکی در

نخی به حرکت  رشته با هارا عروسک ،ها آنگرد عروسک

شده که همان  می شب اجرا این نمایش در داشته است و وامی

کالَ  هاي عروسکی را این نمایش بازي است. خيمه شب

 اند. گفته بازي می لعبت

 

هاي  سرگرمی جانوربازي از جمله تفریحات و جانوربازی:

 اتی مثل شير،حيوانکه  بطوري شد. برشمرده می اصلی هر دربار

هم به جنگ  انتخاب که با خروس و... را یوزپلنگ، فيل،

 بپردازند.

 

 بازي، بازي یا حقه شعبده بازی: شعبده بازی یا حقه

از جمله  بازي را نظربندي نيرنگ تردستی، بندي، چشم

 سرعت آن در که حرکت دست و بطوري اند. مترادفات آن آورده

مانند پنهان کردن مهره  دارد. نقش اول را ها، این نوع نمایش

آنجا بيرون آوردن  از تر سرعت هرچه  تمام به زیر کاسه و

گویند در  که کسی متوجه بيرون آوردنش نشود. می طوري

بعضی به  سپاه تيمور از این قماش جماعت زیاد بودند و

فالگيري  بازي و شعبده برخی به افسونگري و گویی و غيب

که  عامه مردم بوده بازان با روي سخن شعبده پرداختند. می

 بکارگيري فهم زبان عاميانه مهارتی درخور داشتند. در ها آن

 

 طاس بازی 

 های اهل زور:  . نمایش1

هاي پهلوانی اهل زور هم  که از آن به نمایش کشي: سله

که پهلوانی در موقع ثمردهی درختان  بطوري برند. نام می

فروشی  دکان ميوه کردند و از باغ تا میپر از ميوه  ایی را طبقه

 آدابی هم داشت. کشی خود هرچند سله کشيدند. برسر می

 

گوید: بندبازان طنابی  شاردن می بازی یا بندبازی: رسن

چابکی  به و آویزند از برجی به ارتفاع سی تا چهل تراز می

به  و روند تر از آب باال می مهرچه تما

 باال رفتن وشگفت اینکه  آیند. زیر می

مانند  پایين آمدنشان روي شکم و

بلکه آنان سرپا به  دیگران نيست،

از طناب  با کمک انگشتان پا پایين و

به باال  که بسيار ضخيم نيست خودرا

 آیند. کشند یا از باال به پایين می می

بندبازان چوبدستی به کلفتی 

  .دست داشتند درازي نيم نيزه به وي آدمی وباز

 .ها سایر نمایش چوگان بازي، قپق اندازي، گيری: کشتي

 

 های اهل سخن: . نمایش3

 

مداحان پيوسته مناقب  مداحان، سقایان، غراخوانان: 

گذاندند  سخن ایشان روزگار می یاد و به خواندند و اهل بيت می

به چهاردسته  واعظ کاشفی مداحان را کردند. امرارمعاش می و

مدح حضرت  که در مداحانی. وجه اول 4 کند: تقسيم می

. 2. کردند از قوت طبع انشاد می شان را اهل بيت رسول)ص( و

که  سخنانی خوانند و می گروهی که منظومات بزرگان را

 این طایفه را و کنند ادا می اند، به نظم کشيده دیگران را

دیگري  کار مداحی، وجود که با . گروهی9. گویند می« راویان»

که ابيات پراکنده  . جمعی1. سقایانکنند مثل  هم می

 خوانند. ها می در خانه اند و یادگرفته

 

ای  ایران پيشينه خواني در قصه نقالي و

 رسد. به پيش از اسالم مي دیرینه دارد و

نقل  نوازندگي و های دوره اشكاني با گوسآن

 کردند.  سرگرم مي مردم را ها داستان
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ایران  خوانی در قصه نقالی و خوانان یا نقاالن: قصه

 رسد. به پيش از اسالم می اي دیرینه دارد و پيشينه

 مردم را ها داستاننقل  نوازندگی و ي دوره اشکانی باها آنگوس

 یی چونها داستان ها آناز قرار معلوم  کردند.  سرگرم می

براي مردم بازگویی  را «سوگ سياوش» و «زریر یادگار»

آکنده از  ها داستانچون مرگ قهرمانان این  اند. کرده می

موسيقی  طور طبيعی با خوانی به قصه تعهد بود. رسالت و

روزهاي خاص همراه موسيقی  در ها آنگوس آميخته شده بود.

گویان  توان به دونوع قصه پرداختند که می می گویی به داستان

 . 2. راوي حماسی )نفال یا قوال( 4یا راویان هم اشاره کرد.  و

 

گویان یا  ي کوتاه )قصهها داستان راوي حکایت و

 ها آني ها داستاندو فقط در موضوع  خوانان( که فرق این قصه

نقاالن که  دادند انجام می نهفته بود وگرنه هردو کار مشابهی را

 ي قهرمانی وها داستاناي از  گویان حماسی مجموعه یا داستان

در اختيار داشتند نظير اسکندرنامه،  حماسی رمانتيک را

خوانان  قصه گویان و غيره در عوض قصه نامه، شاهنامه و رستم

که  اند کرده لطيفه تعریف می حکایت و ي کوتاه،ها داستانهم 

گاهی در  ها و خانه بيشتر در قهوهخوانان  شاهنامه خوانان و قصه

ها جایی بود که  کوکنار خانه کردند. ها نقالی می کوکنار خانه

 خود از خودبی خوردند و ي کوکنار می مردم در آنجا جوشانده

در دست  رفتند و انان روي سکویی میوخ شاهنامه شدند. می

گرفتند که احتماالَ براي نشان  یک چوبدستی )مقرات( می

یا موزون کردن حرکات  ویر روي پرده )همان( ودادن تصا

 دستشان در جاهاي حساس داستان بوده.

 

گویی پيش از اسالم  ایران بعد از اسالم سنت قصه در

 ي رستم وها داستانگویان خاصه  قصه همچنان ادامه یافت و

 کردند. در معابر عمومی شهرها روایت می نوادگان اورا

ود ش به افرادي گفته می اندازن: بساط گویان و خواص

خواص  تعبيرخواب، نجوم، ،که در علوم مختلف چون فقه، طب

ي عمومی شهرها ها آندر ميد گياهان اطالعاتی داشتند. اشيا و

 و ددادن بانی قرار می سایه کردند و پهن می بساط خودرا

 چيدند و می ها آنروي  هارا کتاب گذاشتند و صندوقی می

 ها آناز  و کردند مطلع می مردم را درباره موضوعات ذکر شده

 ■ گرفتند... پول می
 مآخذ: منابع و

_________________________________ 
 جمشيد ملک پور تاليف: ادبيات نمایشی در ایران )جلد اول(،

 اي از تاریخ نمایش در جان، تاليف: جمشيد ملک پور گزیده

 نمایش در دوران صفوي، تاليف: یعقوب آژند

http://www.ichodoc.ir 
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 (۹۱۹۱ ژانويه ۴ ٔ  درگذشته - ۹۱۹7 نوامبر 3 ٔ  )زادهآلبر كامو     

 

 

 ، غزال شهروانكريستين بوبن:نامه     

 ، شادي شريفيانآلن دوباتنمصاحبه ترجمه: 

 ، نگين كارگرآمينا هنري، او منتظرداستان: 

 مژده الفت ، اليف شافاک، مسئله خانوادگيداستان:

 ، شادي شريفيان«ي هستي دلهره»و چكيده رمان  «آلبركامو»سبك نويسندگي  :بررسي
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 «منتظر او»داستان   
 «نگين کارگر» مترجم ؛ «آمينا هنري» نویسنده  

 خاطر دارم. چيزي است که به این همه آن

این همان دختر است. من. اسم من ویکتوري بارنز است 

ماند که باید  و من از این اسم متنفرم. با این اسم مثل این می

هایی ها برنده شوم، چيز بدهم و در جنگزندگی مردم را نجات 

ها احساس جور فدایی. بعضی وقت شبيه به این، مثل یک

کنم احمقم، درست مثل اینکه خودم باشم. مادرم به من  می

را ویکتوري گذاشته که واقعأ یک  گفت که بخاطر این اسم من

خاطر فروش مواد  ام. درست قبل از اینکه او بهپيروزي بوده

ندان بيافتد به دنيا آمدم. مادرم گفت که بعد از آن مخدر به ز

اش مصرف کرده بود  از اینکه  که در دوران بارداري همه موادي

شاکر و خوشحال بوده و براي  سالم از شکمش درآمدم واقعاً

وقت  را ویکتوري گذاشته. تقریبأ هيچ تشکر از خدا اسم من

مادربزرگم. فقط را به این اسم صدا نکرده، حتی  کس من هيچ

ها که از دستم عصبانی بشود  بعضی وقت

 -ویک»کند:  بلند و کشيده صدایم می

فهمم که توي  و من می «ي ي ي -تور

ام، ولی زود زود هم از دستم  دردسر افتاده

را  شود. تقریبأ همه من عصبانی نمی

کنند و  صدا می «موشی»و یا  «ویکی»

 آید.واقعأ هم به من می

 کند. . او هميشه من را ویکتوري صدا میغير از مادرم

گردد. مادربزرگم سال مامان به خانه برمی 42بعد از 

برایم یک لباس مناسب خرید، یک لباس توري سفيد با یک 

پاپيون سبز در کمرش. من فکر کردم که با این لباس شکل 

شوم، اما چيزي نگفتم. فقط آدامسم را جویدم و ها می بچه

را به در کمدم  ربزرگم لباس را اتو کند تا آنمنتظر شدم تا ماد

دانستم چه احساسی در مورد این چيزها  آویزان کنم. نمی

داشته باشم، بنابراین تصميم گرفتم که هيچ احساسی نداشته 

بلند، الغر مردنی، مرموز، مثل هر  باشم. من کيم؟ یک دختر قد

سال  49سالش تمام شده و وارد  42پوستی که  دختر سياه

کشم و به چند لحظه پيش خودم شود. روي تختم دراز مییم

کنم. فردا مجبورم این اتاق را به مادرم بدهم و در اتاقم فکر می

 خودم روي کاناپه بخوابم.

مادرم معتاد به هروئين است و بخاطر فروش مواد مخدر 

در حياط مدرسه به زندان افتاد. پدرم هم معتاد به هروئين 

دنيا آمدم،  بود، ولی او زنده نيست. من معتاد به هروئين به

ام، کنم که هميشه هروئينی بودهها عميقأ حس میبعضی وقت

س کنم خالي در درونم احساهميشه احساس می

ها واقعأ شکلی پر شود. بعضی وقت خواهم بهکنم که می می

ام وفقط یک چيزي کنم خالیشوم، احساس میاذیت می

را پر کند و یا کاري کند  خواهم، هر چيزي که بتواند من می

که فراموش کنم. این همان چيزي هست که من هستم. فکر 

 کنم مادرم بخاطر اینکه چرا به مصرف مواد مخدر رويمی

ها احساس بدي داشته است. حتی دانستن این آورده تا مدت

تواند باعث شود که نسبت به او احساس  موضوع هم نمی

 نزدیکی کنم. 

کنم به این فکر هاي آب روي سقف نگاه میکه به لکه حالی در

تواند داشته باشد. شاید کنم که باردار بودن چه حسی میمی

. دوست داشته شوم. ولی در تا این اندازه احساس تنهایی نکنم

کنم که چيزي مثل بچه چطور عين حال به این فکر می

تواند درون بدن کسی مثل من جا  می

 شود.

گذارد رژلب بزنم، مادربزرگم نمی

کنم تا به آخر خيابان  براي همين صبر می

برسم و زیر درخت جعبه آرایشم را بيرون 

بياورم و آرایش کنم. من اصوال بچه 

شنو و مؤدبی هستم، ولی  خوب، حرف

کنند، حاال اغلب اوقات احساس چيزها در درون آدم تغيير می

خواهم یک زن باشم، بزرگ شوم. ام. من میکنم گيج شدهمی

-روم. مادر تامی خانه نيست و میمی 22پياده به خانه تامی

وقت خانه  توانيم در خانه با هم باشيم. مادر تامی تقریبأ هيچ

درش گرفته اا تنباکویی که تامی از برنيست. ما کمی ب

نشينيم و  شویم و در ایوان جلو خانه میسرخوش می

 خوریم. اید می جرعه شربت کول جرعه

دفاع در برابر آفتاب  اند، بی دو دختر که روي پله نشسته

کند. ما زندگی آرام پوستشان را برشته می سوزان که آرام

دخترهاي کوچک  خواهيم کرد؟ ما زن هستيم، ولی در قالب

لبم را  یم. االن من خوشحالم چون تامی رژا پيچيده شده

اش، صورتی گيالسی.  روز قبل برداشتم دوست دارد؛ درست یک

که  اش. یکی از دالیلی اید دزدیدم -اي رایت از فروشگاه زنجيره

شود من و تامی دوستان خوبی باشيم این است که او باعث می

ند، چيزهاي خيلی کوچک، کمی به مسائل مربوط به من توجه

                                                           
Tommy: نام دختر است 

سال مامان به خانه  01بعد از 

گردد. مادربزرگم برایم یک  برمي

لباس مناسب خرید، یک لباس توری 

 کمرش.سفيد با یک پاپيون سبز در 
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هاي مختلف روحی چيزها و حالت لب، بلکه به همه نه فقط رژ

کند. توجه کردن به طرف مقابل نقش خيلی هم توجه می من

 مهمی در یک رابطه دارد.

 «کاره بشی؟ موشی، وقتی بزرگ بشی دوست داري چه»

توانم چون چطور می .«دونم نمی: »اندازمشانه باال می

خواهم اي شوم، فقط میخواهم کارهبدهم وقتی نمیجواب 

زنده بمانم و شاید دوست داشته شوم. این سؤال را دوست 

کنم یعنی ها فکر می وقت کند. بعضیرا معذب می ندارم، من

شاید » ممکن است بعد از دبيرستان هنوز هم زنده باشم.

 .«وکيل

کر آره، وکالت خوبه. من ف: »کندتامی با سرش تایيد می

 «خواهم رقصنده بشوم.کنم میمی

 .«مست: »گویيم. بعدکدام چيزي نمی  براي مدتی هيچ

هاي جدید را از تلوزیون . این بازي ماست. ما کلمه«تلخ»

لغت و یا پشت جعبه صبحانه  یا جاهاي دیگر مثل فرهنگ

کنيم، هرکس بهترین آماده پيدا می

کلمه را داشته باشد برنده است. از 

که همدیگر را دیدیم تا به  زياولين رو

 ایم.حال این بازي را انجام داده

 «رها شده»

دوباره  «این خوب بود. استوایی.»

شویم و من به خيابان بيرون ساکت می

کنم کمی دوزم و تالش میچشم می

زندگی از خيابان جذب کنم، ولی نه 

چيز را، زانوهاي خراشيده، صداي  همه

 هاي بلند. خنده ها،گریه بچه، موتور ماشين

اش  کلمه من بود. زیر زبانم مزه «رها شده» خيلی خوبه.

 کردم. کلمه خوبی است. بهم مياد.

 «خاطر اینکه مامانت قراره بياد خونه نگرانی؟ هی، تو به»

هایم را باال انداختم و دیگر به این موضوع ادامه  شانه

 ندادیم.

 جی دوست پسرمه. «.يهجهی، اون »

 آمد و بين ما نشست. «ها؟خانمخب، چه خبر »

 «ما حسابی رفتيم تو فضا»تامی: 

 «آره؟ خوبه. چيزي ازش مونده؟»

 «نع، همش دود شد رفت.»

تونم بعدأ یکم حال، اشکالی نداره، می لعنتی. با این»

دستش را روي پایم  «کار می کردي؟ بگيرم. طول روز چه

تامی و چند ایم، من، جی، گذارد. همه ما با هم بزرگ شده می

کم من و تامی به  ها. پارسال کم  هاي همسایهنفر دیگر از بچه

این نتيجه رسيدیم که جی بانمک است، اون به من نزدیک 

شد. تامی با این قضيه مشکلی نداشت، چون هر دوي ما را 

کردند به دوست داشت و پسرهاي زیادي بودند که سعی می

اینطوري است، کامأل هر ترتيبی شده با او حرف بزنند. تامی 

 بخشنده.

 «هيچی، فقط تلوزیون نگاه کردیم.» زند: تامی داد می

تاي ما  هر سه «طور. آره دختر، منم همين» جی گفت:

را  کنيم، بعد جی دست من مدتی راجع به تلوزیون صحبت می

سمت اتاق تامی  گيرد و با هم به داخل ساختمان به می

کشيم. وقتی داخل خانه  رویم و یواشکی سيگار دزدي می می

شنوم. ما قبأل سه  کردن تامی را میشویم صداي غرغر  می

مرتبه با هم سکس داشتيم. واقعيت این است که آنقدرها 

اش خوب است،  سکس را دوست ندارم. قسمت ماچ و بوسه

هاست، ولی قسمت  درست همان احساس را دارد که توي فيلم

ها نيست. نه موزیک آرامی، نه  اش اصأل شبيه به فيلم اصلی

ربين از شمعی، نه حرکت آرام دو

زوایاي مختلف، هيچی. فقط عرق 

ریختن و ناله کردن و صبر کردن براي 

اینکه تمام بشود، براي اینکه هم درد 

کننده  دارد و هم یکجورایی خسته

هایی شبيه  ها جرقه است. بعضی وقت

لذت یا چيزي شبيه این هم هست... 

کنم احمقانه  اما اغلب اوقات... فکر می

د که کاري آی است. فقط به نظر می

هست که باید انجام شود. معموال راجع 

کنم، داشتن یک بچه کوچک در درون  به چيز دیگري فکر می

گوید من  که می خودم، سفر به ساحل، بستنی خوردن با کسی

کنم، دوباره و  ام فکر می پدرش هستم. االن فقط به کلمه

 کنم. رها شده. دوباره و خيلی آرام توي گردن جی زمزمه می

 کشيم، جی انگشتش را درد در تخت تامی دراز میبع

 کشد.  هدف می کشد و نقوش بی امتداد بازویم می

 «کار باید بکنم؟ چی فردا مامانم مياد خونه،»

اندازد و دنبال سيگار دستش را در  هایش را باال می شانه

فکر کنم فقط باید دوستش داشته »کند.  جيب شلوارش می

 «باشی، مادرته.

شناسم، برام مثل یه غریبه  حتی اونو نمیولی من »

 «کنه. است، این ناراحتم می

 .«حال اون هنوز هم مادرتههر به»

 .«کنم ازش متنفرم فکر می»

 «چطور؟»

های جدید را از تلوزیون یا جاهای ما کلمه

لغت و یا پشت جعبه  دیگر مثل فرهنگ

کنيم، هرکس صبحانه آماده پيدا مي

بهترین کلمه را داشته باشد برنده است. 

به  که همدیگر را دیدیم تا از اولين روزی

 ایم.حال این بازی را انجام داده
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دانستم چرا از او  دستم را آرام تکان دادم چون نمی

 دانم. متنفرم؛ من هيچی نمی

که از او آزرده  رسد. من به من می .«شه درست می»

ها خيلی احمق  وقت شوم. بعضی از تخت بلند میام  شده

پوشم. رها شده. خيلی  هایم را می کنم لباس شود. شروع می می

 .«گردم بيرون من بر می»کلمه خوبی است. 

کشم. به  تنها در تختم دراز می بار امشب براي آخرین

هاي آب در  شوم، حاال تاریک شده و جاي لکه سقف خيره می

کنم چيزهایی راجع به او به یاد  ها محو شده، سعی می سایه

هاي کوتاه در  بياورم. چيز زیادي در ذهنم نيست، فقط مالقات

بار. سيگار پشت سيگار  بار در ماه، هرچند ماه یک زندان، یک

گفت چقدر  کرد و می را نوازش می زد و موهاي من آتش می

هاي  کرد. او و مادربزرگ دست ها گریه می وقت خوشگلم. بعضی

کردند.  گرفتند و با صداي بلند با هم صحبت می همدیگر را می

خانم پشت بار بار فهميدم که آن  آید وقتی براي اولينیادم می

کردم  باور کردم. قبل از آن فکر می مادر من است، واقعاً

که  مادربزرگ مادرم است. احساس عجيبی است، مثل وقتی

بار اسم خودت را  براي اولين

 ي ي ي.  -تور -فهمی. ویک  می

ها وادارم  وقت مادربزرگ بعضی

کرد براي مادرم نامه بنویسم، اما  می

رسيد،  یوقت چيزي به ذهنم نم هيچ

حرفی براي گفتن نداشتم براي 

که  نوشتم. وقتی همين چيزي نمی

را هم صدا  کرد من مادربزرگ از پشت گوشی با او صحبت می

کشيدم. کردم ولی خجالت می کرد تا سالم کنم، سالم می می

نویسم یا نه و  هایم را می مادرم راجع به مدرسه و اینکه مشق

کرد. و من آن جواب  ل میدختر خوبی هستم یا نه از من سؤا

دادم. بچه خوبی بودم و  هميشگی را تحویلش می «بله»

کردم با یک خاله یا  نوشتم ولی احساس می هایم را می مشق

کردم که  ها تصور می وقت زنم. بعضی احساس حرف می عمه بی

ها با  وقت وقتی مادرم حامله بوده چه شکلی بوده است. بعضی

شوم که اینجا و پيش من  متنفر میفکر به این مسئله از او 

هم با او در زندان هستم و هنوز  کنم من نيست و احساس می

ام. چون این فانتزي را در ذهنم  زیر پوست مادرم گير کرده

بود و مادر واقعی من با  دارم که مادرم باید چگونه زنی باید می

این تصویر ذهنی از زمين تا آسمان فرق دارد. مادرکسی است 

گذارد، موهایم را  کند و در تختم می  را بغل می ها من بکه ش

اش زیر  کند که تا چندروز مزه جوري بغلم می شوید، یک می

شناسد. شب خيلی  را بهتر از خودم می دندانم بماند و من

طوالنی است. خودم را لمس می کنم تا زمان بگذرد، این برایم 

 بخش است.  از سکس آرامش بيشتر

آزادي مادر من است. مادربزرگ مثل یک  امروز صبح روز

چرخد، مادربزرگ  بر آشپزخانه می و پرنده کوچک دور

اي است که باید  نشيند، درست مثل پرنده وقت آرام نمی هيچ

ميرد. او هميشه در حال  به پرواز کردن ادامه دهد وگرنه می

طور  پختن، تميز کردن و یا صحبت کردن پشت تلفن و این

شدنش وقتی است که قبل از خوابش  زمان آرامکارهاست. تنها 

زند. کامأل مشخص است که نگران  پاي تلوزیون چرت می

که  چرخد. درحالی است، چون بيشتر از هميشه دور خودش می

کنم و زودرنج  هاي نو احساس راحتی نمی در لباس و کفش

 دارم. م را بر میها آنام صبح شده

 .«موشی، بخورشانقدر با اون فرنی بلوط بازي نکن، »

با قاشقم کمی طرح روي فرنی  «باشه مادربزرگ.»

 اندازم، از خوردن متنفرم. می

 .«ویکی، حواست باشه رو لباست نریزي»

 «چشم مادربزرگ.»

کنار سينک ایستاده و 

خورد و از باالي  جرعه سانکا می جرعه

اش به من خيره شده  فنجان قهوه

زنم.  ام زل می است. من به کاسه

آید کسی به من نگاه دم میخيلی ب

 کند.

شکل مامانت هستی.  دقيقاً»

سن تو بود. الغر مردنی. حتی کوچکترین جزئياتتون  وقتی هم

چيز   اون خيلی شيرین و بامزه بود. چطور همه هم مثل همه.

-گناه بود، کامأل بیریزد. مادرت خيلی بی هم می مرتبه به یک

شروع کرد با اون پسره  که گناه. شاید اشتباه از من بود. وقتی

چيزي این وسط درست نيست،  فهميدم که یکبپره باید می

 « هرحال... ولی من فقط... خيلی خوب، به

ام  دهم در کاسه فرنی گویم، ترجيح می من چيزي نمی

 تپه و دره بکشم.

 .«دختر، اینو بگذار تو سينک و برو: »کشد آه می

 .«چشم مادربزرگ»

نشينم و منتظر  ين پله میروم و روي اول بيرون می

ها خيلی برایم  وقت مانم تا مادربزرگ آماده شود. بعضی می

چيزها فکر کنم. مثل االن.  سخت هست که در لحظه به بعضی

کنم که چنددقيقه پيش مادربزرگ توي  دارم فکر می

که  گلی و نوري آشپزخانه چقدر زیبا شده بود، با آن لباس گل

هایی فکر  کرد. به سال را لمس میاز پنجره آشپزخانه موهایش 

جرعه سانكا  کنار سينک ایستاده و جرعه

اش به من  خورد و از باالی فنجان قهوه مي

زنم.  ام زل مي خيره شده است. من به کاسه

 آید کسي به من نگاه کند.خيلي بدم مي
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کنم که با هم گذراندیم، فقط من و او، خيلی خوب بود،  می

را  ها من فقط ما دوتا. وقتی کوچکتر بودم، مادربزرگ ساعت

ها براي رشد نياز به  گفت دختربچه برد چون می پارك می

آفتاب دارند. انگار که گياهی چيزي باشم. من راجع به عشق 

رها شده، خانواده و درد خالی بودنم از درون. به کنم،  فکر می

کنم که مادرم به اندازه کافی آفتاب نخورده باشد.  این فکر می

اش.  خواهد بشناسم طرز بدي دلم می  االن، در این لحظه به

 ترسم. ولی می

کنند. من عقب  براي مدت طوالنی هر دویشان گریه می

ه آزاد شده، مادر، ک خواهد ناپدید شوم. زنی کشم. دلم می می

کنم. بعد  آید. من پا به پا می نظر می خسته و کمی ترسيده به

توانم سنگينی نگاهش را حس کنم  کند، می او به من نگاه می

 کند. ویکتوري. که زنده مانده نگاه می که به کسی

کنم،  را نگاه میروبرو اندازم و بعد  من سرم را پایين می

. از اعماق وجودم او را مانگار که هيپنوتيزم شده باش

خواهم او را بشناسم. مادرم آغوشش را باز  خواهم، می می

زنم. براي چند  هایش شيرجه می کند و من به ميان دست می

چيز عالی است. در این لحظه تنها نيستم، من پر  لحظه، همه

خواهم گریه  ام پر از بوي او، بوي عشق مادرانه، و فقط می شده

وبی است. فقط چند لحظه بود ولی کنم چون خيلی حس خ

خواهم جيغ  براي من کافی بود تا کمی آرام و تسليم شوم، می

ام. فکر  بزنم، نفهميده بودم که از منتظر ماندن خسته شده

باید سکس همچين حسی به آدم بدهد.  کنم اصوالً می

دانم چطور، ولی، این لحظات تمام شد. حاال دارم گریه  نمی

ها  کنيم ولی این گریه کردن داریم گریه میکنم، هردویمان  می

شویم و من از  کند. از همدیگر دور می تر نمی هم نزدیک ما را به

شوم، واقعأ از او متنفرم، براي اینکه اصأل همدیگر  او متنفر می

زنم و  هایم را به دور کمرخودم حلقه می شناسيم. دست را نمی

حساس کردن هر دانم چرا ا گردم. نمی میبه انزواي خودم بر

 نقدر سخت است.آچيزي 

  ■ .خاطر دارم چيزي است که به همه آن  این
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 «ي هستي دلهره»چكيده رمان و  «آلبركامو»نويسندگي  هاي بررسي سبك  
 «شادي شریفيان» مترجم  

توان جستجو  ي آثار کامو را در سبک آثار او نمی نتيجه

اند.  ست که موضوع جهانی پيدا کرده هایی کرد بلکه در نوشته

بخوبی با ي نمایشنامه، نویسنده  اما در هر رمان، سند یا قطعه

ي هماهنگ کردن زبان با تم اثر آشنایی داشته و سبکی  نحوه

گرایانه،  کامالً شخصی خلق کرده، نوشتار مينيماليستی و واقع

همراه استفاده از اصطالحات تغزلیِ تاکيدي از عناصر سبک  هب

 ابتکاري او هستند.

ي ژانرهاي نوشتن را امتحان  آلبرت کاموي نویسنده همه

شعر، اگر چند بيت شعري را که در جوانيش  کرده است بجز

که در  «شعري»طور  و همين -سروده است بحساب نياوریم 

چاپ رساند و در واقع  به SUDي  در مجله 4392سال 

را جزو  توان آن زحمت می و به -برداري از سبک ورلِن بود کپی

انواع شعر بشمار آورد. اینجا بود که اتفاقی معنادار موجب شد 

سبک براي کامو جزو  بفهميم

رود.  اش بشمار نمی هاي اوليه نگرانی

فرم را بجاي محتوا »کرد  اگر قبول می

عوامل »و از  «اصالح کند

هاي متفاوت  شناختی و سبک زیبایی

اش استفاده  هاي مختلف در کتاب

نظر گرفتن این نکته بوده  ، با در«کند

کردن اي براي نهایی  ها براي او تنها وسيله سبک»است که 

بعبارت دیگر،  «زحمت از آن آگاه بود. یک هدف بودند که به

نوعی واقعيت انسانی برجسته که فقط -منظور این است که 

در نظر او  -را مشهود سازد تواند همانند هنر آن ادبيات می

تر از تائيد و به ثبت رساندن یک سبک، روند نوشتن یا  مهم

 کند.  يل میرعایت قوانينی بود که یک ژانر ادبی تحم

ي دوم، بيشتر به کامو خرده گرفته  در مورد مسئله

نویسی زیرگروه  شود که اجازه داده است مقاله می

بنظر بياید و فيلسوف در نویسی  نمایشنامه

نویس، معلم اخالق در جایگاهی  تر از رمان جایگاهی پایين

تر از ویراستار، حتی یک معلم یا دانشجوي ادبيات  پایين

او از طرف گيرد. روان بودن قلمِ  تر از فيلسوف قرار می پائين

وضوح - هاي بسياري مورد سرزنش قرار گرفته است فيلسوف

آميز از نظر برخی از  تصاویر مخاطرهبيش از حد و توسل به 

و فعاليت  -اي ایجاد کند توانست آسيب جدي دانشگاهيان، می

در آن بحث شده بود  «اغیانسان ط»ضدتوتاليتري که در 

توسط فعاالن ليبرال بررسی شد و در نهایت همگان به این 

تواند کتاب آموزشی  نتيجه رسيدند که این اثر خود می

ور، فرانسيس جانسون در سرشماري مجزایی باشد. همينط

( 4352معروف خود از انسان طاغی )زمان مدرن، می 

نظر  با وجود اینکه این مقاله از نقطه»صراحت اعالم کرد که  به

، «ادبی کامال ً موفق و کامل بوده است

شود نوع دوستی  این تنها موجب می

ي ادبيات و  مبهم و بهم پيوسته

آنکه یک فرهنگ بيشتر نمایان شود تا 

ي آنارشيسم از آن سر بيرون  نقطه

 بياورد.

سبک رمان غریبه که در می 

چاپ رسيد،  به 4312پایان رسيد و در ماه مارس  به 4313

اي کامو شد و تفسيرهاي متعددي را  موجب بدنامی حرفه

برانگيخت. روالن بارت در اولين متنی که براي تقدیم به رمان 

ي دانشجویی(  در یک مجله 4311غریبه نوشته بود )سال 

سبک خاصی ندارد ولی با »پرده از تناقض کتابی برداشت که 

صدایی نرم و »، و یادآور «نویسی خوبی دارد حال جمله این

ناپذیر ما  هاي دائمی و درمان که استرس مخملی است، صدایی

نوشتار » این اولين فرموالسيون او از مفهوم «برد. را از بين می

 «ي صفر نوشتار درجه»منظور تعریف  بود که به «مينيماليستی

به این صورت تعریف  4359طراحی شده بود و در سال 

گذاري  کامو پایه غریبهاین عبارت که توسط رمان »شد:  می

شد و  شد، نوعی سبک شکل داد که جاي خالی ِ آن حس می

ي منفی  نوعی شيوه آل بود؛ نوشتن به در واقع این کمبود ایده

ي ِ زبان ها آنبود که کاراکترهاي اجتماعی یا افس خالصه شده

در آن به نفع یک وضعيت خنثی و فاقد نيروي ظاهري از بين 

کند،  با این شيوه تفکر مسئوليت خود را حفظ می»رفتند:  می

پایان  به 0041سبک رمان غریبه که در مي 

چاپ رسيد،  به 0041رسيد و در ماه مارس 

ای کامو شد و  موجب بدنامي حرفه

 تفسيرهای متعددی را برانگيخت.
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بدون آنکه تعهد خود را در برابر فرم در روایتی که به آن 

را که ما حق داریم این تئوري « مربوط نيست از بين ببرد.

مرتبه با تئوري ِ بارت است ترجيح بدهيم، درك  هم

حق ماست، اثري  «یک رمان قطور»شناختی از  زیبایی

کالسيک که هيچگاه مثل آدولف یا پرنسس کلو کهنه و 

 شود. قدیمی نمی

ي  باید این نکته را مدنظر داشت که سبک رمان غریبه

کامو سبک مورد انتخاب او نيست، سارتر، در گزارش 

بچاپ رسيد، از روایت آخر آماري  4319اي که در  والنیط

دهد: جمالت منقطع، با ساختار  ارائه می

 فعل/ فاعل/- دستوري مينيماليستی

که به همان اندازه مفهوم خود را  -متمم

بين هر عبارت دنيا نابود »رسانند:  می

آید: یک  شود و دوباره بوجود می می

 ، براي خود«غریبه»عبارت از رمانِ 

منظور تقویت  این امر به «ست. دنيایی

کامو براي »حس ِ انقطاعی است که 

نوشتن رمانش بصورت ترکيب کامل 

هدف آن بود که  «ي کامل انتخاب کرده است. بجاي مجموعه

)کاراکتر اول رمان  Merursaultخواننده را با منشور آگاهی 

 غریبه( به دیدن دنيا هدایت کند، دنيایی پوچ که یک اتفاق،

کند در  زند. موریس نادو اقرار می رحمانه رقم می سرنوشتی بی

اند، مثل  خيل عظيم نویسندگان امریکایی که کشف شده

 همينگوي که تکنيک سينمایی را در ادبيات بازنویسی کرد

سبک  «دهد. این اثر نفوذ امریکا به ادبيات ما را نشان می»

به نوشتن ، قادر Grandروایتی که پرسوناژ -« طاعون»نوین 

انگيز و حتی  اولين جمله از رمانش نبود، انعکاسی کنایه

و مهمتر از همه مونولوگ  -تاحدودي کمدي از خود کامو

کند کامو  که به ما یادآوري می -«سقوط»ي  تقریبا ً تئاترگونه

بيش از آنکه دراماتورژ باشد، یک بازیگر ِ نویسنده و کارگردان 

تحوالت عميق تکنيکی  که به -هاي مشخص است با خواسته

دهد که انتظار آنرا نداشته که با یک  اي شهادت می نویسنده

 روبرو شود.  «در حال رشد»اثر 

با وجود  «انسان اول»در نهایت 

آنکه ناتمام مانده بود شهرت بسياري در 

حد یک شاهکار ادبی پيدا کرد، بعالوه از 

شباهت داشت و  «ضيافت»لحاظ نثر به 

کرد که کامو هم  این نکته را تائيد می

مانند خيلی از نویسندگان سرشناس 

دیگر نثري مبهم و پندگونه داشته است، 

اي که در خدمت فاصله  پهلوگویی دو

کرده از هرگونه  بوده و به او کمک می

اي اجتناب کند. با اینحال هيچگاه متوجه نخواهيم  بلندپروازي

ي ابهام، بعد از  شد که بعد از سبک خنثی مربوط به چرخه

شده،  سبک شعرگونه و دراماتيکی که حتی شورشی ناميده می

صلحی دوباره برقرار کرده  سبکی که به بلوغ رسيده و آشتی و

 «انسان اول»است این تجربه بدست آمده است. با خواندن 

یابيم که امکانِ دیدن کامو با وضع ژرژ دوهامل،  درمی

که به خودسانسوري دچار شد، بعيد  ي مورد تحسينی نویسنده

 .است

 

 ها  سكوت ِحراف

 «ي هستي دلهره»چكيده رمان 
کامو ما را به سکوت فرو  يها آني اِو موریسی، رم به گفته

 برند. استاد ادبيات مدرن و محقق دانشگاه کاليفرنيا در می
و خصوصاً در متن زیر، برداشت  ي هستی ِ آلبرت کامو، دلهره

اند،  ي کابيل که از گرسنگی در حال احتضار بوده خود از قبيله

 ورده است. آي تحریر در رشته ها را به ها و الجزایري عرب

فرانسيس کامو در مورد شوهر خود به ژان گرونيه گفته 

آلبرت کامو نوستالژي فقر اصالتی داشت: او خود را »است: 

خود  «آمد. دانست، از فقر محض خوشش می سخنگوي فقرا می

که جایزه نوبل را دریافت  آورد که زمانی نویسنده بخاطر می

حس  بيچارگان و فقرا «سخنگوي حامی»کرد، نياز به یک  می

باید این نكته را مدنظر داشت که 

ی کامو سبک مورد  سبک رمان غریبه

انتخاب او نيست، سارتر، در گزارش 

بچاپ رسيد، از  0043ای که در  طوالني

 .دهد ارائه ميروایت آخر آماری 
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تنها توجيه ما، اگر توجيهی وجود داشته باشد »شده است:  می

که  که در توان ماست، به جاي کسانی این است که تا جایی

توانند صداي خود را به گوش بقيه برسانند صحبت کنيم.  نمی

ها هم  توانند چه کسانی هستند؟ پرحرف ولی اینها که نمی»

سانی باشند که تواند ک دسته می دسته هستند، یک جزو این

که  ها، کسانی اند، مثل زندانی جلوي حرف زدنشان را گرفته

اند؟ در پاسخ به این  که دیپورت شده اند و کسانی شکنجه شده

توان این جواب را داد که درجات متفاوتی براي  سوال، تنها می

ها،  دست گرفتن سخن در دست هست و در رابطه با وراج به

کالمی در عين حال هم خودخواسته ایم که فقر  قبال هم دیده

و هم ناخواسته است، ولی تاحدود 

زیادي به فقيرسازي اقتصادي و 

خصوصاً آموزشی که متحمل 

شوند مرتبط است. سوال دومی  می

صحبت »آید: آیا  که پيش می

دیگران وقتی صرفاً   «کردن به نفع

براي این کار آموزش ندیده باشد 

 ی،ي جوان ست؟ در مقاله غيرقانونی

رسد کامو با استناد به اثر  بنظر می

Jehan Rictus  به این سوال

شعر »پاسخ داده است، او این اثر را 

ناميده و هدف آن )کامو در مورد این اهداف در  «بينوایی

ي کتابش صحبت کرده است( این بوده که  صفحات مقدمه

بينواست، بينوایی که  حرف را به گوش کسی برساند که واقعاً»

او هيچگاه صدایش در  کنند و خود ِ ز او صحبت میهمه ا

کسی از آنچه که در فکر »ي نوبل ثابت کرد  جایزه «آید. نمی

هایی  قبل از آنکه نویسنده «گذرد،}...{ خبر ندارد. }بينوا{  می

اند را مورد انتقاد قرار دهد. او  که در این مورد صحبت کرده

محتکران »وضوح بدون بغض هوگو و زوال را بعنوان  به

اند.  زده «شرمانه دست به فریبی بی»ارزیابی کرده که  «بينوایی

رسيم که کامو حداقل در زمان  بدین ترتيب به این نتيجه می

خودش فن بيانی را که از طریق نویسندگان مورد تایيد واقع 

شده بود و در جایگاهی برتر صداي درماندگان را به گوش بقيه 

دید. بر اساس چنين منطقی،  نمیرساند، چندان مناسب  می

کامو هم از این تفویض مقام توسط اصول بهره برده است. با 

این وجود، تحصيالت و شغل او شرایط را براي او متفاوت 

کرده است. شاید به همين دليل باشد، ولی مسلماً به این 

 ها آني فقرایی که کامو در ميان  خاطر هم هست که زنجيره

مثل کارهاي  «گویی تک»براي  بزرگ شده است جایی

Rictus جویی  نداشته است، بلکه بيشتر به سکوت و صرفه

باشد. کامو خصوصاً در آدم  ها آنزبانی گذشت، تا سخنگوي 

کند،  می ها آناول انرژي خود را تماماً صرف فریاد سکوت 

همانطور که جاي دیگري هم گفته است، خود را فریاد کننده 

 .ها آنتا سخنگوي  داند می ها آني سکوت 

کم »هاي کليدي درك آثار کامو این است که  یکی از راه

کند که همراه با آدم اول  را دریابيم. کامو پيشنهاد می «حرفان

ي  عقيده ي خاموش و بيچاره را دریابيم که بهها انسانِناتمام، 

امکان را فراهم او، بدون انتخاب آزادانه، براي فرانسه این 

اي دلبخواهی درست بکند.  اند که از الجزایر مستعمره کرده

اي  نویسنده این جامعه را بصورت توده

درنظر گرفته که بيش از هرکسی 

ي مسيحی و عرفانی از مادرش  چهره

کند، ولی در عين حال  مجسم می

اش در  اش، محل زندگی خانواده

الجزیره، که همه عضو پرولتاریاي 

سري  ي یک اند از زاویه ه بودهالجزیر

المرکز بزرگ و بزرگتر  دوایر متحد

هایش  ي نوشته شوند. حتی در بقيه می

هم بدون هيچ منظور خاصی و یا 

متکلمی که روش دیگري را براي حرف 

ها  حرف زدن انتخاب کرده است به ماهيت درونی وجود کم

خودش به کند. او این مسائل را با توجه به اظهارات  رجوع می

 رساند:  اثبات می

های  هنر متضاد سكوت است، هنر یكي از نشانه»

هایي که  ست که ما را در رابطه با آدم هایي پيچيدگي

 ■ «دهد. جنگيم بهم پيوند مي مي ها آنمشترکا ً با 

های کليدی درک آثار کامو این  یكي از راه

را دریابيم. کامو « کم حرفان»است که 

کند که همراه با آدم اول ِناتمام،  پيشنهاد مي

های خاموش و بيچاره را دریابيم که  انسان

ی او، بدون انتخاب آزادانه، برای  عقيده به

از  اند که فرانسه این امكان را فراهم کرده

 ای دلبخواهي درست بكند. الجزایر مستعمره
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 «مسئله خانوادگي» داستان   
 «مژده الفت» مترجم؛  «اليف شافاك» نویسنده  
 

ی یتادم توي ایستگاه قطار و به اوناس. ایس شنبه صبح یک

هاست که اینجا  سال خورم. یکه االن راحت خوابيدن، غبطه م

استقبال از نفره  نيومدم ولی امروز دیگه واجب بود. کميته یک

رو که واسه سرگرم شدن  اي سطر روزنامه و مادرزنم! سطربه پدر

همه وسيله   هاشو. بين این حتی همه آگهی ،خوندم خریدم

شه  مادرزنم قطار رو انتخاب کرده. هواپيما سوار نمی ،نقليه

مث پرنده توي آسمون؟ نه! راحت نيستم( اتوبوس سوار  )واي

ه چی؟( ماشين شخصی سوار شه )اگه راننده خوابش ببر نمی

 خداي نکرده راننده ماشين روبرو مست باشه؟( شه )اگه نمی

مونه  قایق و کشتی هم که نداریم پس فقط قطار می

طور چارچشمی منتظر  گيره. تا حاال این ام می خنده دیگه!

م  خانواده زنم نبودم. معلومه که وضعيت خونه خيلی خسته

دخترشون حرف بزنن شاید به حرف . بلکه اونا بيان و با کرده

افتن.  رسه و همه به تکاپو می باالخره قطار می اونا گوش کنه.

طور  کنم. همون به چهره مسافرا نگاه می

که  کردم بين اولين کسانی که فکر می

بينم.  ی مییشن چهره آشنا پياده می

ن آبی روشن و کيف مادرزنم با کت و دام

ع کرده دقت جم ی که بهیمارکدار و موها

بره و ژست سالم  باالي سرش. دستش را مث پادشاهی باال می

خوش اومدین. بابا  گم: رم جلو و می گيره. سریع می کردن می

 کو ؟

عجيبه. بابا گفتن به پدرزنم برام سخت نيست ولی نوبت 

آد. اخالق  داره می». ..تونم بگم مادر رسه نمی به مادرزنم که می

یواش! تموم راه جدول حل کرد   یواش...دونی؟  رو نمی عدنان

گم عدنان! دو کلمه حرف بزن. نخير! سرش توي  هی می

حرف  ...حرفی؟ پنج حيوانگه  جدوله و تموم راه زیرلب می

 « اشاره روسی...

گه:  زنه پشتم و می رسه و می همين موقع پدرزنم می

با همون لبخند و محبت هميشگی. چمدان  «چطوري داماد؟»

گيرم. اوووه! چه سنگينه. مطمئنم تمومش  تش میرو از دس

وسایل مادرزنمه. پدرزنم یه پيژامه و فوقش چندتا لباس داره. 

کفش مناسب  دست لباس و براي هر لباسی، ولی مادرزنم؟ ده

و براي هر کفشی، کيف مناسب و انواع وسایل آرایش و 

 هاي سر. گل

به پرسيدم آدمی  کشيدم از پدرزنم می اگه خجالت نمی

 این آرومی چطور سی و چهارسال با چنين زنی زندگی کرده؟!

ترین  گيم که خنثی شيم. از آب و هوا می سوار ماشين می

چی، ترافيک و آلودگی هوا و توریسم  از همه موضوع بحث!

« ناالن»زنيم  زنيم. فقط از موضوع اصلی حرف نمی حرف می

 که دختر اوناست و چهارساله که زن منه.

پيچه  نی بدون راهنما زدن از خط راست مییکهو ماشي

زنم و بعد در مقابل  دم و داد می می  جلوي ماشينم. فحش

. پشت کنم بچه دبستانی خطاکار رو پيدا می مادرزنم، حس یه

کنم  ن جلو. با خودم فکر میافروش مي قرمز دو دختر گل چراغ

شه.  براي زنم گل بخرم ولی بالفاصله خشم درونم بيدار می

 قدر از زنم عصبانيم؟ اینچرا 

حال ناالن زیاد خوب »رم سر موضوع.  باالخره می

 «چطور یعنی؟»گه:  مادرزنم می .«نيست

اش تعجبی دیده  ولی توي چهره

حدس زده. هرچی باشه  شه. حتماً نمی

قدر تجربه داره که بفهمه الکی  این

 . خونه مادعوتشون نکردم بيان 

یکی بوق  « دخترم ناالن خيلی نا...»

 «؟نازنازي»فهمم  مادرزنم چی گفته؟  زنه و نمی می

 .«ناالن خيلی عوض شده» :گم می ...«؟نابلد» «؟ناراضی»

کنه همه  میمعلومه. مگه آسونه؟ زنی که زایمان » گه: می

این کلمه «  مادرجون...» گم: می .«شه هورموناش زیرورو می

س. از روز نامزدیمون به بعد مادر صداش  واسه خودمم غریبه

کردم موضوع  اي بود شمارو خبر نمی اگه چيز ساده ...» نکردم.

کنه و پدرزنم نگاهشو  مادرزنم اخم می .«تر ازین حرفاس جدي

 مونيم.  می دزده. تا خونه ساکت ازم می

جور  هاي تور، پارچه کلفت زدیم. این توي خونه زیر پرده

بوي شير، بوي تنتورید، بوي  خوابه. بوي بچه، نباشه بچه نمی

ده. درست  حس گناه آزارم می رو گرفته.جا افسردگی همه

که بيش از هروقت باید زنمو دوست داشته باشم دوسش  زمانی

جاي اونو زنی گرفته که که عاشقش بودم رفته و  ندارم. زنی

چرخه، دچار توهمه و  خواب توي خونه می تموم روز با لباس

سر وضعش نامرتبه و حواسش پرته. انگار بازم گریه کرده. 

 چشماش قرمز و متورمه. 

عجيبه. بابا گفتن به پدرزنم برام 

سخت نيست ولي نوبت به مادرزنم 

 ...تونم بگم مادر رسه نمي که مي
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ایسته تضاد عجيبی  وقتی ناالن روبروي مادرش می

هاي مانيکورشده مادرش، آرایش  شون هست. ناخن بين

ه حتی سفر با ترن نامرتبشون نکرده در ی کینقص و موها بی

 خواب سبز و پر از لکه ناالن. مقابل لباس

زنم بيرون.  ذارم و از خونه می اونارو به حال خودشون می

کنم. دلم  که توي خيابون هستن نگاه می هاي مرتبی به زن

خواد چشمامو باز کنم و خودمو توي شهري ببينم که  می

مسئوليتی ندارم. کاش مرخصی شناسم و هيچ  رو نمی هيچکس

القلبی که  ین مرد قسیا جاي دور. از خودم، از بگيرم و برم یه

ام  آد. معده شو بذاره و بره تفریح بدم می خواد زن و بچه می

 شاید از عذاب وجدانه.  ،سوزه می

گردم خونه. همه  شب برمی نيمه

 ذارم.  می هاي بد رو بيرون در جا حس

زنم روي  همه توي سالن خوابيدن.

کاناپه. مادرش روبروش. پدرش روي مبل 

محبت عجيبی توي  و بچه توي گهواره

یه  . مثکنم دلم نسبت بهشون حس می

شم و روي فرش کنار اونا  بچه مچاله می

 خوابم. می

*** 

کنه خوابم. بوي گند  کنم. فکر می از زیر چشم نگاه می

آد؟ برم  دونه از کجا می مشروب پيچيده توي خونه. خدا می

 «آي داماد! معلومه تا حاال کجا بودي؟»وایسم جلوش و بگم 

 ولی نه !

گه مادرزنم  این مسئله بين دخترم و شوهرشه. فردا می

همه مدت ساکت موندم و ریختم توي  کنه. این دخالت می

خودم که دخترم ناراحت نشه. توي ماشين که گفتم ناالن 

ه ناالن عوض شده. گ تازه می دختر نازنينيه فقط نگاه کرد.

شه. مگه خودت عوض نشدي؟ اما تقصير  معلومه که عوض می

موقع هم بهش گفتم گشتی، گشتی اینو  دختر خودمه. همون

 پيدا کردي؟ ولی حرفمو گوش نکرد.

*** 

شم. بذار فکر  خورم. پشتم گرفته ولی بلند نمی تکون نمی

ببينه و نه خوام نه مادرم  کنم. می صدا گریه می کنن خوابم. بی

خورم. ميگه افسردگی بعد از زایمانه. تازه  من دارو نمی شوهرم.

گن چرا  مادرم رو دعوت کرده و متحد شدن عليه من! می

مو بدم یه غریبه بزرگ کنه؟ از کارم  گيري؟ بچه پرستار نمی

خوام ببينم.  رم. کسی رو هم نمی استعفا دادم. بيرون هم نمی

جوابشو ندادم. چی بگم؟ اون  یه دوست قدیمی زنگ زده بود.

گه. من از چی بگم؟ از  ها و هيجاناي زندگيش می از عشق

 پوشک بچه؟

*** 

است همين ه کنم یعنی خوابم. سال آهسته خرخر می

زنه.  کنم. زنم که نق می کارو می

کنه  رنجه و قهر می دخترم که می

رم توي چمبره خودم. بدون دعوا و  می

 جروبحث. 

دخترم و زنم روي کاناپه خوابيدن و 

دامادم روي زمين ولو شده. توي 

کنم. باالخره  ذهنم جدول حل می

 ه عمودي رو پيدا کردم!نُشماره 

*** 

دم. طرف  توي گهواره با چشماي باز به صداها گوش می

روي  راستم مادرم. طرف چپ مادربزرگم. روبروم پدربزرگ.

شون  همه خوابن. آیا چون من به دنيا اومدم همه زمين پدرم.

چيز مزخرف و  ان یا زندگی کالً قدر ناراحت و آشفته این

دنيا  هاي خودم به ها و احساس ا دانستهایه؟ من ب کننده ناراحت

 اومدم اما باید اونارو فراموش کنم.

چی رو پاك کنی و از اول  که همه بزرگ شدن یعنی این

 کنم بين این آدما! یاد بگيري. لرزش عجيبی حس می

*** 

شن. کمرهاشون  افراد خانواده بيدار می س. صبح دوشنبه

شونو  فکار آشفته همههاشون گرفته. هجوم ا کنه و بينی درد می

 ■ تاب و پر از اضطراب کرده. بی

 

 

 

 

 

 

 

کنم. فكر  از زیر چشم نگاه مي

کنه خوابم. بوی گند مشروب پيچيده  مي

آد؟  دونه از کجا مي توی خونه. خدا مي

آی داماد! »برم وایسم جلوش و بگم 

 ولي نه ! «معلومه تا حاال کجا بودی؟
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 «نوري»نامه به   
 «غزال شهروان»مترجم ؛  «کریستين بوبن» نویسنده  

  6229دسامبر 61به نوري كه در تاريخ  نامه
 9حوالي ساعت  6229دسامبر 61كه در تاريخ  به نوري نامه

 زد.فرانسه، پرسه مي Le creusotخيابان بعدازظهر، در 

 

بار حضورت را در طلوع یک بعدازظهر حس کردم.  اولين 

شک براي حقارت این اعتراف به جرم را ببخش؛ زیرا که بی

چيزي بهتر از منتظر ایستادن در ابتداي آموزشگاه  من هيچ

رفتند و وسایلی را به دوش ها میکه بچّه ؛ جاییموسيقی نبود

 بود.  ها آنتر از خود کشيدند که گاهی اوقات عظيممی

هاي مدید قبل از من آنجا بودي. حتی قبل از تو مدت 

که روز از ژرفاي زمان فرمان یابد تا اولين و آخرین  آن

که هرگز  هایت را از روي زمين بردارد؛ به مثابه کسی گام

سحرخيز نبود، لذّت شناخت تو را آن هنگام که جوان بودي، 

که من دیدم، آسمانی  از دست دادم. زنی

آورد؛ زنی ساکن را به گردش درمی

هاي ميانسال و اندکی خسته از ساعت

شک زیباترین زنی بود که سرگردانی. او بی

روز دیده بودم. بانوي زیبایی که  تا به آن

رند، نداشت. قلبی شبيه آنچه دیگران دا

ي چشمان یک عاشق من، به تو از دریچه

یا نقاش نگریستم. ذرّات در فضاي تهی 

-آمده و صبر سرشار خداوند، تو را در حریر حوریان رقص در به

اش را تنها  نشانده بود. به تو، چونان شخص پاکبازي که زندگی

 زید، نظر افکندم.هاي پنهان در مسلک سبکساري میبا شادي

ر لحظه مانند لبخند یک کودك، به هر جایی تو ه 

کشيدي. تو تصویر زندگی خویشتن بودي؛ بخشنده سرك می

آمدند. آن که می توجه به روزهایینسبت به هر چيزي و بی

هنگام که کودکان آهنگ مدرسه را از بر داشتند، من درس 

هایت و نيکی را از تو آموختم و تصویر تو بود که مرا با شادي

سوده از گمشدگی خویش، در مشتی از روزهایی که عشقی آ

 به من بخشيده شده بود، فرو برد. 

بودیم: یافتن دنبال یک چيز  ما هر دو در زندگی به

هاي اي از روشنایی روي قلبشادمانی و لمس بوسه

خاکستریمان و درك شيرینی عشقی که هرگز محو نخواهد 

سوي درخشش  چشم آمدن. قدمی است به شد. زندگی یعنی به

کس را گریزي از این قانون نيست  آميز. هيچنگاهی محبت

 حتی خداوندي که واقعيت و قاعده کلی پنهان شده در هر

اي از تالش چيزي است. کتاب مقدس، چيزي جز سياهه

مفرط خدا در شناخت خویش به آدمی نيست؛ حتی اگر 

اي، اگر فقط براي یک انسان و حتی اگر آن شخص، لحظه

حقير یا عياشی گيج از تنهایی و خراب از شرابی سهمگين 

باشد. خدا از هر چيزي که توجه انسان را معطوف به وي 

کند. از تشکيالت سهمگين رودها و می نماید، استفاده

هاي حلبی با هياهوي وزش باد در ميان قوطی ها آنطوف

ي خفيف نوزادي که در حصيري حقير دراز تا ناله ها انسان

ات اهلی آرام حيواني و خسته کشيده و از صداي رنج دیده

گاه تر است. آنبخشگيرد؛ که البته دومی هميشه نتيجهمی

توانی کپارچه از قدرت بر جاي نمانده است، میاي یکه سایه

ادراك کنی؛ زیرا که قدرت آدمی را کور و تجمل، تباهی به بار 

هاي دور پرنسسی غرق آورد. در گذشتهمی

اي فاخر از قصرشان قدم به بيرون در جامه

ها، نوکران، پرچم و نهاد. کالسکه، اسب

جمعی پيادگان در صفوف  حرکت دسته

ود. آشفتگی دنيوي نتيجه پا ب منظم به

همين است. شوریدگی، در محروميت از 

یابد. حرکت در مسير تجمالت تحقق می

هاي زندگی که خالی از هر نوع جلوه

تجمّلی است. حضور خداوند در شکوه آراستگی یا در ميان 

رنگ است. خدا در خواب نوزادي تازه  اي سلطنتی، کمخانواده

ی طرز رفتار و ظاهري است  که هم ریختگ تولدیافته یا در به

 کننده و عظيم است.  کران، دیوانه در واقع، بی

ترین لبخند را بر داشتنی شناسم که دوستکسانی را می

که غرق در کتابخانه و  ییها انساننشاندند. لبان تو می

هایشان هستند و هرگز تو را سرگشته و مبهوت آزمایشگاه

توان خود را در شناخت خویش نساختند. چنين افرادي تمام 

کار بسته و در شيدایی  چيستی اشياء و ماهيت نهایی جهان به

هایشان بر هر چيزي اشراف داشتند؛ جز یک و جنون اندیشه

تواند حقيقت را ها نيز نمیکس در زندانی از فرمول هيچ»چيز: 

 حقيقت، چيزي نيست که کسی« در وجود خویش بگنجاند.

توان در جوار آن زیست. ا میبتواند تصاحب نماید؛ تنه

شد. درخشيد و محو که تو هستی بانو؛ از فروغی که  حقيقتی

مهمترین هنر آن است که حقيقت را در قالب تو آشکار نموده 

 و به آنان که در آرزویش هستند، اهدا شود.

دنبال یک  ما هر دو در زندگي به

چيز بودیم: یافتن شادماني و لمس 

های  ای از روشنایي روی قلببوسه

خاکستریمان و درک شيریني 

 عشقي که هرگز محو نخواهد شد.
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هاي اي بسازم از این که من مدتنامه بایستی اعترافمی

ز خواهرت را هم دوست مدید عاشقت نبودم. ساليان درا

ي هواي زده و دلبستهابر، وحشتنداشتم. از آسمان صاف و بی

علت که در وجودم ماليخوليایی پا  دلگير خاکستري بودم. بدین

ي خورده هاي کرمگی چون ریشهي سودازدهگرفته و حشره

خيز شده بود. بيماري  درختی در ميان گودال در وجودم سينه

اش بر روحم اثر عميق از گمگشدگیکه همراه با وحشتی 

چيزش  که گرفتار مالخولياست، باور دارد که همه گذارد. آدمی

که  را جز جنونی که بدان وفادار مانده، از دست داده و این

ارزد؛ رنجی است که وي را مأیوس و وجودش پشيزي نمی

سرخورده ساخته است. با سماجتی کودکانه دست به انتخاب 

زند و تنها با محسوساتی که شبيه خود یي نيستی مگزینه

شود؛ چون دلتنگی و باران. من رنجم را اوست مأنوس می

ام بانو؛ مطمئن نيستم چگونه! اما اکنون بر آن غالب پوشانده

دانم چگونه عاشق تو باشم و اگر همچنان آمدم. امروز من می

در من ميلی به روزهاي خاکستري 

تر شده نگرباقی مانده باشد، آرام و کم

است. من آن تمایالت مأیوس کننده 

را دوست دارم؛ نه به این خاطر که 

مهر تأکيدي بر تجربيات دردناك 

ذهنم هستند، بلکه فقط به حرمت 

 عالقمندم.  ها آنبودنشان، بد

اساساً من حتی در عمق هجوم 

جنون نيز هرگز مطمئن نبودم با 

که  زندگی چگونه خواهم بود؛ جز آن

ي زندگی که و دلبسته عاشق زیستن

-سوي دیوانگی و جنون سوقم داد، باشم و بدان نگارش نامه به

هاي کاغذ را با ریزش نم هاي عاشقانه و آذین سفيدي ورق

ي سان در درازاي زندگی، نوشتن حرفهجوهر، القا کنم. بدین

شباهت به نمادهاي ي ماهر بیکار نویسنده .اصلی من شد

ا با جوهر و آنجا با رنگ طالیی؛ هر تصویري نقاش نيست؛ اینج

نظر رسيدن،  دو نيازمند زمان هستند و نامحسوسات براي به

ات هستم؛ حتی اگر شوند. بانو؛ من دلباختهپيش کشيده می

این عشق نباشد و با قدردانی دنيا برابري نکند. هيچ انسانی 

تواند شيرینی این زندگی را بدون حس دیوانگی مطلق، نمی

آورد، درك کند.  طانی که از هر سو به آن فشار میعليه شي

هاي تيره را بيشتر  هنگام که رنگ که براي نقاشان آن قانونی

-کند؛ بنابراین رنگ روشن میبرند، مصداق پيدا میکار می به

 تواند در حکم یک روشنایی واقعی باشد.

اي جدي ي عاشقانه، پيشهاي هنري از یک نامهقطعه

ز علم اقتصاد بزرگ کمتر است. اما اگر نيست و اهميتش ا

را تمرین نکند. اگر کسی زندگی را با خلوص و پاکی  کسی آن

پذیرد و رخصتی به پژمردگی خاطر نسپارد، حيات پایان می به

 کنی؟و مرگ زندگيست. اینگونه فکر نمی

هایی است که تو به من آموختی، آن زمان ها اندیشهاین

روزها را در راه زمستان به  که این نگریستم. زمانیکه به تو 

گلی شاداب بر روي گردن و  دوش کشيدي و مانند دسته

داشتی. ناگاه دریافتم که تو هرگز به زندگی من بازوهایت نگه

ي بازنخواهی گشت. بدون دیدار دوباره

تو مرگ را آرزو دارم. شاید روزي یکی 

از خواهرانت از آسمان به منظور تأللؤ 

ما نزول کند؛  خاطر حزین بخشيدن به

اما یقين دارم، هرگز مثل تو نخواهد 

 شد. 

تر بگویم: من بایستی با ساده

ي خواهرت عشقی یکسان دلبسته

باشم؛ زیرا که من قلب متغييري خارج 

سوي عبور  از چهارچوب وفاداري به

محض از ميان زندگی دارم. اما هرگز 

وري اسم و توانم تو را در خالء رها نمایم. تو را بدون یادآنمی

سپاسگزاري از مالقاتی که با شکست تو به اتمام رسيد. ساعت 

 بعدازظهر اواسط ماه دسامبر، تيرگی غالب آمد. 5

تعدادي ستاره در حال نزدیک شدن بودند و من در 

ي روح ناپدید هاي خرد شدهفروغشان نظري گذرا به تکه

 ■ ات انداختم؛ شاد، سبکبال و فراموشی نشدنی.شده

 

 نبود 

اساساً من حتي در عمق هجوم جنون نيز 

هرگز مطمئن نبودم با زندگي چگونه 

که عاشق زیستن و  بود؛ جز آن خواهم

سوی دیوانگي و  ی زندگي که بهدلبسته

جنون سوقم داد، باشم و بدان نگارش 

های های عاشقانه و آذین سفيدی ورقنامه

 کاغذ را با ریزش نم جوهر، القا کنم.
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 «آلن دوباتن»احبه با مص  
 «شادي شریفيان» :مترجم  

 

 

تفكرات و احساسات خودتان برای نوشتن آیا شما از 

گيرید؟ یا آنكه برای پيدا کردن سوژه به دنيای  کتاب الهام مي

 کنيد؟ اطرافتان نگاه مي

 

کنم که  کنم، و به این فکر می از خودم شروع می

کند. بعد  چيزي مرا ناراحت می چيزي مرا خوشحال و چه چه

ي شروع  نقطهدهم، ولی  کارم را از خودم به بيرون بسط می

شخصی و بيشتر درمانی است. من در مورد چيزهایی 

نویسم که زیبا و یا حتی زشت هستند . نوشتن نوعی خود  می

 ازي.ب ست براي دیوانه درمانی است، جایگزینی

 

را در   «هایي در مورد عشق مقاله»تان  از وقتي کتاب اول

اید، چه چيزی در این مورد یاد  سالگي نوشته 13سن 

 اید؟ گرفته

اینکه تفاوت زیادي بين عشق رمانتيک و عشق بعد از 

ازدواج وجود دارد. من عقيده داشتم که خوشحالی و مسرت 

ناشی از عشق در پيدا کردن شخص درست و مناسب ما نهفته 

است. اما حاال بر این باورم که مسئله این است که باید طرز 

 صحيح عشق ورزیدن را یاد گرفت. 

 

شود و احساس شروع  مي از کجاست که فكر تمام

 شود؟ مي

 

اند. خيلی از  این دو قضيه براي من درهم پيچيده شده

هزاران نفر در  فکرهاي من نشات گرفته از احساساتم هستند.

کنند و شما هم تقریبا هر روز توئيت  توئيتر شما را دنبال مي

ی  تر همه و بطور گسترده-کنيد. آیا بنظر شما توئيتر  مي

از آگاهي جمعي برخوردارند و به ما در  -اجتماعيهای  شبكه

به  کنند؟ یا اینكه صرفاً فكر کردن و تعهد بيشتر کمک مي

الگوی تقليدی تبدیل شده و تفكر مستقلي را  برای خود جا 

 اند؟ انداخته

تواند  ي تکنولوژي دیگر، توئيتر هم می مثل هر تکه

کنم،  ه میکابوس شود. من از توئيتر خيلی با مالحظه استفاد

برد که بخواهم بعضی از فکرهایم را  ي وایت مثل یک تخته

ي کافی درست و  روي آن بنویسم. این طرز استفاده به اندازه

 رود. چيز خوب پيش می ضرر است و بنابراین همه بی

 

یي که مورد ها آنآیا واقعا امكان دارد از عناصر مذهبي 

 دین باقي بمانيم؟  ی ما هستند را انتخاب کنيم و بي عالقه

 

ام که باور ِ وجود  در کتاب آخرم در مورد این بحث کرده

خدا، براي من و همينطور براي خيلی از مردم دیگر، به آسانی 

را بگویم که اگر  خواهم این پذیر نيست. در عين حال، می امکان

نيازي . کنند این باور را از بين ببرید، خطرات خاصی بروز می

وجود  ها آننيست ما خودمان را وارد این خطرات بکنيم، ولی 

دارند و ما باید آگاهی داشته باشيم. براي شروع، خطر 

 فردگرایی وجود دارد: جایگزینی بشر در مرکز هر چيزي. 

آلن دوباتن نویسنده، فيلسوف و 

 Schoolی زندگي ) گذار مدرسه پایه

of Life است. مردی مودب و )

ی  آداب است، او هميشه گذشته مبادی

گيرد، و موضوعات  خود را در نظر مي

ای چون شهرت، مقام، عشق و   روزمره

خوشحالي را برای دعوت عوام به تفكر 

ضر توجه او کند. در حال حا مطرح مي

به مذهب معطوف شده و در کتاب 

به این موضوع « مذهب برای کفار»

ی زیر بخشي  پرداخته است، مصاحبه

ی پارک  از سخنراني او در جشنواره

 فستيوال است. 
 



   96|9312 بهمن ماه |چوکماهناهم ادبيات داستاني |چهل ودومشماره  

ست؛ اعتقاد به اینکه  گرایی تکنولوژي دوم، خطر کمال

غلبه کند،  ي مشکالت بشري تواند بر همه علم و تکنولوژي می

و اینکه قبل از آنکه دانشمندان ما را از وضعيت انسانی نجات 

 ي زمان در ميان است.  بدهند مسئله

تر  از دست دادن دیدگاه راحت سوم، بدون وجود خدا،

هر طریقی ببينيم، کوتاهی ِ زمان  است: باید زمان خودمان را به

حال را فراموش کنيم و دست از تحسين )بطور درست( 

هایمان برداریم و در آخر، بدون ِ وجود  يت جزئی موفقيتماه

خدا، این ریسک وجود دارد که نياز به رفتار اخالقی و یکدلی 

ي چيزها وجود داشته باشد. حال مهم است تاکيد  بيش از بقيه

هاي  اعتقادي محض امکانپذیر است و این درس کنيم که بی

 کسی کامالً)درست مثل اینکه  مان را فراموش نکنيم حياتی

خواهم توجه مردم را به  معتقد باشد و اعجوبه باشد(. فقط می

که جا  ها جلب کنم، بعضی از این چيزهایی بعضی از این فاصله

ر ه گذاریم. به اند، وقتی ما ناگهان خدا را کنار می افتاده

توانيم او را کنار بگذاریم، اما با عطوفت فراوان،  صورت، ما می

 نوستالژي، توجه و تفکر...  

 
 اید؟  اید، یا لحظه عرفاني داشته آیا تابحال دعا کرده

 

دینی هستم  آدم بی ام. من واقعاً صادقانه بگویم نه نداشته

ولی نه از نوع شدیدش. هيچگاه دوست ندارم کسی را که 

هاي  دین از دیدگاه بعضی از بیاعتقاد دارد مسخره کنم. 

ي  آید که به دین به شکل یک افسانه گر هم خوشم نمی افراطی

گذارم، اما به  کنند. من به مذهب احترام می مسخره نگاه می

هاي فرازمينی آن اعتقادي ندارم. بنابراین  یک از جنبه هيچ

شاید موقعيت عجيبی داشته باشم: در عين حال که به آن 

 ارم ناپرهيزکارم.گذ احترام می

 
شناسند. اما تا  شما را به درآميختن عوام با فلسفه مي

تواند درک او را تغيير  نفر مي چه اندازه شرایط شخصي یک

نفر با درگيری ذهني بر سر مسایل  دهد؟ بعنوان مثال: آیا یک

تواند به همان اندازه که اگر این دغدغه را  مالي روزانه مي

 باشد؟ نداشت بازده فكری داشته

 

یک عمل تجملی  -غمگنانه–فکر کردن در مورد زندگی 

قدم به عقب  ي کار است. احتمال دارد اگر یک نيست، الزمه

برندارید و مسيرتان را ارزیابی نکنيد به دام مشکالت زیادي 

شلوغ و یا خلوت نباید با  بيفتيد. بنابراین چه فقير و چه غنی،

 آن بازي کنيد. کی و کجا مهم است.  

 

 ی زندگي مدرسهبخش شما برای نوشتن  چيز الهام چه

کارگاه،  بود )شرکتي مستقر در لندن که واحدهای آموزشي،

کند و مسایلي چون  های آموزشي برگزار مي جلسات و کالس

که دوست دارید پيدا کنيد و یا مذاکره در مورد  چگونه کاری

 کند؟( روابط را بررسي مي

 

ي مدرن  کننده ي مصرف هاي جامعه یکی از پارادوکس

روز پيدا  توانيد هزاران تجارت باب که می این است که زمانی

فروشند، در برابر  کنيد که به شما قهوه یا هر چيز دیگري می

هاي کمی وجود دارند که هر  اي شرکت طرز نااميدکننده به

خورد سرو کنند. یک مقيم  چيزي را که به درد فکر شما می

ده در فضایی جذاب و سرزنده باشد لندن که مشتاق جذب ای

هاي کمتري در دست دارد. اغلب آموزشی که براي  انتخاب

عموم مردم فراهم است در موسساتی دلگير و با کفپوش 

هم زیر نظر مردمی که به ما  گيرد، آن پالستيکی صورت می

ي آکادميک مساوي با دوردست و  یادآوري کردند چرا کلمه

دوست داشتيم هرچه زودتر  کننده است، و چرا ما خسته

به همين خاطر بود که با گروهی  مان تمام شود. مدرسه یا کالج

اي آموزشی تاسيس کنيم  از همکاران تصميم گرفتيم موسسه

ي زندگی اعتقاد عميقی  که متفاوت باشد. براي شروع، مدرسه

و بنابراین -داشت که یادگيري و آموزش را مربوط کند 

ي سواالتی قرار داد که در  ر حيطهواحدهاي درسی خود را د

ها و  که بسياري از کالج آید. درحالی زندگی روزمره بوجود می

کنند،  ها فقط به آموزش خشک و نامفهوم بسنده می دانشگاه

بندي  ي زندگی واحدهایش را براساس چيزهایی عنوان مدرسه

توجه کنيم: شغل، روابط،  ها آنکند که ما دوست داریم به  می

سياست، سفر، خانواده. گذراندن یک عصر یا آخر هفته با 

توجه به یکی از این واحدها به این صورت خواهد بود که 

تان انجام دهيد و  تان را نسبت به پارتنر قدیمی وظایف اخالقی
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یا یک بحران کاري را حل کنيد. در فرهنگی که  هرکسی که 

شود و  ي آغاز بکند متهم به وراجی میاي جد کوشد مکالمه می

هر چيزي که مربوط به روشنفکري باشد خودنمایانه خوانده 

کنم شجاعانه باشد جایی درست کنيم که  شود، فکر می می

هایمان را به همان جایی که باید باشند  یادگيري و ایده

 هایمان. درست وسط زندگی -برگردانيم

 

چه کسي  –آموزد  ميهای شما به ما درس  کارها و نوشته

 آموخت؟ به شما درس مي

 

ي افرادي  هاي آموزنده هاي دیگران: من با ایده نوشته

هستند که  ها آناند.  هاست فوت کرده کنم که مدت زندگی می

 اند. هایم را آراسته جلد کتاب

 

کنيد؟ آیا  برای اینكه ذهنتان را منحرف کنيد چه مي

 هميشه در حال تحليل هستيد؟ 

 

کنم هميشه تحليل بکنم، حتی در  سعی می

ها معموال ً اینطوري هستند.  ترین لحظاتم. نویسنده خصوصی

 هاست.  مثل غربالگري دیدگاه

 

یا اینكه  –رسند  آیا فرهنگ باال و پایين واقعاً بهم مي

 ای هست؟  فاصله ها آنهميشه بين 

 

هاي  کنم حد وسط سالمی وجود دارد که ایده فکر می

توان بطور ارزشمند براي مخاطبين زیادي عنوان  خوب را می

 کرد. هدف من در نوشتن همين بوده است. 

 
و آیا خودتان  –نظرتان در مورد فرهنگ شهرت چيست 

 بينيد؟  را یک سلبریتي مي

در مورد فرهنگ شهرت  «وضعيت نگرانی»من در کتابم 

ام. از قضا من یک سلبریتی دست پایين رده آخر  زیاد نوشته

را   آید که من حال گاهی پيش می ره و خب به هستم

 ■بشناسند.

 
Alain de Botton, Religion For Atheists, Saturday 19th May, 
4.15pm at : 

Words in the Park, Book, Ideas, Creativity and Debate, 

Holland Park, London, 18th – 20th  
 2342می  43آلن دو باتن. مذهب براي کفار، سخنرانی یکشنبه 

http://www.wayswithwords.co.uk/festivals/words-in-the-park-london-29
http://www.wayswithwords.co.uk/festivals/words-in-the-park-london-29
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 اي ديگر به پايان رسيد. قصه

 رسيده باشد، اش خانهحتي اگر كالغ قصه هم به 

 را پاياني نيست.« چوک»بازهم پرواز 

 آن در را ببنديد. ،روي همه باز است مگر خود دوستي با چوک به   درِ

 
 

www.chouk.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 هنرمندان،دوستان و همراهان عزيز

 ها و همچنين مقاالت، يادداشت  منتظر آثار، مطالب،

 انتقادات و پيشنهادات شما هستيم.نظرات، 

 تريبون همه هنرمندان است.« چوک»

                                                           
 

 
 

http://www.chouk.ir/
http://www.chouk.ir/

