
 

 

 

 

 

 

 

 چهارم ، سال 29ماه اسفند، سومشماره چهل و   

 ( ادبيات داستاني ايرانPDFالكترونيك)  نشريه اولين  

 

 خبرهاي ادبي

 داستان ترجمه

 سير تحول نثر فارسي

 نمايش تعزيهبررسي 

 « الهيريجومپا »مصاحبه با 

 «فاطمه گودرزي»مصاحبه با 

 «خشت خام»تئاتر بررسي نقد و 

 «ادبيات نقالي در ايران»بررسي 

 «نقدي بر شبه منتقدان»يادداشت 

 «هاي لعنتي حرامزاده»فيلم  بررسي

 «هيسهيس بي»معرفي کتاب کودک 

 «استخوان  و ارزنگ»نقد و بررسي فيلم 

 نويسي نامه پردازي در فيلم اصول داستان

 «دوازده مرد خشمگين»نقد و بررسي فيلم

 «استيو مك کوري»بررسي داستان عكسي از 

 «عبور ناپلئون از آلپ»بررسي داستان تابلوي

 نامه بررسي جايگاه دختر ملك اردشير در مرزبان

 «چخوف»از« خانم با سگ کوچك»بررسي داستان کوتاه 

 «بودمدختري مينياتوري »بررسي عناصر روايي در مجموعه شعر

 «تو پاي هاي انگشت روي پرتقال خون بوي»نقد و بررسي مجموعه داستان

 «جمال ميرصادقي»و شب « روزجهاني داستان کوتاه»هاي  گزارش و عكس

 

 ،سحر انواري، آرشام استادسرايي  شنو، آبادي، سعدالدين وراويني، فرخنده حق آيدا مجيد زاده،آريا يعقوباين شماره همراه با: 

 پور، علي مصفا  آرش کالگر، عظيمه فتاحي، محمد کريمي، مرتضي غياثي، ماهرخ آخوند، ساحل رحيمي الله ممنون، 

 مك کوري  استيو شيما شاهسواران احمدي، جاللي، بدري سيدپيشه،  فاطمه گودرزي، احسان فالحت

 لئو تولستوي، رابرت مك کي آنتون چخوف، ،کريستين بوبن ،ژاک لويي داويد

 جومپا الهيري  تيري دوکاباروس،  کوئنتين تارانتينو، ،هنري فوندا 

، سيدني لومتژاک اوديار  ،راب هاپ کات، داگالس کندي 



 

 سخن رسدبير
 ماهناهم ادبيات داستاني چوك را هب شما تقديم مي كنيم.سومین  با افتخار  چهل و 

کاری اعضای كانون خوشحاليم هک امسال با همت و یاری آاقی علي دهباشي، رسدبير مجله بخارا  صميماهن  و هم
موفق هب ربزگاری این رماسم  09توانستيم رماسم روز جهاني داستان  را ربزگار كنيم. پیش از این رد سال 

اهیي هک از لحاظ رفهنگي رفاگير شده بود، چیه نهاد و سازماني مهریمتاسفاهن با توهج هب بي 09شده بوديم و سال 
سم ما را یاری نکرد و امسال بخت و اقبال همراه ما بود هک بتوانيم رد ربزگاری این جهت ربزگاری این رما

گام زبرگان ادبيات اریاني باشيم. ،رماسم  هم
پیشکسوت اریان ربزگار  و ژپوهشگر نویسنده« جمال ميرصادقي»این رماسم همراه با شب زبرگداشت استاد

دکتر محمد رضا باطني، دکتر اریج د. حضور زبرگاني چون شد هک صد و پنجاه و یکمین شب از شب اهی بخارا بو
ژناد ، قباد آرذآیین ، دکتر رسدم قباد ، اسداهلل ارمایي و انرشان آاثر جمال ميرصادقي ـ نشر سخن اپرسي

رد این رماسم )آاقی علي اصغر علمي( ، نشر اشاره ) آاقی داودی( ، نشر مهناز) آاقی مسعود كازری(
 اهی آتي نيز این رماسم سالياهن را ربزگار نمایيم.مید است هک بتوانيم رد سالماهی مسرت بود و ا

نهایت ،هم رساندنداز حضور تمامي دوستان و همرااهن همیشگي كانون رفهنگي چوك هک رد این رماسم حضور هب

جواانن، اعتماد هب نفس سپاس و قدرداني را داشته و سپاسگزاريم از جناب آاقی علي دهباشي هک با اعتماد هب ما 

 رههچ بیشتر را ربای اداهم رد این راه رپرفاز و نشیب هب ما هدهی رکدند.

 

 چوکادبيات داستاني ماهنامه

اي است شبيه جغد که از  نام پرنده «چوک»

 کشد. مي درپي فرياد شود و پي درخت آويزان مي

 مهدي رضايي: دبير سر

 حسين برکتي)مشاور(

 هيئت تحريريه

 تحريريه بخش داستان

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

زاده، ريتا محمدي،  داداش محمد خالوندي، محمد 

رضايي، آرشام استادسرايي، غزال مرادي، بهاره 

اکمل، ندا امين، ياسمن بهارآرنگ، شهناز عرش

 نيا )ويراستار(  زهرا اسدي، طيبه تيموري

 تحريريه بخش ترجمه

شادي شريفيان )دبير بخش ترجمه(، نگين کارگر، 

قلي نامي، غزال شهروان، الله  مژده الفت، علي

 ممنون

 تحريريه بخش سينما و تئاتر

پور،  ، امين شير سينما( بير بخشبهروز انوار )د

مسعود رياحي، مهران مقدر، راضيه مقدم، ريحانه 

 زادهظهيري، مرتضي غياثي، حسين حالجي

www.chouk.ir 

info@chouk.ir 

chookstory@gmail.com 

 29620123390: آگهی 

 

هاي پيشين ماهنامه ادبيات داستاني  تمامي شماره

چوک در سايت کانون فرهنگي چوک قابل دسترسي 

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

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

، نقدآثار،  منتظر هميشه. گردد مي تلقي کانون 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 کانون يآکادم» دوره با یيآشنا جهت که

 

 برگزار انهيسال هم هایي همایش باشد،يم کانون 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 عزيز 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
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 آرشام استاد سرايي: گزارش و خبر

 گفتار دوم، ندا امين سير تحول نثر پارسي:

 زهرا اسدياستيو مك كوري، عكس، داستان:

 ، امير كالگرژاک لويي داويد ،عبورناپلئون از آلپ:نقاشي، داستان

 ، ريتا محمديآنتوان چخوف ،خانم با سگ كوچكبررسي داستان كوتاه: 

 ، غزال مراديشيما شاهسواران احمدي، دختري مينياتوري بودم :شعر، داستان

 بررسي ادبيات نقالي در ايران، شهناز عرش اكمل مجموعه داستان: نگاهي به

 ، ياسمن بهارآرنگبررسي جايگاه دختر ملك اردشير، سعدالدين وراوينيمقاله: 

، بهاره آريا يعقوب زاده، تو پاي هاي انگشت روي پرتقال خون بوينقد و بررسي مجموعه داستان:

 ارشدرياحي
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 «جمال ميرصادقي»و بزرگداشت «  روز جهاني داستان»همايش گزارش ويژه   

آرشام استادسرايي   

برگزار شدبا همكاري کانون فرهنگي چوک و مجله بخارا   

و بزرگداشت « داستان» همایش روز جهاني 

با حضور دکتر شفيعي « جمال ميرصادقي»

 کدکني

 

صد و پنجاه و يکمين شب از « جمال ميرصادقی» شب 

شبهاي مجله بخارا بود که با همکاري مؤسسه فرهنگی هنري 

ملت، دايره العمارف بزرگ اسالمی، بنياد موقوفات دکتر 

نه پژوهشی ايرج افشار و کانون فرهنگی محمود افشار، گنجي

بهمن ماه در کانون زبان فارسی  42چوک عصر پنجشنبه 

 برگزار شد.

در آغاز اين نکوداشت از جمال ميرصادقی  علي دهباشي

 چنين ياد کرد: 

همانطور که مستحضر هستيد امشب مفتخريم به برگزاري "

جمال ، آقاي شبی که با حضور نويسنده ارجمند زبان فارسی

اي که در طول  ميرصادقی، اعتبار خاصی يافته است. نويسنده

نويسی به  بيش از پنج دهه با به کارگيري صناعت داستان

جايگاه خاصی در تاريخ رمان و داستان کوتاه ايران دست يافته 

 است. 

ها در مجلۀ سخن به سردبيري زنده  از چاپ اولين داستان

ون راه درازي پيموده شده ياد دکتر پرويز ناتل خانلري تا کن

نويسی در صفحه  که اين پيشرفت و توانايی و اعتال در داستان

به صفحه دهها مجموعه داستان و رمان آقاي صادقی مشهود 

هاي متمادي از آثار آقاي   هاي مکرر در طی سال است. چاپ

ميرصادقی گواهی است که ايشان مخاطبين خود را هنوز در 

 اند.   به ادبيات حفظ کرده مند ميان جوانان عالقه

استاد ميرصادقی نه تنها نويسندۀ زبان فارسی است که 

عالوه بر استادي در رمان و داستان کوتاه متجاوز از ده جلد 

نويسی در ابعاد کلی و جزيی آن  کتاب در زمينه هنر داستان

اند، چه در حوزۀ معرفی نويسندگان  ترجمه يا تأليف نموده

ات جهان و چه در معرفی و نقد و بررسی برجسته و مهم ادبي

آثار داستانی نويسندگان زبان فارسی از جمالزاده، هدايت، 

علوي، آل احمد، ساعدي، دانشور تا نسل جوانتر. اين زمينه از 

آثار آقاي ميرصادقی حائز اهميت است و بسيار براي نسل 

جوان نويسندۀ ما راهگشا و آموزنده بوده و هست. امروز، کمتر 

نياز باشد از مراجعه به اين  توان يافت که بی اي را می ويسندهن

بخش از تأليفات و ترجمه استاد ميرصادقی.خوشحاليم که 

استاد ميرصادقی در آستانۀ هشتاد سالگی همچنان سرزنده و 

 "آموزد. نويسد و می شاد می

 علی دهباشی ـ عکس از جواد آتشباري
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 لطفیعلی اشرف درويشيان ـ عکس از سميه 

رسيد که از تفکر  «اشرف درویشيانعلي»سپس نوبت به 

 در آثار جمال ميرصادقی سخن بگويد:

سالم به دوستان عزيزم. بسيار خوشحالم که در بزرگداشت  "

کنم.  اش شرکت می استاد عزيزم در هشتادمين سال زندگی

خوشحالم و مفتخرم . استاد من که خيلی چيزها از او ياد 

هايش در  کردم و با داستان هايش شرکت می گرفتم، در کالس

آمد آشنا شدم. و وقتی به  مجله سخن که به کرمانشاه می

اش  تهران آمدم و دانشگاه بيشتر به خدمتشان رسيدم، به خانه

« ادبيات داستانی» رفتم. بايد خدمتتان عرض کنم که واژۀ  می

 از اختراعات جمال ميرصادقی وارد ادبيات ايران شد. 

به « درشتی» را نوشتم ، در کرمانشاه « درشتی» قتی من و

گويند قلم غاميش و اين داستان  ها می گوييم، ترک قلم نی می

وقتی من اين « قلم غاميش» من به ترکی ترجمه شده 

اش کردم ، بردم خدمت آقاي  داستان را نوشتم و بازنويسی

اي  دو بخش دارد، يک بخش آن فاجعه« درشتی» ميرصادقی. 

وگويی  افتد و يک بخش آن گفت که در نيزارها اتفاق می است

کند.  است که نی بر طبق ساختار يک افسانۀ کردي بيان می

کند. آقاي  کند، نی ماجرا را بيان می وقتی در نی فوت می

ميرصادقی وقتی داستان را خواندند و دوباره به ايشان زنگ 

دو زدم. گفتند که اين داستان خوب است ولی بايد اين 

قسمت را يک قسمت بکنی و نبايد از هم جدايشان کرد. من 

را به اين صورتی که « درشتی» هم به فرمايش ايشان داستان 

بينيد درآوردم و دو قسمتش را يکی کردم و خيلی خوب  می

شد. و دوستی کرمانشاهی هم داشتم که او را به کالس آقاي 

بردم. جلسۀ ديگر آقاي ميرصادقی به من گفت  ميرصادقی می

او را ديگر به اينجا نياور. و من هم گفتم چشم و بعداً فهميدم 

که چرا آقاي ميرصادقی چنين حرفی به من زد و با آن ذهن 

 دقيقش چطور شناسايی کرده بود. 

به هر حال من به ايشان زحمت زياد دادم، استفاده زياد 

کردم، دکتر  تانم که صحبت میکردم. روزي با يکی از دوس

ببين، کارهاي ميرصادقی را خوب » اصغر الهی، به من گفت 

بخوان . در اين کارها تفکر است، تفکر . تفکري که ما به آن 

اند که فکر بکنيم. فکر کردن  ايم ، يعنی نگذاشته عادت نکرده

قدغن بوده است. اين تفکر را ياد بگير. در کارهايت به کار 

 ن اطاعت کردم و م« ببر.

هوشنگ گلشيري هم خيلی ارادت داشت به آقاي 

ميرصادقی. گرچه با کارهاي من زياد موافق نبود. ولی هميشه 

گفت که تفکر را ياد بگير.در آثار ميرصادقی تفکر  به من می

ات را عادت بده به تفکر، مثل  زند. خواننده موج می

به اين  ميرصادقی.و من اطاعت کردم. خيلی متشکرم که مرا

جلسه آورديد تا بتوانم دست ميرصادقی را ببوسم. خيلی 

 "متشکرم.

به عنوان  دکتر تورج رهنماپس از آن علی دهباشی از 

سخنرانی بعدي اين مراسم دعوت کرد و وي از مجله سخن و 

 ميرصادقی حکايت کرد: 

کنم. از نسلی که در مجله سخن به  به شما سالم می "

پرويز ناتل خانلري بود و من افتخار سردبيري شادروان دکتر 

داشتم از اعضاي هيئت تحريريه آن باشم امروز دو نفر باقی 

اند، يکی جمال ميرصادقی است و ديگري من. و داستان  مانده

پيوستن من به دوستان بسيار عزيزي و بسيار صميمی که در 

مجله سخن بودند، حقيقتش به اين صورت بود که من در 

مطلبی را براي مجله سخن فرستادم و  24يا  8421سال 

اي از دکتر خانلري دريافت کردم که با نهايت  مدتی بعد نامه

 دکتر تورج رهنما ـ عکس از مجتبی سالک
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مند شده  محبت مرا تشويق کرده بود به ادامۀ کار. و عالقه

بود که هر موقع من به ايران آمدم و در ايران زندگی کردم 

ا دوستان مجله سخن آشنا بشوم. من حتماً به آنجا بروم و ب

کنم يک سال يا دو سال بعد از آن  اين کار را کردم. فکر می

نامه من کاري را که در خارج از ايران داشتم رها کردم و به 

 ايران آمدم. 

و آمدن من به ايران به اين صورت بود که من پس از 

تحصيل در آلمان در يک دانشگاه متوسط در اتريش درس 

دم . به اصطالح مربی يا استاديار بودم و چهار ساعت هم دا می

آيد که رئيس من يک پروفسور  دادم. يادم می در آنجا درس می

معروفی بود و بيماري قند هم داشت و بسيار هم آدم جدي 

بود و من هرگز لبخندي بر لبان او نديده بودم، روزي مرا به 

کنم  نمی اش دعوت کرد ، چيزي را که من هرگز تصور خانه

و نيم بعد از  2يا  2اتفاق بيفتد. و من به آنجا رفتم، حدود 

روم به  ظهر بود. و به من گفت که همسر من نيست و می

درست کنم و بياورم. قهوه را درست   آشپزخانه تا برايتان قهوه

دانستم چه بگويم.  کرد و آورد. من هم نشسته بودم و واقعاً نمی

العاده.  ترسی به همراه احترامی فوقترسيدم.  حقيقتش از او می

به هرجهت ، ايشان آمد و ما نشستيم و کمی صحبت کرديم و 

آخر قضيه به اين صورت بود که از من پرسيد شما چند سال 

شود. گفت  است که در اينجا هستيد. گفتم خيلی سال می

خواهی در اينجا بمانی. فکر کردم و راستش جوابی  چقدر می

داشتم.گفتم تا آخر عمر. گفت تا آخر عمر، براي اين سئوال ن

مشکلی از نظر دانشگاه نداري. گفتم خير. گفت مشکلی نداري 

کنند و  نويسيد و تأييد می از نظر کار کردن. گفتم خير.شما می

دهد. گفت بسيار خوب ،  پليس به من اجازه اقامت و کار می

 فقط يک سئوال دارم و آن اين است که شما موقعی که مرديد

» ، « فوت » ـ همين لفظ را به کار برد ، هيچ کلمه 

خواهيد در يک  يا امثال اينها را به کار نبرد ـ می« درگذشتی

سرزمين بيگانه دفن بشويد؟ حقيقت امر اين بود که فنجان 

قهوه در دست من بود شروع کرد به لرزيدن. و خوب يادم 

ش هست که مقداري از قهوه هم ريخت و او متوجه شد و سر

را برگرداند که به من نگاه نکند. و من سه ماه بعد در ايران 

 بودم و در دانشگاه تهران. 

اين آمدن من به اينجا بود و آنچه را قبالً خدمت شما گفتم 

آشنايی من با همکاران صميمی و بسيار صميمی بود که در 

مجله سخن پيدا کردم . تعداد اصلی ما پنج يا شش نفر بيشتر 

نهايت صميمی من  ميرصادقی يکی از دوستان بی نبود. جمال

اي که او در حق من  شائبه بود . به خاطر دارم که محبت بی

به من تقديم « پيراهن آبی» کرد اين بود که داستانی را به نام 

ام  کرد که مايۀ افتخار من بود و هست و تا زمانی که زنده

ده، نهايت سا خواهد بود. جمال ميرصادقی انسانی است بی

نهايت حساس. به  نهايت صميمی و در ضمن عصبی و بی بی

طوري که اگر کالمی از شما بشنود که مورد موافقت او نباشد 

 کند.  بالفاصله از شما قهر می

کنم که چهل و دو سال که با ميرصادقی  و افتخار می

اي که به  شائبه کنم که با يک هنرمند بی دوستم و افتخار می

تعلق نداشته و ندارد و ايستاده است و  هيچ دسته و گروهی

 « ام.  ايستاده است و ايستاده است دوستی داشته

هاي خود را براي حاضران  و براي حسن ختام يکی از سروده

 خواند.

را از « رستم و سهراب » داستان  انسيه ملكانسپس 

 جمال ميرصادقی براي حاضران قرائت کرد. 

بخش ديگر اين نکوداشت بود  محمود دولت آبادیو پيام 

 که توسط علی دهباشی قرائت شد: 

 ميرصادقى جمال آقاى جناب "

سالروز تولّد جنابعالى را به شما،خانواده ـ بخصوص ميمنت 

گويم؛ ومايلم گرامى ـ وخوانندگان و دانشجويان تان تبريک مى

نويسى ازنوع نوشتنِ جمال ميرصادقى به همان بيفزايم داستان

 يابى دشوارنيزهست؛ بسيار دشوار. اين که آساننسبتِ 

 انسيه ملکان ـ عکس از مجتبی سالک
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هايى ها،داستانترين زندگىِ آدماى بتواند ازسادهنويسنده

گونه نگاه وداورى را به حادثه بنمايند، دوبنويسد که ساده وبى

انگارى که ممکن است قدر سادهگذارد: ابتدا آنخواننده وامى

، امّا دومين نگاه آن است که شخص ه از سرِ آن بگذردخوانند

مگر ممکن است موضوعى "دچارِ تأمُل بشود و از خودبپرسد ً

 "بدين حد ساده وگذرا موضوع يک داستان قرار بگيرد؟!

اش جمالِ ميرصاقى بله،ممکن است؛شرط آن که نويسنده

 باشد!

ت امکانِ ساخنگاه دوّم در آثارِ شما هستم. من جانبدارِ

وپرداخت ِسادگى؛ هنرى که خاصّ شماست.بارِديگر تبريکِ مرا 

 تان درهنرِ نوشتن بپذيريد.دربابِ توانی

 "تهران 84٣4بهمن ماه42با احترام. محمود دولت آبادى، 

هايی  رسيد تا از درس کاوه فوالدی نسبپس از آن نوبت به 

 بگويد که از جمال ميرصادقی آموخته است: 

روند.  آيند و می هايی است که می زندگی هرکس پر از آدم "

شان خطی يا ردي خوش يا بد روي زندگی آدم  هاي بعضی

قدرها هم نيست؛  هاي ديگر اثرشان همين اندازند و بعضی می

انگار نه خانی آمده باشد، و نه خانی رفته. اما توي هر 

رگز اي هستند معدود کسانی که وقتی آمدند، ديگر ه زندگی

اش  روند، و چنان تأثيري روي آدم و مسير زندگی نمی

ها گاه مثل  ماند. اين گذارند که ردشان تا هميشه باقی می می

آيند و گاه مثل نسيم، و گاه چنان به حضيض  توفان می

توانی سرپا شوي و گاه چنان به اوج  کشانندت که ديگر نمی می

همين لحظه  ات تازه از کنی زندگی برندت، که احساس می می

 است که آغاز شده و تا پيش هرچه بوده، هيچ. جمال 

 کاوه فوالدي نسب ـ عکس از مجتبی سالک

هاست. اولين  ام يکی از اين آدم ميرصادقی براي من و زندگی

اش باز شد و از نزديک  بود که پايم به خانه 14بار در بهار 

ديدمش. مادرم آشنايیِ پيشين با او داشت و در روزي از 

روزهاي نوروز که به رسم هرساله شاگردهايش به ديدنش 

رفتند، من هم همراه مادر رفتم. بعد از همان تطعيالت  می

نوروزي بود که شاگرد کارگاهش شدم، داستانی که تا هنوز 

به قول اکبر -خاطر  هم ادامه دارد؛ گرچه چند سالی است به

اش  یزغال، فرصت ديدار هفتگ دويدن دنبال پول خاکه -رادي

هاي چهارشنبه را ندارم. آن روز بهاري که براي  در کارگاه

اولين بار جمال ميرصادقی از نزديک ديدم و دستش را 

مان  فشردم، هيچ احساس غريبگی با او نداشتم. سابقه آشنايی

بادها خبر از تغيير »که  -42سال -ام  سالگی گشت به پنج برمی

بود، و در خانه در  براي اولين بار منتشر شده« دهند فصل می

هاي ترس و دلهره دهه شصت ديده بودم که ميان  آن سال

شد. هنوز پنج شش سالی مانده  دست می به مادر و پدرم دست

شان بردارم و  بود تا ازشان اجازه بگيرم و کتاب را از کتابخانه

پاسخ مانده بود،  ام بی سالگی جواب سؤالی را که در ذهن پنج

منی را که تا « دهند ر از تغيير فصل میبادها خب»پيدا کنم. 

وسال بيشتر ژول ورن و مارک تواين و جک لندن و  آن سن

رو  قلی مستعان خوانده بودم، با دنياي جديدي روبه حسين

شان را  کرد؛ دنياي مردمی معمولی که داشتند زندگی عادي

اندازه هاکلبري فين يا تام  هايی که به کردند، دنياي آدم می

مستعان دور از « قصه رسوايی»نگار  حتی آن روزنامهساير يا 

شان، دنيايی که برايم ملموس بود، دنيايی  ديدم دسترس نمی

شد خودم، جزيی از آن باشم و آن، جزيی از من. بعد از  که می

را « درازناي شب»، «دهند بادها خبر از تغيير فصل می»

ي فارسی ها خواندم. اين يکی هنوز هم به نظرم از بهترين رمان

« کريستين و کيد»هدايت، « بوف کور»است؛ در کنار 

شهدادي، « شب هول»ي محمود، «ها همسايه»گلشيري، 

صادقی و  مدرس« گاوخونی»آبادي،  دولت« جاي خالی سلوچ»

ي قاسمی. در فهرست «ها همنوايی شبانه ارکستر چوب»

« ها همسايه»و « درازناي شب»هاي ايرانی من،  بهترين رمان

هايی از  هردو نمونه [4]و خالد [8]اي مشابه دارند. کمال رتبه

هاي نسلیِ اين  رغم همه تفاوت نوجوانان ايرانی هستند که علی

ها و  هاي زيادي در زندگی هاي تغييرِ شتابان، شباهت سال

هايی که بخشی  خورد؛ شباهت شان به چشم می هاي سرنوشت

. دهد هاي هويتی نوجوانان و جوانان ايرانی را شکل می از مؤلفه

ام که اين دو رمان را  اي را ديده من کمتر خواننده ايرانی

ها و  پنداري با شخصيت ذات خوانده باشد و احساس عميق هم

http://www.chouk.ir/component/content/article/7-jadidtarin-akhbar/1115-2012-01-07-06-26-37.html#ftn1
http://www.chouk.ir/component/content/article/7-jadidtarin-akhbar/1115-2012-01-07-06-26-37.html#ftn2


   9302 اسفندماه  |چوکماهناهم ادبيات داستاني |چهل وسوم شماره 93 

اي از  اي از خودش يا هاله شان نکرده باشد و سايه ماجراهاي

 ها پيدا نکرده باشد. اش را در آن زندگی

، تا که اولين بار ميرصادقی را از نزديک ديدم 14از آن بهار 

سال بعد هر چهارشنبه عصر مهمان منزلش بودم؛ خانه  5

قديمی و گرم خيابان دربند، با آن حياط باصفا و رديف 

پوشاند و  هاي بنفشه و شمعدانی که سرتاسر تراس را می گلدان

شد. نيمه اول سال، ساعت  هاي قدي قاب می پشت پنجره

ساعت  مشروع کالس چهار و نيم بود و نيمه دوم، چهار. از ني

شد. من  ها پيدا می کم سروکله بچه قبلِ شروع کالس کم

رسيد و دست از سوال  معموال جزو اولين کسانی بودم که می

شد،  داشت. ميرصادقیِ مدرس نه خسته می پشت سوال برنمی

گرفت. حاال  ها را سرسري می کرد و نه سؤال حوصلگی می نه بی

توانم بابت  ره نمیجو بينم هيچ افتم می ها می که ياد آن سال

همه شرافت معلمی و محبت انسانی ازش تشکري  آن

داد، فقط  اي تقديري چيزي بکنم؛ چيزي که او ياد می قدردانی

روش نوشتن و نقد داستان نبود، منش زندگی و معلمی بود. و 

که از -هاي تدريسم در دانشگاه اين منش  چقدر در همه سال

يک باري يادم هست که قرار به کارم آمد.  -او ياد گرفته بودم

خواين چهارشنبه بعدِ  می»بود کاري برايش انجام دهم. گفتم 

ها  ها و چهارشنبه جون... يکشنبه نه کاوه»گفت « کالس بمونم؟

شه. بعدِ کالس ناي نشستن هم  شيره جون من کشيده می

 «ندارم حتی.

تر  ميرصادقیِ مدرس با ميرصادقیِ پژوهشگر است که کامل

ها  همه پژوهشی که او انجام داده و در قالب کتاب اينشود.  می

نظير.  ها منتشر کرده، کاري است يگانه و خدمتی بی و مقاله

 براي کمتر هنرمند و »اي برايش نوشتم:  يک بار در نامه

دکتر محمدرضا شفيعی کدکنی، دکتر محمدرضا باطنی و 

 جمال ميرصادقی ـ عکس از جواد آتشباري

 آيد که در زمان بودنش کالسيک شود.  پژوهشگري پيش می

ايد. اين کاري که شما در تئوريزه کردن مبانی نقد  شما شده

علمی داستان در ايران و براي اين ادبيات مدرن 

هايی است که تا  ايد، از آن کارستان وسال کرده سن کم هنوز

هميشه بر تارک داستان و ادبيات فارسی خواهد درخشيد و 

کنيد /  اي زندگی می ماند اين افسوس که در جامعه می

کنيم که در حرفْ هنر و هنرمند را بر صدر مجلس  می

-نشاند و در عملْ کارش را تجملی غيرضروري يا تفريحی  می

اي که سنت  در جامعه« داند. سالم می -در بهترين حالت

ها سست است و در تمام دورانِ حاال  مکتوب کردن انديشه

اش هم کماکان  دساله تعليق ميان سنت و مدرنيتهديگر ص

طور که براي جوامع  آن-فرهنگ خلق و توليد منابع مکتوب 

جا نيفتاده، بودنِ پژوهشگري مثل  -در حال توسعه الزم است

و « ادبيات داستانی»ميرصادقی غنيمتی استثنايی است. از 

او بيش از پانزده « هاي خيالی داستان»تا « عناصر داستان»

نويسی کار کرده  هاي نظري داستان کتاب پژوهشی در زمينه

شان تأثيري ويژه در ادبيات نقد و آموزش  که هرکدام

نويسی ايران داشته است. اين خدمت بزرگی است که  داستان

آيد، و گرچه در همين زمانه هم  فقط از يک آدم بزرگ برمی

چه مورد تقدير و ستايش بوده هميشه، من ترديد ندارم که هر

تاريخ بر آن بگذرد، بازهم و بازهم بيشتر قدر و منزلت خواهد 

فارغ از محتواي -يافت. آثار پژوهشی و نظري ميرصادقی 

کيفيتی ساختاري دارند که از نگاه روشنفکرانه  -ارزشمندشان

آيد. برخالف بيشترِ آثاري از اين دست در  شان برمی مؤلف

دارند که  چنان سخت و پيچيده کشور ما، که زبانی آن

قلم هم  به اي و دست هاي حرفه شان حتی براي خواننده خواندن

اي دارند. او  هاي ميرصادقی زبان ساده دشوار است، کتاب

ها بخوانند. او به توده مردم  خواهد آثارش را فقط فرهيخته نمی

ايم  ام و در آثارش همه ديده توجه نيست و بارها ازش شنيده بی

گري اجتماعی براي  الت اصالحکه به نوعی رسالت و اص

شود به  روشنفکر معتقد است. اين نگاه و باور او خالصه نمی

اش و مثال در همين نثر و زبان  هاي داستانی آثار و درونمايه

هاي نظري او  کند. کتاب اش هم بروز می آثار پژوهشی / نظري

تواند بخواند و درک و  زبانی دست بگيرد، می را هر فارسی

اش ازشان داشته باشد؛ طبعا  طابق ميزان آگاهیدريافتی م

هايی که دستی بر آتش دارند، بيشتر. اين هم  ها و آن نخبه

هاي بزرگی است که من از ميرصادقی  يکی ديگر از درس

ام؛ اين که جوري بنويسی که همه بتوانند بخوانند، اين  گرفته

گويی  هاي زبانی يا کيفيت محتوايی را با قلمبه که احترام ارزش
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نشين که  عاج اشتباه نگيري و تبديل نشوي به آدمی برج

تواند متنش را بخواند يا  افتخارش اين است که هرکسی نمی

اش بايد مراتبی را طی کرده باشد تا شرف  بفهمد، و خواننده

مدرنی  حضور پيدا کند. چنين نوع نگرشی به نظر خيلی پيش

با مفهومی به نام  آيد و معتقدان به اين انديشه، گويی هنوز می

گري در  اند و طرفدار نوعی اشرافی آشنا نشده« طبقه متوسط»

هايش حرفش را سرراست و  فرهنگند. ميرصادقی در کتاب

کند که در  گويد و به اين ترتيب فرمی را ايجاد می فهم می همه

اش تا اين  هاي نظري خدمت محتواست. همين است که کتاب

شوند به منابع  ند و تبديل میگير حد مورد استقبال قرار می

نويس کمی  هايم دوستان داستان نسل دانشگاهی. در ميان هم

را « ادبيات داستانی»و « عناصر داستان»شناسم که  را می

شان نداشته باشند و  کم توي کتابخانه نخوانده باشند يا دست

 شان را نکنند! ادعاي خواندن

ظلومی است و ميرصادقیِ نويسنده حساب ديگري دارد. آدم م

گرچه از ميرصادقیِ مدرس و ميرصادقیِ پژوهشگر کسوت 

ها قرار  بيشتري دارد، از بد حادثه بيشتر اوقات زير سايه آن

کند  هايی را خلق می اش جهان آدم گرفته. او در آثار داستانی

کنند، به  شوند، مبارزه می که مدام در تالشند، نااميد نمی

گردد به همان اعتقاد  ين برمیانديشند، و ا فردايی بهتر می

هاي  گري. آدم شان به تعهد اجتماعی و رسالت اصالح نويسنده

دليل نيست که  خيزند و بی  هاي او از متن جامعه برمی داستان

ها ارتباط برقرار و احساس  خواننده خيلی زود با آن

کند. بيشترِ آثار داستانی او خصلت  پنداري می ذات هم

ها بُعدي کالن  دارند. اين خصلت به آن گرايیِ نمادين واقع

بردار نيستند، زير  مصرف هاي داستانی او تاريخ دهد. نوشته می

روند، و توتاليتاريسم و فشارهاي از  چتر زمان و مکان هم نمی

کشند.  باال را در هر زمانی و در هر مکانی به نقد و چالش می

ن نبود، و اگر ها به ادبيات داستانی ايرا اي غربی اگر نگاه موزه

ها با توسعه ادبيات داستانی  مخالفت ضمنی و پنهان حکومت

مستقل نبود، و خالصه اگر قرار بود ابر و باد و مه و خورشيد و 

هاي ادبيات جهان براي  دست هم بدهند و دروازه به فلک دست

ادبيات داستانی ايران باز شود، بسياري از آثار ميرصادقی 

ن اين قافله باشند؛ چون جداي از اين قراوال توانستند پيش می

اي همچون عشق و آزادي و کمال را  هاي ازلی و ابدي که ايده

اند، و باز جداي از اين که فارغ از زمان و  در خود جاي داده

گويی دارند  پردازند، خصلت داستان مکان به روايت مضامين می

 توانند خواننده را با خود همراه کنند.  و می

ذرد و بهار که از راه برسد، در ارديبشهت که بگ اين زمستان

ما هشتادويکمين زادروز ميرصادقی را جشن خواهيم  ٣4

گرفت و آرزو خواهيم کرد، اين استاد قلم هنوزاهنوز سالم 

هايی جديد  باشد و کار کند، و بازهم بيشتر و بيشتر دريچه

 "پيش روي ما و ادبيات داستانی مدرن ايران باز کند.

 

 رضايی ـ عکس از جواد آتشباريمهدي 

، دبير کانون فرهنگی چوک سخنران بعدي  مهدی رضایيو 

شب جمال ميرصادقی بود که از روز جهانی داستان کوتاه 

 سخن گفت: 

داستان دانه انسان است تا انسان هست، اين دانه سبز خواهد »

سوي تو سر بر خواهد  شد و سنگ را خواهد شکافت و به

 «کشيد.

 با سالم و عرض ادب محضر نويسندگان و فرهيختگان گرامی. 

« روز جهانی داستان»حال  و درعين« روز عشاق»فوريه،  82

روز دو مناسبت متفاوت را جشن  اين ترتيب ما در يک است، به

گيريم، گرچه اگر خوب نگاه کنيم نه تنها تفاوتی وجود  می

 هم نزديک و مرتبط است.  ندارد، بلکه به

گويد:  می« اُزجان کارابولوت»، «روز جهانی داستان»گذار  ن بنيا

توانست  روز جهانی داستان هر روز ديگري از سال هم می

فوريه را انتخاب کرديم؟ دوستان نويسنده  82باشد، اما چرا 

سعيد »طور که  روزهاي ديگري را پيشنهاد کردند، ولی همان

و ما معتقديم شود  چيز با عشق آغاز می گويد همه می« فائيک

ها را دربربگيرد و  کند که همه انسان عشق، زمانی معنا پيدا می

همين دليل بعد از بحث و گفتگو با نويسندگان بسياري،  به

فوريه، يعنی روز عشاق را روز جهانی  82تصميم گرفتيم 
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داستان اعالم کنيم و تصميم درستی هم بود چرا که همه ما 

 نويسندگان عاشق داستان هستيم!

کند،  چه انسان را انسان می آن»گويد:  می« اُزجان کارابولوت»

دنبالش  روياهاي اوست. کافی است رويايی داشته باشيد و به

ها رويايی داشتيم  نويس واقعيت بپيوندد. ما داستان باشيد تا به

 «که حاال شاهد واقعی شدنش هستيم.

با نام کانون فرهنگی چوک نيز ابتدا بر پايه داستان نويسی و 

تشکيل شد. به همت  8415انجمن داستانی چوک در سال 

چندجوان عاشق ادبيات داستانی. محفلی کوچک با آرزوهاي 

 بزرگ.

هاي اين انجمن فراتر از محله و شهر و  رفته فعاليت و رفته

اولين ماهنامه  1٣تر شد و در سال  کشور رفت و گسترده

اندازي کرديم  را راهاف ادبيات داستانی ايران  دي الکترونيک پی

و تا به حال بدون حتی يک بار وقفه به کار خود ادامه داده و 

اي که  را در دست تهيه داريم. ماهنامه آن 24اکنون شماره 

کشور شناسايی  55زبان آن در بيش از مخاطبان فارسی

 اند. شده

هاي انجمن، سايتی  با توجه به گستردگی فعاليت ٣5در سال 

اندازي شد که داراي بيش از  راه« رهنگی چوککانون ف»با نام 

باشد. همت دبيران  بخش در زمينه شعر و داستان می 45

هاي مختلف اين سايت چنان بود که در دومين سال  بخش

عنوان سايت ادبی  فعاليت خود، از سوي جايزه ادبی ليراو به

 برگزيده سال انتخاب شد.

ز متعدد ادبی را از امسال نيز اعضاي اين کانون توانستند جواي

آن خود کنند که از جوايز دريافت شده در ماه جاري می توان 

از خانم بهاره ارشد رياحی برگزيده جايزه ادبی هدايت، آقاي 

محمد امين فارسی و محبوبه جعفرقلی برگزيدگان جايزه ادبی 

 نام برد.« تسنيم»بين المللی فارسی زبان 

اندازي شده که  ندان راهدر اين سايت بخشی با نام بانک هنرم

پردازد بدون در نظر گرفتن  به معرفی تمامی هنرمندان می

سن و موقعيت و جايگاه. اين کانون برپايه دوستی، همدلی و 

چوک »اندازي شده و آرمانش اين بوده و هست که  همياري راه

 «تريبون همه هنرمندان است

تبليغ  هاي متعدد، حمايت ساليانه از جوايز ادبی و جشنواره

رايگان آثار منتشر شده هنرمندان، انتشار اخبار و مقاالت 

صورت هفتگی،  صورت روزانه، انتشار آثار شعر و داستان به به

اف، برگزاري  دي صورت پی انتشار ماهنامه ادبيات داستانی به

تفريحی،  -جلسات رونمايی کتاب، برگزاري جلسات ادبی

هايی است که  رنامهنويسی، ب برگزاري جلسات هفتگی داستان

کار خود  رفته شکل گرفته و امروز نيز به سال، رفته 1در طی 

 دهد. ادامه می

تحقيقاتی در صدد  -امسال نيز طی يک حرکت گروهی

نويسنده با تجربه ايرانی و مطالب و  45آوري مصاحبه  جمع

منابعی هستيم تا بتوانيم حاصل اين کار تحقيقاتی را کتابی با 

منتشر « تجربيات نويسندگی و خطاهاي نويسندگی»نام 

ن و نماييم. براي ادامه اين راه نيز ياري و دست گرم نويسندگا

مترجمان باتجربه را نيازمنديم تا ياراي ما جوانان عرصه 

 ادبيات باشند. 

است، در سراسر دنيا « روز جهانی داستان»فوريه،  82و اما 

شود. هرچند که اين  هاي زيادي برگزار می ها و مراسم همايش

روز در ايران چنان که بايد رنگ و بوي خود را در سراسر 

شک اين همايشی که در آن حضور  کشور نگرفته است اما بی

هاي جهان است. از آن  ترين همايش داريم، يکی از باارزش

ايم تا  ما گرد هم آمده  جهت که در روز جهانی داستان،

نويسی ايران  سپاسگزار يکی از بزرگان تاريخ ادبيات داستان

استاد جمال ميرصادقی باشيم و عشق خود را نسبت به ايشان 

 اريم.و آثارشان ابراز د

نويسی و تاليف کتب  استادي که چندين دهه در عرصه داستان

نويسی، فعاليت داشته، و با وجود آثار بسيار  نظري داستان

آثار تاليفی استاد ميرصادقی،   تاليفی و ترجمه در اين هنر،

رنگ و بوي خاصی دارد. به شخصه هميشه آثار تاليفی و 

نتقال صريح بندي صحيح، ا نظري استاد را از جهت طبقه

کنم. و همچنين  مفاهيم به همه دوستان توصيه کرده و می

بلند و رمان  کوتاه و داستان آثار داستانی ايشان اعم از داستان

هاي آلمانی، انگليسی، ارمنی،  ها نيز به زبان که برخی از آن
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ايتاليايی، روسی، رومانيايی، عبري، عربی، مجاري، هندو و اردو 

 اند. ترجمه شده

هاي ايشان در  ن شک وجود استاد ميرصادقی و تالشبدو

عرصه ادبيات داستانی دليلی بر معرفی ادبيات ما در سطح 

جهانی و نزديکی هنر نويسندگی کشور ما به هنر نويسندگی 

 جهان است. 

انسان با داستان زنده است و با داستان در آينده حضور خواهد 

کند. هر  حفظ میهارا  طور که با داستان گذشته داشت، همان

انسانی داستانی دارد که در طول عمرش و حتی پس از 

خودش ادامه می يابد. ما با اين اعتقاد، عشق و دوستی بين 

نويسنده، داستان و خواننده را در روز جهانی داستان جشن 

گيريم و امروز گرد هم آمده ايم تا با داستان استاد جمال  می

 ربارتر کنيم.ميرصادقی جشن خود را زيباتر و پ

و در پايان به نمايندگی از اعضاي کانون فرهنگی چوک، 

مراتب قدردانی و سپاسگزاري را از جناب آقاي دهباشی سرو 

دارم که همچون  هميشه راست قامت عرصه فرهنگ ابراز می

 حامی ما جوانان، بوده و هست همچون بخارا.  بانی امن، سايه

 "اي بخارا شاد باش و ديرزي 

 

 ميرصادقی به همراه علی دهباشی ـ عکس از سميه لطفیجمال 

رسيد که خطاب به حاضران  جمال ميرصادقيو بعد نوبت به 

ها را همه گفتند و من حرفی ندارم جز  گفتنی "چنين گفت: 

اي.اولين داستان من که چاپ شد در مجله سخن  نقل خاطره

 بود. مجله سخن مسابقه داستان نويسی گذاشته بود و من هم

آن موقع دانشجوي دانشکده ادبيات بودم. استاد ما هم دکتر 

خانلري بود. اين داستان را توسط دوستی در صندوق انداختيم 

شود و کی  و يک ماهی گذشت و ما منتظر بوديم کی چاپ می

دهند . روزي رفته بوديم بازار کفش بخريم چون در  جايزه می

ديدم دوستم کنار شد ارزانتر خريد. وقتی برگشتيم،  بازار می

اي را برداشت و ديدم که مجله  فروشی و مجله بساط روزنامه

سخن است. پولش را هم داد و دويد و پرسيدم چی شده؟ 

گفت داستانت چاپ شده. و هر چه کردم مجله را به من نداد. 

بعد هم به من گفت تو ديگر آدم بزرگی شدي و جزو مشاهير 

هم حسابی به خودم  آيد و من درآمدي و اسمت همه جا می

ها را ببينم. شب  کردم تا واکنش گرفتم و هی اطراف را نگاه می

شد و آمديم خانه و چند روزي گذشت. دختربچه شش هفت 

اي بود که پدر و مادرش کارمند دانشگاه بودند و او را هم  ساله

کرد و من هم خيلی به  آوردند. به من سالم می به دانشکده می

کردم پدر و مادري که اينجا  م. فکر میداد قاعده جواب می

اند  اند و از من تعريف کرده هستند حتماً اين داستان را خوانده

گذارد. يک بار  و اين دختربچه به همين دليل به من احترام می

اش گفت چرا به اين  وقتی به من سالم کرد ، برادر نُه ساله

. گناه س آخه، بدبخته، بيچاره» کنی؟ دختربچه گفت  سالم می

شود. در دانشکده  باز هم من منتظر بودم ببينم چی می« داره.

هم که اصالً کسی اين داستان را نخوانده بود. به هر حال 

جايزه اول را به من دادند. باز هم آمديم به دانشکده. ديديم 

اش خواب و خيال بود که از  کند. و همه کسی اعتنايی نمی

  "دند! و ممنون بن مشاهير شدي و همه برايت صف می

در عين حال جشن هشتاد سالگی جمال ميرصادقی ) با اندکی 

تأخير( همزمان با روز جهانی داستان برگزار شد. و نمايش 

هاي  از ديگر بخش علي زارعساخته « ها چراغ» فيلم مستند 

» شب جمال ميرصادقی بود. در پايان دوره چهار جلدي 

هاي عالمه قزوينی که به کوشش  يادداشت« مسائل پاريسيه 

ايرج افشار و علی محمد هنر تدوين شده از سوي بنياد 

موقوفات دکتر محمود افشار و توسط آقاي افسري و مجلداتی 

 از انتشارات مرکز دايره العمارف بزرگ اسالمی به آقاي
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توان به دکتر  ميرصادقی اهدا شد. از حاضران در اين شب می

محمد رضا باطنی، دکتر ايرج پارسی نژاد ، قباد آذرآيين ، 

دکتر سرمد قباد ، اسداهلل امرايی و ناشران آثار جمال 

ميرصادقی ـ نشر سخن ) آقاي علی اصغر علمی( ، نشر اشاره ) 

( اشاره کرد. آقاي داودي( ، نشر مهناز) آقاي مسعود کازري

 
 نوشته جمال میرصادقی« درازنای شب»شخصیت اصلی رمان  [1]

 نوشته احمد محمود« ها همسایه»شخصیت اصلی رمان  [2]

 

برنده سه  «چوک نويسي آکادمي داستان»سه عضو 

 الملليبين نويسيجايزه داستان
 

 کانون فرهنگی چوک:به گزارش خبرگزاري 

نويسی کانون فرهنگی چوک در سه عضو آکادمی داستان

بهمن ماه جايز رتبه در جوايز ادبی صادق هدايت و جايزه ادبی 

 شدند.« تسنيم»زبانان جهان المللی فارسیبين

 

مهدي رضايی دبيرکانون فرهنگی چوک اعالم کرد: زحمات 

چوک در سال نويسی اعضاي کانون و اعضاي آکادمی داستان

 هاي گذشته به بار نشسته است.جاري بهتر از سال

 

 وي در ادامه افزود:

امسال نيز اعضاي اين کانون توانستند جوايز متعدد ادبی را 

 بهمناز آن خود کنند که از جوايز دريافت شده در ماه 

 برگزيده جايزه ادبی  «رياحیبهاره ارشد»توان از خانم  می

محبوبه »و  «امين فارسیمحمد»، آقاي «هدايتصادق »

زبان المللی فارسیبرگزيدگان جايزه ادبی بين «جعفرقلی

 نام برد.« تسنيم»

 

وي درباره جايزه ادبی هدايت گفت: متاسفانه اين جايزه 

اي مهري مسئوالن همراه بود و اجازه اختتاميهامسال هم با بی

است که درخور شان اين نويسنده داده نشد. البته باعث افتخار 

دو سال متوالی اعضاي کانون فرهنگی چوک از برگزيدگان اين 

جايزه ادبی هستند و اميدواريم که در سال هاي پيش رو 

رئيس اين بنياد « جهانگير هدايت»جايزه ادبی هدايت با همت 

 با اختتاميه اي در خور شان اين نويسنده جهانی برگزار شود.

 

از  نيز «محمد امين فارسی» ٣8قابل ذکر است که سال 

 برگزيدگان جايزه ادبی هدايت بود.

 

 اوجي پيدا شد « دفتر گمشده»

  

« دفتر گمشده»ترين مجموعه شعر منصور اوجی با نام  تازه

 .منتشر شد

همان دفتري که »آورد:  اوجی در ادامه مقدمه کتاب خود می

حضرت دوست؛ گلشيري عزيز شعرهايی از آن را در مجموعه 

در ستايش شعر »آورد و در کتاب « هواي باغ نکرديم»

  «.ها گوشزد کرد ، نکات دقيقی را در مورد آن«سکوت

« عطر درخت تن»در يکی از شعرهاي اين کتاب با عنوان 

  :خوانيم می

التحصيل رشته فلسفه از  منصور اوجی متولد شيراز، فارغ

 ارشد رشته علوم تربيتی از دانشگاه تهران و کارشناسی

دانشسراي عالی تهران است. وي همچنين دوره کارشناسی 

 55زبان و ادبيات انگليسی را در دانشگاه شيراز گذرانده و در 

ها را در مرکز تربيت معلم و دانشگاه تدريس  سال اين رشته

شهر »، «خواب درخت و تنهايی زمين»، «باغ شب» .است کرده

، «خواند یاين سوسن است که م»، «برگزيده اشعار»، «خسته

، «شعرهايی به کوتاهی عمر»، «صداي هميشه»، «مرغ سحر»

نام « خوشا تولد و پرواز»و « کوتاه مثل آه»، «حالی است مرا»

 .هاي او هستند برخی کتاب

جايزه جشنواره شعر فجر را به خود  841٣اين شاعر در سال 

 .اختصاص داد

 نسخه 855با شمارگان هزار و « دفتر گمشده»مجموعه شعر 

تومان چندي پيش از سوي  555و با قيمت پنج هزار و 

 .انتشارات فصل پنجم منتشر شد

http://www.chouk.ir/component/content/article/7-jadidtarin-akhbar/1115-2012-01-07-06-26-37.html#ftnref1
http://www.chouk.ir/component/content/article/7-jadidtarin-akhbar/1115-2012-01-07-06-26-37.html#ftnref2
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 «تو پاي هاي انگشت روي پرتقال خون بوي» يادداشتي بر مجموعه داستان
 «بهاره ارشدرياحی» ؛ «زادهآريا يعقوب»: نويسنده

 
ا کوتاه است ب داستان 84داستان مشتمل بر  اين مجموعه

 عناوين: 

 * آهاي من اينجا هستم

 * ما...

 تا را چه کنم؟ * اين سه

 * منحنی آبی

 هاي تو * بوي خون پرتقال روي انگشت

 * مين

 اند يخ زده هاي کوچک تو کجاي اين برف انگشت* 

 جاي خالی صدمين سوزن* 

 نام اين داستان هيچ اهميتی ندارد* 

 نوزاد پنجاه و نهم* 

 * خوخاشيپ

 * هزارپا

 کاف-* شين

 * لذات فلسفه

 * يک داستان اين جايی

 
 PDF صورت به را داستان مجموعه اين زاده يعقوب آريا

 هايش داستان فضاي به او. است کرده منتشر مجازي فضاي در

 و جذاب بسيار هايش ايده. دارد تسلط

 و آهنگ خوش جمالت از. هستند خالق

 فضاي به باتوجه. کند می استفاده کوتاه

 انتخاب را نظرگاه و برش بهترين داستانش

 اينکه همه از تر مهم و کند می

 خاطر همين به کند؛ نمی خودسانسوري

 فاصله بی و صميمی هايش داستان با مخاطب پنداري همذات

 .است

 

 هستم: اینجا من آهای

 فروخفته، اميال و ها آرزو

 دوران هاي فانتزي و ها خيال

 پسر يک از روايتی در بلوغ،

 فضاي از حال به تا که نوجوان

 اش خانواده مذهبی و سنتی

 بار اولين براي و نشده خارج

 روايتی. کند می تجربه در خانه را خواهرش دوست حضور

 ممنوعه، مرزهاي سمت آن ترس و شجاعت تقابل از ملموس

 کدگذاري کلمات قالب در جذاب بصري هاي موتيف با که

 .اند شده

 کنم؟: چه را تا سه این

 ريتم و اعداد از استفاده با که گرايی فرم داستان

 نشان را راوي ذهنی آشفتگی ها، جمله و کلمات ي تکرارشونده

 و نگرفته شکل دراماتيک نظر از هنوز داستان البته. دهد می

 فضاهاي در داستان اگر. است شده چيره محتوا بر کامالً فرم

 به محتوا ي کفه کرد، می پيدا عرضی و طولی امتداد بيشتري

 .گرفت می قرار فرم ي کفه موازات

 

 تو: پای های انگشت روی پرتقال خون بوی

 کم حجم قربانی متن جذاب و پررنگ تصاوير هم باز

 فضاي وارد که يابيم می اطمينان متن، شروع با. اند شده

 يک ي رابطه هاي تناقض به ورود با ايم؛ شده جذابی داستانی

 زن و است دار تب مرد،. زمستان در سرد اتاقی در مرد، و زن

. داند می خدايی و معجزه که پرستار ي اسطوره يک قالب در

 .مانند می عقيم تصويري روايت و داستان ولی

 

 تو کوچک های انگشت برف این کجای

 اند: زده یخ

 هاي واگويه سطح در که مونولوگی

 هاي کشمکش از کوتاه برشی و درونی

 بحران پالت،. است مانده راوي ذهنی

 از نيز غافلگيرکننده ناگهانی پايان و. ندارد

 دلتنگی روايت روايت،. کاهد نمی داستان خطی ضرباهنگ

 به اشاره و گذشته به کوتاهی بازگشت با که است، راوي

 سيال روايتی کند می تالش دخترش و( خان) هاي شخصيت

 .شود نمی موفق ولی کند، بيان گذشته و حال بين

 

 سوزن: صدمين خالي جای

 مناسب سازي بحران و فرود و اوج با داستان اين پالت

 طرح درحد ولی است، کم اينکه با داستان حجم. گرفته شکل

 انجام را پردازي شخصيت کار ها گفتگو. است ي داستان ايده و

 .است تامل قابل و سمبليک داستان مرکزي ي ايده و دهند می

هایش تسلط  او به فضای داستان

هایش بسيار جذاب و  ایده. دارد

از جمالت خوش . خالق هستند

 .کند آهنگ و کوتاه استفاده مي



   9302 اسفندماه  |چوکماهناهم ادبيات داستاني |چهل وسوم شماره 90 

 خوخاشيپ:

 و خوخاشيپ کاراکتر ي واسطه به داستان ي ايده

 ولی است، پرکشش و جذاب راوي، با اش فلسفی ديالکتيک

 پياده جاي به ها ديالوگ. ماند می واره-طرح يک حد در داستان

 فشرده ي خاطره يک فرم به را داستان و شوند می نقل شدن،

 .آورند درمی

 

 کاف:-شين

 و آن اجراي. است خالق و نو بسيار روايت، فرم و ايده

 عين در پررنگ تناقض ايجاد و فضاسازي ها، ديالوگ کادربندي

 کاف، و شين کاراکتر دو فراوان مشترکات و بودن مرز هم

 .است تاثيرگذار و هوشمندانه

 

 فلسفه: لذات

هاي بهرام صادقی است  فضاي اين داستان شبيه داستان

 و ايده و اجراي بسيار خوبی دارد. 

 

 :...ما

 به داستان تعليق. شود می بيان منظر چند از که روايتی

 مهمانی يک در که شخصيت چند هاي مونولوگ ي وسيله

 مخاطب و بوده غايب فرد که راوي براي و اند داشته حضور

 فيلم يادآور حدي تا داستان ي ايده. گيرد می شکل

RASHOMON است. 

 

 آبي: منحني

 فيلم به مرا داستان اين. ديگر خالق و جذاب بحران يک

 تمايالت همان   .کرد پرتاب( رومر اريک) ي ساخته ،(ويکلر زان)

 .ها شدن برآورده همان   و عجيب

 

 مين:

 و مفاهيم بين زدن پل با تنيده درهم فضاي دو

 با سورئال داستانی از اي نمونه. اروتيسم و خشونت هاي المان

 .گذشته و حال زمان ريختگی درهم

 

 ندارد: اهميتي هيچ داستان این نام

 ي درباره داستانی است؛ داستان فرا با متافيکشن داستان

 کردن شريک با راوي-نويسنده. داستان يک توليدروند 

 به اورا داستان، گيري شکل مراحل تک تک در مخاطب

 است ذکر قابل. دارد می وا مسير اين در همراهی و همفکري

 پسر يک شدن مند عالقه) است جسورانه بسيار داستان ي ايده

 نويسنده. شود می بيان طنز لحنی با که(. دوقلويش خواهر به

 به و بندد می مخاطب بر را گمان و حدس راه داستان پايان در

 .رساند می پايان به را داستان ساختارشکنانه اي شيوه

 نهم: و پنجاه نوزاد

 از هايی المان با دارد کالسيک فضايی داستان اين

 در شده ساخته تصاوير. است آرکائيک داستان زبان. مدرنيسم

 . هستند نمادين ها، شخصيت و سورئال داستان اين

 در محتوا و ساختار حجم، نظر از را داستان اين توان می

 بندي طبقه( Sudden Fiction) ناگهان هاي داستان ي دسته

 .کرد

 

 پا: هزار

استفاده از هزارپا و کنش هاي غيرعادي مرد، فضاي 

داري براي داستان ساخته است که منجر به  متوهم و تب

 شود. غافلگيري مخاطب می

 

 اینجایي: داستان یک

. سياسی تمی با است، سمبوليک داستان اين فضاي

 نيز رمان يا بلند داستان يک براي تواند می آن خالق ي ايده

 .شود استفاده
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 «ادبيات نقالي در ايران» بررسي 
 «عرش اکمل شهناز»  

 

تاريخ داستان در ايران )بدون در نظر گرفتن تاثير ادبيات 

 گردد. ها پيش بازمی به قرن اروپايی بر ايران در اوان مشروطه(

اگر از ادبيات پهلوي که آثاري چون منظومه درخت 

زبان پارتی برجا مانده و داستانی است  که از آسوريک)از متونی

نمادين با موضوع مناظره درخت خرما و بز( يا کارنامه اردشير 

بابکان )داستانی در باب به قدرت رسيدن اردشير بابکان( را 

گيرد، بگذريم و به ايران پس از اسالم بپردازيم به آثار  دربرمی

رموز  ، اسکندرنامه نامه، داراب عيار، اي چون سمک داستانی

ها که اغلب بدنه ادبيات عاميانه  اين قصه خوريم. حمزه و...برمی

اند  دهند، بسيار مورد اقبال مردم ايران بوده ايران را تشکيل می

توان شيوه مناسبات اجتماعی و طرزتلقی مردم آن  و می

 روزگار را در اين آثار يافت.

براي مثال  سمک عيار )داستانی کهن و مشهور متعلق به 

آوري کرده  را جمع خداداد ارجانی آن قرن ششم که فرامرزبن

است( اثري است که از نظر پرداخت و 

توجه است و در دوران  روايت قابل

معاصر هم پژوهشگران روي آن 

اند.درواقع  قصه  مطالعاتی را انجام داده

در ايران گاه شکل شفاهی داشته و 

شده  و زير  چرخيده و گاه  نيز مکتوب می دهان به دهان می

يافته است،تاريخی بس  نظر حاکمان آن روزگار انتشار می

 ديرين دارد که مجال پرداخت به آن در اين مقال نيست.

توان به  می گنجند، از ميان آثاري که در ژانر داستان می

ها و طومارهاي نقاالن اشاره کرد:ادبياتی که درواقع  نوشته دست

نقالی از  دهند. انه تشکيل میهاي عامي را داستان پايه اصلی آن

هاي حماسی  ديرباز در ايران رواجداشته است.نقاالن داستان

ملی و وقايع تاريخی مذهبی را با کالمی موزون و صدايی رسا 

درواقع نقال عالوه بر قرائت داستان  ند.دکر براي مردم بازگو می

شکلی جذاب براي  ها را به حرکات نمايشی نيز داشت و قصه

کرد.يک نقال ماهر حين اجرا به  ان اجرا میتماشاگر

حرفه نقالی نسل به نسل چرخيده  پرداخت. گويی نيز می بداهه

اي است از اين هنر ديرين.امروز  شمه و آنچه به ما رسيده صرفاً

هاي مکتوب را مديون  ها و افسانه ما وجود بسياري از داستان

 آنها هستيم.

در  گردد. اسالم بازمیتاريخچه نقالی به دوران پس از 

گرد   هاي دور)گويا در عهد اشکانيان( خنياگران دوره گذشته

شدند مردم را با نوازندگی و نقل داستان  که گوسان ناميده می

هاي  دکتر شفيعی کدکنی حتی عاشيق 8کردند. سرگرم می

امروزي را که در آذربايجان قوالی 

در  4داند. رو گوسانان می کنند،دنباله می

گويان  ر دوره ساسانی نيز قصهاواخ

هايی نظير  گرد به بيان داستان دوره

رستم و برزو و شهريار و... در کوچه و 

ها  کوب معتقد است ريشه اين داستان پرداختند.زرين برزن می

ها و اشکانيان است که در دوره ساسانی رنگ  از روايات پارت

يامبر گيرد و حتی وقتی پ دوره را به خود می هاي آن حماسه

اعراب براي مقابله و ستيزه با ايشان در  شوند، اسالم مبعوث می

هاي رستم و اسفنديار را در معابر بازگو  برابر ابالغ قرآن قصه

کردند که اين خود نشان از رواج اين نوع از ادبيات ميان  می

عامه مردم دارد که به خارج از مرزهاي ايران هم رسيده 

 4است.

ترين منابع براي نقالی شاهنامه فردوسی  شک از مهم بی

بوده که خوشبختانه تا به امروز هم اثر آن باقی مانده 

است.نصرآبادي در تذکره معروفش  از دوره صفوي و 

خوانی از هنرهاي  گويد و اينکه شاهنامه  می خوانی شاهنامه

دستی  خوان چيره رايج آن روزگار آن بوده است.او به شاهنامه

عباس براي او  نام مالبيخودي جنابدي که از جانب شاه به

گويان دوره  کانون قصه 2کند. مواجب تعيين شده بود اشاره می

اخر نيز ها بوده است.البته در دوران مت خانه صفوي بيشتر قهوه

شده است.امروزه هم  ها انجام می  خانه ها در قهوه بيشتر نقالی

ترین منابع برای نقالي  مهمشک از  بي

شاهنامه فردوسي بوده که خوشبختانه تا 

 به امروز هم اثر آن باقي مانده است.
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هرچند متاسفانه  ها گرفت. توان رد نقالی را در اين مکان می

 شود. چنان که بايد قدر دانسته نمی اين هنر ارزشمند آن

اي که در  نقال بنام ايران در مصاحبهمرحوم مرشد ترابی، 

صورت مبسوط به  به 5استچاپ رسيده  به هفت لشكرکتاب 

کند که مجالس نقالی بيشتر در  پردازد.او اشاره می نقالی می

ها با پوشش  نقال شدند. فصل زمستان و ماه رمضان برپا می

کردند:  مخصوص و ابزارهاي ويژه در مجالس شرکت می

 جليقه، بند بلند، اي رنگ،قباي بغل پيراهن سفيد يا سورمه

ماه  دراويش(.حدود شش رشمه)نوعی شال مخصوص چارق،

هاي  دست دوره کامل داستان کشيد تا نقال چيره طول می

بار هم  ماه يک پهلوانی را از کيومرث تا آذربرزين نقل کند.شش

کشی  شد.قبل از مراسم سهراب کشی نقل می داستان سهراب

کردند و حتی اسباب خاص عزاداري   پوش می خانه را سياه قهوه

شد.استاد ترابی از نقاالن مشهور  ه میمثل حجله در آنجا تعبي

کند و از ميرزا غالمعلی حقيقت،نادري و مرشد  ايران ياد می

برد.او  عباس زريري اصفهانی نام می

خود را شاگرد حاج حسين 

غول و  بابامشکين و غالمحسين بچه

 . داند مرشد برزو می

مالحسين واعظ کاشفی )قرن 

به  نامه سلطاني فتوتنهم(در کتاب 

گسترانی اشاره  گيران و هنگامه معرکه

گويی و  شيوه حکايت به کند که می

ترين  مهم4کردند. خوانی نقالی می نظم

گيران نقال  که در آن به معرکه کتابی

ششم نوشته شده  است که در قرن نقض اشاره شده،

گويد که در  گسترانی سخن می است.نويسنده کتاب از هنگامه

رستم و اسفنديار و کاووس و زال را   هاي خود حکايت هنگامه

خوانان مذهبی  او در کنار اين گروه  از حماسه کردند. نقل می

کنندگان  کند و آنان را به دو گروه فضائليان )مدح ياد می

خوانان )مداحان حضرت علی( تقسيم  راشدين( و مناقب خلفاي

 4کند. می

ها و  آنها در ميدان در دوره قاجاريه نيز بازارنقالی گرم بود. 

ول بودند.اين گويی مشغ معابر عمومی به سخنوري و قصه

هاي  همراه داشتند که حاوي نقاشی پيکره هايی به نقاالن پرده

آنها هنگام اجراي قصه با  هايشان بود. قهرمانان و داستان

عصاي ويژه خود به تصاوير مربوط به آن اشاره 

هاي مربوط به  اي که امروز هم در نقالی کردند.شيوه می

امام رضا)ع(، حضرت هاي مذهبی مانند   خوانی شاهنامه يا پرده

 شود. علی اکبر)ع( يا قيام مختار و... مشاهده می

سف است که اين هنر ديرين روي به أجاي بسی ت

سال پيش خبري  اضمحالل دارد و از آن بازار گرم پنجاه شصت

اهلل ترابی  مرحوم مرشد ولی نيست.

گويد شاهنامه با نقال تفاوت  می

خوان را داراي تحرک  دارد.او شاهنامه

داند و معتقد است نقال  چندانی نمی

با حرکات ورفتار خود به نمايش 

مانند آنها  پردازد. هايش می قصه

 افکند، کشد،تير می شمشير می

کند و حتی کشتی   سواري می اسب

به گفته استاد ترابی نقال  گيرد. می

بار شاهنامه را از  کم بيست بايد دست

شعراي بزرگ مانند ابتدا تا انتها خوانده و اشعاري از 

سعدي،حافظ و عراقی را از حفظ باشد تا در جاي خود از آنها 

 بهره بگيرد.

اي در حفظ  هر تقدير ادبيات نقالی سهمعمده به

گويان عالوه بر نقل  نقاالن و قصه هاي عاميانه دارد. داستان

 برزونامه و... سمک عيار، نامه، هاي شاهنامه يا گرشاسب قصه

هاي خود  نان تاريخ را هم وارد قصهبسياري از قهرما

نوعی  انگيز به آلود و شگفت هاي وهم کردند و با نقل داستان می

کوب نقاالن  طبق نظر دکتر زرين کردند. سرايی می داستان

اي را با زندگی جامعه ايرانی روزگار  سرگذشت قهرمانان افسانه

ه ها را زنده نگ ها و افسانه دادند و اسطوره خويش تطبيق می

نوعی نقاالن را  توان به با توجه به اين گفته می 1داشتند. می

ها  شمار آورد که به خلق برخی قصه پردازانی به داستان

ها  توان گفت روايت نقاالن از داستان درواقع می پرداختند. می

صورت مکتوب وجود دارد و نقال گاه  دقيقا همانی نيست که به

گيران  که در آن به معرکه ترین کتابي مهم

است که در  نقض نقال اشاره شده،

ششم نوشته شده است. نویسنده کتاب  قرن

گوید که در  گستراني سخن مي از هنگامه

رستم و اسفندیار   های خود حكایت هنگامه

 کردند. و کاووس و زال را نقل مي
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و دست به توصيف  پردازد ها می ها و شخصيت خود صحنه

ها به خرج  زند.خالقيتی را که نويسندگان در خلق داستان می

هاي نقاالن مشاهده  توان در دستنوشته دهند بعينه می می

صورت  کرد.به گفته مرحوم ترابی نقاالن روايات خود را به

کردند و حين اجرا آنها را همراه  نوشتند و مهر می طومار می

 داشتند.

که درواقع طومار جامع  فت لشكرهبا مطالعه کتاب 

اين کتاب  خوبی بر اين امر وقوف يافت. توان به نقاالن است.می

صورت نسخه خطی در کتابخانه مجلس  ارزشمند که به

تصحيح شد و پژوهشگاه علوم  44شود در سال  نگهداري می

عصر با  هم که حدوداً  هفت لشكررا به چاپ رساند.  انسانی آن

ه شده و از نظر سبکی هم به آن شباهت امير ارسالن نگاشت

هاي نقالی و مملو از اصطالحات و  دارد، مجموعه دستنوشته

شيوه نگارش آن متاثر از وقايع  تعبيرات ويژه نقاالن بوده،

نگاران عصر صفوي است.اين کتاب از آثار مهم دوره قاجار 

هاي مشهور شاهنامه و ديگر  شود و شامل داستان محسوب می

ي حماسی به روايت نقاالن است.همچنين مرجع ها داستان

مهمی براي تحقيق در فرهنگ، گويش و تفکرات عاميانه دوره 

توان بسياري از واژگان خاص  رود.درواقع می شمار می قاجار به

توان  نقاالن را در اين مجموعه يافت.در اين طومار نقالی می

هاي حماسی ايران با  ترکيب اساطير باستانی و داستان

زبان کتاب روان و ساده است و به  هاي عاميانه را ديد. صهق

روند  ها به شيرينی پيش می قصه پسند. فهم وخواص م قولی عوا

 کشند. دنبال خود می و خواننده را به

ترين امتيازات طومار نقاالن اين است که  از مهم

هاي مشهور منظوم و منثور فارسی به زبان ساده در  داستان

اند و خواننده طی خوانش کتاب نياز چندانی   شدهيکجا جمع 

اگرچه بعضی اصطالحات  به مراجعه به فرهنگ لغت ندارد.

خاص ادبيات نقالی است،در فهم متن مشکلی ايجاد 

کند.ضمن اينکه تعدادي از تعبيرات در مقدمه کتاب شرح  نمی

ابياتی از  کنند. اند.در کتاب ابياتی هم خودنمايی می داده شده

و   فردوسی و...البته بيشتر اشعار آن عاميانه سعدي، ،حافظ

 ادري است. ازجمله ابيات ال

 توان به داستان ضحاک، هاي اين اثر می ازجمله داستان

هفت لشکر)که درواقع  برزونامه، زال و رودابه، بهمن، گرشاسب،

نامه اشاره  نام کتاب از اين داستان گرفته شده است( و سام

اند.براي آشنايی با  شيرينی بسيار نقل شده کرد که با سادگی و

 شود: هايی از کتاب نقل می سبک و سياق کتاب نمونه

اند که  اما راويان اخبار و ناقالن آثار چنين روايت کرده

چون افراسياب خبردار شد که قهرمانشاه پسر رستم است، 

که دو  همين پيران ويسه را طلب کرد و با او مشورت نمود.

ذشت خيمه و خرگاه، به در رفتند.چون روز شد پاس از شب گ

کيخسرو  خبر به کيخسرو رسانيدند که افراسياب فرار کرده.

 فرمود تا اردوي او تاراج کردند...

 255داستان دوازده رخ،ص

بن اسفنديار بر تخت سلطنت راوي گويد که چون بهمن 

روز در خدمت  يک نفر تجار با او مصاحب بود. قرار گرفت،يک

انواع سخنان گفتگو شد.آن مرد تجار گفت:قيصر روم را بهمن 

خدا چندان حسن و  دختري است که او را کتابان نام است.

جمال داده که به هيچ آفريده نداده است.بهمن چون اين 

سخن را بشنيد کسی نزد رستم فرستاد،دادن دختر را طلب 

 نمود...

 215داستان بهمن،ص

اروپايی همچون اپرا پهلو زعم نگارنده نقالی با هنرهاي  به

گيرد اما  زند.هرچند اپرا در حوزه موسيقی و نمايش قرار می می

هايی را در شيوه پرداخت آنها کشف  توان شباهت نوعی می به

ها به زبان آهنگين پرداخته  کرد زيرا در اپرا نيز به نقل داستان

شود.هرچند در شيوه اجرا و تعداد اجراکنندگان تفاوت  می

ها اين هنر ديرين  رد.جالب اينجاست که اروپايیوجود دا

اند  زنده نگاه داشته -هرچند با تغييراتی طی قرون-خويش را

اما در کشور ما هيچ براي احياي هنر نقالی و حفظ آن صورت 

ها را در سينه  هايی که اين داستان گيرد.مرشدها و نقال نمی

 فاًماند صر کشند و آنچه باقی می دارند،روي در خاک می

خورند.حال آنکه  ها خاک می هايی است که در کتابخانه کتاب

هاي شبانه  هاي کودکانه،قصه توان در الاليی ها را می اين نقل

هاي فوق برنامه مدارس و... زنده نگاه  راديو،تئاترها،طرح

داشت.اميد است که اين هنر عظيم و گرانسنگ که فقط 

 زوال نگذارد.هايی از آن به ما رسيده است روي به  گوشه
 ها  نوشت پی
فارمر،هنري جويز:دو گفتار درباره خنياگري و موسيقی -بويس،مري -8

 44،ص8441ايران،ترجمه بهزادباشی،آگاه،

 214،ص8441شفيعی کدکنی،محمدرضا: موسيقی شعر،آگاه، -4

 .841،ص8441کوب،عبدالحسين: نقش بر آب،معين، زرين -4

 .844،ص8484رآبادي،ارمغان،نصرآبادي،ميرزامحمدطاهر: تذکره نص -2

هفت لشکر،به تصحيح مهران افشاري،مهدي مداينی،تهران،پژوهشگاه علوم  -5

 .45-44،صص 8444انسانی،

نامه سلطانی،به اهتمام محمدجعفر  کاشفی سبزواري،حسين واعظ:فتوت -4

 .44٣،ص8455محجوب،بنياد فرهنگ ايران،

،ش 4٣نقاالن،افشاري،مهدي،مجله فرهنگ،پاييزهفت لشکر يا شاهنامه  -4

 .244-244،صص4

 .   15٣،ص4،8444کوب،عبدالحسين:سر نی،انتشارات علمی،ج زرين -1
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 «خانم با سگ کوچك»بررسي داستان کوتاه   
 «ريتا محمدي» ؛ «آنتون پاولوويچ چخوف» نويسنده  

 
گردشگاه تازگی در  کردند که به همه از کسی صحبت می

ساحلی ديده شده بود، يعنی خانم با سگ کوچک. دميتري 

آمده بود و یالتا اي بود به  دميتري يچ گوروف، که دو هفته

رفته به  جا خو گرفته بود، رفته ديگر با راه و رسم زندگی آن

داد. از روي صندلی خود در  وارد عالقه نشان می هاي تازه آدم

جوانی افتاد که کاله بره به ي وزنت چشمش به زن  جلو کافه

زد. زن  سرداشت و در امتداد گردشگاه ساحلی قدم می

دنبالش سگ  گيسوان خرمايی داشت، چندان بلندباال نبود و به

 کرد.  دوان حرکت می پشمالوي سفيدي با پاهاي کوچک دوان

بار در گردشگاه و ميدان با آن زن  پس روزي چندين از آن

تنها بود، هميشه همان کاله بره را  شد. زن هميشه رو می روبه

دنبالش  بر سر داشت و هميشه يک سگ پشمالوي سفيد به

شناخت و  درحرکت بود. کسی او را نمی

مردم در گفت و گوهاي خود او را خانم 

 خواندند.  با سگ کوچک می

اگه شوهر »گوروف با خود انديشيد: 

و دوست و آشنايی نداره بد نيست 

 «باهاش آشنا بشم.

سالگی نرسيده  د هنوز به چهلمر

بود اما يک دختر چهارده ساله و دو 

رو داشت. در سال دوم  پسر مدرسه

دانشکده دختري را برايش خواستگاري کرده بودند که حاال در 

نظرش کمابيش سن و سالی دو برابر او داشت. زن بلندباال، 

چشم و ابرو مشگی، باوقار و متکبر بود و موقع راه رفتن سرش 

است. کتاب زياد  «روشنفکر»کرد  گرفت و ادعا می باال می را

داد  ي پيشرفته را ترجيح می خواند. در امالي کلمات شيوه می

تر بود و نه دميتري  خواند که رسمی و شوهرش را ديمتري می

که پيش خود او را زنی  زدند، و مرد با آن که ديگران صدا می

تر  ترسيد و کم او میدانست از  فکر و سبکسر می سطحی، کوتاه

وفايی نشان داده بود  ماند. از بار اولی که به او بی در خانه می

شک همين کار سبب شده بود که  گذشت. بی ها می مدت

ها بدگويی کند و وقتی مردهاي ديگر در  تقريباً هميشه از زن

هارا جنس  آوردند آن ها را به ميان می حضور او صحبت زن

 تر بخواند.  پست

هاي تلخی که از سر گذرانده  ود انديشيد که تجربهپيش خ

خواهد بنامد، اما  ها را هرچه می دهد که زن اين حق را به او می

« تر جنس پست»حتی يک روز هم نتوانسته بود بدون اين 

رفت و احساس  اش سر می سرکند. در جمع مردها حوصله

در  حرف و سرد بود، اما ها هميشه کم کرد، در کنار آن مالل می

ي چه  دانست درباره ها می ها حال ديگري داشت، با آن ميان زن

طور رفتار کند و حتی وقتی در جمع  چيزي حرف بزند و چه

 کرد. بست احساس ناراحتی نمی ها لب فرو می آن

درچهره، در شخصيت و در ظاهر او چيزي جذاب، چيزي 

ناپذير  ها جالب و مقاومت ناگفتنی وجود داشت که براي زن

بود. او خود از اين موضوع آگاه بود و با نيرويی مقاومت 

 شد.  ها کشيده می سوي آن ناپذيري به

هاي مداوم و تلخ به او آموخته بود که در ميان مردم  تجربه

ها را از  چيزي آن اند و هيچ اراده آبرومند مسکو، که بسيار بی

ي  دهد، هر رابطه جاي خود تکان نمی

جديدي که در ابتدا تنوعی مطبوع در 

اهميت  زندگی روزانه بود و ماجرايی کم

رفته  کرد، رفته و دلپذير جلوه می

آمد و  صورت مشکلی پيچيده در می به

آور  سرانجام به موضوعی ناگوار و رنج

تبديل می شد. اما هربار که با زنی 

خورد اين تجربه را سراسر  جذاب بر می

برد، اشتياق زندگی در او بيدار  از ياد می

شد و ناگهان همه چيزي در نظرش رنگ سادگی و  می

 کرد. سرگرمی پيدا می

خورد،  روز که در رستوران پارک شام می پس غروب يکس

خرامان وارد شد و پشت ميزي  زن، کاله بره به سر، خرامان

نزديک او نشست. چهره و رفتار، لباس و آرايش گيسوان او 

ي مرفهی است، براي بار اول به  داد که از خانواده گواهی می

 يالتا آمده و تنها و دلتنگ است...

را که از فساد اخالق در ميان مسافران  هايی مرد داستان

دانست  آميز می ها بود مبالغه کرد و بر سر زبان يالتا حکايت می

کنند که  هايی سرهم می ها را آدم گفت که آن و پيش خود می

زنند.  ها دست می اگر فرصت بيابند خود، از جان و دل، به آن

، به متري او پشت ميز نشست ي دو سه اما وقتی زن در فاصله

ياد آن ميعادهاي آسان و سفر به  ها افتاد، به ياد آن داستان

اي سريع و گذرا،  ي رابطه وقت وسوسه مناطق کوهستانی، و آن

سالگي نرسيده بود اما  مرد هنوز به چهل

یک دختر چهارده ساله و دو پسر 

رو داشت. در سال دوم دانشكده  مدرسه

دختری را برایش خواستگاری کرده 

بودند که حاال در نظرش کمابيش سن و 

 الي دو برابر او داشت.س
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داست، ناگهان  رابطه با زنی عجيب که حتی نامش را نمی

 خود مشغول داشت.  ذهنش را به

سعی کرد توجه سگ را جلب کند و دست پيش برد 

سوي او رفت انگشت خود را به  به بشکنی زد اما وقتی سگ

سويش تکان داد. سگ خُرخُر کرد. گوروف دوباره انگشتش را 

 سوي او تکان داد. به

 درنگ سر به زير انداخت.  زن نگاهی به او کرد و بی

 و سرخ شد.  «گيره. گاز نمی»گفت: 

و  «ش بدهم؟ دين استخونی به اجازه می»مرد پرسيد: 

خيلی وقته »نی دوستانه افزود: وقتی زن سرتکان داد، با لح

 «توي يالتا هستين؟

 «چهار پنج روزه.»

 «ذارم. و پشت سر می ي دوم من هفته»

 اي خاموش ماندند.  هقچند دقي

گذره  زمان مثل باد می»که به او نگاه کند، گفت:  آن زن بی

 «گيره. جا می و با وجود اين آدم دلش در اين

کنن. اگه کسی  ار میجا مرتب تکر که مردم اين اين چيزي»

اي مثل بليوف يا ژيزدرا هم راه  کوره از ده

گه: چه محيط  جا می بيفته بياد اين

که  دلگيري! چه گرد و خاکی! مثل اين

زن خنديد.  «خودش اهل غرناطه است!

سپس، مثل دو بيگانه، به خوردن ادامه 

سالنه از کافه  دادند، اما پس از شام سالنه

خيال و راضی که هر جا  هاي بی آدمرفتند و مثل  بيرون می

کند گفت و گوي  شان تفاوتی نمی بروند يا هرچه بگويند براي

ي  رفتند و درباره آميز و شادي را در پيش گرفتند. راه می بذله

زدند، آب به رنگ  شد حرف می نور عجيبی که بر دريا ديده می

گُل ياسی لطيف و تازه شکفته بود و مهتاب چون ستونی 

گفتند که در پايان روزي  بر آن تاللؤ داشت. با هم میطاليی 

کرده است. گوروف تعريف کرد که در  قدر دم گرم هوا چه

که  جاست، با آن کند و صاحب دو خانه در آن مسکو زندگی می

کند،  شناسی تحصيل کرده در بانکی کارمی ي زبان در رشته

تاده بار به فکر آوازخواندن در يک شرکت اپراي خصوصی اف يک

هاي زن دانست که او  ها را رها کرده است... مرد از حرف اما آن

در پترزبوک بزرگ شده اما در شهر س. ازدواج کرده و دو 

کند. ديگر اين که يک ماهی  جا زندگی می سالی است که درآن

ماند و شوهرش، که او نيز به استراحت نياز دارد،  در يالتا می

دانست که شوهرش  درست نمی آيد. احتماالً براي بردن او می

کند يا در انجمن شهر و  در فرمانداري شهرستان کار می

آور بود.  همچنين موضوع کمابيش براي خودش هم خنده

 گوروف همچنين دانست که نام او آنا سِرگه يِف است. 

مرد سپس در اتاق هتل انديشيد که روز بعد حتماً او را 

که در رختخواب  ديد. همچنان دوباره خواهد ديد. يعنی بايد می

روزي  ي شبانه ياد آورد که از وقتی زن مدرسه کشيد به دراز می

را تمام کرده مدت زيادي نگذشته، مثل دختر خودش مدرسه 

هايش، در  که در خنده خوانده، ديگر اين رفته و درس می می

اعتمادي  گفت و گوهايش با مردمی بيگانه چه اندازه شرم و بی

د. احتماالً بار اولی که تنها شده بود در موقعيتی ش خوانده می

کنند،  قرار گرفته بود که مردها تنها با يک قصد تعقيبش می

کنند،  دوزند و با او سَرِ صحبت را باز می شان را به او می نگاه

ياد گردن  قدرها دشوار نبود. به قصدي که فهم آن براي زن آن

اش.  يباي خاکستريهاي ز باريک و لطيف او افتاد و به چشم

و به  «چيز تأثرآور دراون وجود داره. با همه، يه»انديشيد: 

 خواب رفت. 

2 

شده بود. روز ها سپري  اي از نخستين ديدار آن يک هفته

  تعطيل بود.

کرده بود،  ها هوا دم در اتاق خانه

ها باد شديد ابرهايی  که در خيابان حالیدر

پراکند و کاله  از گرد و خاک به اطراف می

انداخت. آدم از صبح  ها را سرشان می آدم

کرد و گوروف  تا شب احساس تشنگی می

آورد و به آنا  رفت و ليموناد و بستنی می پی در پی به کافه می

 شد رفت.  جا نمی کرد. هيچ سِرگه يِف تعارف می

شب که باد اندکی فروکش کرده بود به طرف بارانداز 

هاي زيادي  رفتند تا ورود کشتی بخاري را تماشا کنند. آدم

شان  ها به پيشباز دوستان زدند، بعضی روي بارانداز قدم می

جا بود که دو  گلی در دست داشتند. در آن آمده بودند و دسته

خورد:  پوش يالتا به روشنی به چشم می ويژگی مردم خوش

ها لباس پوشيده بودند و  هاي مسن مانند جوان که زن يکی آن

 شد.  جا ژنرال ديده می که همه ديگر آن

دليل طوفانی بودنِ دريا ديرتر، يعنی پس  کشتی بخاري به

بار  يناز غروب آفتاب، وارد شد و، پيش از پهلو گرفتن، چند

جلو و عقب رفت. آنا سرِگه يِف کشتی و مسافران را، مثل 

نگريست،  بلند می دنبال آشنايی بگردد، با عينک دسته که به آن

کرد در چشمانش برقی ديده  و وقتی رو به جانب گوروف می

هاي نامربوط زيادي  زد، پرسش شد. آنا زياد حرف می می

 ای خاموش ماندند.  هقچند دقي

که به او نگاه کند، گفت:  آن زن بي

گذره و با وجود  زمان مثل باد مي»

 «گيره. جا مي این آدم دلش در این
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بپرسد از ياد درنگ چيزي را که مشتاق بود  کرد و بی می

 بلند خود را در انبوه مردم گم کرد. برد، سپس عينک دسته می

پوش پراکنده شدند، چيزي نگذشت که  جمعيت خوش

کلی فرو نشسته بود، اما گوروف  ها نبود، باد به ديگر اثري از آن

جا ايستاده بودند، گويی منتظر بودند کس  و آنا هنوز آن

زد،  گه يِف ديگر حرف نمیديگري از کشتی پياده شود. آنا سِر

 که گوروف را نگاه کند.  آن بوييد بی هايش را می بلکه گهگاه گل

يه، کجا ميل دارين بريم؟  غروب قشنگی»مرد گفت: 

 «دوست دارين با کالسکه گردش کنيم؟

زن پاسخی نداد. مرد سپس مدتی او را نگريست و ناگهان 

و هاي زن را گرفت عطر  هايش را پيش برد. دست دست

درنگ ترسان نگاهی به  ها را احساس کرد اما بی رطوبت گل

ها را ديده باشد. به نجوا  پيرامون خود انداخت تا مبادا کسی آن

 «خب، بريم ديگه.»گفت: 

 راه افتادند.  هاي تند به و هر دو با هم با قدم

کرده داشت و آکنده از بوي عطر هايی  اتاق زن هوايی دم

پونی خريده ي ژا بود که از يک مغازه

نگريست  بود. گوروف که حاال او را می

انديشيد: در زندگی چه برخوردهايی 

خلق و  هاي خوش آيد! زن پيش می

ياد آورد که هنگام  خيالی را به بی

آمدند و از او  مهرورزي به وجد می

بخشيد  ها می خاطر سعادتی که به آن به

شدند، هرچند اين  سپاسگزار می

ياد آورد که  هايی مثل همسرش را به سعادت ديرپا بود، زن

فروختند، غش و ضعف  دادند، ناز می شور و حالی نشان نمی

داد که  شان نشان می افتادند و چهره کردند، به پرچانگی می می

خود مشغول داشته عشق يا هيجان  ها را به گويی چيزي که آن

تري است؟ سپس دو سه زن زيبا و سردي  نيست بلکه کار مهم

خويی و  شان برق درنده اد آورد که ناگهان درچهرهي را به

داد که از  شد و نشان می تمنايی افسار گسيخته خوانده می

ها  تواند به آن چه می خواهند بيش از آن زندگی چيزي می

هايی بودند که ديگر جوانی را پشت سر  ها زن بدهد، اين

 عقل بودند رأي و کم منطق، خود گذاشته بودند، هوسبازي، بی

ها چيزي جز  ها دل کنده بود زيبايی آن و وقتی گوروف از آن

ها او را  ي تور لباس زير آن آورد و حاشيه وجود نمی بيزاري به

 انداخت.  ياد پوست مار می به

دست و پايی دوران جوانی و  جا ترس و بی اما در اين

سراغش آمد، آن احساس سراسيمگی، گويی  تجربگی به بی

صدا در آورده باشد.آنا سِرگه يِف،  در را بهاي پيش  کسی لحظه

رسيد به ماجرا با چشمی  نظر می خانم با سگ کوچک، به

نگرد که گويی با موضوعی بسيار عجيب و بسيار جدي  می

رو شده، موضوعی که سقوط او را در پی دارد و اين فکر  روبه

 کننده بود.  براي گوروف باور نکردنی بود و نگران

ه و پژمرده شده بود و گيسوان بلندش ي زن کشيد چهره

اش فرو ريخته بود. در فکر فرو  سوگوارانه دردو سوي چهره

رفته بود و با آن حالت اندوهگين به تصوير زن گناهکاري 

 شود. مانست که در يک تابلوقديمی ديده می می

وقت ديگه به من  اين کار درستی نيست، اون»زن گفت: 

 «ذارين. احترام نمی

اي از آن براي خود  اي بود. گوروف تکه روي ميز هندوانه

در سکوت  ساعتی آرام شروع به خوردن کرد. نيم بريد و آرام

ي نجيبانه و  گذشت. آنا سِرگه يِف بسيار حساس بود. چهره

اي از سر نگذرانده. نور  پاک زنی را داشت که در زندگی تجربه

اش را  زحمت چهره سوخت به شمعی که روي ميز می  تک

کرد، اما آشکار بود که چيزي  روشن می

 کند.  بر دلش سنگينی می

اما عزيزم، چه »گوروف پرسيد: 

ی داره که به تو احترام نذارم؟ دليل

 «گی. دونی چی داري می خودت هم می

چشمانش  «خدا منو ببخشه.»زن گفت: 

لزومی » «وحشتناکه.: »از اشک پر شد

 «نداره بخواي خودتو تبرئه کنی.

تونم خودمو تبرئه کنم؟ من زن پست و  طور می چه»

خوام خودمو  آد و سر سوزنی نمی ام. از خودم بدم می کثيفی

م. نه  که در اين ميون فريب خورده من بوده تبرئه کنم. کسی

فقط اآلن بلکه بارها خودمو فريب دادم. شوهر من، اينو با 

يه، اما، راستش، نوکر  گم، مرد خوب و نجيبی اطمينان می

دونم که  قدر می دونم کارش تو اداره چيه، همين صفته. نمی

ل داشتم، سا نوکر صفته. وقتی باهاش ازدواج کردم بيست

او شدم، به فکر زندگی بهتري افتادم. با خودم ککم کنج کم

خوام زندگی  اي هم وجود داره. می گفتم، حتماً زندگی ديگه

سوختم.  کنم! زندگی کنم! زندگی کنم! در آتش کنجاوي می

گم، اما باور کنين ديگه  کنم بدونين من چی می خيال نمی

شوهرم گفتم، فهميدم. به  مو نمی دست خودم نبود، حال

زده،  هاي جن جا هم مثل آدم جا... در اين بيمارم و اومدم اين

م  م و حاال زنی شده م، قرار و آرام نداشته ها بوده مثل ديوونه

 «ارزش که هرکسی حق داره سرزنشم کنه. پست و بی

کرده داشت و آکنده  زن هوایي دماتاق 

ی  از بوی عطر هایي بود که از یک مغازه

ژاپوني خریده بود. گوروف که حاال او را 

نگریست اندیشيد: در زندگي چه  مي

 آید! برخوردهایي پيش مي
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هاي او سر رفته  اش از دست حرف گوروف که ديگر حوصله

منتظر و  همه نا او که آنلوحی و ابراز پشيمانی  بود از ساده

بار زن  جا بود، به خشم آمد، اما با ديدن چشمان اشک بی

خواهد او را دست  کند يا می دانست که او نقش بازي می نمی

 بيندازد. 

آرم، عزيزم، تو چی  سر در نمی»مرد آهسته گفت: 

ي مرد گذاشت و تنگ به آن  زن سرش را به سينه «خواي؟ می

مو  کنم حرف کنم، خواهش می میخواهش »چسباند. گفت: 

ام. از هرزگی  باور کن. من عاشق زندگی پاک و شرافتمندانه

ي  کنم. عوام درباره کار می دونم چه آد. خودم هم نمی بدم می

در کرده. من هم  گن، شيطون اونو از راه به آدمی مثل من می

مرد به  .«در کرده گم، شيطون منو از راه به ي خودم می درباره

 «آروم باش، آروم باش.»نجوا گفت: 

سپس به چشمان خيره و ترسان زن نگريست، دست او را 

رفته آرام  آميز با او صحبت کرد. زن رفته گرفت و آرام و محبت

ي بشاش خود را بازيافت. چيزي نگذشت که هر  شد و چهره

 شان را از سر گرفتند.  هاي دو خنده

کس  بعد، وقتی بيرون رفتند، هيچ

شد، شهر  در گردشگاه ساحلی ديده نمی

اي را  با آن سروهايش حال شهر مرده

پيدا کرده بود، اما دريا همچنان 

کوبيد،  غريد و خود را به ساحل می می

قايقی بر آب در نوسان بود و فانوس  تک

 زد. آلودگی سو سو می آن با خواب

 اي نگه داشتند و به اوراندا رفتند.  درشکه

همين اآلن نام خونوادگی تو روي تابلو »گوروف گفت: 

خير، فکر «»يه؟ سرسرا ديدم، فون ديدريتس. شوهرت آلمانی

 «کنم جدش آلمانی بوده اما خودش ارتدکسه. می

در اوراندا، روي نيمکتی، نزديک کليسا، ساکت نشستند و 

سختی ديده   دريا را تماشا کردند. يالتا از پس مه صبحگاهی به

ها نشسته بودند.  ي کوه حرکت بر قله سفيد، بیشد، ابرهاي  می

ها بلند بود و  خورد، صداي جيرجيرک ها تکان نمی برگ درخت

گرفت، از  ي دريا، که از پايين اوج می غرّش يکنواخت و خفه

کرد.  آرامش و خواب جاودانی که درانتظار ماست حکايت می

طور  هميندريا آن پايين وقتی از يالتا و اوراندا هم نشانی نبود 

غريد و وقتی هم ديگر اثري از ما  غريده بود، حاال هم می

تفاوت و با صداي خفه خواهد غريد. و در  نباشد همچنان بی

تفاوتی کامل نسبت به زندگی و مرگ هر کدام از ما،  اين بی

شايد کليد رستگاري هميشگی ما نهفته باشد، حرکت 

سوي  ناپذير به ناپذير زندگی بر روي زمين و حرکت توقف توقف

کمال. گوروف نشسته کنار زنی که لطافت صبحگاه را داشت و 

اي پيش  ي افسانه يافته از ديدن آن منظره شيفته و تسلی

در اين انديشه بود  -ها، ابرها و آسمان پهناور دريا، کوه-رويش

چيز  راستی همه يابد که به می انديشد در که وقتی آدم خوب می

هاي  ها و کارهايی که وقتی هدف نديشهچيز بجز ا زيباست، همه

گذاريم، به دل راه  عالی هستی و شايستگی انسانی را زير پا می

 زند.  دهيم يا از ما سر می می

ها رفت،  سوي آن زنان به کسی، احتماالً نگهبانی، قدم

ها انداخت و دور شد. در اين واقعيت نيز گويی  نگاهی به آن

بود. کشتی فئودوسيا را، که چيزي رازآميز و زيبا نهفته 

هايش را در روشنايی  آمد و چراغ سوي بارانداز پيش می به

صبحگاهی خاموش کرده بود، تماشا کردند. آنا سِرگه يِف 

 «روي علف ها شبنم نشسته.»سکوت را شکست و گفت: 

 به شهر برگشتند. «آره، وقت خونه رفتنه.»

از آن پس، هر روز در ساعت دوازده همديگر را در 

ديدند، ناهار و شام  گردشگاه ساحلی می

دريا را  زدند و خوردند، قدم می می

کردند. زن از بيخوابی و از  تحسين می

هايی را  تپش قلب شکايت داشت، سؤال

بار گرفتار  کرد، يک مرتب تکرار می

ترسيد که  شد و بار ديگر می حسادت می

نکند مرد ديگر به او احترام نگذارد و 

مرد بارها در پارک ميدان، وقتی کسی 

. بيکاري، گرفت هاي او را در دست می شد، دست ديده نمی

که مجبور بودند  هاي دو نفره، ديدارهاي هر روزه و اين گردش

ها را ببيند سر بگردانند و پيرامون  که کسی آن از ترس اين

پوش و  خود را بنگرند. گرما، بوي دريا و آن مردم تنبل، خوش

شدند، همه و همه آدم  ها سبز می باره که پيوسته جلو آن شکم

گفت  د. پيوسته به آنا سِرگه يِف میديگري از مرد پرداخته بو

شد،  که زيباست، خواستنی است، و قدمی از کنارش دور نمی

خواست که  که زن اغلب در فکر بود و يکريز از او می حالی در

گذارد، سر سوزنی به او  راستی به او احترام نمی قرار کند به

هر داند. تقريباً  عالقه ندارد و او را تنها زنی از خودراضی می

رفتند. و راهی اوراندا يا آبشار  شب با درشکه از شهر بيرون می

شد و تأثيري  ها به خوشی سپري می شدند. اين گردش می

 گذاشت.  عميق و ماندنی برجا می

اي از  راه آمدن فون ديدريتس بودند. اما نامه ها چشم به آن

او رسيد که در آن نوشته بود دچار ناراحتی چشم شده و از 

سپس به چشمان خيره و ترسان زن 

ت او را گرفت و آرام و نگریست، دس

آميز با او صحبت کرد. زن  محبت

ی بشاش  رفته آرام شد و چهره رفته

خود را بازیافت. چيزی نگذشت که هر 

 شان را از سر گرفتند.  های دو خنده
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چه زودتر به خانه برگردد. آنا  خواسته بود که هرهمسرش 

 سِرگه يِف براي رفتن به خانه از خود عجله نشان داد. 

رم. اين دست  جا می چه خوب شد از اين»به گوروف گفت: 

 «سر نوشته.

اي گرفت. مرد به  زن براي رفتن به ايستگاه قطار کالسکه

. آنا روز تمام طول کشيد اش رفت. حرکت کالسکه يک بدرقه

که بر قطار سوار شده بود، پس از بلند شدن صداي زنگ دوم، 

بار ديگه صورتِ تو ببينم... آخرين نگاه، نگاه  بذار يه»گفت: 

 «آخر.

نظر  قدر گرفته بود که بيمار به ريخت اما آن اشک نمی

 هايش جمع شده بود.  رسيد و گونه می

دار.  يادت هستم. خدا نگه يادت هستم، هميشه به به»گفت: 

ي من نکن. ما براي  مونی. فکرهاي بدي درباره جا می تو که اين

شيم. کار درست هم همين بود. آخه،  هميشه از هم جدا می

 «ديديم. خوب، خداحافظ... نبايد همديگه رو می

سرعت از ايستگاه بيرون رفت، چيزي نگذشت که  قطار به

اي بعد  هايش ناپديد شد و لحظه چراغ

شد، گويی  نمی صداي آن هم شنيده

دست هم داده بود  چيز دست به همه

ي  چه زودتر به اين جذبهتا هر

شيرين، به اين ديوانگی پايان داده 

شود و گوروف، در ايستگاه قطار تنها 

و چشم دوخته به درون تيرگی دور 

ها و صداي   دست، به آواز زنجره

کرد  داد. احساس می هاي تلگراف گوش می برخورد باد به سيم

زه از خواب برخاسته است. با خود گفت که اين هم يک تا

ي ديگر، که سر  ماجراي ديگر در زندگی من بوده، يک حادثه

ماند. دلتنگ و گرفته بود  اي از آن برجا نمی آمده و جز خاطره

گاه او  و اندکی پشيمان، هرچه بود اين زن جوان، که ديگر هيچ

گوروف با او  ديد، در کنار او شادمان نبود.هرچند را نمی

آميز رفتار کرده بود اما اين رفتار، لحن صدا و  دوستانه و محبت

آميز آميخته بود، با اندکی  هايش با نوعی بدگمانی طعنه نوازش

آميز مرد موفقی که، گذشته از چيزهاي ديگر، دو  تکبر خشونت

نظر  برابر او سن داشت. زن هميشه او را خوب، متين و بلند

راستی بود  چه به نآاً او را آدمی متفاوت با خوانده بود، ظاهر

حساب آورده و اين بدان معنی بود که مرد  به

 . اورافريبدادهبود ناخواسته

در ايستگاه قطار هوا به بوي پاييز آميخته بود، غروب 

زنان ايستگاه را پشت سر  سردي بود. گوروف همچنان که قدم

بشم. ديگه من هم بايد راهی شمال »گذاشت، انديشيد:  می

 «وقتش رسيده.

3  

چيز رنگ زمستان  درمسکو، ديگر همهي مسکونی  در خانه

ها  ها که بچه ها روشن بود و صبح خود گرفته بود. بخاري به

شدند هوا  خوردند و براي رفتن به مدرسه آماده می صبحانه می

که پرستار ناگزير براي مدتی کوتاه  طوري هنوز تاريک بود، به

کرد. سرما شروع شده بود. وقتی نخستين  چراغ را روشن می

باريد و آدم روز اول براي سوار شدن بر سورتمه از  میبرف 

هاي سفيد شاد  مرود، به ديدن زمين سفيد و با خانه بيرون می

ياد روزهاي  آيد و به وجد می شود و با تنفس هواي لطيف به می

شد. روزي  رفته در زندگی مسکو غرق می افتد. رفته جوانی می

کرد که  د اين اعالم میخواند و با وجو سه روزنامه را با ولع می

خواند. بار ديگر افسون  هاي مسکو را نمی اصوالً روزنامه

هاي ساالنه او را به  ها و جشن ها، ضيافت ها، باشگاه رستوران

ها و  که وکيل کردند و بار ديگر از اين خود جلب می

هاي مشهور به ديدارش  هنرپيشه

که حريف بازي  آمدند و نيز از اين می

باشگاه پزشکان، استاد ورق او، در 

باليد. بار ديگر  دانشگاه بود به خود می

توانست يک وعده غذاي کامل را، 

خصوص ترشی کلم و گوشت، که  به

تابه بر  رسم مردم مسکو با ماهی به

 جان کند.  آوردند، نوش سرميزمی

فکر کرده بود هنوز يک ماهی نگذشته تصوير آنا سِرگه يِف 

ها گهگاه او را با آن لبخند مليح، شود و تن از خاطرش محو می

آورد. اما با گذشت  ياد می هاي ديگر پيش از او، به چون زن هم

چيز دوباره در  ماه و رسيدن زمستان به نيمه همه بيش از يک

اش جان گرفت، گويی همين ديروز از آنا سِرگه يِف جدا  خاطره

شد. در  تر می ها لحظه به لحظه زنده شده بود. اين خاطره

هايش موقع حاضر کردن  ها که سر و صداي بچه رامش شبآ

رسيد يا وقتی آوازي مشهور يا نواي  درس به گوشش می

شنيد يا وقتی طوفان درون بخاري  موسيقی را دررستوران می

شد: گردش روي  چيز برايش زنده می کشيد همه زوزه می

ها، کشتی  بارانداز در طلوع آفتاب با انبوه مه روي کوه

چيز  زد و همه ها در اتاق قدم می ها. ساعت ار و گردشفئودوسي

هايش به  زد. سپس خاطره آورد و لبخند می ياد می را به

شد و در ذهنش با رويدادهايی که  هاي روزانه بدل می خيال

آميخت. آنا سِرگه يِف را  قرار بود در آينده رخ دهد درهم می

یادت  یادت هستم، هميشه به به»گفت: 

موني.  جا مي دار. تو که این هستم. خدا نگه

ی من نكن. ما برای  فكرهای بدی درباره

شيم. کار درست هم  هميشه از هم جدا مي

دیدیم.  همين بود. آخه، نباید همدیگه رو مي

 «خوب، خداحافظ...
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شد و  روان میدنبال او  ديد بلکه چون سايه به در رؤيا نمی

بست او  هايش را که می کرد. چشم رفت رهايش نمی هرجا می

ديد که گويی پيش رويش ايستاده و  چنان روشن می را آن

تر از هر وقت ديگر است،  تر و لطيف تر، جوان داشتنی دوست

انديشيد که حال خودش نيز بهتراز وقتی است  پيش خود می

هاي کتاب، از بخاري،  فسهها از جانب ق که در يالتا بود. آنا شب

هاي  نگريست، و او صداي نفس ي اتاق دزدانه او را می از گوشه

شنيد. در خيابان با  خش نوازشگر لباسش را می آنا و خش

 يابد... کرد تا ببيند کسی را شبيه او می هارا دنبال می چشم زن

گرفت  ناپذيردر وجود او پا می رفته اين آرزوي مقاومت رفته

هايش را با کسی قسمت کند. اما سخن گفتن از  که خاطره

عشق در خانه کاري ناممکن بود و بيرون از خانه کسی نبود 

که با او رازدل بگويد، نه ساکنان خانه و، به يقين، نه 

ها چه چيزي را در ميان  همکارانش در بانک. و اصوالً با آن

شق و ي ع طور مبهم درباره باخته بود؟ ناگزير به بگذارد؟ آيا دل

کس به منظورش پی نبرد. همسرش  ها صحبت کرد و هيچ زن

قدر ابروهاي سياهش را باال برد و  همين

گی، ديمتري؟ فکر  جدي می»گفت: 

ي  کنم نقش جوجه خروس برازنده نمی

يک شب که همراه کارمندي  «تو باشه.

از حريفان خود در بازي، باشگاه پزشکان 

گفت، نتوانست جلو خود را  را ترک می

دونی در يالتا با چه  نمی»بگيرد و گفت: 

ي  کارمند بر درشکه «رو شدم! زنی روبه

خواست حرکت کند که ناگهان  اي خود سوار شد و می سورتمه

راستش، «»بله؟«»دميتري دميتريچ!»سر برگرداند و صدا زد: 

 «داد. حق کامالً با توست، خاويارش کمی بو می

هايی گوروف را  که پيش پا افتاده بود به دليلاين کلمات 

آور بود. چه رفتار  نظرش تحقيرآميز و شرم بر سر خشم آورد. به

حاصلی! چه روزهاي  هاي بی هايی! چه شب اي! چه آدم وحشيانه

وار قمار کردن، پر خوردن،  اي! ديوانه کننده آور و خسته مالل

ائل ي مس هاي تمام نشدنی درباره مست کردن و صحبت

چه  گيرد و آن تر وقت و نيروي آدم را می تکراري، قسمت بيش

حاصل  ماند نوعی زندگی ابلهانه و بی دست آخر براي آدم می

معنی و مبتذل، که فرار ازآن ناممکن  است، نوعی هستی بی

که آدم ساکن تيمارستان يا اقامتگاه  است، درست مثل اين

 محکومان باشد. 

تا صبح خواب به چشمانش گوروف، سراپا خشمگين، شب 

هاي  نرسيد و سراسر روز بعد سردردي شديد آزارش داد. شب

نشست و فکر  برد، در تختخوابش بيدار می بعد نيز خوابش نمی

اش از  پرداخت. حوصله کرد، يا در اتاق به قدم زدن می می

رفت. دلش  هايش، از دست بانک سر می دست بچه

 ي چيزي حرفی بزند. جايی برود يا درباره خواست هيچ نمی

در ماه دسامبر، در مدت تعطيالت کريسمس، چمدانش را 

رود تا براي يکی از  بست، به همسرش گفت به پترزبورگ می

جوانان آشنا شغلی دست و پا کند و راهی شهر س. شد. چرا؟ 

خواست آنا سِرگه يِف را  دانست. دلش می خودش هم نمی

يد با او قرار مالقاتی ببيند، با او حرف بزند و اگر پيش بيا

 بگذارد.

صبح پا به شهر س. گذاشت و در هتلی بهترين اتاق را 

فرش خاکستري از ماهوت نظامی پوشيده گرفت. کف اتاق با 

شده بود. جوهردانی که از زيادي گرد و خاک به رنگ تيره در 

سر، که  آمده بود برآن قرار داشت و روي جوهردان، سواري بی

شد پيشخدمت  از سر تعظيم کاله از سر برداشته بود، ديده می

خواست در اختيارش گذاشت: فون  هتل اطالعاتی را که اومی

ي شخصی درخيابان  يتس درخانهدريدر

گونچارنايا، که از هتل دور نبود، -استارو

کرد. ثروتمند بود و اشرافی  زندگی می

کرد و اسب و کالسکه داشت.  زندگی می

شناختند  مردم شهر همه او را می

پيشخدمت هتل نام او را دريديريتس 

 کرد.  تلفظ می

-زنان به خيابان استارو گوروف قدم

اي  ت و خانه را پيدا کرد. دور تا دور خانه را نردهگونچارنايا رف

هايی از آن بيرون  طوالنی و خاکستري کشيده بودند که ميخ

 زده بود. 

نگريست،  دقت می ها و نرده را به گوروف، که پنجره

 «کنه. اي هرکسی رو وادار به فرار می چنين نرده»انديشيد: 

احتماالً در با خود انديشيد چون روز تعطيل است فون 

کرد چون رفتن به درون  خانه است. در هر حال فرقی نمی

نتيجه بود. اگر يادداشتی  خانه و نگران کردن زن کاري بی

چيز خراب  افتاد و همه فرستاد احتماالً به دست فون می می

دست تصادف  شد. بهترين کار اين بود که کار را به می

رفت و  زد، می قدم میچنان در خيابان جلو نرده  سپرد. هم می

آمد و به انتظار فرصت بود، گدايی را ديد که از در بزرگ  می

ها به او حمله کردند. سپس، ساعتی بعد، صداي  گذشت و سگ

ضعيف پيانويی را شنيد. به يقين آنا سِرگه يِف مشغول نواختن 

بود. ناگهان در جلو گشوده شد و پيشخدمت پيري بيرون آمد 

-زنان به خيابان استارو گوروف قدم

گونچارنایا رفت و خانه را پيدا کرد. دور 

ای طوالني و  تا دور خانه را نرده

هایي  خاکستری کشيده بودند که ميخ

 از آن بيرون زده بود. 
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فيد و کوچک آشنا ديده شد. گوروف دنبال او سگ س و به

شدت شروع به تپيدن  خواست سگ را صدا بزند اما قلبش به

 ياد نياورد.  کرد و از شدت هيجان نام سگ را به

هاي تاريک نگريست،  وقتی چشم گشود و به پنجره

خوب، »ديگر شب شده بود:  «اي! چه کارهاي ابلهانه»انديشيد: 

 «کرد؟ امشب چه کنم؟ بعد از اين خواب جانانه چه بايد

قيمتی، شبيه  ي ارزان روي تختخوابی که شمد تيره

ها، رويش کشيده بودند نشسته بود و  ي بيمارستان مالفه

 کرد:  خشمگين خود را سرزنش می

اين هم خانم با سگ کوچک تو! اين هم ماجراجويی تو! »

 .«حق تو همينه

با آهن پوستري را ديده بود که  آن صبح در ايستگاه راه

خط درشت نخستين اجراي نمايش دختر گيشا را در تئاتر 

يادش آمد و تصميم گرفت راهی تئاتر  داد. حاال به شهر خبر می

 شود. 

ي تئاترهاي  جا نيز ماند همه تئاتر پر بود. در اين

ها گرد و خاک تا باالي  شهرستان

ها را گرفته بود. مردم در  چلچراغ

کردند و  سالن مرتب سرو صدا می

ر ها د زدند، جوان بلند بلند حرف می

ها را پشت سر  رديف اول لژ دست

برده و ايستاده بودند. در لژ مخصوص 

فرماندار، روي صندلی جلو، دختر 

فرماندار نشسته بود و شال گردن خز 

روي شانه انداخته بود. فرماندار خود محجوبانه در پشت 

شد،  هايش ديده می ي مخمل لژ پنهان بود و تنها دست پرده

ر مدتی طوالنی به کوک سازها خورد، ارکست پرده تکان می

مشغول بود. گوروف تک تک مردم را، که به ستون يک وارد 

نشستند، مشتاقانه  هاي خود می شدند و روي صندلی می

 نگريست. می

آنا سِرگه يِف وارد شد و، دررديف سوم، روي صندلی خود 

نشست. وقتی گوروف نگاهش به او افتاد قلبش فشرده شد و 

تر،  کس نزديک که در سراسر جهان هيچروشنی پی برد  به

اهميت، گم شده در  تر از آن زن کوچک، بی ارزشعزيزتر و با

بلند ناچيزش نيست، همان  انبوه جمعيت با آن عينک دسته

اش را سرشار کرده و غم و شادي اوست و  زن که اکنون زندگی

کند. به صداي  تنها سعادتی است که حاال براي خود آرزو می

داد  ها گوش می ستر و نواي نامطبوع ويولُنناساز ارک

انديشيد و او را در خيال  انديشيد که چقدر زيباست، می ومی

 کرد.  مجسم می

هاي فرو افتاده و ريشی کوتاه  مردي بسيار بلند قد با شانه

ر او نشست، مرد در هر همراه آنا پا به درون گذاشت و کنا

يوسته جلو کسی داد، گويی پ داشت سرتکان می میقدمی که بر

کرد. اين مرد احتماالً شوهر او بود چون در يالتا، در  تعظيم می

يک لحظه، از سر خشم او را نوکر صفت خوانده بود. و در 

حقيقت در اندام لندوک و در ريش کوتاهش حالت 

شد. لبخندي ناحوشايند بر لب  ي نوکرها ديده می چاپلوسانه

ي پيشخدمتی بر  داشت و نشان انجمنی علمی مانند شماره

 درخشيد. ي او می يقه

در وقت استراحت اول، شوهر براي کشيدن سيگار بيرون 

رفت و آنا روي صندلی خود تنها ماند. گوروف، که او نيز در 

سوي زن رفت و با صداي  هاي لژ نشسته بود، به يکی از رديف

 «سالم.»لرزان و لبخندي ساختگی گفت: 

پريد. سپس بار ديگر با زن سر بلند کرد و رنگ از رويش 

ناباوري و وحشت به او نگريست. باد 

بزن و عينک خود را محکم در دست 

کرد از  فشرد و آشکارا سعی می می

حال نرود. هر دو ساکت بودند. زن 

نشسته و مرد ايستاده بود و از ديدن 

زن که دست و پاي خود را گم کرده 

بود دچار ترس شده بود و جرأت 

شيند. نوازندگان و نداشت کنار او بن

دو چنان  نآيولُن و فلوت شروع به کوک کردن ساز کردند و 

ها  ها چشم به آن وحشت کرده بودند که گويی همه از غرفه

اي، آنا از جا برخاست و شتابان از  دوخته بودند. پس از لحظه

يکی از درهاي خروجی بيرون رفت و مرد او را دنبال کرد. هر 

ها باال و پايين  پيمودند و از پلکان میهدف راهروها را  دو بی

 رفتند. می

دان، معلم، کارمند  حقوق–هاي گوناگون مردها با لباس

شدند و نيز  ها سبز می جلو روي آن -هاي خود همه با نشان

ها آويخته بودند و  رخت ها و پالتوهاي خز که از چوب خانم

يگار خورد و بوي توتون س ها می کوران هوا که از هر سو به آن

از دست »تپيد، انديشيد:  شدت می داد. گوروف که قلبش به می

 «شه رفت؟ ها به کجا می ها، اين نوازنده اين آدم

شب،  ياد آورد که چگونه غروب آن در اين لحظه ناگهان به

ي آنا سِرگه يِف، در ايستگاه قطار با خود گفته بود  موقع بدرقه

ديگر  گاه يک دو هيچ ها همه چيزي تمام شده و آن که ميان آن

کردند و بلند  مردم در سالن مرتب سرو صدا مي

ها در ردیف اول لژ  زدند، جوان بلند حرف مي

ها را پشت سر برده و ایستاده بودند. در لژ  دست

فرماندار، روی صندلي جلو، دختر مخصوص 

فرماندار نشسته بود و شال گردن خز روی شانه 

 انداخته بود.
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ها با پايان راه چه اندازه فاصله  که آن را نخواهند ديد، حال آن

 داشتند! 

زن روي پلکانی باريک و تاريک، که در باالي آن عبارت 

حال که نفس  شد، ايستاد و در آن ديده می «سوي بالکن به»

 زد و همچنان رنگ پريده و سراسيمه بود، گفت:  نفس می

ندي! عزيزم، منو خيلی ترسوندي! چيزي منو خيلی ترسو»

آنا با ترس، با  «نمونده بود نقش زمين شم: چرا اومدي؟ چرا؟

ي او را برانداز  دقت چهره التماس، با عشق به او نگريست، به

که به  آن خاطر بسپارد. سپس، بی را به ي خطوط آن کرد تا همه

م.در اين  خيلی رنج برده»حرف مرد گوش دهد ادامه داد: 

م. فکر تو منو زنده نگه داشته. با  ش به فکر تو بوده مدت همه

 «م فراموش کنم. آخه، چرا، چرا، اومدي؟ همه سعی کرده اين

آموز دبيرستان سيگار  ها دو دانش در پاگرد باالي سر آن

پاييدند. اما گوروف اعتنايی نکرد.  ها را می کشيدند و آن می

 هاي آنا را در دست گرفت.  دست

کار  چه»زده گفت:  او را از خود دور کرد وحشتزن که 

کنی؟  کار داري می کنی؟ چه داري می

ما هر دو به سرمان زده. بايد امشب 

برگردي بري، همين اآلن. خواهش 

کنم. تو رو به هر چه مقدسه... يه  می

کسی از پلکان باال  «آد. نفر داره می

 آمد. می

بايد »آنا به نجوا ادامه داد: 

شنوي؟ در مسکو به  برگردي. می

ام،  وقت خوشبخت نبودم. من آدم بدبختی م. هيچآ ديدنت می

وقت! بنابراين  م. هيچ وقت رنگ خوشبختی رو نديده هيچ

خورم در  کنم نذار بيش از اين رنج ببرم. قسم می یخواهش م

مسکو به ديدنت بيام. اما حاال بايد از هم جدا بشيم. اي، 

 «دا بشيم!عزيزم، جان دلم، بايد از هم ج

نگريست  آنا دست مرد را فشرد و همچنان که او را می

هايش پی برد که  سرعت از پلکان پايين رفت. و مرد از چشم به

راستی رنگ نيکبختی را نديده. گوروف مدتی کوتاه  او به

جا ساکت شد، پالتو خود را  ايستاد و گوش داد، وقتی همه

 برداشت و از تئاتر بيرون رفت. 

4  

رفت و بر  سِرگه يِف براي ديدن گوروف به مسکو میآنا 

گذاشت، به  بار شهر س. را پشت سر می گشت. ماهی دو سه می

گفت که درمسکو پيش پزشک متخصص زنان  شوهرش می

کرد. در  کرد وباور نمی رود. شوهرش حرف او را باور می می

که  کرد و همين مسکو هميشه در هتل استاويانسکی اقامت می

فرستاد. گوروف  دربان کاله قرمز را پيش گوروف می رسيد می

 افتاد.  صرافت نمی شد و کسی به راهی محل اقامت او می

گوروف، صبح يک روز زمستان، به هتل آنا رفت )دربان 

شب پيش پيغام برايش آورده بود اما درخانه نبود.( دخترش 

همرا او بود و خوشحال بود که فرصت يافته دخترش را تا 

که در سر راه هتل بود، همراهی کند. برف سنگين  مدرسه،

 باريد.  نمناکی می

سه درجه باالي صفره و با »گفت:  گوروف به دخترش می

جا روي سطح زمينه که هوا  باره. آخه، اين وجود اين برف می

 «هاي باالي جو دما کامالً متفاوته. گرمه، در اليه

را  ينگوروف ا «پدر چرا زمستون از رعد خبري نيست؟»

انديشيد که او به ديدن  نيز توضيح داد. صحبت که کرد می

 رود نه به ديدن موجودي آشنا و زنده.  اش می دلداده

گوروف پس از رساندن دخترش به مدرسه راهی هتل 

استاويانسکی شد. پالتو پوست خز خود را در رختکن از تن در 

آورد، از پلکان باال رفت و آرام در زد. 

آنا همان لباس خاکستري را که 

داشت  ت میگوروف بسيار دوس

ي انتظار که  پوشيده بود، سفر و دلهره

از شب پيش به درازا کشيده بود او را 

خسته کرده بود، رنگ پريده بود و 

شد اما از  لبخندي برلبش ديده نمی

اي که گوروف پا به اتاق گذاشته  لحظه

شان به هم با تأنی  هاي او را در دست گرفته بود، نگاه بود دست

 شد همديگر را نديده بودند.  یبود، گويی دوسالی م

طوره؟ چه  جا چه خوب، اوضاع اون»گوروف پرسيد: 

نتوانست  «تونم بزنم... گم... حرف نمی صبرکن، اآلن می«»خبر؟

چيزي بگويد و زير گريه زد. رويش را برگرداند و دستمالش را 

بد نيست گريه کنه تا »ها فشرد. گوروف انديشيد:  روي چشم

 «دلش سبک بشه.

خورد زن  زنگ زد و چاي سفارش داد. چاي که می سپس

هم چنان جلو پنجره و پشت به او ايستاده بود. از شدت 

که هر دو چنان زندگی  ريخت، از اين اضطراب اشک می

توانستند  ريخت: تنها پنهانی می غمباري داشتند اشک می

همديگر را ببينند، ناگزير بودند مثل دزدها از مردم پنهان 

بسه، »ها تباه نشده بود؟ گوروف گفت:  زندگی آنشوند! آيا 

 «ديگه اشک نريز.

زده  زن که او را از خود دور کرد وحشت

کار داری  کني؟ چه کار داری مي چه»گفت: 

کني؟ ما هر دو به سرمان زده. باید  مي

امشب برگردی بری، همين اآلن. خواهش 

کنم. تو رو به هر چه مقدسه... یه نفر  مي

 آمد. کسي از پلكان باال مي «آد. داره مي
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براي گوروف روشن بود که مهري که به يکديگر داشتند 

يافت و حتی انتهايی نداشت. آنا  ها پايان نمی به آن زودي

تر او را  بست، بيش تر به او دل می سِرگه يِف هر روز بيش

او کند و بگويد کرد و کاري بيهوده بود که رو به  تحسين می

 را باور نداشت.  رسد، چون آنا اين چيز روزي به آخر می که همه

کرد براي  در گذشته، وقتی گوروف احساس افسردگی می

هايی که درآن لحظه به گمانش  خاطر خود به انواع دليل تسلی

تر  زد اما حاال وقت خود را به مسائل جدي يد چنگ میسر می

خواست صميمی  کرد، دلش می داد، تأثرعميقی احساس می می

 باشد، غمگسار باشد....

گريه نکن عزيزم، ديگه »گفت: 

ي... بيا حرف  هاتو ريخته بسه، اشک

کاري از  بزنيم، فکر کنيم ببينيم چه

 «آد.  مون بر می دست

سپس مدت طوالنی با هم 

مشورت کردند، کوشيدند راهی 

بيابند تا لزوم پنهانکاري، 

و شهر دروغگويی، زندگانی در د

هاي طوالنی را  ودورازهم و جدايی

توانند خود را از  از ميان ببرند. فکر کردند چه طور می

 ناپذير برهانند.  زنجيرهاي تحمل

گفت:  ها گرفته بود و می گوروف سرش را ميان دست

 «؟طور طور؟ چه طور؟ چه چه»

 ترجمه : احمد گلشيری 

_________________________ 
 بررسي داستان 

دانای کل سوم شخص. )رسوخ در ذهن هر دو  راوی

 شخصيت زن و مرد(

 رسوخ در ذهن مرد:

 سر از که تلخی هاي تجربه انديشيدکه می پيشخود* 

خواهد  می چه هر را ها زن که دهد می او به را حق اين گذرانده

 بنامد...

هاي زن دانست که او در پترزبورگ بزرگ  * مرد از حرف

جا  ازدواج کرده و دوسالی است که در آنشده اما در شهر س. 

 .کند.. زندگی می

 رسوخ در ذهن زن:

 ترسيد که نکند مرد ديگر به او احترام نگذارد... *... می

 دیدگاه سوم شخص:

تازگی در گردشگاه  کردند که به همه از کسی صحبت می

 ساخلی ديده شده بود...

 گرای مدرن. ژانر، واقع

سکه دو رو دارد )ظاهر/ پنهان( زندگی انسان مدرن مانند 

انسان متمدن هميشه نگران است که رازهاي شخصی و 

اش کشف شود ومورد قضاوت مردم قرار بگيرد، اضطراب  درونی

که به آن عادت  طوري و ترس تا پايان عمرهمراه اوست به

  شود. کرده، امري عادي تلقی می

عناصرداستان )زمان، مكان، توصيف، صحنه، تصویر، 

 يه...(تشب

 زمان:

سختی  * يالتا از پس مه صبحگاهی به

 شد... ديده می

کش کرده بود * شب که باد اندکی فرو

طرف بارانداز رفتند تا ورود کشتی بخاري را  به

 تماشا کنند...

 مکان:

* هرروز در ساعت دوازده همديگر را در 

ديدند، ناهار و شام  گردشگاه ساحلی می

زدند...بارها بارها در پارک يا در ميدان،  خوردند، قدم می می

 گرفت. هاي او را در دست می شد، دست وقتی کسی ديده نمی

* در ايستگاه قطار هوا به بوي پاييز آميخته بود، غروب 

 سردي بود... 

 توصيف: 

نوکر صفت بودن مرد را بسيار عالی چخوف توصيف کرده 

مرد.( مثال نقض از توصيف روانی شخصيت  ايی بی است.)نمونه

 عينی آن: 

هاي فرو افتاده و ريشی کوتاه  مردي بسيار قد بلند با شانه

درون گذاشت و کنار او نشست، مرد  همراه آنا سِرگه يِف پا به

داد، گويی پيوسته جلو  داشت سرتکان می درهرقدمی که برمی

کرد... در حقيقت دراندام لندوک و در ريش  کسی تعظيم می

شد. لبخندي  ي نوکرها ديده می کوتاهش حالت چاپلوسانه

ناخوشايند برلب داشت و نشان انجمن علمی پيش خدمتی بر 

 درخشيد. ي او می يقه

 * زن گيسوان خرمايی داشت، چندان بلند باال نبود...

ي زن کشيده و پژمرده شده بود و گيسوان  * چهره

 اش فرو ريخته بود. بلندش سوگوارانه در دو سوي چهره

 صحنه:

در گذشته، وقتی گوروف احساس 

خاطر خود به  کرد براي تسلی افسردگی می

هايی که درآن لحظه به گمانش  انواع دليل

زد اما حاال وقت خود را  يد چنگ میسر می

داد، تأثرعميقی  تر می به مسائل جدي

خواست صميمی  کرد، دلش می احساس می

 باشد، غمگسار باشد....
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ي وزنت چشمش به  کافه* از روي صندلی خود در جلو 

سر داشت و در امتداد گردشگاه  زن جوانی افتاد که کاله بره به

 زد. ساحلی قدم می

* گوروف پس از رساندن دخترش... پالتو خز خود را در 

 رختکن از تن در آورد، از پلکان باال رفت و آرام در زد...

 تصوير:

 ترین تصویرپردازی داستان:  عالي

رفت و  زد، می جلوي نرده قدم می چنان در خيابان * هم

آمد و به انتظار قرصت بود، گدايی را ديد که از در بزرگ  می

ها به او حمله کردند. سپس، ساعتی بعد صداي  گذشت و سگ

ضعيف پيانويی را شنيد. به يقين آنا سِرگه يِف مشغول نواختن 

بود. ناگهان در جلو گشوده شد و پيشخدمت پيري بيرون آمد 

ال سگ سفيد و کوچک آشنا ديده شد. گوروف دنب و به

شدت شروع به تپيدن  خواست سگ را صدا بزند اما قلبش به

 ياد نياورد.  کرد و از شدت هيجان نام سگ را به

اي از آن براي خود  اي بود. گوروف تکه * روي ميز هندوانه

 م شروع به خوردن کرد.اآر بريد و آرام

* نور تک شمعی که روي ميز 

اش را  زحمت چهره به سوخت می

 کرد...  روشن می

 تشبيه:

ها او را  نآي تور لباس  * حاشيه

 انداخت. ياد پوست مار می به

که لطافت صبحگاهی را  * زنی

اي  ي افسانه داشت و شيفته و تسلی يافته از ديدن آن منظره

 پيش رويش...

 ی دانای کل( قضاوت کردن راوی: )قاعده

مانست که در يک تابلوي  * به تصوير زن گناهکاري می

 شود. قديمی ديده می

م. از هرزگی بدم  * من عاشق زندگی پاک و شرافتمندانه

 آد... می

 ی داستان چيست؟  مسئله

زن و مردي متأهل اتفاقی در گردشگاه ساحلی با هم آشنا 

شده، مدت زمانی نه چندان طوالنی اين اتفاق تبديل به 

تحمل، عشق  رغير قابلکه دوري يک ديگ دلداگی شده تا جايی

ها با  گيرد که نويسنده از طريق نشانه شان شکل می بين

زمان با روايت داستان  هاي زيرين را هم پرداختی قوي اليه

 سازد.  می

 داستان سه سطحي است. 

 سطح اول:

 . است وپيچيدگی ابهام عدم وآشکار واضح روايت 

زن بسيارجوان در پترزبورگ بزرگ شده در شهر س. 

دنبال دنياي جديدي  ازدواج کرده در خارج از چارچوب خانه به

ماند. مرد دو برابر زن سن دارد  است، يک ماهی در يالتا می

ي  کند و دو خانه دارد، در رشته درمسکو زندگی می

شناسی تحصيل کرده کارمند بانک است، ازدواج سنتی  زبان

د کرده، يک دختر و دو پسردارد، از نظرشخصيتی همسر مر

فکر و سردمذاج، مرد  نگر، کوتاه پرمدعا، متکبر، سبکسر سطحی

  ترسد کمتر درخانه حضور دارد.  از همسرش می

 توضيح: 

 تکليف خواننده روشن است._8

 .شود پيچيدگيزبانيدرآنديدهنمی  _4

 دهد. نويسنده کليدهاي فرعی داستان را می _4

 .کند هايپنهانيآشکارمی کليدهاياصليرادراليه  _2

 شود. ي ابهام و تاريکی در روايت ديده نمی هيچ نکته _5

داند نويسنده  ه میخوانند  _4

 گويد.  چه می

 ها(  سطح دوم )تقابل

تقابل اصلي، زندگي دوگانه 

 ( پنهاني)واقعي/ 

 زندگي واقعي: 

نوعان خود هر دو  ي هم مثل بقيه

شخصيت )زن/ مرد( زندگی 

ي دارند، دنيايی پر نيرنگ و فريب، اکننده گی و کسل روزمره

حقايقی قراردادي، تحمل وجود همسر و فرزندان، رويدادهايی 

عجيب و تصادفی، وجود يک اتفاق يک آشنايی که آشکار 

بيند به خيال  ديده شده است. گوروف هر روزهمکارانش را می

که تغييري رخ داده  آن ها او زندگی عادي خود را دارد بی آن

ها،رفت و آمدهاي دوستان و  هاي ساالنه، مهمانی جشن باشد

خوبی اجرا  آشنايان رسيدگی به فرزندان همه وهمه در ظاهر به

زندگي  شود اما حقيقت پشت نقابی پنهان شده است.  می

 پنهاني: 

مثل تاريکی شب که در ظاهر آن واقعيت وجود دارد 

ست کس از آن مطلع ني حقيقتی که پنهان است رازي که هيچ

آن دو )زن و مرد( در پنهانی به عشق، رابطه، دوست داشتن، 

کنند تنها آنا و گوروف به آن  که درک می حقيقتِ آن چيزي

اند، لذت خوشبختی و شاد بودن را لمس کردند و با آن  رسيده

 کنار آمدند. 

مثل تاريکی شب که در ظاهر آن واقعيت وجود 

آن کس از  دارد حقيقتی که پنهان است رازي که هيچ

مطلع نيست آن دو )زن و مرد( در پنهانی به عشق، 

که درک  رابطه، دوست داشتن، حقيقتِ آن چيزي

اند، لذت  کنند تنها آنا و گوروف به آن رسيده می

خوشبختی و شاد بودن را لمس کردند و با آن کنار 

 آمدند.
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 های فردی(  تقابل فرعي )بحث تفاوت

های خوش  }همسر گوروف/ آنا سِرگه یِف.{ }زن

های سرد و زیبا/  رو.{ }زن های ترش زن خلق/

 .{ ها پيچيدگيزن

 همسر دميتري يچ گوروف: 

رو، ظاهر  سبکسر، کوتاه فکر، ادعاي روشنفکري، ترش

فيزيکی )بلند باال، چشم و ابرو مشکی( دو برابر گوروف سن 

گذرانی با  خواند. مادرسه فرزند. عدم وقت دارد. زياد کتاب می

خانواده و همسرش. عدم ارتباط  گوروف. عدم ارتباط با

 زناشويی. 
  

 آنا سِرگه يِف 

بلند. سگ  خوش اخالق، قدي نه چندان بلند. عينک دسته

سن دختر گوروف. نجيب و سر به زير. دنبال دنياي  پشمالو. هم

جديد. عدم فرزند. اشتياق به تجربه جديد. اشتياق براي 

 گذرانی با گوروف.  وقت

 : خلقخوش های زن

ياد آورد که هنگام  خيالی را به خلق و بی هاي خوش زن

ها  خاطر سعادتی که به آن آمدند و از او به وجد می مهرورزي به

 شدند، هرچند اين سعادت دير پا بود. بخشيد سپاسگزار می می

 رو: های ترش زن

ياد آورد که شور و حالی نشان  هايی مثل همسرش را به زن

کردند، به  غش و ضعف میفروختند،  دادند، ناز می نمی

داد که گويی چيزي  شان نشان می افتادند و چهره پرچانگی می

خود مشغول داشته عشق يا هيجان نيست بلکه  ها را به که آن

 تري است. کار مهم

 های سرد و زیبا: زن

شان  ياد آورد که ناگهان در چهره زن زيبا و سردي را به

شد و  گسيخته خوانده میخويی و تمنايی افسار  برق درنده

چه  خواهند بيش از آن داد که از زندگی چيزي می نشان می

هايی بودند که ديگر جوانی را  ها زن ها بدهد، اين تواند به آن می

 پشت سر گذاشته بودند...

 ها:  پيچيدگي زن

دانست که او نقش بازي  بار زن نمی با ديدن چشمان اشک

  ندازد. خواهد او را دست بي کند يا می می

 شناسي. )عيني و رفتاری(  سطح سوم روان

يونگ معتقد است: هر يک از اجزاء مختلف روان براي 

 کنند.  طورخود مختار عمل می شوند و به تحقق هدفی ايجاد می

اجزاء روان هر دو )زن/ مرد( داستان چخوف را بررسی 

 کنيم.  می

 اجزاء مختلف روان مرد )دميتريچ گوروف( 

ها را  مردهاي ديگر در حضور گوروف صحبت زن... وقتی 

 خواند.  تر می ها را جنس پست آورند، آن به ميان می

رفت و احساس مالل  اش سر می ... در جمع مردان حوصله

 کرد.  می

 حرف و سرد بود.  ... در کنار مردان هميشه کم

 ها حال ديگري داشت.  ... در ميان زن

طور  حرف بزند و چهي چه چيزي  دانست درباره ... می

 ها را به خود جلب کند. رفتار کند تا توجه زن

ي گوروف، در شخصيت و ظاهر او چيزي  ... در چهره

ها مقاومت  جذاب، چيزي ناگفتنی وجود نداشت که براي زن

 ناپذير باشد.

کرد اشتياق به  ... هربار که با زنی جذاب برخورد می

چيزرنگ سادگی  شد و ناگهان همه زندگی در او پيدا می

 کرد.  وسرگرمی پيدا می

شد و در  هاي روزانه بدل می هايش به خيال خاطره ...

ذهنش با رويدادهايی که قرار بود در آينده رخ دهد در هم 

 آميخت.  می

 اجزاء مختلف روان زن )آناسِرگه يِف(

... زن هميشه تنها بود، هميشه همان کاله بره را بر سر 

دنبالش در  مالوي سفيد بهداشت و هميشه يک سگ پش

 حرکت بود. 

نگرد که گويی  ... انگار زن به ماجراي رابطه به چشمی می

رو شده، موضوعی  با موضوعی بسيار عجيب و بسيار جدي روبه

 که سقوط او را در پی دارد. 

ي زن کشيده و پژمرده شده بود، گيسوان بلندش  ... چهره

 بود. اش فرو ريخته سوگوارانه در دو سوي چهره

وقت ديگه به من  ... زن گفت: )اين کار درستی نيست، اون

 ذاري.(  احترام نمی

ايی نجيبانه و پاک زنی را داشت  بسيار حساس، چهره ...

 اي از سر نگرفته بود. که در زندگی تجربه

من »گويد:  داند. می ... زن رابطه با مرد را وحشتناک می

خوام  و سرسوزنی نمی آد ام. از خودم بدم می زن پست و کثيفی

 «که اين ميون فريب خورده منم... خودمو تبرئه کنم کسی

سالگی ازدواج  ... شوهرم نوکر صفته... در سن بيست

اوي ککردم... به فکر زندگی بهتري بودم... در آتش کنج

فهميدم. به شوهرم گفتم، بيمارم و  مو نمی سوختم... حال می
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م، قرار  ها بوده ه، مثل ديوونهزد هاي جن جا... مثل آدم اومدم اين

 ارزش...  ام و حاال زنی شدم پست و بی و آرام نداشته

م. از هرزگی بدم  .... عاشق زندگی پاک و شرافتمندانه

 آد. می

گن، شيطون اونو از راه  ي آدمی مثل من می ... عوام درباره

 در کرده.... به

 به چشمان خيره و ترسان زن نگريست... ...

درستی به او  خواست که اقرار کند به از او می... يکريز 

گذارد سر سوزنی به او عالقه ندارد و او تنها زنی از  احترام نمی

 خودراضی است. 

قدر گرفته بود  ريخت اما آن موقع رفتن زن اشک نمی ...

 هايش جمع شده بود.  رسيد و گونه نظر می که بيمار به

 ر مورد من نکن.مونی فکرهاي بدي د جا می ... تو که اين

... زن هميشه او را خوب، متين و بلندنظر خوانده بود، 

راستی بود به حساب  چه به ظاهراً او را آدمی متفاوت با آن

 آورده بود. 

فشرد و  ... بادبزن و عينک خود را محکم در دست می

 کرد از حال نرود... آشکارا سعی می

م.  ر تو بودهش به فک م. در اين مدت همه ... خيلی رنج برده

 فکر تو منو زنده نگه داشت...

م.  وقت خوشبخت نبوده آم. هيچ ... در مسکو به ديدنت می

 وقت رنگ خوشبختی رو نديدم... ام، هيچ دم بدبختیآمن 

گذاشت، به  یبار شهر س. را پشت سر م ... ماهی دو سه

گفت که در مسکو پيش پزشک متخصص زنان  شوهرش می

 رود...  می

ی زن  ی یونگ با اجزاء رواني ذکر شده نظریهانطباق 

 و مرد داستان چيست؟! 

دو)زن ومرد( براي تحقق هدفی  تک اجزاي روانی آن تک

که همان عشق، خوشبختی، رابطه زناشويی، حس شادمانی و 

زندگی است که هر کدام باتوجه به ساختار فيزيکی و 

ال دنب جنسيتی که دارند با اعمال و رفتار روانی خود به

کنند.  صورت مختار عمل می هاي ذکر شده هستند، و به هدف

رود، زن او را  بندد به محل سکنت زن می مرد چمدان می

رود بدون  راند و خود درمسکو به محل سکونت مرد می می

 که به پايان راه فکر کنند. اين

ایي و  پرداختن به موضوع عشق: )عدم کليشه

 شعاری بودن(

اش جان گرفت، گويی همين  ر خاطرهچيز دوباره د ... همه

تر  ها لحظه به لحظه زنده ديروز از آنا جدا شده بود. اين خاطره

شد... گردش روي بارانداز در طلوع آفتاب با انبوه مه روي  می

ديد  زد... آنا را در رؤيا نمی ها در اتاق قدم می ها،... ساعت کوه

رفت  میشد و هرجا  دنبال او روان می بلکه چون سايه به

بست... گويی پيش رويش  هايش را می کرد. چشم رهايش نمی

تر از هر وقت ديگر  ترو لطيف تر، جوان داشتنی ايستاده و دوست

هاي کتاب، از بخاري، از  ها از جانب قفسه است... آنا شب

هاي آنا  نگريست، و او صداي نفس ي اتاق دزدانه او را می گوشه

نيد. در خيابان با چشم ش خش نوازشگر لباسش را می و خش

يابد...  کرد تا ببيند کسی را شبيه او می ها را دنبال می زن

سخن گفتن از عشق در خانه کاري ناممکن بود و بيرون از 

خانه کسی نبود که با او راز دل بگويد، نه ساکنان خانه و، به 

ها چه چيزي را در  يقين، نه همکارانش در بانک. و اصوالً با آن

باخته بود؟ آيا چيزي زيبا، شاعرانه،  رد؟ آيا دلميان بگذا

طور  ديد؟ ناگزير به آموزنده يا حتی گيرا در روابطش با او می

کس به  ها صحبت کرد و هيچ ي عشق و زن مبهم درباره

قدر ابروهاي سياهش را باال  منظورش پی نبرد. همسرش همين

کنم نقش  گی، ديميتري؟ فکر نمی جدي می»برد و گفت: 

... اين کلمات که پيش پا «ي تو باشه. خروس برازنده جوجه

آورد. به  هايی گوروف را بر سر خشم می افتاده بود به دليل

 آور بود.  نظرش تحقير آميز و شرم

 توضيح:

 ابراز از مرد گرفتن تمسخر به خانواده، با ارتباط عدم 

آيد نه  سط همسرش، وقتی سخن از عشق به ميان میتو عشق

تواند او را درک کند.  نه در خارج از خانه کسی نمیدر خانه و 

مرد به چيزي فراتر از دوست داشتنی گذرا رسيده درون او 

تغيير و رفتاري غيرارادي دارد تمام حواسش به زن است، 

 ديگر زندگی عادي برايش معنايی ندارد. 

تصوير  چخوف صدسال پيش انسان مدرن امروز را به

که بشرخود ساخته و پرداخته تا  ايی کشيده، زندگی مدرنيته

به آسايش و امنيت برسد بر عکس او را دچار ناامنی روانی 

هيچ پاسخی براي آن  کرده، از درک عشق عاجزاست و نه تنها

 ندارد بلکه گريزي از آن نيست و محکوم به زندگی است. 

حاصلی! چه  هاي بی هايی! چه شب مثال عينی آن: ... چه آدم

وار قمار کردن، پر  اي! ديوانه کننده آورو خستهروزهاي مالل 

ي  هاي تمام ناشدنی درباره خوردن، مست کردن و صحبت

گيرد و  تر وقت و نيروي آدم را می مسائل تکراري، قسمت بيش

ماند نوعی زندگی ابلهانه و  چه دست آخر براي آدم می آن

معنی و مبتذل، که فرار از آن  حاصل است، نوعی هستی بی بی
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ممکن است، درست مثل اين است که آدم ساکن تيمارستان نا

  يا اقامتگاه محکومان باشد. 

 پایان داستان:

مخاطب تمام کليدهاي پنهان و آشکار نويسنده را تک به 

آورد و با  دست می خواند به طور که داستان را می تک همين

خواهد تمام کند که )هر دو  اين ذهنيت داستان را می

خواهند دست پيدا کردند  چه می پنهانی به آنشخصيت در 

هاشان متوجه چيزي شوند پس  بدون اين که اعضاء خانواده

شود.( اما ناگهان نويسنده  داستان به خيري و خوشی تمام می

ريزد و با پرسشی که  معادالت ذهنی مخاطب را بهم می

دارد و  چنان درگير شخصيت نگه می کند خواننده را هم می

 کند.  تمام می داستان را

توانند خود را از  طور می ... فکر کردند چه مثال عينی آن: 

ها  ناپذير برهانند. گوروف سرش را ميان دست زنجيرهاي تحمل

 «طور؟ طور؟ چه طور؟ چه چه» گفت: گرفته بود و می
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 «منتقدان شبهنقدي بر »يادداشت    
 «آباديآيدا مجيد»  

 
طور کلی  زندگی و مرگ شاعران و نويسندگان و به

هايی که در يک جامعه صاحب شهرت و محبوبيت هستند،  انسان

 براي مردم آن جامعه حائز  اهميت است.

ترين و تأثيرگذارترين  عنوان يکی از بزرگ فرخزاد به فروغ

ي زندگی و  ست که نحوه ي کسانی شاعران دوران معاصر، در زمره

 است. مرگش همواره مورد بررسی، کنجکاوي و قضاوت قرار گرفته

البته فروغ، عالوه بر تأثير در شعر معاصر، اولين زن شاعر 

هاي  گرانه، سنت انپروا و عصي آيد که بی شمار می  ايرانی به

پرده  ي فارسی را کنار زد و بی مردساالر حاکم بر ادبيات هزارساله

از خود و از معشوق مردي که حق طبيعی او بود سخن به ميان 

آورد، و همين مسئله توجه بيش از حد منتقدان و مخاطبان را 

 نسبت به او برانگيخت.

جاست که آيا شهرت و محبوبيت و حتی  حال بحث اين

شمار  کننده و موجهی به أثير يک شخص در جامعه، دليل قانعت

آيد که زندگی شخصی و خانوادگی  می

او مورد نقد و کنجکاوي و قضاوت قرار 

 گيرد؟

اي که امروزه رونق بازار  مسئله

ها،  عجيبی پيدا کرده است و در خاطره

ها و حتی در نقد آثار نيز فراوان  مصاحبه

 خورد. چشم می به

ي منتقد بودن يا آشنايی دور و نزديک  به بهانهفالن شخص 

کند که  با فالن شاعر و فالن نويسنده، مباحثی را عنوان می

کشد و نه تنها هيچ  زندگی خصوصی آن فرد را به چالش می

ي ادبی و هنري ندارد، بلکه عامل اصلی  سودي به حال جامعه

 آيد. شمار می هاي ادبی و هنري نيز به تخريب چهره

که ازدواج، طالق، شام و ناهار، اعتياد، نوع لباس و  لیحا در

رختخواب و... آن نويسنده يا شاعر به حال مخاطب امروز هيچ 

 تفاوتی ندارد.

آنچه مخاطب امروز خواستار آن است، مواجهه با يک اثر و 

 تحليل نگاه صاحب آن اثر است.

ي آثار درجه اول نقد  حتی در آثاري که به اصطالح در زمره

شويم که بيشتر از  رو می به گيرند  نيز با مطالبی رو شور قرار میک

هايی که  پردازند، نقد نقد اثر به نقد شخصيت صاحب اثر می

ها و بينش شخصی منتقد است و نه  ي قضاوت دهنده بيشتر نشان

سوي  کند، بلکه بحث را به تنها به تحليل فنی اثر کمک نمی

هد که در ادبيات عاميانه به د ارزشی سوق می حاشيه و مطالب بی

 زنک بازي مشهور است. خاله

ي  متأسفانه در چند سال اخير شاهد اتفاقاتی در جامعه

ي فرهنگی و ادبی  رفته مخرب بنيه ادبی کشور هستيم که رفته

کشور خواهد شد، اتفاقاتی که بيشتر از روي قليان احساسات و 

ال وقوع هاي کورکورانه و منافع شخصی يک عده در ح تعصب

جاي رشد سطح فرهنگی و هنري جامعه در بين  است، و به

 برد. جوامع ديگر، اعتبار و محبوبيت هنرمندان را زير سؤال می

نظيري مثل صادق  ي صاحب سبک و بی وقتی که نويسنده

هاي ادبی مشهور ايران در خارج از کشور  هدايت که يکی از چهره

پرده  گونه نقد فنی و اصولی، بی آيد، بدون هيچ شمار می نيز به

اي هاي اخير آق نام دهه مورد لعن و نفرين يکی از شاعران به

( و يا آقاي سيروس شاملو، 8گيرد، ) رودي  قرار می موسوي گرما

هاي فرهنگی و ادبی تابو شده در  ي در هم شکستن بت به بهانه

اذهان عمومی، پدر خود، احمد شاملو  را مورد توهين و تحقير 

ي نزديکی و آشنايی با  ( و آقاي فرزانه به بهانه4دهد، ) قرار می

دهد که  زه میصادق هدايت، به خود اجا

ها و  ي روابط هدايت با کلفت باره در

( 4کارانشان، اظهار نظر کند ) خدمت

ارزشی فرهنگ نقد و  شاهد رکود و بی

ي ادبی خواهيم بود و  نقادي در جامعه

آنچه از اين رکود حاصل خواهد شد، به 

ترويج ابتذال و نقدهاي ايدئولوژيک 

 دامن خواهد زد.

ره شد، فروغ فرخزاد نيز يکی از طور که در ابتدا اشا همان

ست که از زمان خود مورد نقد و کنجکاوي و قضاوت  شاعرانی

هايی که بيشتر شخصيت و زندگی خصوصی  قرار گرفته است، نقد

دهند و نشانگر  بينش و تعصبات شخصی  او را هدف قرار می

 منتقدان خود هستند.

اي که چند روز بعد از مرگش  احسان نراقی در مصاحبه

کند که بيشتر، بيان نقاط ضعف  منتشر شد، از خاطراتی ياد می

 شخصی شاعران و نويسندگان است.

گويا زندگی آزاد فروغ مورد پسند آقاي نراقی نبوده و رفتار 

دانسته و حتی در اين زمينه به  فروغ را در شأن يک هنرمند نمی

 (2او هشدار هم داده است. )

مورد  هاي بی نظر هارها و اظ گويی گذشته از اين خاطره

هاي معرفی و نقد  شخصی، منتقدانی نيز هستند که در کتاب

جاي نقد فنی و ادبی اشعار فروغ، خود او را با بينشی  آثار، به

 دهند. سطحی، غيرتخصصی و کامالً شخصی مورد انتقاد قرار می

جاست که آيا شهرت و  حال بحث اين

محبوبيت و حتی تأثير يک شخص در جامعه، 

آيد که  شمار می کننده و موجهی به دليل قانع

مورد نقد و زندگی شخصی و خانوادگی او 

 کنجکاوي و قضاوت قرار گيرد؟
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هاي بسته که در  رغم پنجره آقاي کاميار عابدي در کتاب به

معاصر و آثار آنها نوشته شده است، از زن  معرفی شاعران

آور ياد  قيدوبند و هراس گري فروغ، با الفاظی مثل بی عصيان

 کند. می

ي نگارنده ايشان در نقد آثار فروغ نيز  عقيده عالوه بر اين، به

ي ايمان بياوريم به  اند، و منظومه با تعصب و کوتاهی عمل کرده

گی و تلميحات دور از  آغاز فصل سرد را داراي ابهام، پراکنده

 (5اند. ) دسترس عنوان کرده

عنوان يکی از مشهورترين و  آقاي رضا براهنی نيز به

 ترين منتقدان ادبی کشور، از اين قافله مستثنی نيست. متخصص

در سال « وله چهدوي»اي با راديو  ابراهيم گلستان در مصاحبه

مسئله هه خوشنام انجام گرفته است، به اين که توسط ال 841٣

ي  ي مجله کند که آقاي براهنی در چندين شماره اشاره می

چاپ رسانده بود  ي فروغ به آميزي درباره فردوسی، مقاالت توهين

اي در تمجيد و  و در عين حال چند روز بعد از مرگ فروغ، مقاله

 (4تعريف از او نوشت. )

هاي مشهور رضا براهنی  کتاب طال در مس که يکی از کتاب

آميز به فروغ و ديگر  آيد نيز حاوي مطالب توهين میشمار  به

 شاعران معاصر کشور است.

او در اين کتاب از سهراب با نام بچه بوداي اشرافی ياد 

لوحی و... را در مورد  کند و الفاظی مثل جنون، حماقت، ساده می

 برد. کار می او به

نصرت رحمانی نيز در بينش او، غول يک چشم است و 

ان نيز از تيررس اظهارنظرهاي غيرفنی، شخصی و شاملو و اخو

 مانند. هاي ايدئولوژيک او در امان نمی تعصب

ي اول زندگی در وقاحت و  به اعتقاد براهنی، فروغ در دوره

مآبانه  کثافت و پررويی فرو غلطيده بود و رفتاري جلف و فرنگی

 (4داشته است. )

هاي  ملهحال بايد در پاسخ به آقاي براهنی، از يکی از ج

 خود او در اين کتاب بهره گرفت.

شعر احساساتی شدن »نويسد:  می 8524ي  او در صفحه

 «ي اشياء و اشخاص نيست. درباره

ي اشياء  به اعتقاد نگارنده، نقد هم احساساتی شدن در باره

و اشخاص نيست، و همانطور که آقاي براهنی و ديگر دوستان 

اص خود را دارد و دانند، اصول و سياق خ منتقد بهتر می

کس اجازه ندارد، نظرات شخصی خود را با القاب و الفاظ  هيچ

 آميز به صاحبان آثار ادبی نسبت دهد. توهين

حال پرسش اينجاست که چرا ادبيات مذکر و شاهد 

هاي هزار سال ادبيات فارسی، جلف و کثيف و وقيح شمرده  بازي

 شود؟ نمی

دانه از معشوق زن و چرا هيچ نقدي بر آقايان شاعري که آزا

اي از  پرده آورند و تصاوير بی مرد خود سخن به ميان می

دهند،  هاي خود و معشوقانشان در آثارشان ارائه می گی همخوابه

 وارد نيست؟

آيا سخن گفتن يک زن از احساسات و غرايز طبيعی خود تا 

 شود؟ ها نسبت داده می نمايد که به فرنگی اين حد غيرطبيعی می

است که اگر آقاي براهنی در قرن هشتم با شاعري عجيب 

شد  رو می به ي حافظ، رو دوره خاتون، شاعر هم مثل جهان ملک

 کرد؟ اي استفاده می مآبانه از چه واژه جاي فرنگی به

 در ميان من و تو پيرهنی مانده حجاب»

 «با کنار آي که آن هم ز ميان برخيزد

دوره هم اديبان  جاي منتقدانی از اين دست، آن البته به

 خاص خود را داشت.

کسانی مثل عبيد زاکانی که درست مثل عصر جديد، تاب 

 اند. شنيدن سخنان طبيعی و انسانی يک زن را نداشته

عبيد در يک رباعی که تنها بيت اول آن در اينجا قيد 

برد، در حضور  کار می ي جهان به شود، با ايهامی که در کلمه می

 گشايد: ي او می ، لب به فحاشی دربارههمسر جهان ملک خاتون

 وفاست اي بی وزيرا جهان قحبه»

 (1« )اي ننگ نيست؟ تو را از چنين قحبه

شدت  هر حال آنچه مشهود است، فرهنگ نقد و نقادي به به

ي ادبی ما در حال رکود و افول است، و آنچه امروزه از  در جامعه

آيد، ابتذال و  میسازي اکثر دوستان منتقد بيرون  هاي نقد ماشين

 ارزشی بيش نيست. هاي بی زنک بازي خاله

اين نقدها هيچ کمکی به ارتقاء سطح فرهنگی و هنري 

شدت زير سؤال  جامعه نخواهد کرد و هنر و هنرمند ايرانی را به

 خواهد برد.

تبعيض، تعصب و اعمال نظر شخصی به هيچ وجه در نقد 

شتر از منزلت منتقدان و رسد بي نظر می آثار ادبی جايی ندارد و به

 هنرمندان، به سطح فرهنگی جامعه آسيب خواهد زد.
 منابع:

0-www.isna.ir/fa/news/.../صادق-بر-اگر-کنم-مي-شرم-گرمارودی-

   لعنت-هدایت

2-www.ettelaat.net/06-11/news.asp?id=17556   

ی  خاطون شاعری از قبيله . جهان ملک0301یغمایي،پيرایه. -3

   /www.iran-emrooz.net/index.php/farhang/more/30312 جسارت.

4- www.shafaqna.com/.../30565-و-نصر-از-نراقي-های-ناگفته-

   ...شامل-و-فروغ

. به رغم پنجره های بسته، شعر معاصر زنان. 0331عابدی،کاميار. -5

 تهران:نشر کتاب نادر.

6- www.rezaabdolmaleki.blogfa.com/post/46 

. طال در مس، در شعر و شاعری. چاپ اول. تهران: 0331براهني،رضا. -7

 . زریاب

 ی جسارت.  . جهان ملک خاطون شاعری از قبيله0301،پيرایه.یغمایي  -3

www.iran-emrooz.net/index.php/farhang/more/30312/   

http://www.rezaabdolmaleki.blogfa.com/post/46
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 رابطه ادبيات با جامعه «گفتار دوم»سير تحول نثر پارسي   
 «ندا امين»   

 

شود، فکر هم  عوض میهم چنان که اوضاع و احوال دنيا 

با او در تحول است و ادبيات که حاصل تراوش فکر بشري 

است، در هر عهدي مناسب با همان زندگی وتغييرات 

 آن،داراي تحول است.

تاريخ ادبی با تاريخ فرهنگ و سياست و اجتماع و 

تحقيق درباره نحوه »هاي معنوي قوم گره خورده است.  ارزش

ضوع نقد اجتماعی است، شک ارتباط ادبيات با جامعه مو

نيست که محيط ادبی از تأثير محيط اجتماعی بر کنار نخواهد 

ها  ها و انديشه بود. افکار و عقايد و ذوق

باشد. هدف  هاي اجتماعی می تابع جريان

نقد اجتماعی مطالعه تأثيرات متقابل 

)زرينکوب، « باشد ه میادبيات و جامع

8414 :445-448.) 

دانشی است  تشناسی ادبيا جامعه

که مباحثی را درباره شرايط اجتماعی و 

فرهنگی دوره حيات نويسندگان و 

ارتباط آنها با اين شرايط و نيز ارتباط آن 

شناسی ادبيات به  کند. جامعه شرايط با آثار ادبی مطرح می

موضوعاتی مانند جايگاه طبقاتی نويسنده، جنسيت و عاليق 

گيري  او، طرز فکر و احساسات اجتماع در دوره شکلشخصی 

اي نويسنده، طبقه اجتماعی،  اثر، شرايط اقتصادي و حرفه

پردازد. )سبزيان و کزازي،  باورها و اعتقادات مخاطبين  می

8411 :254.) 

 

شناسي هاي جامعه چگونگي رويكرد نظريه -1

 ادبيات
دود سال توجه به رابطه ادبيات با نهادهاي اجتماعی از ح

ادبيات از منظر پيوندهایش بانهادهای م. با کتابِ  8155
آغاز گرديد. او در اين کتاب  4اثر مادام دوستال 8اجتماعي

سعی کرده بود تأثير دين و آداب و قوانين را بر ادبيات و تأثير 

 ادبيات را بر دين و آداب و قوانين نشان دهد. اگر چه ولک

معتقد است که بسياري از مطالب کتاب به ادبيات ربطی ندارد 

                                                           
1
- De La Litterature consideree dansles rapports 

avec les institutions sociales 
2
- Madame De stael. (1766-1817) رمان نویس و منتقد  

، ادبی فرانسوی  

زمين. و نمونه ديگري است از نگرش اجمالی به تاريخ مغرب 

 (.445: 4. ج 8411)

که تأکيد اصلی  - 4بعد از دوستال، در نظريه هيپوليت تن

مفهوم  -مفهوم نژاد، محيط و زمان است اش بر روي سه نظريه

محيط،در بردارنده عناصر اقليمی و اوضاع سياسی و اجتماعی 

هايی که در  حاکم بر يک ملت است. محيط همچنين به انسان

ها هم  بخشد که اين ويژگی هاي خاص می آن هستند، ويژگی

هاي  تأثير خود را بر آفرينش از نظر محتوا و هم از نظر فرم،

گذارد. مفهوم زمان در انديشه  ادبی می

هيپوليت تن به معناي روح حاکم زمان 

يعنی ذوق و گرايش بيشتر مردم يک 

اي خاص است. خلق آثار  جامعه در دوره

اي، تحت تأثير ساليق و  ادبی در هر دوره

گيرد. در اين  دوره قرار می ذوق مردم آن

اي در  يچ نويسندهترديدي نيست که ه

پردازد و همين در  خالء به آفرينش نمی

اجتماع و زمان خاص واقع شدن خالق اثر 

 بخشد.  ادبی، آگاهانه يا ناآگاهانه محتوا و فرم اثر او را شکل می

همه و هميشه  «شناسی ادبيات جامعه»صاحب نظران 

کم  تاريخی اين نظريه، دستاند و در تطور  تابع يک نظر نبوده

اند. رويکرد نخست،  گونه رويکرد را تجربه کرده سه

شناسی اثر ادبی است که  شناسی کتاب يا جامعه جامعه

شناختی را درباره چاپ، پخش،  هاي جامعه مجموعه بررسی

شود. نماينده شاخص  دريافت و پذيرش آثار ادبی شامل می

فرانسوي است که خالصه  2اين ديدگاه روبر اسکارپيت

مطرح کرده  5جامعه شناسي ادبياتنظرياتش را در کتابِ 

 است. 

نگرد و در  اين ديدگاه از موضع سود اقتصادي به هنر می

را  شکل افراطی خود، اثر ادبی را تا حد کااليی که مؤلف آن

دهد. البته در ادبيات  تقليل میبراي منافع مادي خلق کرده، 

سو نفع اقتصادي  کالسيک فارسی هم، شعر سياسی از يک

براي شاعر داشته و از سوي ديگر منافع مادي از جانب اين 

شده است. مطلبی  نوع شعر نصيب صاحبان قدرت سياسی می

                                                           
3
- Hippolyte Taine. (1828 – 1893) ،منتقد فرانسوی  

4
- Robert Escarpit.  م( 9191)متولد  

5
- Sociologie de la Litterature 

در این تردیدی نيست که هيچ 

ای در خالء به آفرینش  نویسنده

پردازد و همين در اجتماع و  نمي

زمان خاص واقع شدن خالق اثر 

ادبي، آگاهانه یا ناآگاهانه محتوا و 

 بخشد. فرم اثر او را شكل مي
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را  آن کوب که دکتر زرين

در »کند:  گونه تأييد می اين

ر، شاعر و نويسنده با هر عص

مشتريان خاصی سر و کار 

کند و براي ارضاي  پيدا می

هاي مردم  پسندها و سليقه

گاه ذوق و تمايالت خود را 

کند و مزد حرفه او را که  زند. شاعر چگونه گذران می عقب می

پردازد؟ سالطين با مستمري و صله، روحانيون با مبرات و  می

ا و اين مسئله خود رابطه شاعر و صدقات، اعيان با انعام و هداي

: 8414« )کند. نويسنده را با محيط و جامعه او مشخص می

نخستين کسی است که نظر  4(. پلخانوف445-448

شناسی هنر و ادبيات را تدوين کرد. او  در جامعه سوسياليستی

با زير بنا توصيف کرد رابطه هنر با جامعه را از نوع رابطه روبنا 

و ادبيات را بازتابی از مسائل اجتماعی و مادي خواند. در نقد 

تر عقايد سوسياليستی است،  که شکل پيشرفته مارکسيستی

شود، در اين نظريه فرهنگ  رابطه ادبيات و اقتصاد تشديد می

انی هاي کس شکلی از روبناست که بيانگر منافع و ايدئولوژي

است که زيربناي اقتصادي جامعه را تحت کنترل خود دارند. 

گرايی و جبرباوري اقتصادي  تواند به تقليل چنين برداشتی می

؛  25٣. نقد مارکسيستی: 8411/ 8٣٣4منجر شود. )مکاريک، 

در  4(. ريپکا8414؛ مصاحب، سوسياليسم:  ٣5: 8411زرقانی، 

گونه  د تاريخ ادبيات ايران به اينارائه نظريات خود در رون

هاي مارکسيستی که تحوالت و رويدادهاي ادبيات را بر  ديدگاه

 کند، گرايش زيادي دارد. اساس مسائل اقتصادي توجيه می

شناسی ادبيات را بررسی  رويکرد دوم، وظيفه جامعه

منزله کدهاي نشانه  هاي جزئی متون ادبی به برخی جنبه

داند. طرفداران اين  دهنده آگاهی جمعی می شناسيک و بازتاب

رويکرد، بيشتر به موضوعاتی نظير تاريخ زندگی يک هنرمند، 

دهند و نظريات  محيط زندگی او و اظهار نظرهايش اصالت می

کنند. يکی از  هايشان را بر اين اساس استوار می و تحليل

، استاد 1ترين نمايندگان اين گروه لئو لوونتال برجسته

 شناسی دانشگاه برکلی است.  جامعه

شناسی در ادبيات شناخته  اما آنچه امروزه با عنوان جامعه

، فيلسوف و منتقد ٣شود، علمی است که جورج لوکاچ می

                                                           
6
- Georgi valentinovich plekhaov. (1857 -

 فیلسوف مارکسیست روسی، (1918
7
- Yan Rypca. (1886), مستشرق چکوسلواکیایی   

8
- louenthal  Loo. (1900 -1993). 

9
- Georg Lukacs. (1885 -1971). 

را بنيان گذاشت و پس از  مجارستانی در اوايل قرن بيستم آن

را  ، دانشمند رومانيايی ساکن فرانسه آن85او لوسين گلدمن

تر است  بسط و گسترش داد. اين رويکرد سوم که هم تخصصی

و هم برخالف موارد فوق به ذات ادبيات و ساختار هنري هم 

شناخته  گرايی تکوينی عنوان ساخت دهد، به اصالت می

رابطه ادبيات و گرايی تکوينی بر آن است تا  شود. ساخت می

هايی از قبيل قصد پديد آورنده اثر،  واقعيت را بر حسب مؤلفه

اش، محيط اجتماعی و فرهنگی و منابع مورد  نامه زندگی

 استفاده او تبين کند.

يکی از مفاهيم اساسی نظريه گلدمن درباره فاعل 

صراحت تمام فاعل  هاي فرهنگی است. گلدمن به آفرينش

بينی  هنري را نه يک فرد، بلکه جهانهاي فرهنگی و  آفرينش

داند که سرانجام به دست يک فرد، با انسجام و  يک جمع می

شود. او در مقابل اين سؤال که  اي عرضه می شکل هنري ويژه

آفريننده واقعی اثر هنري چه کسی است؛ مسئله طبقات 

کند و نويسنده  اجتماعی و ساختارهاي اجتماعی را مطرح می

داند که از آن برخاسته  ن طبقه اجتماعی میرا نماينده هما

هر دليل به آن طبقه گرايش دارد. در اين صورت  است يا به

بينی آن طبقه  دهنده جهان آفريند، نشان اثري که نويسنده می

 است. 

هاي ادبی داراي نظام هستند،  در نظريه گلدمن پديده

ه هاي اجتماعی تعاملی دو سوي نظامی منسجم که با ساير نظام

دارند نه رابطه علی و معلولی. ادبيات معلول شرايط اجتماعی 

نيست، سيستمی است در ارتباط با آن. در آفرينش هنري يک 

فرد به تنهايی مورد نظر نيست بلکه اثر، بيان نوعی آگاهی 

جمعی است که هنرمند باشدت بيشتري از اکثر افراد در 

نرمند در ورزد. در نظريه لوکاچ نقش ه تدوين آن شرکت می

 . 88تر از بيانات گلدمن است رنگ تعامل با جامعه کم

نظران خود   شناسی ادبيات در آرا اولين صاحب جامعه

فرانسوي و پس از او هيپولت تن و بعد  همچون مادام دوستال

و جورج  تر لوسين گلدمن هاي متکامل در رويکرد سوم و نظريه

 تر است. به ديدگاه مورد نظر ما نزديک وکاچل

 

 سياست،عامل آغازين تأثير جامعه در ادبيات -9

                                                           
10

- Lucien Goldmann. (1913 – 1970). 
11

درآمدی مطالب این بخش برگرفته از: تئودورآدورنو و دیگران،  -

،ترجمه محمدجعفر پوینده )تهران : نقش  بر جامعه شناسی ادبیات

(.9711جهان،  
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ترين عامل دگرديسی ژانرها و  ترين و پنهان درونی 

اجتماعی است. صاحب  -ها در ادبيات، برون متن سياسی سبک

هاي تاريخ  ها و نظرات خود در کتاب نظران ادبی در تحليل

اند که هر انقالب سياسی و  شناسی نشان داده ادبيات و سبک

هاي ادبی در پی  مذهبی و آميزش ملتی با ملتی ديگر انقالب

(.به طور کلی در ادبيات اغلب ملل 448: 8425دارد. )همايی، 

بندي بر اساس تاريخ سياسی بيشتر موردتوجه  الگوي دوره

ه تاريخ ادبی زمين بوده است. چرا که تاريخ سياسی هميشه پس

هاي فرهنگی است.  تصور شده و عامل مهمی در دگرگونی

تغيير سياست حاکم در هر دوره به آرامی موجب تغييرات 

شود و اين تغييرات فرهنگی به  ساختار فرهنگی جامعه می

سازد. نکته  نرمی زمينه تحول رخدادهاي ادبی را فراهم می

رد پاي اينجاست که ظهور يک سياست جديد در اغلب موا

هاي سياست پيش از خود دارد و زمان طوالنی سپري  درسنت

شود تا اين سياست و حکومت جديد با بروز فرهنگ و  می

صدا،  عقايد و تعصبات خود آرام و بی

فرهنگی دوره قبل را  -ساختار اجتماعی

تر تأثير اين  زير و رو کند. از آن آرام

تغييرات در وضعيت ادبيات کشور است 

حدي  دي روند اين تأثير بهکه گاه کن

است که تحوالت اجتماعی يک دوره در 

دهد و در  زمان خود اثرش را نشان نمی

هاي بعد به طور نامحسوسی در  دوره

 کند. ادبيات آن دوره نفوذ می

بررسی ادبيات را مستقل 84باختين

داند. اما در  از مجموعه فرهنگی يک دوران ناخوشايند می

نظر او زيانبارتر از آن، اين است که ادبيات را در  ادبی بهتحليل 

که  چارچوب صرف دوران آفرينشش محبوس کنيم، درحالی

هاي آثار بزرگ ادبی در گذشته ريشه دارند. او  سرچشمه

معتقد است، بسنده کردن به درک و تشريح اثر بر مبناي 

م واسطه پيدايشش، در حک اش، بر مبناي اوضاع دوره بی زمانه

آن است که راه دستيابی به ژرفاهاي معناي آن را براي 

هميشه بر روي خود ببنديم ... .)به نقل از عسگري حسنکلو، 

8414 :45.) 

 

 گستره تأثير جامعه در ادبيات -3
دربعضی کشورها فقر ايجاد »گويد:  می استاد فروزانفر

« برد کند و در برخی نقاط ادبيات را از بين  می ادبيات می

                                                           
12

- Mikhail Bakhtin.(1895-1975) 

چون وچراي کالم  (.در گريز از قطعيت بی4٣4 :8414)

عنوان نمونه به سه مقوله از حوزه ادبيات،  توانيم به فروزانفر، می

 شود، اشاره کنيم: که از جامعه و شرايط آن متأثر می

 گانگستره واژ-3-0

عنوان نهادي اجتماعی و نظامی وابسته به فرهنگ  زبان به

پذيرد و نسبت به  هاي اجتماعی تأثيرمی جامعه، از دگرگونی

دهد. به عبارت  عوامل اجتماعی برون زبانی واکنش نشان می

هاي اجتماعی عامل مهمی در تغيير زبان  تر، دگرگونی ساده

ن زبان است و اين تغيير بيش از هر سطحی، در سطح واژگا

هاي فرهنگی يک جامعه به  کند. بخشی از ويژگی بروز می

هايی قابل تشخيص است که در گستره زبانی آن به  کمک واژه

ها با در نظر گرفتن  روند. بخشی ديگر از اين ويژگی کار می

هاي موجود در زبان اطالعات معنايی درون زبانی براي واژه

توانند بنا به  میها  يابد. در چنين شرايطی واژه تجلی می

اي برخوردار  فرهنگ حاکم بر سخنگويان زبان از اطالعات ويژه

شوند. ميان اطالعات فرهنگی و 

اجتماعی موجود در واژگان زبان 

تمايزي نه چندان قطعی وجود دارد. 

دسته از اطالعات در زمانی خاص  اين

يابند  براي اجتماعی مشخص اعتبار می

از اي  و ارزش خود را در مجموعه

نمايانند. به اين ترتيب  واژگان زبان می

اطالعات اجتماعی واژگان به شرايط 

زمانی و روابط اجتماعی حاکم بر 

جامعه زبانی وابسته است. اين شرايط 

يابد که به نوعی فرهنگ  از نظر زمانی تا آن اندازه دوام نمی

هاي اطالعات  حاکم بر جامعه مبدل شود. بارزترين نمونه

توان در تغيير بار معنايی اصطالحات سياسی  می اجتماعی را 

 (.882،  12-14: 8415يافت. )صفوي،  

 محتوا و انواع ادبي -3-2

شناسی ادبيات،  يکی ديگر از رويکردهاي جامعه

شناسی  شناسی محتواي اثر ادبی است. محققجامعه جامعه

مثابه  مايه مطرح در آثار ادبی را به ادبی، محتوا و درون

براي بررسی ميزان انعکاس تغيير و تحوالت سياسی، اي  وسيله

کند. از اين رهگذر همچنين  اجتماعی و فرهنگی مطالعه می

هاي فکري و  توان به پيوندي که ميان متن ادبی و گرايش می

طبقاتی رايج در جامعه وجود دارد، پی برد. هانري 

پردازد.  ی آثار ادبی میبا اين رويکرد به بررس 84زاالمانسکی

                                                           
13

- Henry  Zalamansky 

شناسي  یكي دیگر از رویكردهای جامعه

شناسي محتوای اثر ادبي  ادبيات، جامعه

شناسي ادبي، محتوا  است. محقق جامعه

مایه مطرح در آثار ادبي را  و درون

ای برای بررسي ميزان  مثابه وسيله به

انعكاس تغيير و تحوالت سياسي، 

 کند. اجتماعي و فرهنگي مطالعه مي
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عنوان سندي  شناسی محتوا در حقيقت اثر ادبی را به جامعه

کند.به اين ترتيب بسياري از منتقدان  اجتماعی بررسی می

اند، که علل و موجبات تحول اساليب و انواع ادبی را از  کوشيده

طريق پژوهش در اوضاع و احوال اجتماعی بيان نمايند. از 

بر اثر تأثير فلسفه »معتقد است:  زبدفتريجمله دکتر بهروز ع

اي معين روي آثار ادبی گذاشته  و طرز فکر خاصی که در دوره

 و غزنويان بينيم که ادبيات ايران در عصر سامانيان شود، می می

 و ششم پنجم کند، در قرن لباس بزم يا خفتان رزم به تن می

پوشد و پس از حمله مغول و کشتار  هجري خرقه عرفانی می

نمايد و در ناپايداري جهان و  تيمور لباس عزا در بر می

 (.82: 8418« )کندجهانيان نوبه و زاري می

 سبک و شيوه نگارش-3-3

برخی صاحب نظران ضمن تأييد تأثير جامعه و شرايط 

ادبيات، اين تأثيرات را از زاويه ديگر نيزموردتوجه قرار  آن در

دهندوآن ارتباط بين جامعه با سبک وشيوه نگارش  می

اي که مردم رفاه  در دوره»نويسندگان است،به اين معنی که 

اند و زمام امور مملکتی در دست فرمانروايان  نسبی داشته

عادل و مقتدر بوده، گويندگان و 

اي  آثار برجسته نويسندگان آن دوره

اند و برعکس روزگاري که  عرضه کرده

جامعه با انحطاط روبرو شده، آثار 

انحطاط به ادبيات نيز نفوذ کرده است. 

نحوي  افکار دينی هر اجتماعی نيز به

هايی که آزادانديشی  در آثار ادبی انعکاس يافته است. در دوره

ده اي حاکم بوده، شاعر يا نويسن و بلندنظري بر جامعه

ها عقايد خود را بدون تکلف و تعقيد لفظی و معنوي  دوره آن

هايی که اختناق بر جامعه حکومت  بيان کرده است و در دوره

کرده، شاعران و نويسندگان و هنرمندان آن عهد آرا و هنر  می

 (.5:  8414)سبحانی ،« اند خود را در لفافه ابهام پيچيده

تحوالت سياسی و در نهايت سومين مقوله ادبيات که با 

اجتماعی جامعه، دچار تغيير و -متأثر از اوضاع فرهنگی

اي که  است. نکته «سبک نوشتار»شود،  تحوالت بنيادي می

کوشيم مسير تطور آن  ازاين پس در سلسله مقاالت آينده می

را باتوجه به تحوالت فرهنگی و اجتماعی جامعه بازکاوي 

 نماييم.

 

 با جامعه نقش و اهميت رابطه ادبيات -4
زمينه تاريخی اثر ادبی يعنی شرايط اجتماعی، فرهنگی، 

سياسی، تاريخی که اثر در آن خلق شده از ملزومات درک 

درست متن ادبی است. تاريخ عمومی، زمينه تاريخ ادبی است، 

اگر اين زمينه را از تاريخ ادبی حذف کنيم، هويت تاريخ و سير 

اهد شد و تاريخ ادبی به هاي ادبی ناديده گرفته خو تطور دوره

تذکره بدل خواهد گشت. در حقيقت يک تذکره بيشتر موارد 

جز زمينه تاريخی و سير تحول ادبی، در  تاريخ ادبيات را به

خود دارد.امروزه منتقدان به مباحث اجتماعی و تأثير متقابل 

دهند. با آنکه  ادبيات و جامعه عالقه و توجه خاصی نشان می

شناسی  مسائل گفتگوها وجود دارد و جامعه درباره کيفيت اين

و نقد اجتماعی ادبيات رويکردهاي گوناگونی را پشت سر 

ناپذير  گذاشته است، با وجود اين، رابطه جامعه و ادبيات ترديد

است. امروزه ادبيات را، هم يک حادثه اجتماعی و هم يک 

دانند. متن در شرايط زمانی و بافت تاريخی  عامل اجتماعی می

شود، پس از زمينه تاريخی خود جدا شده  شخصی آفريده میم

افتد و به  راه می اي مستقل در گذر زمان بهو همچون پديده

زمانی آن از  -پيوندد و بيشتر اوقات بافت تاريخی جاودانگی می

 شود. نظر خوانندگان فراموش می

هاي تاريخ ادبی بايد ذوق تاريخی را به  در پژوهش

خدمت بگيريم. هر اثر ادبی را بايد در 

سياق تاريخی و اسلوب عصر خودش 

بررسی کرد. در هر عصري حقيقتی 

غالب است. محققی که سير تحول 

کند، براي  را بررسی میتاريخ ادبيات 

بازسازي روح گذشته بايد به حقيقت 

مسلط و روح زمان در هر دوره نزديک شود، معيارها و اصول 

شناسی اعتقادي، اجتماعی، فرهنگی روزگار مؤلف را  زيبايی

شناسايی کند، آنگاه به نگارش تاريخ ادبی بپردازد. زمان در 

ر است حاوي مفهومی که در مباحث مربوط به تاريخ موردنظ

روح عصر است. يعنی هر بخش از تاريخ که ويژگی و روح 

شود. روح خاص هر  ها متمايز می خاصی دارد از ديگر بخش

کند موجب يک دوره  که در ادبيات قوم تأثير می عصري، زمانی

شود. اين دوره ادبی يک برش زمانی است  ادبی مشخص می

ی به يک هنجار ها و قواعد ادب اي از شيوه که در آن مجموعه

توان  سهولت می رايج و غالب بدل شده است، چنان که به

پيدايش، گسترش، تنوع، يکپارچگی و ائتالف و انحطاط و زوال 

 55: 8414آنها را رديابی و ترسيم کرد. )برگرفته ازفتوحی،

،44 ،825-824 ،421.) 

اجتماعی کالسيک ايران، بيشتر از -در ساختار ادبی

ذيري ويژه تأثيرپ ين تعامل دوسويه و بهادبيات ساير ملل ا

ادبيات از وضعيت سياسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه مشهود 

سومين مقوله ادبيات که با تحوالت 

-فرهنگيسياسي و متأثر از اوضاع 

اجتماعي جامعه، دچار تغيير و تحوالت 

 است.« سبک نوشتار»شود،  بنيادی مي
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کند که در اين مقاالت  است و اين رابطه تنگاتنگ ايجاب  می

اي از تاريخ ادبيات ايران،  براي بررسی سير تطور نثر در برهه

 در هردوره اوضاع ايدئولوژي، سياسی و فرهنگی و اجتماعی را

فراخور تنگی مجال خود بررسی کرده و نقش آنها را در ارتباط 

 با تحول نثر نشان دهيم.

 دستگاه ايدئولوژي ساز دولتی؛ نظام ادبی حاکم -2-8

، فيلسوف فرانسوي نظريه اي تحت عنوان 82لويی آلتوسر

دارد و تعريف او از آن  «85هاي ايدئولوژيک دولتی دستگاه»

نهادهايی که کارکرد عمومی آنها ساختن »مفهوم اين است: 

« کنند اي خاص در جامعه عمل می شيوه هايی است که به سوژه

(. آلتوسر بر پايه مفهوم  844: 8٣٣4/8411)مکاريک، 

بندي اجتماعی خود روبناها را به دو سطح سياسی و  صورت

هاي گوناگون  لوژي )ايدئولوژيقضايی )دولت و قانون( و ايدئو

کند و دولت،  مذهبی، اخالقی، حقوقی، سياسی و...( تقسيم می

ساالري، ارتش و دادگاه و... را در دسته اول و  دستگاه ديوان

کليسا و مدرسه، احزاب سياسی و 

نهادهاي فرهنگی را در دسته دوم 

دهد. او معتقد است که دسته  قرار می

دولتی اول که او آن را دستگاه 

خواند و از طريق زور  سرکوب می

زور بالفعل يا بالقوه(،  کند )به عمل می

ثبات شرايط سياسی را تضمين 

کند و دسته دوم عمدتاً شرايط باز  می

توليد مناسبات توليد را فراهم 

 آورند)همان(. می

توان اين گونه تعريف کرد:  خود واژه ايدئولوژي را می

د و تصورات و معتقدات )سياسی، حقوقی، مجموعه آرا و عقاي»

نژادي، هنري، مذهبی، فلسفی( ويژه يک دوره از جامعه يا يک 

طبقه از جامعه. ]...[ در معناي وسيع تر کلمه که خاصه امروز 

اي نظري )تئوريک( که  تر است؛ انديشه در مارکسيسم رايج

طور انتزاعی بر روي مسائل شخصی خود رشد و  خواهد به می

ه يابد، اما در واقع، تعبيري است از امور اجتماعی، خاصه توسع

امور اقتصادي جامعه، که صاحب ايدئولوژي از آنها غافل است 

اش ساخته و پرورده  يا الاقل هوشيار نيست که انديشه

 (.  428:  8421)نجفی و رحيمی ، « .آنهاست
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- Louis Althusser.(1918-1990) فیلسوف مارکسیست  

،  نسویفرا  
15

- Ideological State Apparatuses 

در روزگار گذشته، فرهنگ طبقه حاکم، خواص و عوام را 

طور  کرد. ادبيات خواص که به ادبيات از هم جدا میدر قلمرو 

هاي اوليه  و در دوره -عمده به مفاهيم دين و مذهب و اخالق 

کوشيد  گرا بود و می شد متعالی و نخبه مربوط می -گرايی ملی

هاي هنري سنجيده و مزين بيان شود. اين  در قالب شکل

نه ادبيات که به نهادهاي قدرت وابسته بود، در حکم رسا

هاي سياسی و فرهنگی قرار داشت.  بزرگی در خدمت قدرت

ها  دربارهاي کوچک و بزرگ محلی و اصلی، خانقاه ها، انجمن

و محافل ادبی که در شهرهاي بزرگ يا منازل بزرگان شهر 

شد، حاميان اصلی اين نوع ادبيات بودند. اما ادبيات  تشکيل می

و حاوي  تزئين عوام پسند که به زبان ساده و بی عامه

پردازي و سرگرمی و مفاهيم ساده مرتبط با زندگی توده  خيال

شد و مجالی براي طرح و انتشار  ارزش تلقی می مردم بود، بی

 يعنی همان اواسط قرن پنجم-يافت و البته از عصر غزنوي نمی

هاي  سويه حاکم،تمامی ظواهر و از جمله صورت که نظام يک

سو  هماهنگ و يک ادبی را با خود

به تدريج فاصله ميان  -پسنديد می

 ادبيات خواص وعوام بيشتر شد.

نظران،  بسياري از صاحب

نويسنده و به تبعيت از آن ادبيات را 

کم پيرو ساختارهاي  در بند يا دست

. 84دانند ايدئولوژيکی عصر خود می

گويد:  می دکتر مهدي محبتی

قش عظيم تبليغی خاطر ن ادبيات به»

ازي عام، ذاتاً يک امر پرد و انديشه

 (.8٣4:  8411« )سياسی است.

ايدئولوژي، مجموعه بايد و نبايدهايی است که زندگی  

دهد، اين تعريف به آنچه  فردي و اجتماعی انسان را جهت می

ايدئولوژي عبارت است از »گويد که:  می 84تري ايگلتون

ها و عقايدمان با ساخت و مناسبات  پيوند گفتههاي  شيوه

 8٣44/8414« ).کنيم اي که در آن زندگی می قدرت در جامعه

 (، بسيار نزديک است.44: 

جاي انکار نيست که تمام آثار ادبی فقط و فقط نتيجه 

رسد که اثر هنري که  می نظر مستقيم ايدئولوژي نيستند، اما به

يک سر نيز خالی از تأثير و محتواي ايدئولوژيک باشد ، وجود 

                                                           
16 ادبی که به این دیدگاه گرایش های  برای اطالع بیشتر از مکتب -

) تهران : فکر  فرهنگ اصطالحات نقد ادبیدارند، ر.ک : بهرام مقدادی ، 

. 733، ص (9711روز ،   

17
- Terry Eagleton. .م(9197)متولد   

در روزگار گذشته، فرهنگ طبقه حاکم، 

 خواص و عوام را در قلمرو ادبيات از هم جدا

طور عمده به  کرد. ادبيات خواص که به مي

و در  -مفاهيم دین و مذهب و اخالق 

شد  مربوط مي -گرایي های اوليه ملي دوره

کوشيد در قالب  گرا بود و مي متعالي و نخبه

 های هنری سنجيده و مزین بيان شود. شكل
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گري، آگاهانه يا  هر انديشه» ندارد و به تعبير لوسين گلدمن: 

هاي ضمنی، ناآگاهانه و خواسته يا نخواسته، ايدئولوژي، مقوله

آدورنو «.)پذيرد  ساخته يک طبقه را می ها و مفاهيم پيش ارزش

(. البته برخی از جمله لويی آلتوسر نقش 8444:45،  و ديگران

 دانند. ايدئولوژي در آفرينش اثر ادبی را مستقيم و آگاهانه می

رسد  نظر می متعادل و متکامل تر به 81ديدگاه پيرماشري

جاي بحث روي آگاهانه يا ناآگاهانه بودن اين تأثير  او به

که بيان يک ايدئولوژي باشد متن ادبی بيش از آن»گويد:  می

« )بيان واژگانی آن( در حکم نمايش و نشان دادن آن است

 (.854)همان : 

نظر خود را در اين موضوع، به اين صورت عنوان  لوکاچ

من با آن دستگاه اداري که وظيفه ادبيات را تعيين »کند:  می

ه در (. اما حقيقت اين است ک852:8454«)کند، مخالفم می

ادبيات کهن ايران اين قضيه صادق است. فرايند تأثير و 

هاي ايران در قرن  هاي ايدئولوژي ساز حکومت دخالت دستگاه

يعنی محدوده مورد نظر ما )و البته  تا اواخر قرن هفتم چهارم

ها پس از آن( را، بر روي روند ادبيات و نثر فارسی در  تا قرن

توان به اين صورت  يک تحليل کلی می

 شرح داد: 

ديوان منشأت و منشيان -2-8-8

در بررسی سير تحول نثر  درباري:

فارسی، ديوان منشأت و مکاتبات از 

 طور دستگاه ديوان ساالري دولت، به

عبارتی در توجه  دو دسته آلتوسر قرار دارد. به شناوري بين اين

به نظريه آلتوسر، در تاريخ ادبيات ايران ديوان منشأت يکی از 

هاي ايدئولوژيک است، که شرايط بازتوليد مناسبات  اين تشکل

شود که  در اين نظريه عنوان می کند. را فراهم می

ا از طريق فراخوانی هاي ايدئولوژيک دولت اين عمل ر دستگاه»

که به اين  ي آن، افراديواسطه دهند که به يا خطاب انجام می

گيرند، خودرا )به اشتباه( در مقام  طريق مورد خطاب قرار می

هاي ضروري مناسبات توليد  شناسند که ويژگی هايی می سوژه

(. ديوان 844 : 8٣٣4/8411، مکاريک«)حاکم را دارا هستند

مادي تاريخ ادبيات ايران پيوسته منشأت در طی قرون مت

سررشته تغييرات نثر فارسی را در دست منشيان و دبيران 

 خود داشته است.

اجتماعی  -: جدا از جنبه اعتباريهادستورنامه-2-8-4

که اين طبقه )منشيان و درباريان( در جامعه داشتند و به 

خودي خود موجب توجه و تقليد نويسندگان و اديبان از آنان 
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- Pierre Macherey. .م(9171)متولد  

هاي حکومتی  هاي اعمال اين ايدئولوژيشد، يکی از شيوه می

ها بود.دستورنامه يا  وسيله اين منشيان از طريق دستورنامه به

هايی همچون؛ قواعد الرسايل، غنيه  دبيري )و يا نامدستور 

ها و  الکتّاب، رسوم الرسائل، ادب الکاتب و...( به رساله

شد که حاوي اغلب و بلکه تمام قواعد و  هايی گفته می کتاب

بود  -تا عصر نويسنده -موازين مرسوم و متداول انشا و ترسل 

 کرد. ها را معرفی می و انواع و اقسام نوشتن و نوشته

ها از نظر  ها مسئله نوشتن انواع نوشته در اين کتاب

صورتی دقيق و گسترده مطرح  ساختاري، صوري و محتوايی به

شود و تمام شرايطی که بايد يک نوشته و نويسنده داشته  می

ها و اقشار اجتماعی  باشند، و حتی نوع خطاب به افراد و گروه

رد.انگيزه نگارش و گيبه تفصيل مورد بررسی و تحليل قرار می

ها، دقيقاً اين است که بايد  کاربرد خاص اين نوع دستور نامه

جا همسان و هماهنگ عمل کنند تا به اصل  همه، در همه

ارتباط زبانی،زيانی وارد نيايد. طرح و ساختار صوري و درونی و 

ها در هر دوره نثر  هاي ارائه شده اين نوع نوشته دستورالعمل

 است. -و گاه حتی عين هم -م فارسی نزديک به ه

ها دو  در مورد اين دستور نامه

 توجه است:  نکته ديگر نيز براي ما قابل

نخست اينکه اغلب اين  -

ها عمدتاً برگرفته و گاه  دستورنامه

ها و رسايلی از زبان  برگردان کتاب

عربی بوده است که خود اين ادب 

هاي  هاي عربی برگرفته از شيوه ديوانساالري امپراطوري الکاتب

است.  ويژه دولت ايرانی ساسانی بزرگ مغلوب در ادوار کهن به

ت و بافت و غالب مباحث با وجود اين، ترديدي نيست که ساخ

 ها، عميقاً عربی معرب و يا عربی وار است. اين دستورنامه

گيري تحول نثر  نکته جالب ديگر اين است که با اوج -

صورتی  فارسی از اواسط قرن ششم اين رساالت و کتب به

هاي اوليه در حوالی همين  نمايند و دستورنامه پراکنده رخ می

قلم نويسندگان ممتاز فارسی هاي ميانی قرن ششم به  سال

گونه کتب بيشتر و بيشتر  نوشته شده اند. به موازات زمان، اين

ويژه با نفوذ  به - و نهم حدي که در قرون هشتم گردند به می

نوشتن  -ادبيات فارسی به شبه جزيره هند و آسياي صغير

ابزار خودنمايی شخصی هايی در دربارها، چنين رساله يا کتاب

شود که  وزير، دبير و حتی منشی خوب يا متوسطی می

اي از مکتوبات و منشأت خود و  خواهد با جمع و تلفيق پاره می

بازگويی قوانين موجود کتابت و يا بسط و تقسيم و تکثير 

قواعد ترسل و انشاء، نمونه عالی ترسل را به خواهندگان و 

در بررسي سير تحول نثر فارسي، دیوان 

منشأت و مكاتبات از دستگاه دیوان 

دو  طور شناوری بين این ساالری دولت، به

 دسته آلتوسر قرار دارد.
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گرايی در  ته اين خود، اثبات صورتجويندگان ارائه نمايد )و الب

 (. ٣44-٣44: 8411ادبيات ايران است(.)برگرفته از محبتی،

طور مداوم سرشت واقعی روابط  سردمداران حکومتی به

اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی و مالحظات سياسی و تعامالت 

هاي ديگر را آرام و پنهان از مجراي ديوان  خود با مردم و دولت

ها و  کنند. سليقه دولت ور عمومی القا میمکاتبات به با

شود. افراد  هاي آنان در اين ديوان دولتی اعمال می سياست

شوند،  اين ديوان که قشر باسواد و اهل علم جامعه محسوب می

با استفاده از ابزار ادبيات، کنشی اجتماعی در سطح 

کند که در نهايت تأمين  هاي عموم جامعه ايجاد می انديشه

گردد. پس  ناسبات الزم جهت بقاي حکومت وقت میکننده م

دنبال اهداف و اغراض سياسی و  موجی که اين ديوان به

مذهبی و فرهنگی دولت در جامعه ايجاد کرده است، صاحبان 

عنوان مخاطب خود  ادب در گوشه و کنار جامعه را به

انگيزاند و آنان خواسته يا ناخواسته، آگاهانه يا ناآگاهانه  برمی

شوند که در آن هر کدام از اين  د ميدان رقابتی میوار

آفرينند به گسترش و  نويسندگان با اثر يا آثار نثري که می

 زنند. تشديد اين گونه رقابت دامن می

از سويی ديگر تا  هاي مالی دربارها: حمايت-2-8-4

ها و هدايا و  زمانی طوالنی منبع درآمد شاعر يا نويسنده، صله

بارهاي مختلف معاصرش بوده است. حتی هاي مالی در کمک

ساز و  هاي انديشه ها و مدارس مذهبی که ديگر سيستم خانقاه

طور مجدد بر روي  اند و خود به فرهنگ گستر جامعه بوده

اند، نيز تابع و مورد حمايت  شده ادبيات مؤثر واقع می

هاي دولتی وقت هستند. طبيعی است که در چنين  دستگاه

ها، آثار و حتی  نويسنده ناچار است انديشهشرايطی شاعر يا 

صورت ظاهري کالم خود را مطابق پسند دستگاه حاکم، هم 

در  8٣رسو کند و به اصطالح ژان پل سارت آهنگ و هم

(.  841:  8٣24/8421 ايدئولوژي طبقات ممتاز غرق شود.)

هنر حاکم  (: »8412)کالم آخر اينکه به گفته دکترعباديان

بينی و ايدئولوژي فرهنگ حاکم بوده است،  هميشه مبلغ جهان

شواهد اثبات اين واقعيت چندان در گذشته و حال فراوان 

 «..است که نياز به استدالل خاص ندارد

                                                           
19

- Jean-paul Sartre. -9131 )فیلسوف و نویسنده فرانسوی 

( . م9113  

سارتر در این مورد ، ر.ک. : ژان پل های  برای اطالع بیشتر از نظریه

" (، بخش  9191/9791) تهران : کتاب زمان ،  ، ادبیات چیست ؟سارتر 

.479-939. ص  "نوشتن برای کیست  ؟  

کوشيم در حد مجال اين مقاالت  با وجود اين ما می

ساز دولتی را هاي ايدئولوژي  مصاديق تأثير نظام حاکم دستگاه

طور معمول و پيش از همه از طريق منشيان درباري به  که به

 شود، نشان دهيم. گستره ادبيات هر دوره وارد می
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 «نامه دخترملكاردشير در مرزبان جايگاه»بررسي    

 «ياسمن بهارآرنگ»   

نامه است که  نثر پارسی، مرزبان ۀيکی از آثار ارزند

را از گويش طبري  سعدالدين وراوينی در اوايل قرن هفتم آن

به پارسی دري درآورد. مولف آن مرزبان بن رستم، يکی از 

شاهزادگان طبرستان است که حدود دو قرن قبل از 

هاي گوناگون  زيست. اين کتاب از جنبه سعدالدين، در آنجا می

جه و بررسی قرار گرفته و تاکنون لفظی و معنوي موردتو

ها و مقاالت بسياري بوده است. يکی از  موضوع بحث کتاب

هايی که در اين کتاب آمده مربوط به دختر شاه  داستان

 اردشير است.

شاه اردشير که عدل و احسان او جملۀ آفاق را در نورديده 

بود، دختر زيبايی داشت که نظير چهرۀ او بر صفحۀ پندار قابل 

قتی به مرحلۀ بلوغ رسيد تصور نبود. و

پادشاهان بزرگ از اطراف و اکناف 

جهان خواستار همسري او گشتند اما 

دختر به هيچ يک رغبتی نشان 

داد. تا روزگار درازي سپري گشت.  نمی

دانی روزي شاه به دخترش گفت: می

که شوهر زيور زن است، اگرچه تو 

مايۀ افتخار همۀ ما هستی اما باز از 

زيري. درنگ بسيار شوهر کردن ناگ

دختر در خانۀ پدر از صواب و درستی 

گونه  حال اين دور است و مرگ به به

فرمايد: چه که پيامبر اکرم)ص( می تر. چنان دختران شايسته

اش دختري دارد اگر  داماد خوبی است گور! هرکس در خانه

شاه هم باشد بدطالع و بدبخت است. بهتر آن است که به 

طراز خود  هزاده که از نظر حسب و نسب همازدواج با فالن شا

اند و پسران  ماست تن دردهی. دختر گفت: دختران محنت

دنبال دارد و نعمت  نعمت و محنت ثواب و مغفرت پدران را به

شود و دقت در انتخاب داماد و سبب حساب و بازخواست می

دادن دختر به شوهر الزم است. اما شوهر که سزاوار زن نباشد 

هتر، و فرزند که نيکبخت نباشد نابوده بهتر. اگر در مال نکرده ب

دور  جويی از کاردانی بهشأن و هم کفو براي من می و ملک هم

ناپذير  است. کسی شايستۀ همسري من است که چيزي زوال

داشته باشد، که مال بسيار در معرض تباهی است و نسب نيکو 

اي، ادهدور است. شاه گفت: تو شاهز بدون حسب از خرد به

شايسته است همسر تو از فرزندان شاهان باشد. دختر پاسخ 

داد: پادشاه کسی است که ابتدا برخود و بعد بر غير خود 

فرمان دهد. پادشاه گفت: چه کسی داراي اين صفات است؟ 

که حرص و خشم را پايمال خرد خويش  دختر جواب داد: آن

جويی  يبکه از ع سازد، بر نفس خود فرمانروا باشد و کسی

جويی او نپردازند چنين  کند تا به عيبديگران پرهيز می

شخصی بر خود و غير خود فرمانده است. پس شاه در طلب 

چنين مردي مدت بسياري گشت تا شخصی را با آن صفات 

مقيم در فالن شهر به او نشان دادند. تصميم ملک و دختر بر 

ستاد و ازدواج او با اين مرد قرار گرفت. کسی نزد او فر

خشنودي از دو جانب حاصل شد. عقد خوانده شد و دختر به 

خانۀ شوهر رفت. پس از چند روز ملک از حال دختر و داماد 

پرس و جو کرد و دانست که ازدواج 

آنان همراه با سعادت و نيکبختی بوده 

 است.

دختر شاه اردشير در اين داستان 

به زيور ظاهر و باطن آراسته است. 

نگر که نسب را  ر و ژرفدختري بلندنظ

که شاهزاده  نهد. او با آنارجی نمی

است و در ناز و نعمت باليده، به گوهر 

حقيقی وجود که همان حکمت است 

که خواستگاران به  دست يافته و با آن

شأن از شاهان و شاهزادگان  ظاهر هم

 شود.بسيار دارد براي مال و نسب آنان ارزشی قايل نمی

دست رد به سينۀ همۀ خواستگاران که دختر  پس از آن

گويد: اگرچه تو مايۀ زند، پدر به دختر میاشرافی خود می

دور  افتخار همۀ مايی اما درنگ زياد دختر در خانه از صواب به

تر از  است و صاحب شريعت، مرگ را براي چنين دختران اليق

 شمرد و گفته است: نعم الختن القبر.زندگی می

 اگر تاج دارد بد اختر بود ر بودکرا در پس پرده دخت

وناگاه از اينکه دخترش فخر و مايۀ مباهات آنان است به 

رسد. معلوم نيست اين بدطالعی و بدبختی شخص دختردار می

گيرد؟ و اين حديث از کدام مأخذ اعتقاد از کجا سرچشمه می

ها جاري شده است؟ خواندن اين سطور يادآور داستان  بر زبان

مۀ فردوسی است. آنجا که فريدون سه دختر فريدون شاهنا

کند و پادشاه يمن، سرو را براي سه پسر خود خواستگاري می

پادشاه يمن که بسيار به دخترانش دلبسته و وابسته است، 

شاه اردشير که عدل و احسان او جملۀ 

آفاق را در نوردیده بود، دختر زیبایي 

داشت که نظير چهرة او بر صفحۀ پندار 

تصور نبود. وقتي به مرحلۀ بلوغ  قابل

رسيد پادشاهان بزرگ از اطراف و اکناف 

جهان خواستار همسری او گشتند اما 

 داد. دختر به هيچ یک رغبتي نشان نمي
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اش متمايل به ردّ خواست اوست، اما چون ابتدا از شدت عالقه

يۀ ياراي مخالفت با شاه را ندارد با خشم و عصبانيت دختر را ما

 کند.بدطالعی قلمداد می

روشن است که دختران در همۀ متون نور چشم و مايۀ 

افتخار پدر و مادر و دلسوز و شفيق آنانند، اما اين ناخرسندي 

دليل  شود و اين بهاز داشتن دختر نيز در متون يافت می

شرايط اجتماعی حاکم بر زندگی دختران بوده است که با 

شد و در واقع  ده نخستينش کمرنگ میازدواج پيوند او با خانوا

ها دل به دختر دلبند بستن و شاهد  ديدند مدتپدر و مادر می

باليدن کسی بودن که سرانجام روزي از نزد آنان خواهد رفت 

 انگيز است و حسرت بسيار دارد. غم

گردد که بهتر است دنبالۀ صحبت خود باز می سپس پدر به

أن ما رضايت دهی. دختر در ش به ازدواج با فالن شاهزادۀ هم

اند و تحمل رنج زندگی با آنان  گويد: دختران محنتپاسخ می

اند و  مغفرت و ثواب آن جهانی را در پی دارد و پسران نعمت

گونه در  شوند. اين حديث را اينسبب حساب و بازخواست می

 سخن امام صادق)ع( يافتم:

يَسألُ عَنِ النَّعيمِ، وَ    لّهاَلبَنونَ نَعيمٌ وَ البَناتُ حَسَناتٌ وَ ال»

اند و دختران خوبى.  پسران، نعمت« يُثيبُ عَلَى الحَسَناتِ

ها پاداش  کند و به خوبى ها سؤال مى خداوند، از نعمت

 (4، ص 4دهد.)اصول کافى ، ج  مى

در تعابير عاميانۀ امروز دختران را رحمت و پسران را نعمت  

 دانند. می

خواند و حق واليت پدر را ه صبر میهرحال پدر را ب ولی به

دليل شفقت پدر و فرزندي و مصلحت دختر  در ازدواج دختر به

شوهر که نه در خور زن »داند. اما گذشته از همۀ اينها:  می

« تر و فرزند که نه روزبه زايد نابوده بهتر باشد، ناکرده اولی

( سپس با وسعت ديدي که در او هست معيارهاي 814)ص

بينی  بيند. او با روشندور می اي ازدواج از خرد بهپدر را بر

کفوي من کسی شايد که آنچ او دارد، در  به هم»ميگويد: 

گويد: در ( و می814)ص « جهان زوال نبيند و نقصان نپذيرد.

آن جهان مال و نسب واال چيزي است که به خودي خود به 

هاي سراي خرند. يعنی ارزش حقيقی را به ارزشهيچ می

-کند. شاه بر اعتقاد خود دوباره اصرار میودانه منسوب میجا

« زادۀ، جفت تو از فرزندان ملوک شايد تو ملک»کند که 

گويد: ( و دختر با حکمت و خردمندي تمام می812)ص

« پادشاه کسی بود که بر خود و غير خود فرمان دهد»

 شود.اي که تنها از زبان يک حکيم شنيده می (جمله812)ص

-ر خصوصيات و معيارهاي موردنظر خود را میسپس ديگ

گويد که همه خالف معيارهاي معمول و حتی خالف نظر 

مادر روزگار به فرزانگی »ملک اردشير، که مطابق آغاز داستان 

همه دليل بر  ( می باشد و اين84٣)ص« او فرزندي نزاد

 حکمت و فرزانگی اين دختر است.

شود بر خرد، روايت میها در مورد زنان آنچه در اين داستان

بخشی، خيرخواهی، طرف مشورت قرار گرفتن و  حکمت، نجات

مثمر ثمر بودن زنان داللت دارد. اما متأسفانه اعتقاداتی که در 

ها در مورد زنان بيان شده همه مبتنی بر صفات منفی و  آن

هايی که زنان با  جايگاه پايين زنان است. حتی در داستان

شوند، ناعادالنه مورد مثبت ظاهر میهايی  ها و نقش چهره

رو که زنان تنها در جايگاه  گيرند. شايد از اينقضاوت قرار می

اند نه قضاوت کردن. آن هم با قضاوت شدن قرار گرفته

 هايی ريزبين، منتقدانه، مشکوک و انکارکننده. نگاه

توجه و بررسی است. يکی  در اينجا دو نکتۀ ديگر نيز  قابل

از دخترش در مورد ازدواج او و حقی که براي  نظرخواهی ملک

اش قائل است و ديگري پذيرش نظر او و انتخاب زندگی

غيرمعمول دخترش، که تقريباً بدون هيچ سرسختی از اعتقاد 

شأنی در مال، نسب و شاهزادگی  خود ـکه همان معيار هم

دارد و براي يافتن شوي مورد نظر دختر به است دست بر می

 ردازد.پجستجو می

روي هم رفته دختر صاحب جمال اردشير، داراي کماالت 

روحی وااليی است. دختري خردمند، حکيم، بلندنظر، 

نگر، رهاشده از بند تعلقات دنيوي و مزين به  ژرف

هاي ظاهري. تمامی اين صفات موجب شده تا دختر  آراستگی

 شمار آيد. هاي مثبت مرزبان نامه بهشاه اردشير از چهره

 

 منابع:

مرزبان نامه سعدالدین وراویني، به کوشش خليل خطيب رهبر، نشر 

 .0333صفي عليشاه، تهران، 

 .7، ص 6اصول کافي، شيخ کليني، ج
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 «دختري مينياتوري بودم»بررسي عناصر روايي در مجموعه شعر داستان،شعر  
 «غزال مرادي »؛  «شيما شاهسواران احمدي»سروده  
 

 شعرهايي پر از تلميح واحساس
توان روايتی دانست که زبان مجازي آن بر زبان  شعر را می

ها و  اي از تمايالت، خواسته حقيقی آن غلبه دارد. مجموعه

هاي استعاري يا  تواند در متن به شکل میاحساساتی که 

تواند  گر شود وجود عنصر تلميح يا بينامتيت می نمادين جلوه

ها  پيوندي ناگسستنی بين شعر و ساير متون، بويژه  تمثيل

ها يک مولفه بارز از ارتباطات انسانی  وحکايات باز کند. داستان

اهداف عنوان تمثيل و نمونه براي روشن کردن  است که به

سرايی احتماالً يکی از  گيرد. داستان مورد استفاده قرار می

هاي سرگرمی است. روايت همچنين ممکن  ترين فرم ابتدايی

شناختی شخصی، حافظه و معناسازي  هاي روان است به پروسه

 اشاره کند.

آنچه که امروز در بيشتر شعرهاي شاعران جريان دارد 

ها  نمود بسياري از خوانده

شان ها در شعرهاي هاي آن وشنيده

ها داستان و  است. ردپاي حکايت

رمان و فيلم يا حتی تيترهاي 

توان در آثار شاعران  ها را می روزنامه

شيما امروز يافت. در اين ميان 

شاهسوران احمدي هم شاعري است که از اين ردپاها در شعر 

ها در شعرهايش بيشتر  او کم نيست هرچند که بعضی تلميح

تکرار شده است مانند داستان موسی و پلنگ و ماه  اما در هر 

تکراري نيز اين کار به زيبايی صورت گرفته است. تلميح 

شکلی  عنصري است که خويشاوندي شعر و داستان را به

 :کند نمادين بازگو می

 هاي سنگی بود شان صخره دل ،عشق مردان ما پلنگی بود

 85نوشم)شعر چاي تلخ غزال می، ام ياد زنان طايفه من به

 (44صفحه 

شعرهاي شاهسوران احمدي 

داراي احساسات بسيار لطيف و زنانه 

هستند و همين لطافت احساس بر 

افزايد و  جذابيت شعرهاي او می

حس ناب آثارش را از ديگر همين 

اي  سازد.نگاه تازه شاعران متمايز می

ها دارد نيز حائزاهميت  که به پديده

 :است

هاي من است پشت  دل به دريا بزن تو موسايی، چشم

 سرت

دل بکن از عصاي پوسيده، معجزه يک زن است پشت 

 (84)شعرسه صفحه سرت

عر از توان مشاهده کرد شا طور که در نمونه باال می همان

را  زدايی انجام داده است و آن يک حکايت ديرينه آشنايی

ديد ديگري بيان کرده است بر طبق اين مفهوم،  بار از زاويه اين

شوند،  هدف هنر، انتقال حس چيزهاست آنگونه که ادراک می

رو هنر با افزودن بر  شوند؛ از اين سان که دانسته می نه آن

کند که  زدايی می آنها آشنايیدشواري و زمان فرايند ادراک، از 

البته اين تغيير زاويه ديد يکی از شگردهاي محتوايی است که 

شيما احمدي از آن بسيار استفاده کرده است تضادي که در 

 :گردد هاي معنايی  به بيانی زن محور معطوف می اليه

 بيند سر پر از آهو، چشم تو جز مرانمی ها سربه بيشه

و، ماه بانو ام از ت من پلنگ آفريده

 (44صفحه  85)شعربيافرين از من

 :يا

نه من  ،راه شيري منم تو آهويی

 آهو تو راه شيري باش

پشت هر شير تير خورده ، ترسد جنگل از زخمی تو می

 (21منم )شعر سی ويک صفحه 

اي هميشگی  شيوه هاي زن ومرد به تعامل ميان شخصيت

با استفاده از اما با ظرافت بيانی همراه است شاعر دراين بيت 

دهد  نمادهاي آشناي ماه وپلنگ تنها فرم روايت را تغيير می

گرچه از مناسبات معمول ومتعارف فاصله نگرفته در واقع 

سازد  شاعر محتواي اثر را با کشف مناسبات معنايی می

 :نمايد ريزي را بوسيله اين شيوه انجام می وطرح

 پر کن ي خالی مرا نيمه ،من اشک است استکانم که نيم

مادرم گريه کن در ، رسد به زنان زور تاريخ می

 (82آغوشم)شعرپنج صفحه 

که غرابت و زبان شاعرانه هر شعري را به   از آنجايی 

طورهم که  کند همان موجودي منحصر به فرد نبديل می

تر گفته شد زبان سرشار از احساسات شيما شاهسوران  پيش

ی تغزلی در شعر سازد. ويژگ احمدي شعر او را متمايز می

هاي  شاهسوران احمدي وجه مسلط آثارش است و تعدد المان

آنچه که امروز در بيشتر شعرهای شاعران 

ها و  جریان دارد نمود بسياری از خوانده

 شان است.ها در شعرهای های آن شنيده
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فردي و ويژگی تغزلی آن باعث 

شده است شعر او از فضاي 

 :اجتماعی دور بماند

موشک بساز از دفتر 

ات  شعرم، بگذار سهمم کينه

 باشد

هر صفحه را تسليم آتش 

 ات باشد ي شومينه کن، تاشعله

سقراط شو سقراط شو 

رستم نخواهی شد اگر ، ي دنياي منطق باش سقراط، اسطوره

 (84)شعرهفت صفحه ات باشد ها تهمينه هر زن، در قصه

 خواهد  ها نمی مرد افسانه ،روح چنگيزي مرا ديگر

ننگ نام مرا قلم زد ورفت   ،ي خود عاقبت از شناسنامه

 (25)شعر بيست وهشت  صفحه 

نمادهاي زنانه در شعر او شرقی و 

غير از چند  وطنی هستند وبه بسيار

هايی مانند چاي  اشاره گذرا به واژه

غزال، آسمان کثيف تهران و... چيزي 

از عصر حاضر در شعر او نيست وشعر 

هاي شلوغ و  او هنوز درگير خيابان

هاي  شهري نشده است مانند نمونه

 :زير

 اش ست که نشناختی يوسف آنقدر شکسته

 (44عرده صفحه )شباز هم منتظر پيرهنی حق داري

 :و

 چادرم رابکش به روي سرم، تا نبينم چه برسرم آمد

)شعرپنجاه هاي مرادوباره ببين دختري مينياتوري بودم، عکس

 (48صفحه 

 :و

 يک به يک دور گنبد کاووس ،رقصند نی کمانچه دوتار می

 چنين بزم و جنگ تن به تنی ،بندر ترکمن به رقص آمد از

 (45)شعر چهل ونه صفحه 

 رود هاي ناصرالدين شاه عطر چاي زنان گرگان استکان

)شعر چهل   ...هاي بنفش پيرهنی ات کردند توت بند قبيله پاي

 (45ونه  صفحه 

من »بيشتر شعرهاي شاهسواران احمدي در اين مجموعه  

پردازي کمتري در شعرها صورت  هستند وشخصيت «راوي

است که شاعر هايی  شکل مونولوگ ها به  گرفته است و مسير آن

 :کند روايت می

 بينی ي من، می ماه افسونگر افسانه

 (44شب دراز است و قلندر بيدار )شعرپانزده صفحه 

رنگی در اين مجموعه  پردازي عنصر کم گرچه شخصيت

هاي بسيار دقيق وجالبی صورت گرفته است  است اما توصيف

پردازي در شعرهاي  هاي خوبی از تصوير وازسوي ديگر نمونه

 :ن مجموعه وجود دارداي

 ،روند پشت سرت يورتمه می

 هاي سپيد ترکمنی اسب

رج به رج  ،بافد ها را گليم می جاده

دختري ختنی )شعر چهل ونه  صفحه 

45) 

همانطور که گفته شد استفاده از 

ويژه نماد  ههاي سخن ب عناصر زيبايی

ازي در کنار تلميح واستعاره وتصويرس

دختري مينياتوري »موعه شعر روايت سبب شده است مج

شاهسوران احمدي  .اي خواندنی بدل شود به مجموعه «بودم

ل  تمام وکمال ايرانی يک مجموعه شعر در اين  مجموعه شک

را ارائه داده است.البته استفاده فراوان از عناصر يکسان در 

هم کرده  تلميح شايد مضامين برخی از شعرهايش را شبيه به

هاي سجاوندي )که بايد هنگام چاپ   است  وعدم رعايت عالمت

شد( باعث شده است که  توسط ناشر هم در نظر گرفته می

ه آشنا به وزن نيست مجبور شود بعضی شعرها را مخاطبی ک

طور کلی دراين مجموعه شعر،نکاتی  چندباره بخواند اما به

لحاظ شده است که لذت خواندن شعر را در مخاطب بيدار 

 کند. می

 

 

 

های سخن  استفاده از عناصر زیبایي

ویژه نماد تلميح و استعاره و  به

تصویرسازی در کنار روایت سبب شده 

دختری مينياتوری »است مجموعه شعر 

 .ای خواندني بدل شود به مجموعه« بودم
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 داستان، نقاشي   

 «امير کِالگِر»  ؛ «ژاک لويی داويد» اثر «عبور ناپلئون از آلپ»تابلوي   

 

 تكرار لحظه در پنج نقطه
تابلوي معروف را نديده باشد؛ شايد کمتر کسی اين 

ناپلئون بناپارت سوار بر اسبی زيبا که روي پاهايش بلند شده 

و باد الي يال اسب و شنل فرمانده پيچ خورده. تصوير نافذ و 

 تأثيرگذاري است.

ميالدي ناپلئون تصميم به  8155در بهار سال 

گيري قلمروي  گيرد، براي بازپس لشگرکشی به ايتاليا می

هاي پيشين و ناپلئون  ها در سال ه توسط اتريشیتصرف شد

خواست ارتش اتريش را از طريق عبور از مسير آلپ  می

 شود.  طور هم می غافلگير کند که همين

عبور ناپلئون از آلپ عنوانی است که نه به يک اثر بلکه 

شود که  به پنج نسخه از يک پرتره ناپلئون بناپارت اطالق می

م 8155تا  8158هاي  ويد بين سالتوسط نقاش فرانسوي دا

اند. پس از کشيده شدن پرتره اصلی،ناپلئون به  کشيده شده

نسخه ديگر هم  داويد دستور داد که از پرتره کشيده شده، سه

تهيه کند: يکی براي قلعه سنت کلود، يکی براي کتابخانه 

اينواليدز و سومی براي قصري در ميالن. نسخه پنجم را که 

صورت شخصی کشيده بود، نزد خودش تا زمان  خود داويد به

 مرگش باقی ماند.

در مادريد باقی ماند، و پس  8184نقاشی اصلی تا سال 

گيري کرد آن  از آنکه جوزف بناپارت از پادشاهی فرانسه کناره

را با خودش به محل تبعيدش برد؛ به ايالت نيوجرسی آمريکا. 

ته تا اينکه در طور نسل به نسل گش اين نقاشی پس از او همين

،اوژنی بناپارت که نواده بزرگ برادر جوزف بناپارت 8٣2٣سال 

بخشد.نسخه  را به موزه مالمايسون می شده، آن محسوب می

توسط سربازان پروس  8182(،در سال 8158قلعه سنت کالد )

جا شد و به شاه پروس تقديم گشت. اين  به از محل خود جا

بورگ در برلين است.کپی نسخه هم حاال در قصر شارلوتن 

براي کتابخانه اينواليدز هم اکنون در قصر ورساي  8154سال 

 باشد. می

که به ميالن منتقل شده بود در سال  8154نسخه سال 

ها مصادره شد. اگرچه مردم ميالن کوتاه  توسط اتريشی 8184

در ميالن ماند. اما در نهايتاين تابلو  8145نيامدند و تا سال 

به وينا برده شد و تا به امروز جزو افتخارات  8142در سال 

 شود. ها محسوب می مصادره شده اتريشی

 8155نسخه نگهداري شده توسط خود داويد،در سال 

توسط دختر داويد به ناپلئون سوم تقديم شد. اما در نهايت در 

 م اين نسخه به موزه قصر ورساي داده شد.8٣4٣سال 
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 س، داستانكع  
 «مرضيه اسدي»  

 

 نشسته است و به سر فکرهاي بسيارش

 روزگار چه بازي نموده در کارش که

 هنوز کودک شوخی ميان دهکده بود

 که مرغ جنگ برآورده چنگ منقارش

 به گردباد نشست و دويد دشت به دشت

 نه خانه، نه سرو سامان، نه پاي و پيزارش

 ديد به يک حساب سرانگشتيش عيان می

 جهان به شکل عجيبی نموده انکارش

 دگر نه شوق پريدن به آسمان دگر

 نه تاب ماندن و مردن به دام تکرارش

 دلش گرفت پکی زد به آخرين سيگار

 ...که تف به جنگ و تفنگ و تمام اقمارش

 (ابوطالب مظفري شاعر افغان)

 
که تصويرش بر روي  از زمانی «دختر افغان»هاي  چشم

قرار گرفت، دنيا را اسير خود  نشنال جئوگرافيکجلد مجله 

کننده  هاي سبز و خيره اين چشمخواهيم داستان  کرد. حال می

 را بدانيم.

 Stive) ستيو مککوريتوسط ا 8٣12اين عکس در سال 

Makory) در  8٣55در سال گرفته شده است. استيو

 تاريخو دنيا آمد و پس از اتمام تحصيالت در زمينه فيالدلفيا به

صورت  سينماتوگرافی)دردانشگاهپنسيلوانيا(، عکاسی را به

 . سفارشی آغاز کرد

هاي گزارشی خود از وقايع افغانستان  با عکس کوري مک

. الملليرابهخودجلبکرد بينتوجه عرصه  8٣4٣و روسيه در سال 

نشنال جئوگرافيکو بسياري از بعدازآنويژگيخاصآثارجغرافي

ز متعددي را از قبيل يالمللی ديگر، جوا مجالت بين

 .براي وي به ارمغان آورد 8٣٣1در سال Eisenstaedtجايزه

استيو در اردوگاه پناهندگان افغانی  8٣12در سال 

نصيرباغ در پاکستان فرصت يافت تا از دختري افغانی عکس 

اي غيررسمی در  آموزان مدرسه ن دختر يکی از دانش. ايبگيرد

بسيار خجالتی است  دخترستيو متوجه شد که .اآن اردوگاه بود

همين  ، بهتا از او عکس بگيرد و ممکن است موافقت نکند

عکس گرفت و سپس به سراغ او  يشها خاطر اول از همکالسی

عکاس به تنها چيزي که اهميت نداد نام  زمان در آن رفت.

هاي نشنال جئوگرافيک  سال بعد جلد يکی از شماره. سوژه بود

به تصوير چهره اين دختر که در بمباران افغانستان توسط 

نگاه نافذ و نيروهاي شوروي سابق يتيم شده بود مزين شد.

توان در آنها تراژدي  ناشدنی دختر که می چشمان فراموش

درنگ چنان  بی هاي نابود شده در جنگ را خواند، سرزمين

افغانستان  8٣15به نماد نبرد دهه که شهرتی نصيبش ساخت 

که  طوري و وضعيت پناهندگان در سراسر جهان تبديل شد، به

از ..مجله ناميدندترين عکس در تاريخ  را شناخته شده آن

معلوم نبود تصوير مورد بحث تحت عنوان  دختر که نام آنجا

مجله چاپ  8٣15روي جلد شماره ژوئن سال « دختر افغان»

 دانست.  کس نام او را نمی سال هيچ 84مدت  و به شد

شنال جئوگرافيک به از سوي ن تيمی 4554در سال 

مک کوري . سفر کرد تا سوژه عکس مشهور را بيابد پاکستان

پس از آنکه مطلع شد اردوگاه پناهندگان نصيرباغ اخيراً 

. تعدادي از اش را گرفت تعطيل شده سراغ ساکنان بازمانده

شناسند و حتی بعضی  کردند که او را می زنان روستا ادعا می

کردند، تا اينکه پس از  خود را صاحب عکس معرفی می

هاي بسيار استيو مردي را يافت که دختر افغان را  جستجوي
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ها وقتی کوچک بودند با هم در يک اردوگاه  شناخت. آن می

چند سال پيش به وطنش  کردند. مرد گفت او زندگی می

پيامی به محل اقامت او ارسال  ندتوانستبازگشته است. آنها 

ساعت  4رانندگی و  ساعت 4و سرانجام پس از  دنکن

. اي دورافتاده از افغانستان يافتند در منطقهروي او را  پياده

جی و مطابقت سن با استفاده از تکنولوژي زيست دختر هويت

 . ييد شدأعنبيه چشمش با عکس ت

ها داراي قدرت هستند پس بگذاريد راجع به آن  اسم

است. او از اقوام پشتون  «شربت گوال»صحبت کنيم. نام او 

آنها تنها زمانی : »گويند شان اينگونه می است. قومی که درباره

در اين زمان  «کنند که در جنگ هستند. احساس آرامش می

کس  . هيچ45و يا حتی  4٣سال دارد، يا شايد  41شربت 

باره مطمئن باشد. وقتی هيچ  تواند در اين حتی خود او نمی

هاي معلق در  ها مانند شن شد داستانمدرکی وجود نداشته با

 کنند. فضا تغيير می

اش را نابود  هاي زندگی دوران جوانی زمان و سختی

ها تابش  اند اما هنوز هم چشم اش را تکيده کرده کرده، چهره

او زندگی »گويد:  کوري می شان را دارند. مک کننده خيره

او  سختی داشته است. تعداد زيادي در اينجا داستان مشابه

ميليون  5/4ميليون کشته،  5/8سال جنگ،  44«دارند.

 سال اخير است. 45اين داستان افغانستان در  ؛پناهنده

خاطر داشت  وضوح به خاطره گرفتن آن عکس را به شربت

. استچرا که اين تنها عکسی بود که در طول عمرش گرفته 

دختر دارد. او  ازدواج کرده و اکنون سه 8٣15در اواخر دهه او

گفت آرزو دارد دخترانش بتوانند آموزشی ببينند که خودش 

در  شربتهاي جديد  . عکساستهرگز آن را به پايان نبرده 

منتشر  4554اش در شماره آوريل سال  اي درباره زندگی مقاله

پس از اين . و بر همين اساس مستندي تلويزيونی نيز تهيه شد

اي با هدف کمک به  خيريهموسسه نشنال جئوگرافيک بنياد 

 .بهبود وضعيت زنان افغان تاسيس کرد

ديدار دوباره زن چشم سبز و عکاس در سکوت گذشت. 

هاي سختی وجود دارد. او نبايد به   براي زنان متاهل سنت

که همسرش نيست نگاه کند و لبخند بزند. او نبايد به  مردي

چگونه  تواند درک کند که کوري لبخند بزند. اما او نمی مک

هايش را  تصويرش بارها و بارها لمس شده، او قدرت چشم

 داند. نمی

 :منابع
 http://nationalgeographic.com 

http://irlister.com( Vista News Hub )

 

 

 

http://www.nationalgeographic.com/
http://www.nationalgeographic.com/
http://irlister.com/
http://irlister.com/
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 «هيس بي هيس»معرفي کتاب کودک   
 «شنوفرخنده حق»؛  «سحر انواري» نويسنده  

 
تخيلی عالقه داري،  -هاي علمی دوست عزيز اگر به کتاب

اثر کالرک  «الکی استار»اثر آسيموف،و  «نارينا»هاي  به کتاب

سري بزن. اما امروز بنا دارم کتابی هم براي مخاطب کودک 

دليل  . اين کتاب به«هيس هيس بی»نام  معرفی کنم. کتابی به

تواند موردتوجه دوستانی که  که داستانی تخيلی دارد، می اين

ها عالقه دارد قرار بگيرد.کتاب هيس  به اين گروه داستان

هاي سنی ب و ج، است ولی اين به  هيس، مخصوص گروه بی

 را بخوانند. معناي اين نيست که دوستان ديگر شما نتوانند آن

. «هيس گو»ره کسی است به نام داستان اين کتاب دربا 

يعنی شخصيت اصلی اين داستان، هيس گو است. البد تا حاال 

ايد.  هايی را درباره جادوگران خوانده و يا شنيده داستان

تر وجود  هاي قديمی ها و قصه جادوگران در بيشتر افسانه

پردازند. اما  ها می تر به آن هاي امروزکم اند و در داستان داشته

نکنيد. داستان ما درباره يک جادوگر نيست. درباره اشتباه 

کسی است که چون با يک جادوگر زندگی کرده است، 

که  دست به  طوري خصوصيات جادوگر در او اثر کرده است. به

ها  زند که يک انسان معمولی دست به آن کارهاي عجيبی می

ها  که بعضی داستان اين کتاب اشاره دارد به اين .زند نمی

شناسند، اطمينان کنند و از  که نمی است به کسانیممکن 

ي داستان اين  بچه« نيک»ها صدمه ببينند. مانند  جانب آن

 شناخته اطمينان کرده است.  که نمی کتاب. او هم به کسی

. يکی از خصوصيات اين کتاب تصاويرزيباي آن است

هيس را سحر انواري نوشته استو نشر توکا  داستان هيس بی

هاي فانتزي  کرده است. اين کتاب در گروه داستان را چاپ آن

 گيرد. قرار می

توانی بعد ازخواندن اين کتاب و  دوست عزيز تو می 

اي، نظرت را براي ما ارسال کنی.  هرکتابی ديگر که خوانده

اي، براي  توانی محاسن و معايبی را که در کتاب ديده حتی می

نويسی  با داستانکم  شود تا کم ما بفرستی. اين کار سبب می

آشنا شده و بعدها هم متوجه نکات مهمی که در 

 نويسی وجود دارد، بشوي.    داستان
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   «13ذهن شهر»داستان کوتاه   
 «آرش کالگر» نويسنده  
 

 «شد که فوت کردن؟چی»

 «مريضی داداش! مريضی!»

وَ هرسه از  «نه اينطوري نيس! تنهايی داغونش کرد!»

از تويِ پارکينگ، به تابوتِ روبازي که رويِ ايوان بود نگاه 

 کردند.

بعدازظهر باريد! آسمانِ باران نرم نرمک و پرحجم می

هايِ تاريک بود و هوا بويِ درهم آميختگیِ گِل با برگ

 داد! خيسيده يِ پرتقال می

 «گيرين که...راستش... خوب منظورمو...؟ چن می»

بله! بله! البته! تويِ قرارداد هم اومده! نگران نباشين! »

ها تا اون فک نکنم به صحبتِ بيشتري نياز باشه! هزينه

 «مقدارين...

ها  تی اين هزينهحاال راس»

 «چندتومنی هس داداش؟

دم که اين اطمينان رو می»

ها رو طوري برآورد شرکت هزينه

کرده باشه که به شما هيچ فشاري 

 «نياد!

آره! فشارِ تنهايی اونجوري »

 «خردش کرد!

بار به  مرد سر چرخاند و اين

هايِ مردِ دوّمی که به يکی از تيرک

وَ باز  «بله، درسته!»پارکينگ تکيه داده بود نگاه کرد: 

ببخشيد، امّا با اين حرفايی که شما »سرش را برگرداند: 

زنيد فک کنم بهتر باشه ازتون بپرسم که  داريد می

 «خودتون چه مبلغيو درنظر دارين؟

 «اونقدي که شرمندت نشيم داداش!»

يی بود که آره! حاال فقط شرمندگيش مونده! از تنها»

 وَ دونفرِ ديگر به او نگاه کردند. «اينجوري شد!
** 

هايش را برده بود تويِ جيبِ پالتو و  مردِ اوّل دست

دستی  شد! مردِ سوّم کيف سرجايش اين پا و آن پا می

اش را گذاشت رويِ کاپوتِ ماشين و بعد از اينکه با  چرمی

بازش  حتياط بيشتري هما وسواسِ زيادي رمزِ آن را زد، با

وزيد و کاغذهايِ تويِ کيف را به کرد! باد سردي می

 سروصدا انداخته بود!

يِ قراردادي که  بايد بگم شرکتِ ما تويِ اين برگه»

خونيد، درموردِ خيلی از مسائلی که اآلن خودتون هم می

هامون ايجادِ سوأل کنه توضيحات ممکنه برايِ مشتري

 .«کاملی داده

حرفامو بد فهميدي! خيالت تخت اي بابا! مثلِ اينکه »

و  «دونسيم به شما زنگ زديم!عمو! مام چون اينارو می

همانطور که متنِ درونِ قرارداد را می خواند، پايين برگه را 

 امضاء کرد.

نفهميديم که چقد دوسمون داشت! از تنهايی بود! »

 «متوجه اين؟ از تنهايی بود که اينطوري شد!
** 

مردِ اوّل به مردِ سوّم خيره شده بود که داشت 

 بست!اش را می کيف

فقط داداش اينکه... راستش »

خوام بگم!... يعنی...  دونی... میمی

هيچی! اصآل فک کن مادرِ خودته 

 «ديگه!

البته! البته! حتمآ! شرکت به »

 «ده... شما اين اطمينان رو می

مامان خيلی تنها بود! از »

 «شد! تنهايی اينطوري

داداش رابيفت ديگه. خيلی »

 !«وقته منتظره تو اتاق
** 

 «يِ حقوقی... بنده نماينده»

 «کامآل ازين موضوع باخبرم! بريد سرِ اصل مطلب!»

 مردِ نماينده رويِ راحتی جابه جاشد!

 «خوايم... خيله خوب! ببينيد، موضوع اينه که ما می»

بهتر تونم آگاهم! ولی خودتون که بايد  از خواسته»

 «شه بی اصول انجام داد! کاري رو نمی بدونيد. هيچ

 «اوه بله! بله، البته! اصول! درسته!»

 «واقعيّت امر اينه که من وظيفه دارم اين تابوت رو...»

يِ  و از پنجره «بله! تابوت. منم برايِ همين اينجام!»

يِ تويِ اتاق، به حياط نگاه انداخت! ديد دونفرِ  بخار بسته

اند و سيگار هايِ پارکينگ تکيه داده تونديگر به س

 کشند!  می

را برده بود  هایش مردِ اوّل دست

تویِ جيبِ پالتو و سرجایش این پا و آن 

دستي  شد! مردِ سوّم کيف پا مي

اش را گذاشت رویِ کاپوتِ ماشين  چرمي

و بعد از اینكه با وسواسِ زیادی رمزِ آن را 

زد، با احتياط بيشتری هم بازش کرد! باد 

وزید و کاغذهایِ تویِ کيف را سردی مي

 به سروصدا انداخته بود!
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عجله سرش را نماينده با« حلی داريد؟ پس حتمآ راه»

 «بله! فکّ پلمب!»چرخاند به او: 

 وَ خودش را جمع جور کرد! «يعنی نه!»

خوايم تابوت رو از مصادره دربياريد و مابقی فقط می»

 «ي ما!تشريفاتو بذاريد برعهده

را چندبار تکان داد و از پشت  مردِ غريبه سرش

 پنجره به تابوتِ روباز رويِ ايوان نگاه کرد!

کنيد نيست! بانک  ها که شما فکر می به اين راحتی»

هارو تأمين اموال کرده! اين  همراه با اين خونه، تمامِ دارايی

يِ تويِ اون هم جزِ تأميناتِ بانک بدونيد!  تابوت و جنازه

هايش به  وَ باچشم- ن خانمشد که اي اي می چند هفته

اي از همين اتاق انداخته  يک گوشه -تابوت اشاره کرد

 «بود!

حلّی  حلّی باشه! هميشه راهِ بااين اوصافم باز بايد راه»

 «بوده. اينطور نيس؟

هامون حاضر به شايد آقا! ولی ما نسبت به دارايی»

 «هيچ اجحافی نيستيم!

جا شد، وَ  مردِ نماينده دوباره رويِ راحتی جابه

هايِ همانطور که تبسّم کرده بود، سعی کرد دکمه

 اش را باز کند. بارانی

همينطوريه که شما عرض  البته! بله، بله! قطعاً»

اي که کنين! فک کنم بهتره بااين حساب، تويِ مزايده می

 «بانک اعالم کرده شرکت کنيم!

خوشحالم که مجبور نيستم برايِ فهموندنِ حرفام با »

ادله کنم. راهِ درستش هم همينه جنابِ نماينده! شما مج

يِ زيادي پرداخت کرده. پس بايد از طبيعتآ بانک هزينه

حلی بهتر و کم دردسرتر  طريقی جبران بشن. خوب چه راهِ

هايِ مختلفی آگهی داده ازين. برايِ اين مزايده تو شماره

وَ به بيرون پنجره اشاره _شده! گمان کنم اين دونفر هم

 «يِ چنين پيشامدي شدند!از همين راه متوجه -کرد

دونم! اما فک کنم راستش رو بخواين من دُرس نمی»

الاقل عادالنه اين باشه که شما تويِ اين مزايده اولويّت 

 !«خاصّی نسبت به سايرين برامون قائل شين

چيز طبقِ اصول و مقرّرات  کنيم همهما هم سعی می»

 «بانک پيش بره! بانک...

البته! البته! سپاسگذارم ازين لطفتون! خودتون که »

هايِ توليدي و مصرفی زيادي حاضرن دونين، شرکتمی

 «که برايِ اين تابوت...

يِ اين مسائل هست! ولی چرا. بانک هم متوجّه»

دونيد که، ما بايد به آتيه و برآيندهاي خودمون هم فکر  می

 «کنيم!
** 

مردِ غريبه از پشتِ  باريد وباران باشدّتِ بيشتري می

کرد پرده پنجره که انداخته بودش، به سه مردي نگاه می

 زدند!کشيدند و حرف می که تويِ پارکينگ سيگار می



   9302 اسفندماه  |چوکماهناهم ادبيات داستاني |چهل وسوم شماره 56 

   «آنكه بداند کيست بي»داستان کوتاه   
 « پورساحل رحيمی»نويسنده   

 

شناسد اما حالش را چرا. خوب با اين  را نمی خودش

شود ولی با  حس و حال آشناست. گاهی با خود غريبه می

قسمت  اين تنهايیِ مبهم و کُشنده، نه! اگر خودش را شِش

شود که  اش سهم ِ همين هيوالي تنهايی می کند، همه

گشايد و او را در حجمش  اهی براي خود میهميشه ر

دهد. يعنی از سر تا قلبش، از قلب تا شکمش، از  قورت می

شکم تا سر زانوهايش، از زانوها تا نوک پاهايش و دستانش 

هم از بازو تا آرنج و از آرنج تا نوک انگشتان دست. يکجا و 

شود که حتا کارهاي  در يک لحظه، به افليجی مانند می

 زور نفس بکشد! شوند و بايد به برايش ارادي می غيرارادي

اندازد،  زور خود را به حرکت می سنگين شده است؛ به

زند و  افتاده ولی باز زور میخر  موتورِ پاهايش به خر

رساند. هدفون را در  تاپش می خودش را به پشت لپ

گذارد. تلويزيون روشن  گوشش می

اي که در هال  خانه است براي هم

نشسته اما او در اتاقش پشت ميزي 

ي فرو خوردن و  جا گرفته که همه

نويسد.  جا می فورانش را در همين

خواهد بنويسد اما صداي  می

ن زياد است. با وجود تلويزيو

در و پيکر سريال  هاي بی هدفون، باز هم صداي شخصيت

ي اين  کند. از همه به داخل اتاقش نفوذ می

هاي کاراکترهاي سريال خسته است و کالفه.  شخصيتی بی

او تنها نيست ولی خيلی « چرا تلويزيون روشن است؟»

را روي هر  زند، گوشش هم می تنهاست! درِ اتاقش را بر

هاي  خواهد صداي دکمه بندد و فقط می احمی میمز

کيبورد در مغزش راه يابد. اين بهترين صداي دنياست 

چيز يا بهترين است يا بدترين. در خالل  براي او همه

کند. هم  بوکش را باز می ي فيس اش صفحه نوشتن

دوستش دارد و هم از آن متنفر است و االن از آن 

شده! در واقع اين صفحه هايی است که از آن متنفر  زمان

برايش به بدترين چيز ممکن تبديل شده است. نگاهی به 

کند که چندروز پيش گذاشته، زنی با شال  عکسی می

که انگار خودرا به دست باد سپرده است! از اين  سرخ! زنی

کند. کدام  را از ذهنش پاک می آيد، فوراً آن تعبير بدش می

چيزش  اند همه او گرفتهباد؟ اين عکس را در اتاق بغلی از 

مصنوعی است حتا خود آن زن! به لبختدي که بر روي 

کند؛ چه تلخ است اما نه براي  لبانش نشسته نگاه می

هايی که خورده،  اش. از تعداد اليک دوستان مجازي

فهمد که اين لبخند و اين باد ساختگی که شالش را به  می

يلی ها خوش آمده است. او خ هوا برده، به مذاق آن

فهمد. از جايش بلند  تنهاست و کسی اين تنهايی را نمی

بيند که  نشيند و چشمانش را می شود؛ جلوي آينه می می

ي زورش،  اند. با همه شان، ترِ تر شده تر از ديدن خيلی قبل

کند، دستانش را بر روي  صورتش را از اشک پاک می

خواهد؟ شايد يک دنياي  فشارد، چه می چشمانش می

شايد دنيايی سياه و سفيد! او از اين دنياي رنگی  متفاوت،

ي اين  هايش بيزار است همه ي رنگ خسته شده از همه

مالد دوباره  اند. چشمانش را می ها برايش بدترين شده رنگ

کند، نه دنياي او تغييري  بازشان می

طوري  چيز همان کند. همه نمی

تاپش  است. دوباره به پشت لپ

ه کلمات گردد. خودش را ب برمی

خواهد بميرد غرق  سپارد می می

چيز. همين  شود در هيچ، در هيچ

هاي کيبورد آرامشش  صداي دکمه

 دهد. دهد. ناگهان يکی از دوستانش پيغامی به او می می

 «سالم خوب هستی؟»

 «خوبم؟»

قدر بايد  چه»گويد:    خود می زند و به نيشخندي می

اي به  دهد و لحظه جواب دوستش را نمی« خوب باشم؟

کند که چرا اين مرد بايد هنوز دوستش باشد؟  اين فکر می

گاه نخواست از  او که با کسِ ديگري است او که هيچ

حسش بگويد او که هميشه خواست خودش را صرفاً يک 

دوست معرفی کند! چه دليل دارد من هنوز دوستش باشم 

چيز هستم غير از دوستش! حسی از  دانم که همه وقتی می

که اکنون  گيرد شايد به آن دختري ر برش میحسادت د

داند.  زن زندگیِ دوستش شده و شايد به زمانه. نمی

بندد. نگاهی به  را می شود و آن اعتنا از پيغام رد می بی

اندازد و زندگیِ رنگارنگ  بوکش می ي اول فيس صفحه

اي! شايد  چه دنيايِ رنگی»کند.  هارا مروري می آدم

زور خود را به  سنگين شده است؛ به

اندازد، موتورِ پاهایش به  حرکت مي

زند و  خر افتاده ولي باز زور مي خر

 رساند. تاپش مي خودش را به پشت لپ



   9302 اسفندماه  |چوکماهناهم ادبيات داستاني |چهل وسوم شماره 57 

مانند من يک جهان سياه  ها نيز، بهصاحبان تمام اين دنيا

 «و سفيد بخواهند.

اش  رود. حواسش از روي نوشته اش فرو می در صندلی

که  افتد به زمانی ماه پيش می ياد پنج پرت شده و به

دوستش او را به يکی از دوستان ديگرش معرفی کرد. از 

شدند. خسته است؛  نظر او، آن دو جفت خوبی براي هم می

شود  که دستگيرش می خزد و چيزي در خود و خاطرش می

اين است که آن مرد، جفت خوبی برايش نيست. هر روز 

ده، اما يادش نيست به چه دليل اين آشنايی و را فهمي اين

پيشنهاد را پذيرفته؟! شايد از سر لجبازي؟ ولی او چنين 

تواند  داند. نه اين نيست. پس چه می رفتاري را مضحک می

او »شود.  نويسد هنوز هم در کلمات گم می باشد؟ دارد می

جفت خوبی برايم نيست پس چرا هنوز با او هستم؟ او 

شايد روزهاي اول برايش حکم « کسی است؟براي من چه 

جور  اش يا يک توهين را داشت؛ توهين کردن به شخصيت

ي ديگري رفته بود  دنبال رابطه از سر واکردن! دوستش به

هاي کودکانه،  ها و بهانه و با حرف

خودش را از حسی که نسبت به زن 

داشت رهانيده بود. آري رهانيده بود. 

کند،  اين قضاوتی است که او می

با « پس چه دليل ديگري دارد؟»

هاي گنگ و  ي اين احساس همه

که  سردرگمی که داشت، با شخصی

اي  دوستش پيشنهاد داده بود، رابطه

گذرد. چندروز است که به  ماه می ايجاد کرد. اکنون پنج

دهد. از خودش عصبانی است.  هاي زن جواب نمی پيغام

مردش است و  داند آن مردرا چه بنامد! مردش؟ اگر نمی

اش سهمی دارد پس االن کجاست؟ چرا تا پايش  در زندگی

گويد  خود می به آن طرف رسيد، رفتارش سرد شد؟ زن به

که مردش براي  ها خيلی تکراري شده: اين که اين حرف

ادامه تحصيل رفته و رفتارش کلی تغيير کرده. پس اين 

 روزها قدر اين کند چه دوري و دوستی کجا رفته؟ حس می

با کوچکترين فکر نبودن مرد،  -شکننده–ضعيف شده 

دار از گذشته،  ي خنده گيرد و با يک خاطره اش می گريه

شدت وابسته شده است يا  داند که به خندد! می قاه می قاه

که  به زمانی -که بوده؟ آره بوده هميشه بوده، به گذشته 

شايد « ام! شايد دوقطبی شده»گويد:  خود می رفته! به

هاي دردناک شده است.  جهت، درگير قضاوت ود و بیخ بی

خواهد دست از قضاوت کردن خودش بردارد.  اما نمی

ولی او راهی را که از « شدم. اي می نبايد وارد چنين رابطه»

کرد اشتباه است رفته، بايد چه کند؟ دستش  اول فکر می

کشد، اين  هارا می برد و محکم آن را الي موهايش می

ريزد  ه چنگ زدن مو شباهت دارد. اشک میکارش بيشتر ب

کنند.  هاي کيبورد، دستانش را لمس می چنان دکمه و هم

ايستد و گذرا به انگشتانش چشم  اي از نوشتن باز می لحظه

جايم؟  ها براي چه هستند؟ چرا من هنوز اين اندازد اين می

حاال صداي تلويزيون بلندتر از پيش شده است حس 

دردش  شود حتا هدفون هم به کند دارد کر می می

اي از  دارد و به گوشه را از روي گوشش برمی خورد. آن نمی

که نقاشیِ  افتد جلوي قابی اندازد. درست می اتاق می

گردد و به تصويرش  اش را در دلش جاي داده. بر می چهره

که بيست و دوساله بوده است، به  کند؛ به زمانی نگاه می

دو سالگی متوقف شده ولی  ي تولدي که در بيست و هديه

سمت قاب  شود. به سالگی نزديک می خود او به مرز سی

را به ديوار نزد. کنار تختش و روي  وقت آن رود. هيچ می

خاست و  زمين برايش جايی باز کرد. وقتی از خواب برمی

رويش را به سمت راست 

ديدش. جلويش زانو  گرداند، می برمی

د. ران زند؛ دستش را به جلو می می

اي در انگشتان و لبانش افتاده  رعشه

بندد و  است. بغض راهش را می

ي روي  گذارد دستش به شيشه نمی

کند دوست  هق می قاب برسد. هق

دارد همان لبخند بيست و دو سالگی 

را بار ديگر بر لبانش نقش بزند. سرش را کمی به راست، 

خواهد دختر بيست و دوساله  کند. می کمی به چپ خم می

سال پيش را بهتر ببيند. خيلی زيباست،  دختر هشت را،

اما اين « ام! چه شاداب بوده»گويد:  خود می خيلی جوان. به

آورد و  ي يک لحظه دوام می شادابی هم برايش اندازه

کشد  گردد. دستش را پس می دوباره به همان حالش بر می

اش.  سالگی سمت صورت سی برد به طرف صورتش می و به

تر  هر روز عميق»کند.  اش را لمس می لبخطوط کنار 

دهد:  پرسد و جواب می از خودش می« شوند مگر نه؟ می

شوند خيلی  اند! دارند بدتر هم می آره خيلی عميق شده»

نشيند و  ي تخت می شود و روي لبه بلند می« بدتر خيلی...

برد. او کلی حرف نگفته دارد؛ کلی  باز به افکارش پناه می

که  ها بگويد، از اين خواهد از آن می کتاب خوانده و

رحمی است که بخواهد نام  شان نداشته و اين بی دوست

ها  هارا داستان عاشقانه بنامد. چرا بايد تا ابد در نوشته آن

عاشق شد و ناکام ماند؟ اين خيلی دردآور است. چرا 

اش پرت شده و  حواسش از روی نوشته

که  افتد به زماني ماه پيش مي یاد پنج به

دوستش او را به یكي از دوستان 

دیگرش معرفي کرد. از نظر او، آن دو 

 شدند. جفت خوبي برای هم مي
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شود؟ چيز  هاي تکراري خسته نمی کس از گفته هيچ

چيزش، رنگی  نيست؟ چرا همه ديگري در اين دنياي رنگی

خواهد. بعد از  از خريّت دارد؟ او دنياي سياه و سفيد می

تاپ  کند، دوباره سراغ لپ آنکه اين افکار را با خود مرور می

بوک از  کند، فيس را غيرفعال می رود؛ آن بوکش می و فيس

روم که  می»نويسد:  پرسد، می او دليل رفتنش را می

پذيرد! در واقع  يلش را میبوک هم دل فيس« نباشم!

خواهم بروم  می»نوشت:  پذيرد حتا اگر می هرچيزي را می

برايش چه فرقی دارد؟ آن دنياي مجازي با همه « تا بميرم!

ي اسباب و اثاثيه ي مجازي اش ماندگار است و در دلش 

گرفت  اش را می آرزو می کند کاش يک نيرو جلوي رفتن

درد نخور بود! براي  بهبوک  حتا اگر آن نيرو، همين فيس

براي مدتی »گذارد شايد آخرين پيغام:  مردش پيغامی می

هاي کيبورد  در يک آن، صداي تلويزيون و دکمه« روم. می

پيچاند،  شوند. در اين سکوت دلنشين، خودرا می قطع می

ي اشياي اتاقش دارند بهش لبخند  کند همه حس می

نوازشش اند و دارند  شان مهربان شده زنند،همه می

کشد؛ بوي لطيفی دارد،  اش را بو می کنند. پوست تن می

هاي  ياد چمن اين بو مرا به»بوي تازگی. او تازه شده است. 

اي که  هاي خيس خورده اندازد. چمن تازه کوتاه شده می

تر از  اند! حتا زنده اند و با اين حال زنده سرشان را زده

هِ وحودش شان را با يک نفس عميق که از ت بوي« قبل!

بلعد گو اينکه  کند و می هايش وارد می بلند شده، به ريه

هايش  شود؛ قدم بلند می« ام. چه تازه شده»بلعد!  خودرا می

دارد تا به  قدم بر می شمرد، سی و هفت را می

هاي هال است برسد. تلويزيون  که روي مبل هايی کوسن

. اش بيرون رفته است خانه بيند، انگار هم خاموش را می

ي اتاقش. دراز  کرده اندازد روي سراميک يخ ها را می کوسن

خوابد پاي راستش را بر پاي چپ  کشد؛ به پهلو می می

دهد.  اش را بر روي کوسن قرار می اندازد و دست چپ می

گاهی که  کند تکيه گاه مناسبی درست می براي سرش تکيه

ايم نه او بر»گاه زير سرش نبوده است.  ماه، هيچ در اين پنج

گويد اول با  مرتب اين جمله را می« جفت خوبی نيست!

کند مثل  آرام صدايش فروکش می صداي بلند و آرام

هايش  دريايی که از مد به جزر رسيده باشد، چون چشم

اند و از تب و تاب بازماندن و ديدن  که ديگر سنگين شده

صدايش به « نه او جفت خوبی برايم نيست.»اند.  افتاده

اش را پشت  چنان که جمله شود و هم يل میزمزمه تبد

رود تا نباشد شايد  رود. می گويد، به خواب می سرهم می

 تا...
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   «خواب»داستان کوتاه   
 « آرشام استادسرايی»نويسنده   

 
امروز  اصالًشايد  امروز صبح بود. ديشب نه، ديشب،

اما  کنم چندسالی گذشته است. دانم...حس می نمی نبود.

شايد هم  شايد هم امروز صبح،ساعتِ نُه، نه! همين ديشب،

خوابی که  ده بود که از خواب پريدم و ديگر خوابم نبرد.

من  ديده بودم وحشتش تا بيداري امتداد پيدا کرده بود.

کنم کاري  چون حس می خوابم. ظهر می عادت دارم تا دم

يا اگر کاري هست آنقدر مهم  براي انجام دادن ندارم.

 يا اگر مهم هست براي فرار از ترسِ روبرويی با آن، نيست،

اما  توانم به آن پناه ببرم. خواب بهترين چيزي است که می

دانم چه  نمی ام ديگر نخوابيدم. از وقتی آن خواب را ديده

وز،يا صبح از صبح امر ام، مدتی است که نخوابيده

کردم. ساعت  سالِ پيش...داشتم خوابم را تعريف می چندين

 نه يا ده بود که از خواب پريدم.

که ديده بودم کمی عجيب  خوابی

البته شايد براي من.در  است.

شايد هم  خواب،من يک زن بودم.

يادم  دقيقاً دانم. يک دختر.نمی

نيست.ناگفته نماند که هيچ حس 

 نکردم. اي در خواب تجربه زنانه

حسی جز آن وحشتِ ملموس  اصالً

که در حالِ  از يک امرِ ناشناخته،

ابتدا که درون خواب  حاضرم درونم هست تجربه نکردم...

خودم آمدم، داشتم درِ اتاق را)شبيهِ درِ اتاقِ خودم بود(  به

با چوبی بزرگ و الوار مانند براي جلوگيري از ورود مادرم 

 شنيدم از پشتِ در میپوشاندم. صداي مادرم را  می

)صدايش شبيه صداي مادرِ خودم بود.( اما يادم نيست چه 

 ترسيدم.  گفت.فقط از ورودش به اتاق می می

يِ  زمان حس کردم،شخصی قرار است از پنجره هم

 اتاق که روبروي در، و پشتِ سرِ من قرار داشت داخل بياد.

تکه چوب در دست و  يک يعنی ترسم دو طرفه شده بود.

صداي  يِ بزرگِ ديگري را پشت در گذاشته بودم. تِکه

يِ اتاق مشرف  شنيدم.پنجره نفر را از داخل حياط میچند

صداي کسی  يِ اتاقِ خودم بود.( به حياط بود.)شبيه پنجره

شنيدم که با حالتی سرخوشانه و مغرورانه  را می

ولی  دانم از کجا، البته نمی«... رم تو! االن می»گفت: می

 ستم صدا متعلق به مردي جوان است...دانِستَنَم،دان می

بلکه اطمينانی  فقط يک حدس يا يک حسِ غريب نبود.

 و آن صدا، داد، را می درونی و روشن بود که نويد اين

اي که قرار است در چهارچوبِ پنجره اتاق ظاهر شود  چهره

درِ اتاق  قبل از ورود او از پنجره، شناسم.البته مادرم، را می

صداهايی که از  باز کرد و داخل شد و با داخل شدنِ او،را 

آمدند قطع شد. مادرم وقتی وارد اتاق  حياط می

اش شبيه مادرِ خودم بود.( با صورتی برافروخته  شد)چهره

اش و  هاي پيشانی و قرمز شده از شدتِ خشم که به چين

بخشيد به  هاي دورِ چشمش عُمقِ بيشتري می چروک

را بدونِ توقف باز و بسته سمتم آمد و دهانش 

هاي  شد و وارد گوش کرد.کلماتی از دهانش خارج می می

کردم  شد و من،کلماتی از دهانم،که حس می من می

خارج و وارد  خشک و بدمزه است،

فقط  شد. هاي مادرم می گوش

چون  توانم بگويم. همين را می

هايی که بين ما رد  يک از حرف هيچ

ايد هم ش شنيدم. و بدل شد را نمی

ياد  که به خاطر ندارم... تنها چيزي به

و صدايِ  دارم همين تصاوير است،

هايم  سوُتی که هنوزهم درون گوش

 پيچيد و به فضاي اطرافم، می

 مادرم درون خواب، بخشد. حالتی ساکن وسنگين می

اتاقی که در آن بودم مستطيل  سمتِ چپِ اتاق رفت. به

که تختِخوابم در شکل بود و مثلِ راهرويی کوچک بود 

 سمت چپِ آن قرار داشت.)شبيه اتاقِ خودم بود.( مادرم،

نه مادر خودم  گويم، )البته زنی که درون خواب بود را می

البته شبيه به مادرِ خودم بود( بدون معطلی قابِ  را،

البته، نقاشی، و يا  عکسی که باالي تختم بود را کنار زد.

 آورم. ياد نمی د را بهعکس بودنِ تصويري که باالي تخت بو

توانم بگويم قابِ آن،درست مثلِ قابِ عکسی که  فقط می

اکنون باالي تختم است،و تصويرِ سياه و سفيدِ يک قايق 

اي شکسته، درونِ  کهنه را در مرادبودر کنار اِسکِله

چارچوبِ خود جاداده است، مشکی رنگ بود. وقتی مادرم 

انگار من از آنجا  را کنار زد،پشتِ آن يک حفره بود. آن

بودنِ حفره خبر داشتم، چون ترسِ از برمال شدنِ رازي را 

درون حفره،چند قطعه عکس،  کردم. درون خود حس می

با صورتي برافروخته و قرمز شده از 

اش  های پيشاني شدتِ خشم که به چين

های دورِ چشمش عُمقِ بيشتری  و چروک

بخشيد به سمتم آمد و دهانش را  مي

 کرد. بدونِ توقف باز و بسته مي
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چيزهاي ديگري هم بود که يادم  اي پول بود. با دسته

وضوح يادم  تنها چيزي که يادم هست،به نيست چه بودند.

تر و يا شايد هم يک دخ هست اين است که من يک زن،

اما  البته از باکره بودن يا نبودنِ خود مطمئن نبودم. بودم.

مربوط به  هايی که مادرم پيدا کرده، کردم عکس حس می

 البته نه با عشق. شخصی است که بکارتم را از من گرفته.

ي  توان گفت به من تجاوز کرده بود.همه بلکه با زور. می

 کردم.فقط حس. اين چيزها را حس می

و عقل،و امري بديهی در آنها نبود که منطق  يقين،

اش توضيح دهم. من وسط يک ماجرا  بخواهم در رابطه

خاطر  افتاده بودم.حتی قادر نيستم به عقب برگردم چون به

ام. امروز صبح بوده  آورم کیِ و چه وقت از خواب پريده نمی

اي قبل از  است يا صبحِ چندسالِ پيش؟ من حتی خاطره

قادر به دادنِ توضيحی نيستم  آورم. ياد نمی اين خواب به

انگار کل زندگی من  که بتواند اين اتفاقات را توجيه کند.

 از زمان پريدن از خواب و در آن خواب خالصه شده است.

چيز دارم  من فقط تصويري از همه

چيز را  و تصويرها هم هيچ

مثال تصوير مادرم را در  رسانند. نمی

 توانم بگويم او ذهنم دارم و می

مادرم است و هر روز براي من غذا 

آورد يا لَگَنِ زير مرا تميز  می

توانم بگويم اين اتاق  کند ومی می

من است و من يک مرد يا يک پسر 

هستم که درون خواب به يک زن يا يک دختر تغيير 

 چيزِ ديگر...انگار مادرم، همين.و نه هيچ ماهيت داده بودم.

ونِ خواب کشف کرده دانستم چه بود، در رازي را که نمی

کم روبه سفيديِ  دانم چرا اما سرخیِ صورتِ او کم بود. نمی

يِ  هاي کوچکِ اشک از گوشه رفت و قطره اي می معصومانه

با من  هايش که قرمز و لرزان بودند سرازير شده بود. چشم

هاي او روي من هم تأثير گذاشته  مهربان شده بود و حالت

هايم  گُر گرفته و چشمهايم  کردم گونه بود و حس می

کردم شخصی که  حس می اند. ملتهب و مرطوب شده

صدايش را از حياطمان شنيده بودم همان شخصی است 

اما من  هايش در دست مادرم قرار داشت. که عکس

همچنان همان وحشت و ترس را درون خود از يک امرِ 

چيزي از وحشتم کاسته نشده  کردم. ناشناخته حس می

آلودِ ماجرا اينجا بود که وقتی مادرم در  رسبود.زيبايیِ ت

بار از خواب،با صدايِ  حال وارد شدن به اتاق بود من يک

 خريد بيدار شده بودم. وانتی که آهن و آت و آشغال می

به من چنگ انداخته بود و  اما مثل اينکه آن خواب، 

روي  داشت و مرا درونِ رختخواب و به دست از سرم بر نمی

توانم بگويم اين  چيزي که می رده بود.وب ککتخت ميخ

است که انگار کسی از پشت مرا گرفته بود و به درون آن 

کشيد. که سرآخر هم موفق شد و آن ماجرايی  خواب می

که گفتم اتفاق افتاد...و در نهايت من با همان وحشت،که 

که در کنار  دانم چه بود، هنگامی را نمی منشأ آن

مجدد با همان  کردم، میمادرم،درون آن خواب گريه 

خريد ازجايم پريدم و بيدار  پاره می صداي وانتی که آهن

دانم زمان چه مقدار گذشته  شدم و ديگر خوابم نبرد. نمی

است.آن خواب برايم نزديک و هم زمان دور، و در دنيايی 

يی خأل کند. انگار آن خواب از فضايی تهی، ديگر جلوه می

آمد و هنوز هم وحشتِ آن  که در پشتِ سرم قرار داردمی

نداشته است.از دست از سرم بر 

کنم و  خوابيدنِ مجدد وحشت می

 ام هرگز نخوابم. ودم عهد کردهبا خ

هايم  رغم اين عهد پلک اما علی

سنگين است و نيرويی پُرکِشش مرا 

از پشتِ سر گرفته و با تمامِ توان 

اما نه!عهد  کشد. مرا درونِ خواب می

!هرگز ام ديگر نخوابم کرده

ام.در اتاقم را قفل  يِ اتاقم را بسته پنجره خوابم. نمی

اه نخواهم داد.صدايی از درون ام.حتی مادرم را ر کرده

شنوم که        آيد.صداي کسی را می حياط می

کوبد و  مادرم به در اتاقم می«...رم تو! االن می»گويد: می

من هنوز به درون خواب پرت  کشد. گوشم سوت می

و يا يک پسر هستم و هنوز به من هنوز يک مرد  ام. نشده

 ام. ماهيت ندادهزنيا دختري که درونِ خوابم بود تغيير 

خرد از  پاره می روم.صداي وانتی که آهن روي تختم می

رسد.قابِ مشکی رنگِ باالي  هايم می درون کوچه به گوش

تختم را که عکسِ قايقی کهنه را در يک مردابو در 

درونِ چارچوب خود جاي داده  اي شکسته، کناراِسکِله

فره زنم.پشتِ آن يک ح دارم وکنارمی است از ديوار برمی

 است...

 

حتي قادر نيستم به عقب برگردم چون 

آورم کيِ و چه وقت از خواب  خاطر نمي به

ام. امروز صبح بوده است یا صبحِ  پریده

ای قبل  چندسالِ پيش؟ من حتي خاطره

 آورم. یاد نمي از این خواب به
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   «جغرافياي عظيم»داستان کوتاه   
 « مرتضی غياثی» نويسنده  

 

کند.  ساختمان بهداري پارک میآمبوالنس جلوي 

شده روي تيرهايِ  هاي خرمايِ پهن سقف بهداري با ليف

چوبی، پوشيده شده است. نصيري درِ آمبوالنس را باز 

شود که لباس نظامی  کند. از در ديگر مردي پياده می می

تن دارد. سر و صورت هر دو چنان خاک گرفته است که  به

رسد.  نظر می ستري بهشان، خاک جا سفيدشده موهاي جابه

هاي  که يکی از چند رديفِ تخت گوشۀ سالن بهداري جايی

يابد؛ اتاقک کوچکی  کيپ تا کيپ چيده شده، پايان می

شود  اي به بيرون دارد. مرد نظامی جدا می هست که پنجره

ها  رود. نصيري از راهروهاي ميان تخت سمت اتاقک می و به

ن را که چند بيمار گذرد. با احتياط پتوهاي روي زمي می

که  کند. هر مجروحی همين اند، رد می روي آن خوابيده

گردد،  کند، برمی عبور کسی را از کنار خويش احساس می

از ناله کردن، با خود حرف زدن يا 

کشد و  چشم دوختن دست می

حرکت او را با چشمانی منتظر 

کند. نصيري به پشت سر  دنبال می

رسد که روپوشی سفيد  هاشم می

تن دارد، خم شده است و با  به

کاود.  انبرک بازوي مجروحی را می

 پرسد: نصيري از او می

 مريضمون چطوره؟ -

اندازد.  گردد و به صورت نصيري نگاهی می هاشم برمی

زند. از  کند و پتوي روي مجروح را کنار می کمر صاف می

روي ناف تا زير سينۀ مجروح باندپيچی شده است. هاشم 

 دهد. ها را نشان می یِ کنار دندهباندهاي خون

خيلی جون کنديم تا خونريزي بند اومد. ديشب  -

اي به بازوي مجروح  چند ساعت زير عمل بود. ]اشاره

 کند.[ هنوز هم پُرِ ترکشه. می

ريزها رو  هاشو که درآوردين، ها؟ اين خرده اصلی -

شه  راه بشه. می اهلل روبه شاء کاريش بکن... ان خودت يه

 نه؟ ديگه،

فرعی نداره. بدنش لت و پاره. يه عالمه خون  -اصلی -

 شه اميدي داشت. ازش رفته. بدون خون، نمی

دنبال صدا سرش  خيزد. نصيري به اي از جايی برمی ناله

گرداند. کمی بعد دهانش را به گوش هاشم نزديک  را می

 کند: کند و در گوش او زمزمه می می

م هم پيدا دونه جيپ سال محض رضاي خدا، يه -

گه امشب  شد. خودم حاجی رو برداشتم آوردم. می نمی

 جارو تخليه کنيم. کنن. شنيدم تا غروب بايد اين حمله می

 اينجارو! با چی؟ -

 با همين آمبوالنس. -

 شه؟ رو! مگه می همه -

مونن. باقی  شه. فقط اونايی که زنده می معلومه نمی -

 به امان خدا.

کند.[ بابکو  ]هاشم به مريض روي تخت اشاره می -

 چکار کنيم؟

اين ديگه به من و تو مربوط نيست. دکتر و حاجی  -

گيرن. ولی سفارش تو رو بهش کردم.  صميم میخودشون ت

خوندي. بياي کمک دست خودم،  گفتم که پرستاري می

 شه. برات خيلی بهتر می

 چی گفت؟ -

جوري تو  فعال که هيچی. يه -

ده.  فکره که انگار اصالً گوش نمی

ولی تو ناراحت نباش، باالخره 

 کنم. جوري حاليش می يه

خيزد.  تلق و تلوق در اتاق برمی

گردند و حاجی را  هر دو برمی

اش، سخت  گرفته کنند که با لباس نظامی خاک تماشا می

شود. پيرمردي روپوش  مشغول تفکر از اتاقک خارج می

سمت هاشم  آيد. پيرمرد به تن نيز پشت سر او بيرون می به

رود. نصيري  طرف در خروجی می آيد و حاجی به می

 گويد: می

بک ازش بپرس. من برم به دکتر داره مياد، دربارۀ با -

 حاجی باز هم سفارشتو بکنم.

رسد. نصيري هم پشت سر حاجی  دکتر به هاشم می

شود. هاشم  درحال حرف زدن با او، از بهداري خارج می

دهد. دکتر دست زير گلوي مجروح  بابک را نشان دکتر می

شمارد.  کند و چند شماره می برد. به ساعتش نگاه می می

دهد. دستی روي  ار آهسته تکان میسپس سرش را چندب

شود. هاشم نگاهی  گذارد و از او جدا می شانۀ هاشم می

اندازد. باندهاي خونی و بازوي  حال به بابک می بی

دقت روي زخم  کند. سريع و بی اش را نگاه می شکافته

عبور کسي را از که  هر مجروحي همين

گردد،  کند، برمي کنار خویش احساس مي

از ناله کردن، با خود حرف زدن یا چشم 

کشد و حرکت او را با  دوختن دست مي

 کند. چشماني منتظر دنبال مي
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سمت تخت  پيچد. به ريزد و باند می بازويش بتادين می

 رود. ديگري می

 

*** 

آيد. جلوي  مانی کاهگلی بيرون میهاشم از ساخت

هاي خرمايِ  اند که ليف بانی فلزي کشيده ساختمان سايه

جا ريخته است. يک گوشه، زير سايبان،  سقف آن، جابه

سوزد و نزديک پيت چند  آتشی در يک پيت حلبی می

سنگ نسبتاً بزرگ انداخته شده است. هاشم به آمبوالنس 

اندازد و دستبند  که جلوي در پارک شده است نگاهی می

کشد که شلوار محلیِ سفيدِ  ساله را می مردي پنجاه

سر بسته است. مرد چهرۀ  گشادي پوشيده و دستاري به

اي دارد، الي ريش سفيدش پر از  خورده پريشان و ترس

که به نيزار سر برآورده از گِل  خاک و خاکستر است، چنان

. هايش چند زخم کبره بسته است ماند. روي گونه می

سمت  کشد و به دنبال خود می هاشم همچنان مرد را به

برد. در دست ديگرش پالستيکی پر  پايۀ فلزي سايبان می

زمينی و يک چهارليتري آب  از سيب

دارد. سر آزاد دستبند را به تير فلزي 

بندد. چند قدم  سايبان می

تر، از درختی چند ترکۀ  طرف آن

گردد و  کند. برمی باريک و تر می

سنگی  اسير روي تختهکنار 

نشيند. چهارليتري را کنار  می

سنگ ديگري را براي اسير هل  گذارد و تخته دستش می

دهد و از هرکدام  اي به او می زمينی و ترکه دهد. سيب می

 دارد. يکی براي خودش برمی

آيد. سوييچ را توي  نصيري از در ساختمان بيرون می

هايش را  د و گامکن دهد. به پايين نگاه می دستش تکان می

کوبد. نرسيده به آمبوالنس متوجه هاشم  به زمين می

شود که کنار پيت نشسته است و دارد از سر  می

 رود. سمت او می نوشد. به چهارليتري آب می

 خوش نشستی، پهلوون! روسفيدم کردي! -

را  کند. نصيري آن سمت او دراز می اي به هاشم ترکه

داند  اندازد. گويی نمی آن میگيرد و با تعجب نگاهی به  می

 گويد: بايد با آن چه بکند. می

کنم. چرا  دو می ست دارم با حاجی يکی به هفته يک -

 قبول نکردي؟

رم عمليات، بعدش هم خالص. بهتر  امشب می -

 نيست؟

خالص! اگه اصالً برنگشتی چی؟ ]روي يکی از  -

نشيند.[ شوخی که نيست. از بهداري تا اينجا  ها می سنگ

ريز زير خمپاره است. بچه جان!  چند هفته است که يه

هارو پس  رن زمين خوان برن تماشا که! دارن می نمی

 بگيرن.

من کاري به اين کارها ندارم، حاجی گفت: اسير رو  -

بيار تا جاشونو به ما نشون بده، بعدش هم تشويقی، برو 

 خونتون.

 چقدر از خدمتت مونده؟ -

 دو ماه. -

رو بکشتن بدي!  خواي خودت ماه، میتو بخاطر دو  -

رفتی  آمدي ور دست خودم، بعد هم صحيح و سالم می می

 خونه.

آمبوالنس هم همچين جاي امنی نيست، بابکو يادت  -

 رفته؟

اش را به  زمينی کند. سيب نصيري زير لب غرولندي می

 پرسد: گذارد. بعد می کشد و توي آتش می ترکه می

حاال اين تحفه چجوري جاي  -

 اونارو ياد گرفته؟

صاحب همين خونه است.  -

شناسه. با هم  عربه. توپخونه شونو می

اش  اينجوري بودن. ]دو انگشت سبابه

 زند.[ را به هم گره می

]نصيري به چهرۀ اسير نگاه  -

کند.[ ها... پس اون مردک تويی؟ من فکر کردم در  می

کند.[ از جلوي چشمم گمش  رفته. ]سپس رو به هاشم می

دي!... ها؟... خائن!  ها جا می کن. ]رو به اسير[ به اين ديوث

]دوباره رو به هاشم[ من جاي تو بودم به اين کوفت هم 

 دادم. نمی

اي از آن  کند و جرعه ي را باز میهاشم در چهارليتر

طور که  گذارد و همين نوشد. چهارليتري را زمين می می

 گويد: کند، می دور دهانش را خشک می

بزار غذاشو بخوره. حاال که گرفتيمش، ديگه چه  -

 کنه. فرقی می

ها هم از توبره  چه فرقی؟ خائن، خائنه! پدرسگ -

ور  ور زمين. اين ور زمين، اون خورن هم از آخور. اين می

 تو شکر! ور زن. مصب زن، اون

رسونم دست صاحبش،  براي من که فقط امانتيه، می -

 گردم خونمون. برمی

ي بيرون هاشم از ساختماني کاهگل

باني  آید. جلوی ساختمان سایه مي

های خرمایِ  اند که ليف فلزی کشيده

 جا ریخته است. سقف آن، جابه
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شود، چندتا تف  جا می به نصيري روي تخته سنگ جا

زمينی را تماشا  چرخاند و سيب اندازد، سيخش را می می

خورد. هاشم  کم پوستش چروک می کند که کم می

کند.  آورد و فوت می می را از توي آتش دراش  زمينی سيب

 زند. اي از آن را گاز می بعد گوشه

ات  باشه، برسون به صاحبش! حرف که توي کله -

ره. ولی چهار چشمی حواست بهش باشه. اگه خواست  نمی

رودربايستی بزن خالصش کن. اين زنده بمونه،  در بره، بی

 کَلَکِ يه مملکت کنده است.

زند.[ جوش  زمينی را با لذت گاز می سيب]هاشم  -

 نزن. فردا شب خونه رو عشق است!

کشد،  اش را از ترکه بيرون می زمينی نصيري سيب

اندازد تا بتواند توي دستش  را باال و پايين می چندبار آن

 گويد: کشد و می نگاه دارد. با ترکه خطی روي زمين می

تو اهل جنگ گم،  اين خط اين نشون. بازم می -

نيستی. جات توي آمبوالنس 

 خودمه نه توي عمليات.

ترکه را کنار پاي هاشم زمين 

سمت آمبوالنس  زند و به می

رود. در آمبوالنس را که باز  می

گردد به هاشم نگاه  کند بر می می

کند که دارد چهارليتري را  می

 زند: کشد. فرياد می سر می

ترکی  اينقد آب نخور، می -

 بچه!

کند و  النس را روشن میآمبو

 شود. دور می

 

*** 

دوند. تنها پيش  وار در پی هم می سربازان مورچه

ها، نيزارها و  گاه تپه کنند و گه پايشان را نگاه می

هايی را که در نور ماليم ماه، گنگ و رازگونه بنظر  ويرانه

رسند. سر آزاد دستبند توي مشت هاشم است و اسير  می

اي منفجر  دود. خمپاره همپاي او با دست بسته می

کشند. اسير روي  وي زمين دراز میشود. همه ر می

جهد. نگاهی  افتد که از گردنش خون بيرون می سربازي می

يابد.  اندازد که روي خاک گسترش می به سياهی خون می

شود که روي خاک  اي می سوتر نگاهش متوجه سرنيزه آن

گذارد. هاشم  افتاده است. دست آزادش را روي آن می

کشد.  د و دست اسير را میخيز همراه با بقيۀ سربازها برمی

شود. چند  گيرد و بلند می اسير سرنيزه را توي مشتش می

رود سپس مخفيانه سرنيزه را توي جيب  گام پيش می

 دهد. شلوارش جا می

*** 

هاي دوخته بر زمين، از هاشم  دانه با نگاه سربازان دانه

کشد. اما اسير وانمود  زنند. هاشم دست اسير را می جلو می

هايی کوتاه و خسته  که ناي دويدن ندارد؛ گامکند  می

هايی عميق رو به  دارد و دهانش را براي کشيدن نفس می بر

کند.  تر می هايش را آهسته گيرد. هاشم نيز قدم آسمان می

روند. بقيه سربازان همچنان  دوش به دوش هم پيش می

خواهد عقب  در حال جلو زدن از اويند. هاشم که نمی

که يک گام از  دارد. طوري ش را تندتر برمیهاي بيفتد، قدم

کند و همچنان  افتد. اما اسير توجهی نمی اسير جلو می

افتد.  دو پيش می رود. آخرين سرباز نيز از آن آرام راه می

زند و او را به شتاب  موقع عبور، با دست به پشت هاشم می

شود و  دارد. هاشم نگران می وامی

دود که اسير  چنان سريع می

 خورد. ت سرش سکندري میپش

اسير، هر لحظه از سرعت 

ها از  کاهد. فاصلۀ آن خود می

آخرين سرباز هر لحظه بيشتر و 

شود. تا اينکه نرسيده  بيشتر می

افتند.  اي کامالً  عقب می به تپه

آخرين سرباز از قله سرازير 

دو هنوز به تپه  شود ولی آن می

اند. تنها اسير و هاشم  نرسيده

دود و تالش  اند، هاشم جلوي اسير می ماندهپايين تپه 

کند خود را به بقيۀ گروهان برساند. اسير نگاهی به تپه  می

شود که کسی دور و  اندازد. مطمئن می و پشت سر می

کند و انگار  اطراف نباشد. دست توي جيب شلوارش می

دارد و  توانش را دوباره بازيافته باشد، چند گامِ سريع برمی

رساند. هنوز سرنيزه را کامالً از  زديکی هاشم میخود را به ن

اي هر دو را به  جيبش بيرون نياورده که انفجار خمپاره

شود هاشم باعجله  اندازد. خطر که رفع می زمين می

کند. در نور ماه  خيزد و اسير را از جا بلند می برمی

اي  افتد که باالي زانو لکه چشمش به شلوار سفيد اسير می

را وارسی کند.  برد تا آن ته است. دست میسياه برداش

را از  خورد. آن دستش به سرنيزۀ توي جيب اسير می

اندازد. اسير  آورد. با خشم نگاهی به اسير می جيبش درمی

کند، گويی بخواهد ضربۀ سيلی را دفع  خودش را جمع می

های دوخته بر  دانه با نگاه سربازان دانه

زنند. هاشم دست  زمين، از هاشم جلو مي

کند که  کشد. اما اسير وانمود مي اسير را مي

هایي کوتاه و خسته  نای دویدن ندارد؛ گام

دن دارد و دهانش را برای کشي مي بر

گيرد.  هایي عميق رو به آسمان مي نفس

 کند. تر مي هایش را آهسته هاشم نيز قدم
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کند. هاشم بجاي پرخاش، با سرنيزه شلوار اسير را از جايی 

کند و سرنيزه را الي کمربند  ره مینزديک به زخم پا

اش را از  اندازد. چفيه گذارد. نگاهی به زخم می خودش می

بندد. سپس از توي  آورد و روي زخم می دور گردن درمی

را باز  آورد. سر آزاد آن جيبش کليد دستبند را بيرون می

بندد. با شانه، ضربۀ محکمی به  کند و به مچ خودش می می

سمت  خورد و به اسير سکندري می زند. پشت اسير می

کند. هاشم پهلو به پهلوي او  باالي تپه شروع به دويدن می

دهد و به پيش  دود و مدام با بازو يا دست او را هل می می

کشد و سعی  اش را روي خاک می راند. اسير پاي زخمی می

 کند تعادلش را حفظ کند. می

 

*** 

نارشان زير دمد که گوشه و ک هايی می باد الي مالفه

هاي خرما و تيرهاي شکستۀ سقف بهداري گير کرده  ليف

هاي شبه گونۀ  است، بازي آنها زير نور ماه، حجم

سازد. هاشم پشت  هراسناکی می

اي  ديوارهاي فروريختۀ بهداري لحظه

دارد و  دست از هل دادن اسير برمی

کند  به پنجرۀ اتاقک بهداري نگاه می

خته که يک طرفِ ديوارِ آن فروري

است و پنجره، در نيمۀ ديگر ديوار 

هنوز پابرجا مانده است. هاشم اسيرِ 

دهد و بهداري  گرمِ تماشا را هل می

 ي پشت آن باال برود. کند تا از تپه را رد می

کند. به دور و اطراف  باالي تپه هاشم کمی درنگ می

آيد.  يابد. پايين می اندازد. نشانی از گروهان نمی نگاهی می

 ردند کنار بهداري.گ برمی

 پس اينا کجان؟ تو اينجاها رو بلدي؟ -

زند نه  اندازد نه حرفی می اسير نگاهی به هاشم می

دهد. هاشم صورتش را به اسير نزديک  سري تکان می

 گويد: زند. می اي توي چشمانش زل می کند. لحظه می

 کنم. زنی!... ها؟ حاليت می حرف نمی -

را روي  ذارد و بند آنگ تير می ناظم آتش را روي تک

گذارد.  کند. لوله را روي شکم اسير می شانه محکم می

 گويد: اسير با لهجۀ عربی غليظی می

 دونُم. خدا نمی نزن... نزن... به -

 دهد. هاشم سرش را تکان می

 اي بايد باهات حرف بزنم. نه... نشد. جور ديگه -

کند و دنبال چيزي  هاشم دست توي جيبش می

دهد.  کند و به اسير می ليد دستبند را پيدا میگردد. ک می

کند و لولۀ تفنگ را بيشتر فشار  اي به او می با چشم اشاره

کرده دستبند را از مچ خودش باز  دهد. اسير وحشت می

کند. هاشم همانطور که اسير را نشانه رفته است چند  می

شود. اسير  رود و به پنجره نزديک می گام عقب عقب می

 برد. انش را باالي سر میدستان لرز

دونُم گروهانت  شناسُم؛ قبول. اما نمی اينجا رو می -

 کجا رفت.

سمت خط. تو که  براي چريدن که نرفته. رفته به -

 دونی خط کجاست. می

گذارد،  آورد و قنداق را روي شانه می کِالش را باال می

رود. اسير نگاهی به نوک اسلحه  پيشانی اسير را نشانه می

چسباند و بحالت  هم می دازد، کف دستانش را بهان می

 گيرد. التماس جلوي صورتش می

بزار مو برُم. اصالً... خودت دُم. رحم کن.  قَسمت می -

خدا راست  با مو بيا. امان داري. به

گُم. با هم می ريم عراق. پيش  می

 فاميل مو. تو جاي پسر خودُم.

]هاشم کالش را از روي شانه  -

گيرد.[  آورد و زير بغل می پايين می

که اينطور؟! پس سفر درازي داريم! 

 بزار خودمو سبک کنم!

ره، وارد هاشم از نيمۀ آزاد پنج

ايستد. همچنان اسير  شود و پشت قاب آن می بهداري می

کند، نشانه  را که با دهانی باز و قلبی پر تپش به او نگاه می

کند.  رفته است. هاشم پشت ديوار زيپ شلوارش را باز می

خيزد  دهد. صداي شُرشُر آب برمی کمی شکمش را جلو می

می آرام شود. اسير که قلبش ک رفته خاموش می و رفته

 آورد. گرفته است، دستش را پايين می

مو با تو شوخی نکردُم جوون... با تو دشمنی ندارم.  -

بيا خونۀ خودُم. غذا، زمين، زن هرچی خواستی بهت 

خواد بزنن تو  دُم. اينا رو ول کن، بزار هرچی دلشون می می

 سر و کول هم.

ت مال خودت. من يا  من به اينا کاري ندارم، خونه -

يد تحويلت بدم يا بکشمت. بعد هم برگردم خونۀ خودم. با

 فهميدي؟

را باال  گذارد. اما هنوز آن هاشم دستش را روي زيپ می

خيزد. اسير روي  می نکشيده؛ صداي مهيب انفجاري بر

کشد و مدتی دستش را روي سر نگاه  زمين دراز می

دمد که گوشه و  هایي مي باد الی مالفه

های خرما و تيرهای  کنارشان زیر ليف

شكستۀ سقف بهداری گير کرده 

های  است، بازی آنها زیر نور ماه، حجم

 سازد. شبه گونۀ هراسناکي مي
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ماند تا  کند و منتظر می دارد. سپس سرش را بلند می می

ها فرو بنشيند. در ميان ديوار هيچ نشانی از  خاکگرد و 

خيزد و چند گام به  هاشم و پنجره نيست. سريع برمی

سمت بهداري  ايستد. به شود. اما می حالت دو دور می

شود. هاشم  گردد. با احتياط از پشت ديوار داخل می می بر

روي زمين افتاده است و يکی از تيرهاي چوبی سقف 

 است.پهلويش را شکافته 

آيد و  کند که پيش می هاشم با چشم اسير را دنبال می

هاي هم  گذارد. هر دو، به چشم زانويش را کنار بدن او می

کند  زند و سعی می کنند. اسير کِالش را چنگ می نگاه می

بياورد. خون از زخم هاشم  را از پشت سر هاشم در بند آن

م شود. هاش جهد و روي کف بهداري جاري می بيرون می

دستش را که روي شکم است، آهسته چند بند انگشت 

گذارد.  برد و روي سر نيزۀ بسته به کمربندش می جلو می

آورد و  اسير بند کِالش را تا نزديک گوش هاشم باال می

را از گردن او خارج کند.  تنها يک تکان نياز دارد تا آن

هاشم مشتش را روي سرنيزه محکم 

را بيرون  شود تا آن کند، آماده می می

بکشد. خون تا زير گردنش خزيده 

آورد و  است، بابک را بياد می

بزن خالصش هشدارهاي نصيري را: 

! کاش مانده بود. کاش به نصيري کن

گوش داده بود. دو ماه. فقط دو ماه. 

ارزشش را داشت؟ کمک رانندۀ 

فقط دو ماه و  ،آمبوالنس دو ماه

را نخواهد  رنگ آناي که ديگر هرگز  بعد... خانه بود. خانه

زنده بمونه، زنده ... ور زمين ور زمين، اون اینديد. 

کند. جوي  چه فرقی می بمونه؟ کلک یه مملكت رو؟

! بدون خون، خداحافظ خانهرود.  جوي خون از بدنش می

هاي  اميدي هست، نيست؟ بزند، نزند؟ مستقيم توي چشم

 خواهد. زند، پاسخش را از آنها می اسير زل می

ماند، هر دو توي  حرکت می اي بی راي لحظهاسير ب

لغزد و زير گردن هاشم را  اند. خون، می چشم هم زل زده

کند  خيزد. چفيه را از زانويش باز می کند. اسير برمی پر می

نشيند. به چفيه  اندازد. دوباره می و روي صورت هاشم می

کند که روي دهان هاشم تند تند باال و پايين  نگاه می

کشد. آن از سر هاشم در  بند کِالش را می رود و می

آورد. کالش آزاد شده است، تنها يک قسمت از بند آن  می

در حلقۀ بازويِ دستِ مشت شدۀ هاشم باقی مانده است. 

اند. هاشم مشتش  آلود شده موهاي پشت گردن هاشم خون

کشد و بدون هيچ مقاومتی از  کند. اسير بند را می را باز می

آورد. نفس هاشم آرام گرفته  رونش میبازوي هاشم بي

کند و از  است. اسير بند کالش را دور گردن محکم می

 شود. بهداري خارج می

زند. در  بار هاشم را صدا می از بيرون کسی چند

شود. از اطراف  تيري شليک می اي نزديک تک فاصله

شوند و همۀ صداها همراه با نالۀ اسير  رگبارها آغاز می

کنند. چفيه روي صورت هاشم آهسته باد  فروکش می

. هاشم انگشتش را کمی در نشيند کند و دوباره فرو می می

جنباند. سرش  خون کف بهداري می

شود و چفيه ديگر  به طرفی رها می

 خورد. تکان نمی

 

*** 

هاي  آمبوالنس نزديک ويرانه

دارد. دو جوان  بهداري، نگه می

سو و نصيري از  سفيدپوش از يک

شوند. دو جوان  سوي ديگر پياده می

آورند و  یسريع از عقب آمبوالنس برانکاري بيرون م

سوتر افتاده  روند که آن جان سربازي می سمت بدن بی به

سمت اسير که به شکم روي خاک افتاده  است. نصيري به

چرخاند؛ ابتدا صورت و سپس  رود. او را با پا می است می

کند. نظري به اطراف  دستان بدون دستبندش را نگاه می

ۀ سمت پنجر شود و به اندازد. از روي اسير رد می می

ها و چفيۀ  رود که روي زمين افتاده است. مالفه بهداري می

خورند،  هاي خرما، در باد تکان می گير کرده زير ليف

 لرزد. کند و می شان زير نور خورشيد بازي می سايه

 

 

 

کند  هاشم با چشم اسير را دنبال مي

آید و زانویش را کنار بدن  که پيش مي

های هم  گذارد. هر دو، به چشم او مي

کنند. اسير کِالش را چنگ  نگاه مي

را از  کند بند آن ميزند و سعي  مي

 بياورد. پشت سر هاشم در
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   «مگس چيني»داستان کوتاه   
 « محمد کريمی»نويسنده   
 

 مقدمه
ست که در طول تاريخ  مگس چينیٍ سرگذشت انسانی

بجنگد و تنها باشد  همواره کوشيده تا با آنچه در نهادش می

باشد که حاضر است  طلبی خودش می بهانه براي اين نزاع راحت

راستا معدود  آنرا حتی به قيمت نابودي خود بدست آورد. در اين

اند.  اند که تن به چنين جريانی نداده کسانی هستند و بوده

رغم تقدير و تقديس از  که همين معدود افراد نيز علی جالب آن

اند. مگس  وحشتناکی به ظاهر نابود گشتهجانب سايرين بصورت 

اي  باشد که هيچ اراده هائی می چينی پويائی روند تاريخ انسان

که فراگيرتر  ست و يا خدائی خواه انسانی که باالترين اراده زمينی

را ندارد و  اي است تاب ايستادگی در برابر آن از تصور هر اراده

د. مگس چينی را جز عشقی فرازمينی توجيه نخواهد کر اين

مظلوميت انسانی را نشان داده که تمام توان خود را بکار گرفته 

تا چشمانش را بروي حقايق ببندد تا واقعيات زندگيش را درک 

کند که بدنبال  نمايد. مگس چينی آينده انسانی را ترسيم می

پروري  انقالب صنعتی و کسب باالترين سطح آرامش و تن

 باشد. تن پروري روحی خود میجسمی حال بدنبال راهی براي 

 

با مختصر اساس خستگی، خود را براي ترک  

ثانيه  دقيقه و سی کار در پايان وقت اداري براي پنج محل

کرد. کامپيوتر روي ميزش نيز در اين لحظه  ديگر آماده می

با آرزوي بعدازظهر و شبی خوش از او خداحافظی کرد و 

خاموش شد. او هم بعد از مرتب کردن ميزش و پوشيدن 

ز اتاق خارج و سوار آسانسور در رنگش ا کت خاکستري

دقيقه زودتر  طبقه چهل و چهارم شد. چون يک

کارش را ترک کرده بود در آسانسور تنها بود. در آينه  محل

آسانسور متوجه دمپاي شلوارش شد که داخل جورابش 

هرحال سريع  بود و گوئی از صبح اين وضع را داشته به

ارکينگ رسيد و را اصالح کرد. در همين حال به طبقه پ آن

ثانيه بعد ديد که اتومبيلش جلوي او توقف کرد و  پنجاه

 درب آن باز و 

که سالم کرد از وي خواهش نمود مسير  حالی در

شروع کرد به  حرکت را اعالم کند. با گفتن جمله منزل

ها از روي کامپيوتر داخل اتومبيل و  مرور تيتر روزنامه

ر روزش بود. تيتر سري هم به ايميل خود زد. اين عادت ه

ها انتخابات و جنجال کانديداتوري نسخه  اغلب روزنامه

اگر  در مجلس نمايندگان بود. 4555شده برنامه  اصالح

کرسی عالوه  شد ده از طرف مردم انتخاب می 4555برنامه 

گرفت. اين  کرسی مجلس به برنامه تعلق می بر دويست

ن برنامه بعد از رد و اصالح مجدد از طرف سازما

ريزي کامپيوتري دولت طراحی شده و به مجلس  برنامه

کرسی مجلس را در  854ارائه شده بود. راستگرايان که 

را شروع  مخالف اصلی اين برنامه بوده و آن دست داشتند

دانستند. ولی گروه چپ موافق  يک ديکتاتوري ماشينی می

اجراي آن بوده و اين تصميم را در راستاي باالترين اصول 

دور از هرگونه سليقه شخصی و روابط  مديريتی به علوم

ها از  دانستند. در نظرسنجی که رسانه نامشروع اداري می

% مردم موافق اجراي آن بودند. 15مردم انجام داده بودند 

هاي راست در  اين مسئله باعث شکاف در ميان گروه

مجلس شده بود. در همين افکار بود که خود را در 

که اتومبيلش خاموش شده بود  حالیپارکينگ منزلش در

 ديد. 

احساس تنهائی عجيبی داشت بر روي کاناپه جلوي 

اي مجلس بود لم داده  پنجره که رو به ساختمان شيشه

کرد.  بود. خودش هم از اين احساس کالفگيش تعجب می

حال چنين حالتی نداشته بود. هوا داشت رو به  تا به

ائی که در آن لم داده هاي پذير رفت و نور چراغ تاريکی می

شد. تصميم گرفت به آشپزخانه  تر می بود داشت روشن

جا غذا تهيه و همانجا  شب همان برود. قرار بود در آن

بخورد. با ورود به آشپزخانه چراغ نشيمن خاموش و چراغ 

بندي  آشپزخانه روشن شد. از اينکه مجبور بود غذاي بسته

مصرف کند کمی شده  شده را طبق برنامه از پيش تعيين

دلگير بود ولی اين به نفع او بود و نبايد از برنامه خارج 

شد. البته يک مزيت روز دوشنبه اين بود که  می

اش را خودش انتخاب کند و او که  توانست نوشيدنی می

% 24بدون دليل جسارت خاصی پيدا کرده بود يک قوطی 

و   همراه شامش سرکشيد 4/4با طعم پرتقال را تا 

که هنوز قوطی در دستش بود احساس گرمی در  یدرحال

که گوشه لبش را داشت  هايش کرد و درحالی گونه

رغم ممنوعيت مصرف سيگار  جويد تصميم گرفت علی می

سراغ چند  از برنامه خارج شده و يک نخ سيگار بکشد و به

نخ سيگاري که دوست خلبانش سال گذشته از يکی از 

نونی آورده بود، رفت. اين افتاده بطور غيرقا کشورهاي عقب

را به حساب  انگيز بود، آن تصميم برايش خيلی هيجان

مصرف الکل گذاشت. با خود گفت انسان اگر آزاد باشد که 
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باشد که  تر از آن می خود را در چاه بياندازد دلچسب

زندگی راحتی در قفس طالئی قوانين که به سود خودش 

ی سريع در ذهنش برايش خيل ها باشد، داشته باشد. خاطره

شد، بدون آنکه به آنها بيانديشد. مانند کودکی که  مرور می

را بشناسد،  آلبوم عکسی را بدون آنکه اشخاص درون آن

ها باشند که کودک از آن  ورق بزند. و اين تنوع فقط رنگ

برد و دچار  برد. ولی او از اين حالت لذت نمی لذت می

توانست به  نمینوعی اغتشاش ذهن و اضطراب روحی بود. 

چيزي فکر کند، گوئی فکرش منجمد بود. ناگهان تصميم 

کرد.  گرفت افکارش را متمرکز کند، بايد به چيزي فکر می

يادش نيامد، چقدر با  کس به به محل کارش فکر کرد، هيچ

شناخت. به  رجوعش سرد بود، هيچکس را نمی ارباب

کرد، قوانينی که براي اجراي آنها استخدام شده بود فکر 

گيري در  توانست آنها را تحليل کند، قدرت تصميم نمی

کارش را نداشت آيا اين قوانين درست بودند. احساس کرد 

با کامپيوتر روي ميزش هيچ 

تفاوتی ندارد و فقط براي اجراي 

اند. قادر به  ريزي شده ها طرح برنامه

اعمال احساسات خود و ديگران در 

ا ر گيري نيستند. البته اين تصميم

دانست که اين قوانين بطور  هم می

علمی براي بدست آوردن باالترين 

وري اجتماعی اعمال  سطح بهره

وري از چه، از  گردند، ولی بهره می

ابزار، از سرمايه، از زمان، و مکان، 

وري از انسان. يا بهتر  نه بهره

وري از انسان و براي  داري مدرن انسانی. باالترين بهره برده

کسب باالترين سطح آرامش و آسايش فکر. انسان، جهت 

اند که تنشی در روابط ايجاد  قوانين طوري طراحی شده

نگردد و حقی پايمال نگردد. لذا نيازي به ترحم و احسان 

نيست و کسی هم اليق محبت نخواهد بود. همه به اندازه 

بردند. تمام اين مزايا  لياقتشان از مواهب اجتماعی نفع می

محکم به آنها اعطا کرده بود و تنها  را همين قوانين

چيز از آنها سلب اختيار شده بود و آن خود اختيار در  يک

گيري بود. در کنکاش ذهنش با اين افکار بود که  تصميم

چشمش از پنجره دو جداره تمام سکوريت آپارتمانش به 

ساختمان هرمی و موزون کنگره افتاد. رشته افکارش بريده 

روزهاي مجلس  ه بحث داغ آنشد و دوباره فکرش ب

منحرف شد. حوصله فکر کردن به موضوع اعطاي کرسی 

ياد دختري که  را نداشت. به 4555به برنامه کامپيوتري 

يکی از ارباب رجوع وي بود افتاد، دختري مهاجر از 

علت نداشتن قوانين  کشوري توسعه نيافته که کشورش به

دفتر  بردند. دخترک توسط پيشرفته در فقر بسر می

و اصالح ساختار ذهن در  نمايندگی اداره مهاجرت

کشورش معرفی شده بود. دختر اول خانواده بود. پدرش 

علت تفکرات احمقانه سياسی در کشورش از کار بيکار  به

علت نياز مالی از طرف ستاد بحران جمعيت به  شده و به

اين کشور دعوت شده بود. قرار بود در ازاي تولد يک نوزاد 

گفت  مختصري پول دريافت کند. البته دخترک می مبلغ

باشد.  همين مبلغ جزئی معادل دو سال درآمد پدرش می

دخترک آزمايشات اوليه سالمت و بهداشت را طی کرده 

بود و به اداره ساختار ذهن براي تائيد نهائی و صدور مجوز 

باروري ارجاع شده بود. مشخصات کامل دخترک را خود او 

شد.  در ابتدا مشخصات جسمی ثبت می ثبت کرده بود.

بدون آنکه دليلی براي آن داشته باشد تمام مشخصات 

حک شده بود. دخترک در ذهنش 

اين بياد ماندن از نظر او استثناء 

، رنگ مو 42، وزن 844بود، قد 

خرمائی تيره، پوست برنزه که در 

تر بود.  ها کمی روشن تنه و ران

ها قهوه اي  رنگ چشم

روشن و درشت گوئی تمام  کشيده،

تش را طی کرده و مانند عرض صور

خط استوا پيشانی بلندش را از 

صورتش جدا کرده، بينی کوتاه و 

 ها برجسته، کمی پهن، گونه

هاي کم عرض و پر، گردن متوسط، سينه پهن با  لب

هاي برجسته و البته کمی درشت، شکم فرورفته،  پستان

لگن مختصر پهن با پاهاي کشيده، تمام اين مشخصات را 

خوبی در يادش مانده بود و اين  ده بود و بهخودش ثبت کر

هاي  برايش خيلی عجيب بود. از نظر روانی بر اساس فرم

بررسی از پيش آماده افسردگی مختصر براي او گزارش 

اي  کننده مورد نگران شده بود. بررسی ژنتيک وکروموزمی

 وجود نداشت. 

و در نهايت آناليز کامپيوتري به  824بهره هوشی 

را در نظر گرفته بود. حد  455از  818دخترک امتياز 

بود که دخترک نمره بسيار باالتري داشت و  855قبولی 

لذا مجوز وي صادر شده بود و قرار بود بعد از انجام زايمان 

% 85% ماليات و همچنين کسر 85پول خود را بعد از کسر 

نمايندگی معرفی کننده، دريافت کند. به ياد  حق معرفی

گفت همين مبلغ جزئي  دخترک مي

باشد.  معادل دو سال درآمد پدرش مي

دخترک آزمایشات اوليه سالمت و 

بهداشت را طي کرده بود و به اداره 

ساختار ذهن برای تائيد نهائي و صدور 

جوز باروری ارجاع شده بود. مشخصات م

 کامل دخترک را خود او ثبت کرده بود.
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ديدن مبلغ نهائی دخترک معصوم افتاد که چشمش از 

زد. البته هزينه اقامت بر عهده دخترک  دريافتی برق می

گرفت. دخترک آنقدر را به عهده می نبود و سازمان آن

خوشحال شده بود که فوري به پدرش زنگ زده بود ولی از 

چهره دخترک بعد از تماس شادي چندانی باقی نمانده 

مپيوتر باتوجه به مشخصات فرد دهنده اسپرم بود. کا

گرم در تاريخ  2455بينی کرده بود کودکی با وزن  پيش

گذاشت و دخترک  پا به اين جهان می 4554/ 85 /٣

به کشورش و نزد پدرش  4552 /85 /٣توانست در تاريخ  می

ياد خانمی افتاد که از کشور خودشان بود و  برگردد. به

( مبلغ دريافتيش 844ز دخترک )رغم امتياز کمتر ا علی

علت  يک و نيم برابر در نظر گرفته شده بود و اين صرفاً به

حال خانم  حق شهروندي خانم هموطنش بود. با اين

هموطنش باز هم به مبلغ در نظر گرفته شده اعتراض 

کرده بود. اين خانم اعالم کرد بود که دوستش با امتياز 

حال  کرد. با اين ( پول بيشتري دريافت می845کمتر )

نتيجه کميسيون اعتراضات بر 

اساس آناليز کامپيوتري عنوان 

کرده بود که علت اين تناقض 

اختالف سطح اقتصادي فرد دوم 

باشد و آن  با امتياز کمتر می

دخالت دادن فاکتورهاي 

ناشناخته از جمله شم اقتصادي 

باشد. دوباره  خانواده داوطلبان می

ياد دخترک افتاد که  به

شوند و  ها کجا بزرگ می لوحانه پرسيده بود، اين بچه ساده

آيا امکان مالقات يا ارتباط با فرزندش را خواهد داشت. 

گونه مشکالت را با هموطنان داوطلب نداشتند.  معموالً اين

وجه امکان ديدار مجدد با  به او پاسخ داده بود که به هيچ

تجربه  را عدم آموزش و نوزادان وجود ندارد و علت آن

ناکافی مادران و احياناً ناتوانی در برخورد مناسب به اين 

اطفال، که آيندگان اين کشور خواهند بود، عنوان شده 

بود. به او اطمينان کامل داده بود که فرزندش زير نظر 

متخصصان مجرب علوم تربيتی و رفتاري، روانشناسان 

افته زبده، کارشناسان ورزيده علوم بهداشت و تغذيه رشد ي

مند خواهند شد.  و از حداکثر توانائی بالقوه خود بهره

اش  دخترک هم که ديده بود اين به نفع کودک آينده

دل اعالم کرده  خواهد بود، رضايت اجباري خود را از ته

کننده  ها مراجعه بود. باز اين سوال در ذهنش آمد، او که ده

د. کر مانند دخترک در ماه داشت چرا فقط به او فکر می

که  حالی تصميم گرفت پاسخش را از کامپيوتر بگيرد و در

هنوز از مصرف الکل تعادل خوبی نداشت بلند شد و کنار 

طور خودکار روشن  کامپيوتر رفت. کامپيوتر که خودش به

شده بود از او کد ورود خواست ولی او هرچه فکر کرد کد 

. روي کرده بود آورد، انگار زياده خاطر نمی ورودي را به

حوصله نشستن روي صندلی را نداشت کامپيوتر را 

برداشت وروي زمين، دمر دراز کشيد. با خود گفت شايد 

خاطر بياورم. بلند شد و با جسارت تمام قوطی ويسکی  به

خود را تا ته سرکشيد و دوباره روبروي کامپيوتر دراز 

کشيد. به صفحه کامپيوتر خيره شده بود. زمان برايش 

ديد که با  چهره دخترک را دوباره میکند شده بود. 

زدن گوئی  کرد و با هر بار پلک چشمان درشتش به نگاه می

توانست  شد و او می اش از وسط جدا می نيمی از جمجمه

تمام تفکرات دخترک را احساس نمايد و با هر بار پلک 

شدند  زدن با آنکه در کسري از ثانيه چشمانش بسته می

نمود و به انتظاري مرموز و آزار  یاين زمان بسيار طوالنی م

دهنده براي باز شدن مجدد 

گشت.  چشمان زيبايش مبدل می

دخترک در تمام ذهنش جاري 

بود چنين احساسی غيرممکن 

بود. دخترک تمام ذهن او را 

اش را  مانند عنکبوتی که طعمه

تند تسخير کرده بود.  در تار می

اش برايش  هر هجاي کلمات ساده

. متوجه شد که نمود معجزه می

کد ورودي کامپيوتر را ناخودآگاه وارد کرده، بعد از چند 

صورت کالمی رد و  توسط کامپيوتر که به پرسش و پاسخ 

اي همرا بود، کامپيوتر  دقيقه بدل شد و با تاخير حدود سه

اينگونه پاسخ داد: با   با بررسی سوابق پزشکی و داروئی او

 – SLJ- 2(Sex less ject توجه به آنکه شما داروي

ايد و اين دارو توانائی  روز قبل مصرف کرده 44را (2

کند.  روز سرکوب می ٣5سرکوب ميل جنسی را براي شما 

اين دارو تداخل اثر با الکل دارد و چون شما در ميزان 

ايد.  ايد و از برنامه خارج شده مصرف الکل زياده روي نموده

اين احساس شده و  SLJ- 2اين تداخل باعث کاهش اثر 

باشد. او که از اين پاسخ  شما صرفاً يک هيجان جنسی می

کامپيوتر قانع نشده بود، گفت ولی در حال حاضر 

گونه ميل جنسی ندارد و اين احساس بيشتر به يک  هيچ

عشق اساطيري که در گذشکان و در دوران نادانی انسان 

بوده، شباهت دارد، تا يک ميل جنسی ساده. کامپيوتر طی 

حال نتيجه کميسيون اعتراضات بر  این

اساس آناليز کامپيوتری عنوان کرده بود که 

علت این تناقض اختالف سطح اقتصادی فرد 

باشد و آن دخالت  دوم با امتياز کمتر مي

م دادن فاکتورهای ناشناخته از جمله ش

 باشد. اقتصادی خانواده داوطلبان مي
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تر به  ثانيه جواب داد: من مجبورم براي پاسخ دقيق 5

شبکه متصل گردم و يا در صورت عدم تمايل براي اتصال 

را در اختيار من قرار دهيد.  444به شبکه ديسکت شماره 

دانست وصل به شبکه عالوه بر هزينه همراه با  او که می

حالی  رغم بی باشد، تصميم گرفت علی استراق اطالعات می

دقيقه  را در اختيار کامپيوتر قرار دهد. بعد از ده ديسکت

دسکت را در کشوي ميز اطاق خوابش در ميان 

مصرف پيدا کرد و در اختيار کامپيوتر  هاي کم دسکت

گذاشت. کامپيوتر که از اين تاخير متعجب بود، گفت شما 

توانستيد از  حال خوبی نداري چرا که جاي دسکت را می

 SLJ- 2ل جواب سوال شما: خو من بپرسيد با اينحا

داروئی است که توانائی سرکوب اميال جنسی را عالوه بر 

شد در  ديده میSLJ- 1 سطح غير مغزي که در داروي

سطح خودآگاه مغز نيز سرکوب نمايد. اين سرکوب اميال 

هاي ايجاد  آگاه منشاء کاهش تنش جنسی در سطح خود

ي متعدد در ها شده در مغز بدنبال برخورد فرد با موقعيت

باشد، که در  زندگی روزمره می

صورت عدم سرکوب باعث 

% در عملکرد 54متوسط افت 

 گردد. متاسفانه داروي فردي می

SLJ- 2  توانائی سرکوب اين

تمايالت جنسی را در سطح 

ناخودآگاه مغزي ندارد و 

ناخودآگاه مغز شما دائما در حال 

بازسازي بهترين الگوي جنسی 

ال جنسی در  باشد. اين الگوي ايده یمطلوب براي شما م

شد. با اين حال مصرف  گذشته به عنوان عشق تفسير می

SLJ- 2 رغم عدم توانائی در سرکوب قسمت  علی

ناخودآگاه، با سرکوب قسمت خودآگاه مغز اجازه بروز اين 

دهد. بطور خالصه پاسخ  تمايالت در حد درک فرد را نمی

 شما: 

ت به الگوي ساختگی دخترک از بسياري از جها .8

 ذهن ناخودآگاه شما شباهت دارد.

روي در مصرف در الکل شما باعث متابوليسم  زياده .4

در شما شده و اين عامل  SLJ- 2پيش از موعد داروي 

 بروز تمايالت جنسی امشب شماست. 

الکل به تنهائی در افزايش تمايالت جنسی دخيل  .4

 است. 

که تعجب کرده بود پرسيد حاال چکار کنم.  حالی او در

شود کرد، به شما نويد  کامپيوتر گفت: فعال کاري نمی

يابی شده و در  اخيرا فرمول SLJ- 3دهيم داروي  می

باشد و در تمام  حال کارآزمائی بالينی در فاز حيوانی می

جز در يک رده از  موجودات با موفقيت آزمايش شده به

مگس چينی موفق نبوده که در حال بررسی  حشرات بنام

شود طی چند سال آينده رفع  بينی می باشد و پيش می

سی  سی 55گردد تا  نقص گردد. براي امشب پيشنهاد می

ديگر از الکل قبلی نوشيده تا وارد فاز خواب آلودگی 

گيري  گونه تصميم گرديد و بخوابيد. ترجيحاً امشب هيچ

ز خداحافظی خاموش شد. دوباره نفرمائيد و کامپيوتر بعد ا

تنها شده بود، کامپيوتر هم از او خسته شده بود. فکر 

شد. چنين  تر می دخترک هر لحظه در ذهنش بزرگ

سالگی نسبت به دختر  84بار در سن  حالتی را نيز يک

يکی از همسايگان تجربه کرده بود. علت را بلوغ زودرس 

هرحال  دند، بهيافته بو SLJ- 1در او و تاخير در تزريق 

سی ديگر الکل  سی 55تر بود.  آن احساس بسيار خفيف

 دقيقه به خواب عميقی فرو رفت.  سرکشيد و بعد از چند

احساس سردي زيادي در 

کرد. دست  سمت راست خود می

توانست حرکت  راستش را نمی

دهد. چشمانش را باز کرد. 

دانست کجاست، دو بر خود  نمی

هاي  را نگاه کرد، بروي سراميک

دراز  سرد و آبی رنگ کف پذيرائی

کم  کشيده و خوابش برده بود. کم

خودش را پيدا کرد، هوا هنوز 

تاريک بود. دست راستش را با دست چپش بلند کرد. 

را رها کرد بدون اراده زمين  مانند دست افراد فلج وقتی آن

افتاد. بلند شد و نشست. دست راستش را که حاال 

شد، با دست چپش ماساژ داد. بلند شد و  سوزن می سوزن

دهانش تلخ بود. تصميم  امپيوترش را سرجايش گذاشت. ک

داد،  گرفت دوش بگيرد. آبگرم احساس خوبی به او می

هنوز حالت طبيعی نداشت. در خواست سرد شدن آب را 

درجه کرد و سرش را باال گرفت و چشمانش را که  5براي 

ديد  دانست چرا بسته بودند، باز کرد. قطرات آب را می نمی

روند. احساس پري و  هدف نشانه می را بیکه صورت او 

بغض در گلويش داشت. احساس کرد بايد فرياد بکشد، 

شب بود. سرش را در وان زير آب کرد و با  ولی خوب نيمه

قلپ آب را  تمام توان فرياد کشيد. ولی فقط صداي قلپ

شنيد. آنقدر اين کار را تکرار کرد تا آنکه نفسش گرفت و 

ک کند به اتاق خواب رفت و بدون آنکه خودش را خش

احساس سردی زیادی در سمت راست خود 

توانست  کرد. دست راستش را نمي مي

حرکت دهد. چشمانش را باز کرد. 

دانست کجاست، دو بر خود را نگاه کرد،  نمي

های سرد و آبي رنگ کف  بروی سراميک

 دراز کشيده و خوابش برده بود.پذیرائي
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بدون لباس روي تخت خود را رها کرد. از عريانی خود 

ور بود و به تنها  برد، گوئی در ميان ابرها غوطه لذت می

انديشيد دخترک بود.  چيزي که در آن باال ميان ابرها می

با خود گفت که فردا بايد دوباره اورا ببيند، اين جمله را 

کند يا  دانست در خواب تکرار می یها بار تکرار کرد، نم ده

در بيداري، فقط چشمانش را که باز کرد متوجه شد که 

رسد. با  ديرش شده و يک ساعت دير به محل کارش می

عجله خود را آماده کرد، مايع صبحانه را بدون آنکه گرمش 

تر  کند از يخچال برداشت و سرکشيد، به نظرش خوشمزه

ش رسيد و با کامپيوتر از از روزهاي قبل بود. به محل کار

خواهی کرد. از  رئيس و همکاران بابت ديرکردش معذرت

اي نداشت  اينکه شانس آورده بود و مراجعه کننده

خوشحال بود. اصالً حوصله کار نداشت. کامپيوتر را به 

ها برد. باز بحث کنگره در مورد اعطاي کرسی  بحث روزنامه

پر کرده بود. گوئی به تيتر تمام آنها را  4555افزار  به نرم

کرسی  455نتيجه رسيده بودند و قرار شده بود عالوه بر 

تاي آن براي راستگرايان  854که 

کرسی ديگر که در اختيار  ٣1و 

کرسی در اختيار  85ها بود  چپ

قرار گيرد. اين  4555برنامه 

نفر از  85علت آنکه  مصوبه به

نفر از چپگرايان  4راستگرايان و 

خود گرفته بودند،  هحالت ممتنع ب

راي موافق در برابر  ٣4با نتيجه 

راي ممتنع  84راي مخالف و  ٣4

افزار مديزيتی که توسط  به تصويب رسيده بود. اين نرم

افزارهاي دولتی بر اساس آخرين تجديد نظر  سازمان نرم

ها و قوانين چند  قانون اساسی و لوايح آن و همچنين متمم

گرفتن نواقص قبلی آنها و سال گذشته و با در نظر  صد

وقايع تاريخی و بسياري فاکتورهاي تاثير گذارد ديگر 

افزاري مجلس  طراحی شده بود و توسط کميسيون نرم

جهت تصويب به صحن مجلس ارائه شده بود. البته ارائه 

اين طرح به آن دليل بود که تعداد بيشتري از نمايندگان 

فته بودند و با گرا در کميسيون نرم افزاري عضويت يا چپ

دانستند مردم طرفدار حق کرسی  زيرکی تمام از اينکه می

نظر و آرا مردم اين  باشند و براي جلب می 4555برنامه 

اليحه را ارائه داده بودند. در تيتر ديگري از يک روزنامه 

دگر خواند که فردا قرار بود اليحه دولت مبنی بر احتساب 

ولد به افراد با تمول مالی  بيشتر امتياز مالی در قبال زاد و

بيشتر در برابر امتيازات هوشی و جسمی در مجلس مطرح 

 85با  4555اي بود که برنامه  گردد. اين اولين اليحه

کرسی خود در آن دخالت داده ميشد و لذا از اهميت 

خاصی برخوردار بود. گروه راست که موافق اعطاي امتياز 

باالتر بود، عقيده  بيشتر براي افراد با وضعيت اقتصادي

هاي  داشت که سيستم امتيازدهی فعلی براي افراد مالک

هاي  گيرد و بايد برآيند عملکرد گروه خامی را در نظر می

باشد  ترين آن وضعيت اقتصادي می جامعه را که مهم

بيشتر در نظر گرفت و همچنين معتقد بود که با امتياز 

قبت زيادتري تر ر هاي با شم اقتصادي پائين برابر گروه

جهت کسب پول براي زاد و ولد خواهند داشت و اين 

توانست بسيار خطرناک باشد. گروه چپ مخالف  می

را زير پا گذاشتن  سرسخت اين اليحه بود و علت آن

دانست. اين مسئله يکبار هم دو سال  کرامت انسانی می

قبل مطرح و با امتيازات کمتري تصويب شده بود ولی 

در پی کسب امتيازات بيشتري بودند. با هاي راست  گروه

هاي چپ و راست نظر ده  توجه به تعداد تقريباً برابر گروه

توانست  می 4555کرسی برنامه 

حياتی بوده و در ضمن اولين 

محک اين برنامه نيز بود. ولی براي 

تري هم وجود داشت  او مورد مهم

ها خارج شد و  از تيتر روزنامه

رجوع رفت و فايل  آرشيو ارباب

کننده را باز کرد،  آخرين مراجعه

باز و از آن  تصوير دخترک را

را  پرينت گرفت هتل و شماره آن

يافته و يادداشت کرد و تا آخر ساعت کاري نتوانست از 

روز  فکر کردن به او خالص شود. خوشبختانه در آن

بار کامپيوتر به او پيغام داد  رجوع نداشت و تنها يک ارباب

بار هم اعالم کرد بابت  که حقوقش واريز شده و يک

حقوق ماه بعدش کسر خواهد شد. اين ديرکرد امروزش از 

نظمی در سوابق درخشان کاريش بود. با  اولين مورد بی

پايان وقت کاري باعجله بلند شد و بدون آنکه ميزش را 

مرتب کند، سوار آسانسور شد و بعد سوار اتومبيلش که 

براي سوار شدن او آمده بود، شد و بدون آنکه منتظر 

م هتل محل اقامت خوشامد گوئی اتومبيلش باشد اس

تر را هم عنوان نمود.  دخترک را گفت و جمله سريع

اتومبيل اعالم کرد باتوجه به مختصر ترافيک طی حدود 

چهاردقيقه به مقصد خواهد رسيد. جلوي هتل از اتومبيل 

پياده شد و از اتومبيل خواست خودش جاي پارک پيدا 

کند. در هتل از مسئول پذيرش در خواست مالقات با 

با عجله خود را آماده کرد، مایع صبحانه 

را بدون آنكه گرمش کند از یخچال 

تر  برداشت و سرکشيد، به نظرش خوشمزه

از روزهای قبل بود. به محل کارش رسيد 

همكاران بابت  و با کامپيوتر از رئيس و

 خواهي کرد. دیرکردش معذرت
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طرز  را کردو در البی هتل که به 181مان اتاق مه

هاي  انگيز و زيبائی به سبک شرقی با غلبه رنگ شگفت

هاي  هاي کوتاه مينياتوري با شاخ و برگ قرمز و درختچه

پشت زرد و قرمز تزئين شده بود، منتظر ماند. اضطراب  کم

داشت و با خود در تنش بود، که ناگهان در مقابل خود 

ر دخترک را ديد که با لباسی متفاوت، وا حضور معجزه

ساده و فاخر به رنگ آبی، شکوه خاصی به او داده بود. بلند 

شد و از او خواست که بنشيند و هر دو با هم نشستند. 

دانست چه بگويد، تصميم گرفت که با چشمانش با او  نمی

دانست و در  صحبت کند. ولی آيا دخترک اين زبان را می

توانست تا ابد ادامه ميافت ولی  می نگاهی که شايد اگر

کردند. پر از از ابهام  هيچگاه معناي آن را بوضوح درک نمی

و سوال بمانند تبادل اطالعات کامپيوترها و با سرعتی 

ترين  فراتر از تصور هر ابر کامپيوتري که حتی پر قدرت

آنها هم توان درک آن سرعت شگفت را نداشتند. با 

تاريک و نا مکشوف ذهن خود  اي در اعماق خودش لحظه

توانست حقيقت داشته باشد. آيا تنها  سير کرد. آيا واقعا می

يک ميل ساده حيوانی داراي چنين قدرتی بود و اگر 

توانست  ترين جلوه هستی می گونه بود پس با شکوه اين

رغم سادگی  باشد، نوعی کوبيسم اجزاي خلقت که علی

آن عظمتی نامفهوم  اجزاي سازنده هنري آن، نتيجه نهائی

توانست تحمل کند. آيا واقعا عشق مفر روشنفکران  را می

براي نجات از نابودي نسلشان بود. آيا انسان بيش از حد 

حدي که متوجه اين حقيقت شده  تکامل نيافته بود، به

تواند بيهوده باشد و اگر چنين  باشد که حيات دنيويش می

شد که در آن  میبست داروينی ختم ن باشد آيا به يک بن

ادامه تکامل به نفع بقاي نسل بشر نباشد و يا آنکه وجود 

توانست نقصی به نفع تداوم نسل بشر  يک واقعيت که می

باشد، براي اين تداوم الزم نبود. پس الزاماً اين نقص درونی 

انسان همان عشق است وگرنه هر انسانی با کمی تفکر 

شد و آنگاه  یمتوجه عدم لزوم وجود انسان در زمين م

طلب  هاي فرصت ها و نادانان بودند که مانند قارچ احمق

توانست باشد و اگر نقص  نمودند. پس نقص نمی رشد می

شد يک راه فرعی و گريز جهت  هم در نظر گرفته می

توانست باشد و حال   مبارزه روشنفکران با هجوم نادانی می

 آنکه اين نقص را انسان امروزي با شجاعتی در خور

تحسين در حال رفعش بود. پس چرا دوباره دچار همان 

موج نادانی و جهل شده بود تا بيايند و ستاد بحران 

جمعيت را تشکيل دهند تا فرصت کافی براي ادامه 

حماقتشان در زمين داشته باشند. او که هنوز به چشمان 

اش  دخترک خيره، و در حال پردازش اين مکشوفات ذهنی

خترک بود و دريافت که دخترک در عمق وجودي ذهن د

کند آيا  نيز دچار نوعی ابهام است و با خود فکر می

همانگونه که در همه جاي دنيا آسمان آبی است، حتی در 

کنند، ايا در  وراي ابرها و دودها که گاه آسمان را کدر می

توان چشمانی را يافت که قابل خيره شدن  اينجا هم می

که به  اي، هنگامی يگر در موزهبار د را نيز يک باشند و اين

حدقه فسيل شده چشمان دايناسوري از وراي زمان خيره 

شده بود، حس کرده بود. و باز در چشم مردي که 

ديد،  مظلومانه به انتظار رهائی و فوران حسی در بند می

شد قادر به ويرانی تمام  بندي که اگر گسسته می

ئی مطلبی که گو بود. و زمانی هاي تمدن بشر می ساخته

نمانده بود تصميم گرفتند که با يکديگر صحبت کنند و 

هاي کلمات بگردند و  کوچه بدنبال غرورشان در کوچه پس

دانستند  شروع کردند به رنجانيدن يکديگر زيرا هردو می

شد و در حال بروز بود،  ور می که عشقی را که اگر شعله

ود توانست جهانی را که تمدن بشري ساخته بود، ناب می

گرداند، پس هر دو بر آن شدند که از بار اين عشق کاسته 

تا قابليت گنجايش در اين دنيا را داشته باشد و شروع 

کردند به کوچک کردن عشقشان و بزرگ کردن دنيايشان 

تا اليق يکديگر باشند و در اينجا بود که دخترک در اولين 

نمود ولی در آن  دو روئی زيرکانه که به ظاهر ساده می

عمقی نهفته بود که بظاهر آنرا ظاهري نشان دهد و بعد از 

دقيقه بطول انجاميد،  اي که بيست گفتگوي بی کالمی اوليه

دانست، پرسيد: با من  با آنکه جواب سوالش را تا حدي می

کار خاصی داشتيد، فکر نکنم که از نظر اداري مشکلی 

کار،  داشته باشم. او هم گفت بله اگر کار اداري و مربوط به

کردم.  در زمان اداري از شما درخواست مالقات می

دخترک گفت: لطفاً مشکل را عنوان کنيد، و او ادامه داد: 

ساز هستيد نه براي اداره من و اجازه  براي من مشکل

تر بيان کنم. در کشور ما  دهيد موضوع را براي شما روشن

تمام مردان و زنان با مصرف دارو اميال جنسی خود را 

نمايند و بدينوسيله رفتار وکردار وحتی  وب میسرک

گردد. اما  نگاهشان بر کارکرد و عملکردشان متمرکز می

ايد در برخورد با ديگران  شما که اين دارو را مصرف نکرده

گذاريد. دخترک  در کشور ما اثر نامطلوبی بر آنها می

که ژست حق به جانبی به خود گرفته بود، گفت:  حالی در

که منظور شما از آنها چه کسانی هست يا  اول بگوئيد

دليل مشکالت خودم و براي  ههستند؟ و دوم آنکه من ب

کاري که انجام خواهم داد قرار است پولی بگيرم و به 
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کشورم برگردم و قصد تاثيرگذاري بروي کسی را نداشته و 

گذاريد.  ندارم. او گفت: شما اين اثر را بطور ناخودآگاه می

دخترک اجازه ادامه صحبت را به او نداد و با عصبانيت 

گفت شما بهتر است قسمت اول سوال مرا جواب دهيد تا 

بدهم. او گفت باشد حاال که خود به شما پاسخ بهتري 

اصرار داريد بايد بگويم که اين اثر را بطرز وحشتناکی 

ايد. دخترک با آنکه سعی داشت با  بروي خود من گذاشته

اش وانمود کند که اين موضوع را تازه متوجه شده،  چهره

خواست خودش را مضطرب نشان دهد و با لکنت زبان 

ازه دهيد دليل آنرا گفت: شما؟ و او گفت بله من و اج

برايتان باز کنم. شما در نا خودآگاه خود بدنبال اميال 

باشيد و شايد حتی خود شما هم آنرا  جنسی خود می

درک نکنيد و در رفتارتان ديگران را تحت تاثير قرار 

دهيد. دخترک با ژستی که گوئی به نکته خاصی دست  می

ه اميال يافته باشد، با حالتی پيروزمندانه گفت: شما ک

واسطه دارو سرکوب شده چرا تحت تاثير قرار  جنسيتان به

ايد و ديگر آنکه تمايل اوليه از سوي شماست نه از  گرفته

طرف من و او گفت: بر عکس، 

تغيير حالت خاصی که در شما 

باشد بطور اوليه از شما سر  می

و اخم   زده است. دخترک با غرور

وسط حرف او پريد و گفت: 

قبال هم از شما  طور که همان

خواهش کردم، لطفا به سواالت 

من به ترتيب پاسخ دهيد و او گفت: باشد، ولی من 

هاي شما را اجرا کنم با آنکه  دانم چرا مجبورم گفته نمی

توانم و اختيار دارم که به سواالت شما به ترتيب پاسخ  می

طرفه باشد و  ندهم. ببينيد سرکوب ميل جنسی بايد دو

طور نبود  می نيز ثابت شده است و اگر ايناين از نظر عل

کردند ودليل  دارو را در جامعه براي يک جنس تجويز می

باشد. دخترک در اين  اين گرفتار شدن من نيز همين می

ايد و خنده بلندي سر  لحظه گفت پس شما گرفتار شده

داد بطوري که با تعجب ساير افراد حاضر در البی هتل 

اي  ردند که گوئی چنين خندههمراه بود بطوري تعجب ک

ها در  صورت عجائب و ديدنی را نديده باشند و يا آنکه به

تلويزيون ديده باشند و تا چندين دقيقه بحث حاضرين در 

البی هتل انگيزه و دالئل احتمالی اين خنده عجيب 

دخترک بود و حتی بعضی از آنها به دخترک حسادت 

گونه افراد  ن به اينکردند. دخترک ادامه داد، ما در کشورما

گوئيم. او ادامه داد خير گرفتار شدن معادل  عاشق می

عاشق شدن نيست، گرفتار شدن در فرهنگ ما آسيبی 

است که بواسطه علل غير طبيعی در محيط اطراف در فرد 

که روانپزشکان ما عشق را  حالی کند در سالمی بروز می

قاطعی  هاي مناسب و دانند و درمان نوعی آسيب روانی می

نيز براي آن دارند. دخترک گفت ولی به نظر من شما 

دچار همان آسيب روانی گشته و بهتر است براي 

تر به  جلوگيري از پيشرفت اين جنون خود هر چه سريع

روانپزشکان متبحر خودتان براي دريافت يک درمان قاطع 

مراجعه بفرمائيد و بعد بدون خداحافظی البی را ترک و به 

. او از اينکه شخصی چنين رفتار تحقيرآميزي اتاقش رفت

با وي داشته عصبانی بود و از آن بيشتر عصبانی که اين 

رفتار را شخصی از يک کشور غيرپيشرفته با او داشته است 

جويد. از گارسن خواست صورت  و دائم گوشه لبش را می

 حساب را برايش بياورد و اتومبيلش را براي رفتن فراخواند. 

که شب گذشته مجدد دير  حالی بعد درصبح روز 

خوابيده بود و دير بيدار شده بود و با عجله بدون خوردن 

مايع صبحانه با دو ساعت تاخير به محل کار خود رسيد. 

خواهی از کسی را  حوصله معذرت

بعلت تاخيرش نداشت. 

کامپيوترش اجازه روشن شدن 

خواست و او موافقت کرد. يک 

شور کننده از ک خانم مراجعه

خودش داشت. فرم او را ديد. 

علت مراجعه براي بارداري انگيزه 

مالی نبود و طبق تجويز پزشک براي درمان بيماري 

اي  توصيه شده بود. اصال حوصله کار نداشت و دنبال بهانه

سر کند و به آن پير دختر گفت: علت  بود تا او را دست به

شما قيد  دليل آن بايد باردار شويد در فرم بيماري که به

توانست از طريق شبکه پرونده  که می حالی نشده است. در

پزشکی پير دختر را مرور و علت بيماري را خوش قيد 

کرد خواست  کند، از وي که با نگاهی سرد به او نگاه می

و بعد از تکميل فرم مجددا مراجعه کند. پيردختر   که فردا

افت بيچاره هم قبول کرد و رفت. احساس بدي نسبت به 

راندمان کاريش که در صفحه کامپيوترش از طريق امور 

حوصلگی از  اداري برايش ارسال شده بود، نداشت. با بی

ها را برايش مرور کند.  کامپيوتر خواست که تيتر روزنامه

گيري  ها و تيترهاي آنها مختص اولين راي اغلب روزنامه

حه گيري الي بود. در اين راي 4555کنگره با حضور برنامه 

افزايش تعلق امتياز به افراد متمول در قبال بارداري با 

نتوانسته بود موفق به  4555توجه به مخالفت برنامه 

با حالتي پيروزمندانه گفت: شما که اميال 

واسطه دارو سرکوب شده چرا  جنسيتان به

اید و دیگر آنكه تمایل  تحت تاثير قرار گرفته

 اوليه از سوی شماست نه از طرف من.
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نظر نمايندگان گردد. اين براي جناح چپ يک  جلب

رغم آن باعث ايجاد تنش در زير  پيروزي بزرگ بود، علی

هاي جناح راست شده بود. گروه راست با اعمال  گروه

وجه به داشتن تعداد بيشتر در هيئت رئيسه نفوذش، با ت

از دالئل  4555مجلس، جلوي اعالم عمومی تحليل برنامه 

خودش مبنی بر راي منفی به اين اليحه را بگيرند و بهانه 

اين جلوگيري از اعالم عمومی را اخالل در امنيت ملی 

رغم خواست و  کردند. البته جناح چپ نيز علی عنوان می

 4555افزار  ل نامعلوم از افشاي دالئل نرمنظر مردم، بدالئ

طفره ميرفت. در کل مردم از نتيجه نهائی راضی بودند و 

ها  کردند. در اين لحظه صفحه تيتر روزنامه اعتراض نمی

محو و تصوير رئيس اداره بروي کامپيوتر آمد که از او 

سري مسائل به دفتر کار  خواست براي توضيح يک می

 رئيس برود.

به پايان وقت اداري باقی مانده بود. او که  ساعت نيم

دانست حق با  هاي رئيسش عصبانی بود، با آنکه می از گفته

باشد، بدون آنکه به  رئيس می

اتاقش برود يکسره به آسانسور 

رفت و بعد از رسيدن به منزلش 

بدون آنکه نهار بخورد، با 

خواب خود را مجبور به  قرص

 خواب کرد.

عصر و به توصيه  ساعت شش

و دستور رئيس اداره براي معاينه 

نزد روانپزشکی که از طريق اداره 

را دخترکی که  برايش وقت گرفته شده بود رفت. البته اين

گرفتارش شده بود نيز به توصيه کرده بود. در مطب بعد از 

هماهنگی با منشی وارد دفتر روانپزشک شد و او را ديد 

به سمت جلو و چشمان بسته پشت که با دستان باز 

داد. اين  ميزش در حالتی خلصه مانند به خود آرامش می

سطح از آرامش در حدي بود که متوجه ورودش نشد و او 

اي ساختگی ورود خود را گوشزد کند،  مجبور شد با سرفه

فايده بود و او مجبور شد برگردد و از  با اين حال باز هم بی

م که گوئی اين مورد برايش منشی کمک بخواهد. منشی ه

تازگی نداشت، يک ظرف اسپري آب را برداشت واز او هم 

سمت  خواست که وارد اتاق شود. منشی اسپري را به

را اسپري کرد. بوي خوبی  صورت روانپزشک گرفت و آن

همراه با بيدار شدن و لبخند روانپزشک در هوا پيچيد، 

بود.  گوئی فقط آب در ظرف اسپري نبود و معطر شده

بار اينگونه بيدار  که گوئی براي اولين روانپزشک درحالی

شد تشکر گرمی از منشی کرد. تازه متوجه حضور وي  می

شد و خواست که بنشيند و مشکلش را بيان کند. 

روانپزشک بطور کامل و دقيق به سخنان او طی 

دقيقه گوش کرد و در تمام اين مدت با لبخندي  هفت

بود و در آخر هم بدون آنکه حرفی  مليحی به او خيره شده

طرفه  زده باشد باز به چشمان او خيره ماند و سکوت دو

که او احساس کرد  حدي دقيقه ادامه يافت، به براي چند

واقعاً هنوز چيزهائی براي گفتن دارد و دوباره شروع کرد 

بار  چندين به صحبت کردن. اين روند آنقدر ادامه يافت و 

کرد و تمام  در آخر زار زار گريه می که حدي تکرار شد به

وقايع زندگيش، حتی موارد به دوران جنينی و درون رحم 

مادرش را براي روانپزشک بازگو کرد. در آخر بعد از حدود 

چهار ساعت باالخره روانپزشک شروع به صحبت کرد و 

ايد. اين  گفت: شما مبتال به يک بيماري مسري روانی شده

شورهاي پيشرفته وجود داشته بيماري در گذشته در ک

هاي عظيمی که  است ولی در حال حاضر به علت پيشرفت

در امر پيشگيري از بيماري فوق 

رخ داده است اين بيماري در 

باشد و  حال ريشه کن شدن می

ادامه داد متاسفانه اين بيماري در 

يافته هنوز  کشورهاي کمتر توسعه

شود و در موارد  وفور ديده می به

طنان ما با افرادي از تماس همو

يافته اين  کشورهاي کمتر توسعه

بيماري در کشور ما بطور محدود 

دالئل مسائل فرهنگی و با کمال  شود. البته به ديده می

دانند و در  تاسف در آن کشورها اين اختالل را بيماري نمی

کنی آن نيز نيستند. او در جواب سوالش از  صدد ريشه

ر اينگونه پاسخ گرفت: شما روانپزشک مبنی بر چاره کا

بايد اميال جنسی دخترک را مانند خودتان سرکوب نمائيد 

باشد  و بدليل آنکه دخترک براي بارداري در حال اقدام می

توان اين گزينه را در نظر گرفت. شما بايد دخترک را  نمی

بارداري منصرف نمائيد تا بتوان اميال وي را سرکوب کرد 

باشد که  ارت به دولت میکه نيز مشمول پرداخت خس

دانيد از پس پرداخت آن برنخواهيد آمد.  خودتان بهتر می

پس بهتر است تا زمان به ثمر رسيدن بارداري دخترک با 

اين بيماري نا عالج دست و پنجه نرم کند. در انتها 

روانپزشک بطور خودمانی به او پيشنهاد داد براي آنکه 

مصرف  SLJ- 2کمتر عذاب بکشد براي يک سال داروي 

نکنيد. در پايان از اينکه در اين جلسه مالقات به نتيجه 

ان وقت اداری باقي ساعت به پای نيم

های رئيسش  مانده بود. او که از گفته

دانست حق با رئيس  عصباني بود، با آنكه مي

باشد، بدون آنكه به اتاقش برود یكسره  مي

به آسانسور رفت و بعد از رسيدن به منزلش 

خواب خود را  بدون آنكه نهار بخورد، با قرص

 مجبور به خواب کرد.
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رسيده بود از روانپزشک تشکر و در هنگام خروج منشی را 

باز خوابش برده بود. ساعت مطب  ديد که با چشمان نيمه

داد. با خود گفت که فردا  شب را نشان می نيمه 45سات 

وانپزشک رسد و برگشت و از ر باز دير به محل کار می

خواست که برايش دو ساعت براي اول وقت اداري 

مرخصی بنويسد و بعد اتومبيلش را فراخواند و از آن 

 خواست تا او را به منزلش برساند. 

ماهه بود و به اتفاق هم براي پيگيري  دخترک هشت

هفتگی وضعيت سالمت جنين و مادر به کلينيک 

جا به آنها مخصوص مادران غير هموطن رفته بودند. در آن

باشند و  گفته شد که جنين و مادر در وضعيت مطلوب می

از آن به بعد آنها حق تماس جنسی با هم ندارند و در 

صورت عدم رعايت اين موضوع هر دو آنها مسئول عواقب 

و مسائل بعدي خواهند بود و براي اطمينان يک دستگاه 

فرستنده راديوئی به بدن دخترک وصل تا در صورت 

ه تماس جنسی مرکز کنترل باروري از آن مطلع گون هر

صالح  گردد. آنها از اين مسئله زياد ناراحت نشدند چون به

آنان بود. با هم قرار گذاشتند که 

کمتر يکديگر را ببينند. او که به 

شرايط فوق بيشتر عادت کرده بود 

و توانسته بود افت عملکرد کاريش 

% 44ماه قبل به  % در سه55را از 

ان حال برساند خوشحال بود در زم

و تصميم گرفت که سر و سامان 

 بيشتري به کارهايش بدهد.

سمت محل کارش هدايت  که اتومبيلش را به درحالی

کرد، تصميم گرفت که فردا قسمت کامپيوتر اتومبيلش  می

ماه بود خراب شده، تعمير کند. اتومبيلش ديگر  را که شش

کرد و  ها را اشتباه می شد و آدرس خودکار هدايت نمی

حتی يکبار نزديک بود يک گربه را زير بگيرد. به محل 

کارش که رسيد طبق معمول چندماه گذشته اول محل 

دهی به کارکنان را تميز کرد و  وف سرويسکار خود و ظر

بعد به بهانه بردن قهوه به کارمند جانشين پست قبليش 

دست  که با هم دوست هم بودند رفت و در فرصت کوتاه به

را بروي صفحه کامپيوتر مرور کرد.  ها آمده تيتر روزنامه

اش هم  دوست همکار و جانشين پست قبلی از دست داده

يد داشت و اغلب صفحه کامپيوترش عالقه زيادي به جرا

ترين  روزها يکی از جنجالی ها بود. آن روي تيتر روزنامه

روزهاي تاريخ کشورش بود و داشتند به زمان انتخابات 

شدند و تفاوت اين دوره  جمهوري نزديک می رياست

انتخابات با ادوار قبلی در اين بود که عالوه بر کانديداتوري 

مستقل، يک رقيب تازه در  جناح راست و چپ و افراد

افزار ارائه شده  صحنه انتخابات ظاهر شده بود و آن نرم

افزاري بود که با توجه به عملکرد بسيار  اداره نرم  توسط

در کنگره که با اقبال عمومی  4555درخشان برنامه 

در  4558 مواجه شده بود، احتمال پيروزي نرم افزار

بود. اين مسئله باعث انتخابات رياست جمهوري بسيار باال 

نگرانی هر دو جناح راست و حتی جناح چپ که معموال از 

ها بود، شده بود. هر دو جناح در  گونه برنامه طرفداران اين

زدند که نرم  هر کاري می هاي تبليغاتی خود دست به برنامه

جمهوري پيروز نشود و  در انتخابات رياست 4558افزار 

ه آن در جهت تخريب اين ترين مسائلی که ب يکی از مهم

نمودند، قابليت ارتقاء و خود بازپروري اين  برنامه اشاره می

افزارهاي زير رده  توانست در توليد نرم برنامه بود که می

هاي  کارگيري در سايرات ادارات و سازمان خود در جهت به

شد. اين موضوع از نظر آنها يک  ديگر دولتی می

گرديد. اما مردم  ديکتاتوري کامپيوتري تلقی می

دانستند که اين ديکتاتوري  می

افزاري خالف قانون عمل  نرم

نخواهد کرد و همچنين اين 

افزار سود خود را در نظر  نرم

نخواهد گرفت و صرفاً در جهت 

وري جامعه عمل  افزايش بهره

نمود و لذا مردم در  می

هاي انجام شده رقبت زيادي به آن نشان  نظرسنجی

فرد  آنکه اين برنامه يک قابليت منحصر به دادند، بويژه می

ديگر نيز داشت و آن طبعيت از خردجمعی جامعه بود، به 

گونه که هيچ شخص يا گروه و حزبی قدرت دخالت در  اين

شد که بيش  را نداشتند و تنها موقعی غيرفعال می امور آن

روزه و بطور همزمان آنرا  مردم در دوره زمانی يک 4/4از 

کردند. در همين افکار بود که دخترک با او  غير فعال می

تماس گرفت و به او گفت که دلش براي او تنگ شده و در 

ضمن سوالی برايش پيش آمده و آنکه چرا ساعت رسمی 

باشد و تعجب کرد که چرا اين  ساعته می 45در کشور او 

سوال آنقدر دير برايش مطرح شده است. او گفت بر اساس 

انسان صورت گرفته، مشخص شده مطالعاتی که بر روي 

 42باشد و نه  ساعته می 45که ساعت بيولوژيک انسان 

ساعته کردن ساعت رسمی در  45ساعته و آنها نيز با 

اند و  وري شده % در ميزان بهره4کشورشان باعث افزايش 

ماه است به اين  بعد خداحافظی کرد. او از اينکه هشت

سمت محل  که اتومبيلش را به درحالي

کرد، تصميم گرفت که  کارش هدایت مي

فردا قسمت کامپيوتر اتومبيلش را که 

 ماه بود خراب شده، تعمير کند. شش
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نتوانسته بود او را دهد ولی هنوز  سواالت دخترک پاسخ می

با کشور خودش تطبيق دهد، خسته شده بود. اوائل 

اي براي باز کردن  آشنائی اين سواالت مکرر دخترک بهانه

سر و ته دخترک  باب صحبت با او بود و از اين سواالت بی

برد ولی اين اواخر کمی از اين سواالت زياد کالفه  لذت می

را که از  . دليل آنشد و حوصله پاسخ به آنها را نداشت می

کامپيوتر پرسيده بود و اينگونه جواب گرفته بود که علت 

تمايل تغيير شکل ظاهري دخترک و کاهش  اين عدم

باشد. قهوه ديگري را از آبدارخانه  جذابيت جنسی وي می

براي رئيس آماده کرد و براي رئيس برد رئيس با ديدن او 

بعد از خنديد و گفت حال دوست دخترت چطور است، و 

تر از گذشته است اظهار  اينکه در امورات کاريش موفق

خوشحالی کرد و به او اميدواري داد که در آينده بتواند 

اش را بدست آورد. همانطور که رئيس داشت  شغل قبلی

کرد چشم او به صفحه کامپيوتر رئيس افتاد و  صحبت می

تيتر يک مجله پزشکی نظرش را جلب کرد. خبر 

 sexبود: داروي انگيزي  شگفت

less ject – 3  باالخره تائيد و

در اختيار بازار داروئی قرار گرفته 

اي  بود. ناگهان مانند اينکه گمشده

که رئيس  حالی را يافته باشد در

هنوز داشت شرايط برگشت به 

داد،  پست قبليش را توضيح می

سينی خالی را به زمين انداخت و 

بدون اجازه از رئيس و بدون آنکه 

داحافظی کند سراسيمه از اداره خارج و به داروخانه خ

ساعت معطلی در صف داروخانه داروي  رفت و بعد از نيم

sex less ject – 3 را تزريق کرد. را تهيه و فورا آن 

داد،  زد ولی او جواب نمی دخترک دائماً به او زنگ می

بود دوباره گوشی او زنگ زد، دخترک  81ساعت 

کرده بود. تصميم گرفت که جواب دخترک زايمان  بود،

کرد، به گفت که اجازه  که گريه می رحالی دهد، دخترک د

دهند و فقط توانسته عکس او  ديدن نوزادش را به او نمی

را از طريق مداربسته ببيند و ديگر اينکه چرا به ديدار او 

باشد زيرا ديدار نوزاد  رود. او گفت که اين مقررات می نمی

د باعث تأثير فاکتورهاي ناشناخته در نوزاد توان با مادر می

گردد و ديگر اينکه دليلی براي مالقات يکديگر ندارند و از 

 او خواست که ديگر مزاحم وي نگردد.

اش  که بر روي کاناپه لم داده بود به گذشته درحالی

ا آنرا اش که مجدد رفته کرد به موقعيت از دست فکر می

 sex lessرا مرهون داروي  آورد و اين داشت بدست می

ject – 3 روي و  ياد شبی افتاد که با زياده دانست. به می

مصرف خارج از برنامه الکل دچار اين مشکالت شده بود. 

هاي چينی افتاد که براي آزمايش  ياد مگس در ذهنش به

انتخاب شده بودند، با خود sex less ject – 3داروي 

هاي چينی براي آزمايش اين دارو در  گفت حاال چرا مگس

اند براي پاسخ به اين سوال از کامپيوترش  نظر گرفته شده

کمک خواست. کامپيوتر بعد از اتصال به مرکز پزشکی و 

وري عنوان نمود: هر داروئی قبل  داروئی واحد ارتقاء و بهره

از اخذ مجوز قانونی مصرف انسانی بايد بروي تمام 

از نظر ميزان تاثير و عوارض مورد  هاي حيوانی نهگو

ها با پاسخ  آزمايش قرار گيرد. اين دارو در تمام گونه

نام  گونه از حشرات به جزء يک بود به مناسب همراه می

مگس چينی که براي دانشمندان ما اين موضوع غير 

درک بود ولی با تالش  قابل

روزي محققان اين نقص با  شبانه

ئی ولی کليدي در يک تغيير جز

داروي فوق باعث تاثير مطلوب در 

هاي چينی شد که البته  اين مگس

شرح جزئيات خارج از تخصص و 

باشد. با تغيير  حوصله شما می

ها  ساختار دارو مقاومت اين مگس

شکسته شد و حتی باعث افزايش 

هاي چينی شده و با  وري در اين مگس کارآئی و بهره

ثمر اندام و بال  هش تحرکات بیافزايش ميزان تغذيه و کا

اند و در تحقيق ديگري که  نوعی خرمگس شده تبديل به

وري صورت گرفته،  شناسی مرکز بهره توسط تيم حشره

هاي جديد از زندگی جديد  نشان داده شده که خرمگس

رسند. در آخر از تمام محققان  نظر می تر به خود راضی

ويژه آنکه کشورش از طريق کامپيوترش قدردانی کرد ب

را پيش از موعد عرضه  sex less ject – 3داروي 

شد شام خود را سر موقع  که آماده می کرده بودند. درحالی

صرف کند تا سر موقع بخوابد تا فردا به موقع به محل 

 چيز ديگري فکر نکند. کارش برد و ديگر به هيچ

 

که بر روی کاناپه لم داده بود به  درحالي

کرد به موقعيت از  اش فكر مي گذشته

اش که مجددا آنرا داشت  رفته دست

را مرهون داروی  آورد و این بدست مي

sex less ject – 3 دانست. مي 
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   «هاي بنگه روي تپه»داستان کوتاه   
 « ماهرخ آخوند»نويسنده   

 

 و کنترل طرف برد دست شد، شروع که بازرگانی پيام

 که طور همان و کشيد آهی د.ش ساکت خانه ناگهان

 :گفت شد، می نزديک و دور اوپن به صدايش

 ...زنما می گپ دارم مونه؟ با گوشت  -

 اي قابلمه .درآمد ها ظرف تق تق شد بلند که ريکا بوي

 ناله به ظرفشويی لبه روي شد، می سابيده دستش زير که

 من و کرد می هنی و هن ظرف گردش هر با .بود افتاده

 .کند می چفت هم به بيشتر را هايش لب دانستم می

 نبود، سرش مينار اگر شد، می قفل هم به که هايش لب

 .آمد می و رفت می .آمد می و رفت می گلويش سيب

 نخلستان سمت به که را رويش .زد نمی حرفی اما و رفت می

 خالو زن که موهايش انبوه برگرداند،

 زده روغنشان و بود بافته رج دو در

 .گرفت مرا چشمان جلوي بود،

 قلبم و دويد چشمانم توي سياهی

 ميان که باد صداي .ريخت فرو

 خالو باغ هاي نخل پالسيده هاي پنگ

 هو گوشم توي چنان پيچيد می

 بازويش روي دست .شدم می سرخ شرمندگی از که زد می

 اش کرده آب سورمه چشمان به چشمم دوباره تا گذاشتم

 کنار سياهی و برد دست دزديد که را نگاهش .بيفتد

 .راند ها زلف سمت به را چشمانش

 کردم بر سفيد رخت تازه مو ؟45بشی بايد چه سی  -

 ...خام نمی. مرزوق

 دوباره نگذاشتم شکست، صدايش که« نخواستن» در و

 .کند ريزي سرمه

 به ن...نز گپ ،48کن سی فقط... حوا کن مو سی  -

 حاال تا مو مگه... نباشه باکيت. چنه دردت فهمم می قرآن

 تو خاطر سی .واگردم کنم می عهد زدم؟ دريا به دل کم

                                                           
20

 . بری
21

 . نگاه کن

 ولی ...دن نمی رضا بوامينا ...باش پشتم فقط ...شده که هم

 ...تو اگه

 از دست گذاشتم اش حناگرفته انگشتان روي که دست

 :گفت و کشيد بيرون اش ماکسی هاي گل ميان

 از بخدا... ندارم طاقتش مو شی؟ می چه پی اونجا  -

 که خودتن خاطر سی فقط .نيست پروام مردم حرف

 ...اينطور

 چندسال يادتن. کنه می بيقراري دلم ...حوا برم بايد  -

 چه کرد پيدات خالو وقتی بودي؟ رفته گم 44بنگه تو پيش

 بود؟ زده تاِ گپی

 دوباره نزند حرفی اينکه براي و داد تکان را سرش

 .کرد چفت هم به را هايش لب

 يکی بودي شنيده نه مگه  -

 جواب ولی ها؟ خونه؟ می ش44شرو

 اش گشتی می کمک دنبال که تو

 سی طوري اين چه سی... داده؟ نمی

 فقط... نزده جنم ...نترس کنی؟ می

 چه وقتی اون بندازم يادت خوام می

 همون هم مو .شه تمام گپم ويسا نه... داشتی حسی

 ...االنم... دارم احساسکو

 رشته شکستن صداي بگيرم، را حرفم دنباله آمدم تا

 .شدم بلند و گرفتم را ميز لبه .انداخت دستم از کالم

 :زد فرياد رفتم، می آشپزخانه سمت به پاکشان که درحالی

 ...کنم می جمعش دارم... بره می شاِ پات ...مرزوق نيا  -

 ادويه و داغ پياز بوي آنجاکه جايم، سر ديوار به دست

 .بزند حرف هم باز مگر تا ايستادم بود، شده تندتر

 خم بود، شده پا و دست چهار زمين روي که درحالی

 بلند و کوتاه بلندش لباس زير که کردم می تصور را کمرش

 ميان از 42کخارَ انتخاب موقع که وسواسی با و شد می

                                                           
22

 . نام دشت است.
23

نوعی شعر خوانی محلی .  
24

 . نوعی میوه 

 هنوز که شامپویي بوی ميان صدایم

 از .شد گم بود مانده شرَتَ موهای الی

 هایش قدم صدای و گذشت کنارم

 راهرو توی شد، مي دور که درحالي

 .فرورفت ها اتاق از یكي در پشت
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 داد، می نشان ها آن چيدن و گردگرفته هاي45پنگ

... تق تق تق تق و داشت برمی يکی يکی را تر بزرگ هاي تکه

 سطل توي

 .انداخت می زباله

 يمردا هميناکه دوجداره؟ پنجره گفتی می داشتی -

 کردي خونه. نياورد ماِ در سر تو کار از آخر مو... خو خوبه

 همين بيايم حاال... ساکت ساکت خاکستون مثل

 هم بوقی دوتا همی تا بخريمون هم گی می که هايی پنجره

 سی نيستم خونه زياد خو مو... نشنويم داخل مياد که

 ...ترسم می ...گم می خوت

 شرَتَ موهاي الي هنوز که شامپويی بوي ميان صدايم

 هايش قدم صداي و گذشت کنارم از .شد گم بود مانده

 ها اتاق از يکی در پشت راهرو توي شد، می دور که درحالی

 .فرورفت

 کنه؟ نمی اذيتت سروصداها اين  -

 ها ...نمونده اعصاب سيم ديگه خو مو

... زد شاِ زنگ پسينی ننه ...راستی

 ...رسوند سالمت

 نگاهم شد، رد کنارم از که دوباره

 بازشان که گيسوهايش تاريکی ميان

 از سختی به را شانه و بود گذاشته

 زدن به کرد شروع قلبم .ماند داد، سرمی پايين به ميانشان

 .نشستم گرفتم، دستش از که را شانه و

 به را سرش داشت، من به پشت که درحالی رويم روبه

 باز را جانماز .برخاست سنگر گوشه از و گرداند اطراف

 و درآوردم جيبم توي از را حوا آبی دستمال .بود گذاشته

 باز را تايش وقتی .نبود بيشتر تار چند. گذاشتم مهر زير

 باد انگار که خوابيدند می دستم کف تابدار چنان کردم می

 و بنگه «خورهاي» ميان باشد داده ول را خودش شمال

 و سبز به طاليی از و طاليی به سبز از .بدهد رقصشان هی

 که خالو نخلستان هاي خارک مثل ...و طاليی به سبز از

 صداي گذاشتند زمين را خرماشان ثمر که بار آخرين

 .«خورها» پيچش ميان بود پيچيده حوا محزون

 ...د د د د صحرانورد ي ي ي ي يکی را مجنون ديد  -

                                                           
25

 . شاخه های درخت نخل

 موردي درخت به دادم می تکيه رسيد می که «ليلی» به

 زل و کرد می برگ از پر را پکالم و سر باد وزش هر با که

 و دم هر با که حوا لباس درشت و ريز هاي گل به زدم می

 .پژمردند می دوباره و شدند می باز سينه روي بازدم

 کوه پس در خورشيد زد می که را آخر تحريرهاي

 صداي ميان که نوايش و کرد می سرخ را هردويمان

 پيدا تازه من گذاشت می خاموشی به رو ها جيرجيرک

 .شدم می

 که جا اون ...حوا بخونی سيم بازم خواد می دلم اي  -

 پيلی و پس يه رفتم می شد می تنگ سيت که دلم بودم

 نکن گفتن می سيم ...دادم می ول صدام و کرد می ماِ پيدا

 ...تو ياد مگه ولی ...کنه می شناسايی جامون

 که شد بلعيده چنان صدايم زد که را جاروبرقی دکمه

 ديوار به که را دستم .شنيدمش نمی ديگر هم خودم حتا

 و گرداندم اوپن روي بود مانده

 اينقدر. نشستم سرجايم برگشتم

 صداي که بودم نشسته جا همين

 پشت را سرم .بود درآمده فرمانده

 کرده خم بود داده پناهم که اي تپه

 ميان نگاهم .نشوم ديده تا بودم

 هري دلم گرديد می که تاريکی

 دستمال سرجايش، برگردد که انگار دوباره بعد .ريخت می

 .زدم می چنگ تفنگم به و دادم می فشار مشت ميان را حوا

 توي پيچيد می صدايش دادم می قورت که را دهانم آب

 که نخلستانی سمت از .شد می سيخ تنم موهاي و گوشم

 «هايی44پيش» صداي تنها بود گم چشمم از تاريکی توي

 هايی جيرجيرک و زد می برهم را سکوتشان باد که آمد می

 دوباره و کردم باال سر .کرد می تشديد را ام آشفتگی که

 ...تاريکی ميان گرداندم نگاه

 ...ديره که بشيم... حوا پا ...اينجا کنه می وحش آدم  -

 تيزي شد، می بلند و دستم به داد می را دستش که حوا

 را پايمان و بود رفته فرو هايمان لباس توي که خورهايی

 از .کرد می محتاط را هايمان قدم گرفت، می «44کنجير»

                                                           
26

 برگ درخت نخل .

. نیشگون8  

 صدایم زد که را جاروبرقي دکمه

 هم خودم حتا که شد بلعيده چنان

 به که را دستم .شنيدمش نمي دیگر

 و گرداندم اوپن روی بود مانده دیوار

 .نشستم سرجایم برگشتم
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 و پريد رفت می بنگه نخلستان سمت به که آبی جوي

 بود، گرفته باال مشت توي را دامنش بال هنوز که درحالی

 :گفت

 ديگه مو بشی خی می هرجا ...مرزوق داد رضا دلم  -

 ...کن عهد فقط... زنم می گپ بواتينا با خوم ...نيست باکيم

 گرداند چشم تاريکی ميان و کرد قطع را حرفش

 روز از بلندتر اش تلنبه صداي حاال که خالو باغ سمت به

 اوج هندوانه و خربزه هاي کرت ميان و رسيد می گوش به

 .گرفت می

 ابد تا خواد می شاِ دلم ...قشنگه چه اينجا کن سی  -

 ...مو که نکن کاري ...باشيم جا همين

 ...چنه منظورت ...حوا فهمم نمی  -

... اينجا نه بدم دست از تو خوام می نه ...واگرد سالم  -

 ...همين فقط

 به هنوز ناخودآگاه که را دستش

 و انداخت پايين داشت دامن

 طوري النگوهايش جلينگ جلينگ

 کند سعی انگار که برداشت ريز

 موهاي روي از را انگشتش پنهانی

 .دهد خيز ام چانه سمت به شقيقه

 کردم، باز ديوار به که چشم

 را فانوس فتيله .خورد می تکان ام سايه پشت اش سايه

 .زدم پس را مالفه گرما از و کشيدم باالتر

 ...بينه نمی چش چش مياد؟ برق کی پس -

 نور ديگه ...شی می فردا خو تو ...نباشه برقت پرواي -

 چته؟ سی

 باد تش مثل نفسش برگرداندم، رويش به که را رويم

 .کرد داغ را تنم و صورتم به خورد

 نور دلم االن ولی ...ها؟ رم می چه سی فهميدي پس -

 ...حوا کرده فضوليشون چشمام ...خواد می

 .کرد يخ تنش روي دستم گرفتم که را مالفه گوشه

 باال چشمانش ميان آتش و آمد فروکش فتيله شعله

 .بوکشيدم و فروکردم موهايش الي را صورتم. کشيد

 قهوه بوي رفت عقب و جلو هوا در صدا بی که دستش

 .دماغم زير پيچيد

 خنک که هوا گفت می ننم. مرزوق کرده فغون دلم  -

 دلم اي... چينی4٣کاکل41مسيله شن می زيال و زن با بشه

 ...هم مو خواست می

 اونجا پاگير خوت الکی تو ...نی مرخصيم حاالحاالها  -

 سی مو فهمی می خو خوت چشه؟ جا همين مگه. کردي

 ...بمونم جا همين حاالحاالها بايد شده که هم درمانم

 پشتی به گرداندم فنجان دنبال به ميز روي که را دستم

 :گفت آهسته و داد تکيه مبل

 .داغه ...باش مواظب  -

 :داد ادامه قبل از بلندتر بعد و

 حالی چه دونی نمی بنگه هاي تپه تو رفتم گم وقتی -

 ولی کجام فهمم می حداقلش که بود خش دلم ...داشتم

 ها ...خونم نمی انگار خونم می که شروه اينجا ...حاال

 حواست... آخ... شدم؟ خرفت مو گمونت مرزوق؟ خندي می

 کجان؟

 فنجان نعلبکی به که دستم

 .شدم داغ و زد پر لب قهوه گرفت،

 روي کرد سعی و گرفت را دستم

 را دستش .کند قالب فنجان دسته

 و شد واژگون فنجان زدم پس که

 از را رويم .ماند هوا ميان دستش

 بود مانده تار و مات نگاهم مه الي البه که هايش چشم

 با سرم توي مدام دکتر هاي حرف که حالی در و گرفتم

 هاي ريزه سنگ روي گشت، برمی و رفت می بلندتري صداي

 باال سکنجه هاي پله از پاکشان و خوردم سکندري سرا کف

 هم به محکم را آن لت دو و کردم پيدا را مطبخ در .رفتم

 تاريکی ميان که حوا صداي انداختم که را کلونش .کوبيدم

 .جاماند در پشت کرد می تحرير را اسمم شب

 

 

 

 

 

                                                           
28

 . نام دشت است
29

 . نوعی سبزی

 قهوه گرفت، فنجان نعلبكي به که دستم

 و گرفت را دستم .شدم داغ و زد پر لب

 .کند قالب فنجان دسته روی کرد سعي

 واژگون فنجان زدم پس که را دستش

 .ماند هوا ميان دستش و شد
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   «هايشچشم»داستان کوتاه   
 «عظيمه فتاحی»نويسنده   
 

خانه در لحافی از سکوتی گنگ و مبهم خزيده، تمام 

هارا خاموش  ها و پستوهاي دورتادور حياط چراغ اتاقک

اند، حتی درخت انار وسط حياط هم سر به خواب  کرده

 .سپرده است

آيم،  کی پائين میي هاي زيرزمين تک اتاقی را يکی پله

را باال  پاشد، فيتيله را به اطراف می سويی فانوس نور کم

شکافد، رقص  را می شم، نور با ناي بيشتر دل تاريکیک می

 .نوازد ها چشمان مرا می شعله

ي سپيدرا از روي صورتش کنار  زنم، ملحفه زانو می

زنم، خورشيد خفته، آرام و صبور، سرد و ساکت، نه  می

ها  اينکه مرده باشد نه، نمرده، خوابيده، بيهوده همخانه

 !!!صبح راي ساعت شششوي و غسالخانه بودند ب سراغ مرده

 .کشد، هست، بايد باشد خورشيد من نمرده، نفس می

هاي مراروي پوست  دست

کشم به همان  نازک صورتش می

لطافت و نرمی و شفافيت، گرم و 

ماند به  هايم می دست. پويا

تر  حال، صورتم را نزديک همان

برم، خيلی نزديک تا صداي  می

هاي مرا بشنود و چشم  نفس

هايم را کنار بناگوشش  لببگشايد، 

 :گويم اختيار می گذارم بی می

 .دوستت دارم! خورشيد -

گشايد، خسته است خيلی، شايد هم  اما چشم نمی

دلگير است از من، قهرکرده، حق دارد؛ ظهري توپم خورد 

هاي ترشی عصمت خانوم، يکيش افتاد و  به شيشه

ها  رو بند لباس کردم، دستم لی می شکست، ديروزم عصر لی

ها افتادند پائين و ولو شدندکف  هويی همه لباس بودکه يه

خدا عمدي نبود، خورشيد هيچی نگفت فقط  حياط، به

 .ها اندوهگين نگام کرد، از اون نگاه

را روي چشمانش  هايم زنم، دست صدايش می

کنم،  اي از نور سپيد و سبزرا حس می کشم، هاله می

شود، به آرامی  یشود، بيشتر و بيشتر، پخش م متساعد می

شود، سپيد، چون ابريشم، سبز،  ها بلند می بال زدن پروانه

هاي  چون شال آقاسيد قاري، سبک، چون برگ شکوفه

 .انارحياط

ترسم و  کشم، می هايم را پس می سريع دست

 .دانم چکار بايد کرد نمی

نرم روي  سبک، نرم صدايی آرام، چون پري سبک

هايم را  گيرم، چشم ا میر هايم نشيند، گوش هايم می گوش

شنوم،  شود، می بندم، انگار خواب هستم، صدا بلندتر می می

کند،  اش، خورشيد است، صدايم می شنوم هنوز هم می

کنم، صدارا  دارم و نگاه می هايم را برمی خوشحال دست

هايش  شنوم، صداي خود خورشيد است، اما لب می

 .جنبد نمی

قد کف  ي نور سپيد و سبز کوچک شده، هاله

کنم، وسط هر  سويش دراز می را به هايم هايم، دست دست

گيرد، گرماي متبوع و دلنشينی از کف  دو دستم جا می

 .گيرد شود و تمام وجودم را می هايم شروع می دست

چشمان خورشيد است، به 

شود، مثل هميشه،  ناگاه بلند می

هايم را نرم  مثل تمام روزها، گونه

ايستد، نگاهم  بوسد، روبرويم می می

کند، چشمان خورشيد برق  می

 .کند گريه میزند، خورشيد  می

دم  قسمت می! خورشيدم -

دم که  گريه نکنی، بهت قول می

رو که  ها، لباساشون ي همسايه ديگه توپم نيفته خونه

ندازم، خشکم که شدن  شستی من خودم، روي بند می

برم دم  هارو که خورد کردي می گردونم، سبزي برشون می

ها، ديگه هم ازت لباس نو و ماشين و قطار  در خونه

و پر از  دم دلت فقط تو گريه نکن، بهت قول می. خوام نمی

ي  هات، مثل همه جاي سرفه خواد به دلم می. شادي کنم

. ي مادراي دنيا، بگی و بخندي هاي همخونه، مثل همه زن

گيرم، از هموناي  بزرگ هم که شدم، النگوي طال واست می

مريم خانوم؛ زن آقاکريم، که تازه خريده و خيلی هم 

 .ده رو میپوزشون 

زند و آبی  اما چشمان خورشيد هم چنان برق می

 . زالل ته آن جمع شده است

ي نور سپيد و سبز، سيال پيرامون چشمان  هاله

کند، انگار با مهري  ام می خورشيد در رقصی آهسته، احاطه

 .سرشار کودکی را در آغوش بگيرد

ی سپيدرا از روی  زنم، ملحفه زانو مي

زنم، خورشيد خفته، آرام  صورتش کنار مي

رده باشد و صبور، سرد و ساکت، نه اینكه م

ها  نه، نمرده، خوابيده، بيهوده همخانه

شوی و غسالخانه بودند برای  سراغ مرده

 !!!صبح ساعت شش
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مطمئن . ببخش، منو ببخش! مهربانکم! پسرکم -

ي هميشه تا ابد، چشمانش دنبال  هميشهباش، خورشيد، 

 .توست، پيش توست

هايم،  برم، تا نزديک گونه هايم را باال می دست

کند، گرما روي  هايم را نوازش می چشمان خورشيد گونه

نشيند، حس خوبی است، آرامش، نشاط،  هايم می گونه

 .سکون نهانی، ناب و بکر

صندوقک چوبی روي 

 دارم و چشمان طاقچه را برمی

گذارم،  خورشيد را داخل آن می

خواهم آنهارا براي هميشه  می

داشته باشم، تا هر وقت آنها 

گفتند خورشيد مرده، بگويم نه، 

حقيقت نداره، خورشيد هست، 

زند، نفس  نمرده، حرف می

وقت  کشد، خورشيد به خاطر من هم که شده هيچ می

 .رود نمی

. ارمفش محکم ميان دستانم می. بندم را می در صندوق

کشم،  کنار خورشيد، روبروي خورشيد به پهلو دراز می

هايم را با  آورم و دست ام باال می زانوهايم را تا سينه

 .گذارم صندوقکم نزديک صورتم می

کنم، چقدر پاک و معصوم  به خورشيد نگاه می

 !خوابيده است؟

 .بارد جا سکوت می از همه

 .دهد ام را تکان می دستی سرشانه

بلندشو، بلندشو بريم تو حياط همه ! پسرم -

 .منتظرن، پاشو بريم

آقاسيد است، قرآنی در دست راستش دارد و در 

 .دست ديگرش تسبيح دانه درشتی را دارد

ي سپيد باز روي  دارم، ملحفه صندوقکم را برمی

صورت خورشيد جاخوش کرده است، همه داخل حياط 

 .شوند زيرزمين میي آقاسيد چند نفر وارد  هستند، با اشاره

وجارو نکرده است، حوض هم  هنوز کسی حياط را آب

اي رها شده است، سماور بزرگ ننه  با آب نصف و نيمه

ي پهن و  پايه ي حياط، با آن سه اند گوشه سکينه را گذاشته

 .اش بدقواره

فهمم چی شده  کنند، نمی همه غريب به من نگاه می

 .است

به حياط که . آورند ها باال می خورشيد را پتوپيچ از پله

فرستند،  رسند، همه صلوات می می

 .روم جلوتر می

 خواين خورشيدمو کجا می -

ببرين؟ چرا اينجوري؟ خورشيد 

حالش خوبه، چيزيش نيس، يعنی 

ديگه چيزيش نيس، نبريدش دکتر، 

خوب شده، ديشب موقع حرف 

 .زدناش اصأل سرفه نکرد

طرف خودش  ننه سکينه بازوهايم را گرفت و به

 :کشاند و گفت

خورشيد ديگه پيش ما نيس، اون ! ننه جون! پسرم -

 .رفته

خورشيد نرفته، هست، ببين، نه ننه، کجا رفته؟  -

خودت ببين، خورشيد پيش منه، هميشه پيش من 

 .مونه، خودش گفت می

کردم، در  هاي غمگين ننه نگاه می که به چشم درحالی

هايم تنها و تنها گرماي  صندوقک را باز کردم، سرانگشت

 .را حس کرد متبوع و دلنشينی

ها تمام فضاي حياط را  هق همسايه صداي گريه و هق

کشم و  و حال که در کشوي بااليی ميزکارم را می.پوشاند

کنم، باز مثل هميشه، مثل  درب صندوق چوبی را باز می

روزها، گرماي متبوع و دلنشينی روي سرانگشتانم  تمام آن

 .نشيند می

نزدیک  برم، تا هایم را باال مي دست

هایم را  هایم، چشمان خورشيد گونه گونه

هایم  کند، گرما روی گونه نوازش مي

نشيند، حس خوبي است، آرامش،  مي

 .نشاط، سكون نهاني، ناب و بكر
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   «بار تره»داستان کوتاه   
 « الله ممنون»نويسنده   

پير بود. خيلی پير. شايد هفتاد و چندسالش بود.شايد هم 

خانمی صحبت نزديک هشتادسال. کنار صف ايستاده بود و با 

از  اش تمام شد آهی از ته دل کشيد و کرد.همين که جمله می

خالصه اونکه تباه شدم : »اش گفت سف به زن کنار دستیسر تأ

مثل اينکه ازفرصت صف استفاده کرده بود وگوش  «من بودم.

زن را قرض گرفته بود و داستانی برايش تعريف کرده بود. رد 

ي  ان بود.خسته بود. خستهاش نماي پاي رنج روزگارروي چهره

خسته. شايد بيش از هميشه و بيشتر از همه مردمی که در 

اي در دست داشت که در  صف ايستاده بودند خسته بود.کيسه

بزرگ و دوکدوي بزرگ بود. تنها  آن يک بادمجان نسبتاً

خريدش گويا همين بود. صف جلو رفت و نوبت او رسيد. 

ا کشيد، فيش را داخل اش را گرفت،وزنش ر صاحب دخل کيسه

پيرزن سرش را پايين  «دو تومن.» کيسه انداخت و گفت:

 «دو تومن ندارم.: »انداخت و گفت

 نداري؟ _ 

 . ندارم. هزارتومن دارم.نه_ 

هايش را گشتن.مرد کيسه را  و شروع کرد توي جيب 

شت. نگاه پيرزن گرفت و يکی از کدوها را همراه با بادمجان بردا

همراه بادمجان رفت. مثل يک بچه کوچک که  يوسبا حالتی مأ

گفته  اي را از دستش گرفته باشند و مثالً خوراکی خوشمزه

مرد جوان بادمجان را گذاشت کنارو  «برايت ضرر دارد.»باشند: 

کرد از سبد کنار دستش يک بادمجان  که غرغر می درحالی

که به  چروکيده کوچک داخل کيسه انداخت.بعد درحالی

 کرد گفت: رگ پيرزن اشاره میبادمجان بز

 شه پونصد تومن. همين يک بادمجانت می _

 پونصد تومن؟_

 آره پونصد تومن._

پيرزن از خجالت سرش را دوباره پايين انداخت. مدام توي 

گفت: خدا  گشت.انگار در دلش به مرد جوان می جيبش را می

بروي بميري بروي به جهنم آخر يک  مرگت بدهد يا مثالً

 بادمجان چه بود که اين همه ترا کشت؟

روتر بود و  رسيد. گشاده نظر می تر از اين به نه. مهربان 

اي نبود.آخر سر که ديگر کالفه شد زير لب  صبورتر.اما چاره

 گفت:همونو بزارش. ميارم برات پولو.

 مياري؟_

 آره ميارم._

 شه. نمی_

هاي  ها و چرخ همه مردم با کيسهصف طوالنی بود و 

دنبال پول سر  هايشان منتظر ايستاده بودند. پيرزن باز به دستی

 هايش زد. آخر سر يک پانصدتومانی پاره پوره پيدا کرد. به جيب

يکی  هاي ديگر را يکیبعدش يک دويست تومانی و پول خرد

روي پيشخوان گذاشت. البد به اين اميد که 

زد و نگاه  دار لبخند می رک صندوقدوهزار تومان بشود.پس

اي نداشت که مشتري بعدي را راه بيندازد. مردم  عجله. کرد می

هم همه انگار داشتند يک فيلم سينمايی نگاه 

زد و  کس حرفی نمی کس عجله نداشت. هيچ کردند.هيچ می

کرد.همه فقط مشغول تماشاي اين صحنه شايد  کسی غرغر نمی

خانمی جوان که گويا از اول شاهد  انگيز بودند که ناگهان رقت

داستان بود از ميان جمعيت پشت صف رو به پسرک دخلی کرد 

 کنم بزار براش بره. و داد کشيد: من حساب می

 :ها به طرف زن جوان برگشت نگاه

 پيرزنه گناه داره. آخه پونصدتومن چيه ديگه؟ _

پيرزن حواسش نبود. صداي زن جوان را نشنيد.شايد هم 

خودش را به آن راه زد. پسرک صندوقدار برگشت و  شنيد ولی

 کنيد؟  پرسيد: شما حساب می

 کنم. بله من حساب می_

پسرک لبخندي زد و بادمجان بزرگی را که پيرزن انتخاب 

کرده بود دوباره ازسبد کنار دستش برداشت و داخل کيسه 

گذاشت. زن پير هنوزسرش پايين بود.مشغول حساب کردن و 

تر پهلوي  ها.زن جوان ديگري که کنارتر و عقب شمردن پول

آميز به  دست همان خانم جوان اولی ايستاده بود نگاهی تحسين

خانم اولی کرد و انگارکه همان لحظه يادش افتاد اتفاق نادري را 

وقت پيش کيفم را توي  تعريف کند با لحنی جدي گفت: چند

رفتم  می مترو از کنار دستم زدند.همين متروي صادقيه. داشتم

خانه. وقتی رسيدم ايستگاه ديدم کيفم نيست. بليط و پول 

هيچی نداشتم. به راننده گفتم شماره حسابت را بده تا بروم 

دفعه يک  شود. يک پول بليط را برايت واريز کنم گفت نمی

 کنم. خانمی از عقب مثل شما گفت من حساب می

طور که اين دو خانم مشغول صحبت بودند  همين

ه صداي پيرزن از ميان جمعيت بلند شد. چندتا دفع يک

که انگار سند  تومانی مچاله شده را درحالیاسکناس پانصد

دار  کند روي ميز کنار دست صندوق اش را دارد رو می گناهی بی

ريخت و فرياد زد: ايناها بيا پيدا کردم.بعد هم با خنده گفت: 

 دستی که کار دل کند ديوانه را عاقل کند!

 اي سر داد. و قهقهه

کردي گنج  چنان شوري توي صدايش بود که خيال می

شناخت.پسرک دوباره  پيدا کرده. از خوشحالی سر از پا نمی

ها را از روي ميز جدا کرد و دوهزار  لبخندي زد و باالخره پول

تومان را برداشت.مردم همچنان مشغول تماشا بودند. پيرزن 

ش را گرفت و اش را برداشت، راه خوشحال و خندان کيسه

رفت.ديگران هم نگاهی به هم انداختند و لبخند زدند: پول، 

 پول، پول. باالخره پول پيدا شد! 
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 راضيه مقدم، نمايش در ايرانبررسي تئاتر: 

 ، قسمت اولمهران مقدر اسطوره و نمايش،:بررسي

 فاطمه گودرزي، ريحانه ظهيري مصاحبه با بازيگر:

 مرتضي غياثي، زانا برسكيبررسي سينماي مستند: 

 زادهخشت خام، احسان فالحت پيشه، حسين حالجينقد تئاتر: 

 ، امين شيرپورسيدني لومت، دوازده مرد خشمگين:نقد فيلم

 مسعود رياحي، كوئنتين تارانتينو، هاي لعنتي حرامزادهفيلم:معرفي 

 «مرگ ايوان ايليچ»و داستان « پله آخر» ارتباط دروني فيلم يادداشت:

 ريحانه ظهيري، قسمت ششم نامه نويسي: پردازي در فيلم اصول داستان

 شريفيانشادي   ، تيري دوكاباروس،ار و استخوان، ژاک اوديارزنگ نقد و بررسي فيلم:
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 «مرگ ايوان ايليچ»و داستان  «پله آخر»نگاهي به ارتباط دروني فيلم    
 «بهروز انوار»  

 

 ها در لحظه مرگآخرين نگاه

اگر مرگ را از . افالطون فلسفه را تمرين مرگ خوانده بود

. ايم زندگی بشر حذف کنيم ناخواسته زندگی را نيز نفی کرده

آخر بدانيم به امري بديهی  اينکه مرگ را سوژه اصلی فيلم پله

ايم تا پيکره اصلی اين نوشته را سر و سامانی بدهيم  چنگ زده

بديهی در تمامی کارهاي تواند امري  زدايی خود می اما بداهت

خاطر برخی  آخر را به تجربی باشد. هرچند اگر نتوان پله

زدايی امر  مسائل, فيلمی کامال تجربی دانست. همين بداهت

کند شروع نوشته را کمی طوالنی کنيم و دنبال سوال  می

تواند سوژه اصلی يک امر  ديگري از خود باشيم. آيا مرگ می

اي در اين دنيا  بريم: آيا امر زنده ر میزنده باشد يا سوال را فرات

هست که بيش از هر چيز با مرگ و مفهوم مردن درگير 

 نباشد؟

موازات رشد  اي به هر امر زنده

خود در حال توليد و ساختن مرگ و 

نبود خود نيز هست و هرچه زندگی 

شود تاريخچه  تر می پربارتر و طوالنی

تر  تر و قابل بحث مرگ سترگ

شود. اما مرگ هم اغلب, مانند  می

اي  ها تبديل به مسئله همه پديده

داريم مرگ در يک قدمی شود. همه ما اعتقاد  نامانوس می

دانيم و خود را فعال از  را براي ديگري می ماست اما همه ما اين

هاي ما تبديل  دانيم. مرگ هم مانند همه داشته مرگ دور می

 unhomeشود به يک موجود نامانوس يا به قول هايدگر  می

تر  اللفظی گفته شود که انگار درست صورت تحت )يا اگر به

اي که  شود که مرگ مانند پنجره طور میخانه( اين است: بی

شود تا يک روز بارانی  اي پنهان مانده فراموش می پشت پرده

 خواهيم از پنجره به بيرون نگاه کنيم.  می

بينيم. اما اين  زنيم و پنجره را دوباره می پرده را کنار می

روز همه درها بسته  تواند يک روي قضيه باشد. اگر يک می

گريز همان پنجره باشد ماهيت جديدي از شوند و تنها راه 

شود و اين شباهت  شود يا نمايان می پنجره براي ما ساخته می

 تواند مسئله شخصی خود ما باشد. مرگ به يک راه گريز می

اما ديگران چه؟ اين ديگري همان است که ما روزي  

کرديم مرگ از ما فاصله زيادي دارد.  که فکر می بوديم. روزي

ميرد و  يليچ بيشتر از همين مسئله است. اينکه او میغم ايوان ا

خاطر سالمت جسمی طوري  اند و آنها به ديگران هنوز زنده

هايشان و  کنند که انگار هرگز نخواهند مرد. خنده رفتار می

کند. اين  انگارانه جلوه می سرخوشی آنها بيش از حد سهل

کشيد, آخر بيرون  تواند از دل پله همان چيزي است که می

اي بين اين فيلم و داستان مرگ ايوان ايليچ  وقتی دنبال رابطه

تواند با تمام فراز و  گرديم. زندگی هرکس می تولستوي می

او چندين »اي خالصه شود:  هايش در جمله ها و سختی نشيب

هم با تمام کلنجار رفتنش  «او»و مرگ  «و چندسال عمر کرد.

 ميرد.  می «او»او مُرد.  تواند در همين جمالت خالصه شود: می

ميرند و ميزان  هاست که دارند می ها سال«او»همه آن 

 «او»کند که چقدر روي آن  ها تعيين می«او»قرابت ما با آن 

. اما در صفحه اول مرگ ايوان «او»مکث کنيم. روي مرگ 

ايليچ کسی روي مرگ ايوان ايليچ 

کند و خبر مرگ آنقدر  مکثی نمی

شود که اين  می عادي و معمولی گفته

طرز عجيبی ويرانگر  عادي بودن به

 کند.  جلوه می

ميزان اين مکث به نزديکی 

ها دارد. اما همه اين,  مرده با زنده

قدر هم طوالنی، باز هم تمام  هرچه

شود. حتی اگر همسرت باشد. بيست روز بعد سر  می

تصويربرداري فيلمی که بازيگرش هستی چيزي تو را به خنده 

خندي و اين خنده تمامی ندارد تا روزي که  یدارد. تو م وامی

گيري و نگاه  در لحظه احتضار سر باال می ،اوي ديگري ،تو

که بيش از همه تو را, ايوان ايليچ مغموم را  کنی و چيزي می

رنجاند همين است: چرا من بايد بميرم و اينها هنوز به فکر  می

دانی ندارد. اين چيزهايی باشند که ديگر براي من اهميت چن

هايش  لحظات, لحظاتی هستند که او ديگر مرده و تمام نگرانی

 کند. استرسی ندارد. بيهوده جلوه می

کنم. هيچ اضطرابي  دفه دیدم به هيچي فكر نمي یه»

ها.  ده حتي قناسي ساختمون چيز آزارم نمي ندارم.هيچ
یا نقش ناچيزی که توی زندگي ليلي داشتم.ضدضربه 

کردم که  عمر افسرده بودم فكرشم نمي هشده بودم. ی
تنها درمان افسردگيم خبر مرگم باشه.خبر مرگم 

 (0« )کاشكي زودتر فهميده بودم

شوند که  هر دو داستان از جایي شروع مي

ای نامانوس  عنوان پدیده شخصيت با مرگ به

)به همان مفهموم هایدگری( برخورد 

کند. این برخورد، با برخورد یک جنگجو  مي

 فرق دارد. در ميدان نبرد
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..و ناگهان برایش روشن شد که آنچه آزارش .
گذاشت ناگهان از او فاصله  داد و راحتش نمي مي

شود. از دو طرف,از ده طرف, از همه  گيرد و دور مي مي
شود. دلش برای آنها سوخت. باید  ميطرف از او دور 

کاری کند که آنها را نيازارد و خودش نيز از این عذاب 
 (2خالص شود.)

شوند که شخصيت با  هر دو داستان از جايی شروع می

اي نامانوس )به همان مفهموم هايدگري(  عنوان پديده مرگ به

کند. اين برخورد، با برخورد يک جنگجو در ميدان  برخورد می

چيز دارد سرو   رد فرق دارد. مردن آن هم زمانی که تازه همهنب

 گيرد دورترين حالت ممکن است.  شکل می

شکل عميقی به اين مسئله معتقد باشيم که  حتی اگر به

تر است. اما  مرگ در يک قدمی ماست و از سايه به ما نزديک

که  حالیدهند در هر کدام برخوردي متفاوت از خود نشان می

آيند: ناتوانی در برابر مرگ و تغيير  يک منشا می هر دو از

خاطر اين مواجه.هر دو دردي را در کمر احساس  ها به ارزش

 می کنند. 

هر دو در زمانی با شمايل مرگ روبرو می شوند. يکی 

کند)ايوان ايليچ( و  آور به اين مسئله برخورد میشکل درد به

اي است که  هشکلی معکوس. او مانند قمارباز بازند ديگري به

خيال نشان دهد. هرچند اگر در ظاهر خواهد خود را بی می

اينطور نشان ندهد اما کارهاي او, خريدن خانه تفرش, سوار 

اسکيت شدن و موسيقی دلخواه همسرش. همه اينها نشان 

خاطرش بخواهی بيشتر  دهد هنوز چيزهايی هست که به می

ن را بيازاري. اين بمانی. اينکه مثل ايوان ايليچ نخواهی ديگرا

نخواستن و نگرانی از آزردن يعنی ميل به بيشتر ماندن. ماندن 

 در جايی ديگر.

آخر راه يافته بيشتر مساله  که از مردگان جويس به پله  چيزي

داستان و روايتی است که در بخشی از فيلم به نمايش در 

آيد و يک رابطه عشقی, که دارد در يک جاي پنهان به يک  می

طور پنهانی و با  شود و چون اين سازه به تبديل میمثلث 

 هاي قدرتمندي دارد. شود پايه آرامش ساخته می

که رابطه هنرمند و  اما در روح داستان يعنی جايی

گيرد رابطه، بين مرگ ايوان  طور پنهانی شکل می مخاطب به

که داستانِ مکتوب  آخر بسيار بيشتر است. جايی ايليچ و پله

کل، در يک پيکره هنري ديگر، يعنی سينما عنوان يک  به

بندي کرده  کند. نوع سوم ترجمه که ياکوبسن بخش حلول می

بود: ترجمه يک نظام زبانی به نظام زبانی ديگر. و اين مسئله 

بيشتر به ناخودآگاه هنرمند مربوط می شود تا يک طرح از 

 (4پيش تعيين شده.)

 آخر علی مصفا هاي فيلم پله از ديالوگ -8

رمان مرگ ايوان ايليچ تولستوي ترجمه سروش از  -4

 854حبيبی نشر چشمه صفحه 

 شکل است: از ديدگاه ياکوبسن ترجمه به سه-4

ي درون زبانی که عبارت است از درک و تفسير  ترجمهالف. 

پيام در يک زبان و بيان آن با عبارات و کلمات ديگري در 

 .همان زبان

داول وشناخته ي بين زبانی که همان نوع مت ترجمهب. 

 .شده ترجمه است

انتر سيمياتيک يا تغيير و تبديل عاليم رمزي که ج. 

يام به پي  عبارت است از تغيير نظام عاليم رمزي اصلی و ارائه

 ه.تبديل يک رمان به يک فيلمنام ي نظام ديگر. مثالً وسيله
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 «ششم بخش»نويسي  نامه پردازي در فيلم اصول داستان 
 «ريحانه ظهيري» 
 

 که است متنی داستان، که است معتقد فورستر: »تودورف

 «است. حکمفرما سببيتی و زمان توالی اصل دو آن بر

 پيوندي داستان، حوادث سلسلۀ بين بايد ديگر، عبارت به

 اينکه يعنی زمانی پيوند. باشد داشته وجود سببی و زمانی

 دارد. آخر و وسط اول، داستان،

 فرما حکم نيز سببيتی داستان، هر در زمانی پيوند بر عالوه

. کنند می خالصه حل راه و انگيزه عامل دو در که را آنچه: است

 خاطر به داستان افراد هاي کنش از هريک ديگر، سخن به

. داستان بحران و مشکل رفع براي اي انگيزه است، اي انگيزه

 هاي آدم کند، می مطرح را رازي داستان نويسندۀ همچنين

 براي که دهد می قرار اي پيچيده وضعيت در را داستان

 از پيوسته فورستر. دارند نياز فراست و هوش به آن بازگشايی

 چيست؟ کوتاه داستان: پرسد می خود

 است، طرح داراي که را متنی آيا

 يا و ناميد؟( کوتاه) داستان توان می

 ها کنش از اي پيوسته توالی نقل آن،

 است عبارت فقط داستان يا و است؟

 فورستر پاسخ صحنه؟ يک توصيف از

 آري: »است جمله اين اينها همۀ به

 «گويد. می داستان داستان، عزيز، اي

 واقعيت با فورستر نظريۀ گرچه

 مورد در بيشتر نظرش اما دارد، همخوانی نسبتاً امروز داستان

 . است صادق رئاليستی داستان

 که است داستان حوادث مجموعه نوع، اين در زيرا

 يابند می تکامل تدريج به هم ها شخصيت است اصل و برجسته

 اين راستی به آيا اما. است مسلسل و خطی معموالً هم زمان و

 در آيا است؟ صادق هم مدرن داستان براي ها قانونمندي

 دارد؟ جايگاهی «چرا» و «چه؟ بعد» اصل دو جديد داستان
 

  دوم بخش

 ادگار نظر به شود می خوانده نشست يک در کوتاه داستان

 دليل، همين به. است کوتاه داستان الزم ويژگی امر، اين پو، آلن

. بطئی نه و فشرده است اي تجربه بيشتر کوتاه داستان خواندن

 تفکر به کوتاه داستان خواندن هنگام که آيد می پيش ندرت به

 از کوچکی برش به معموالً کوتاه داستان. رويم فرو طوالنی

 دارد، اعتقاد فائولين او که گونه همان و است محدود زمان،

 لحظۀ يک در را آنها ها، شخصيت تکميل و تکوين جاي به

 دهد. می نشان بيرونی و درونی ـ برمالسازي بحرانی

 نيز اينجا در. ندارد اي پيچيده طرح اغلب کوتاه داستان

 است خاص موقعيت يک يا مستقل حادثۀ يک بر بيشتر تمرکز

 نويسندۀ تالش رو، اين از. رويدادها از اي زنجيره بر نه و

 که رود کار به جهت اين در بيشتر بايد کوتاه داستان

 بينيم، می کوتاه زمانی برش در فقط را آنها آنکه با ها، شخصيت

 . بيايند نظر به بعدي سه

 اي کننده قانع شکل بايد نيز موقعيت و فضا عالوه، به

 براي کوتاه داستان نويسندۀ موارد بسياري در. باشد داشته

 مانند شگردهايی از وادارد واکنش و تفکر به را خواننده اينکه

 برمالسازي انتظار، از دور پايان کند، می استفاده شوک ايجاد

 طرح، انگيز شگفت چرخش نمايشی،

 اين افراد، از بسياري اعتقاد به

 هاي تکنيک هنري نظر از شگردها

 ساير با مقايسه در و است نازلی

 در کيفيت و عمق ايجاد شگردهاي

 دارد کمتري پيچيدگی کوتاه، داستان

 کدامند؟ شگردها اين

 اشاره داللت به اين از پيش

 شگردهايی که است آشکار. کردم

 تحريک شدت به را خواننده تخيل آنها وسيلۀ به که دارد وجود

 انگاري ساده امکان اينجا در پذيريم می اينکه ضمن. کنيم می

 اشاره نکته اين به. دارد وجود پيچيده موضوعی مورد در

 دارد. وجود داللت نوع دو کلی طور به که کنم می
 

 خوانندۀ خواهيم می که دانيم می دقيقاً :اول حالت

 را ّو اتل اياگو، که طور همان. )بيندازيم فکري چه به را موردنظر

 آنکه بی است، کرده خيانت او به دزدمونا که اندازد می فکر به

 باشد.( گفته زيادي سخنان عمالً
 

 جهت در خواننده تخيل که است زمانی :دوم حالت

 هرگز که انديشد می چيزهايی به و شود می تحريک نوآوري

 و تر غنی بالقوه دوم، راه ترديد بی. است نبوده گر داللت منظور

 است. تر کننده راضی زيباشناختی لحاظ به

 
 

 داستان، هر در زماني پيوند بر عالوه

 در که را آنچه: است فرما حكم نيز سببيتي

 به. کنند مي خالصه حل راه و انگيزه عامل دو

 افراد های کنش از هریک دیگر، سخن

 ای انگيزه است، ای انگيزه خاطر به داستان

 .داستان بحران و مشكل رفع برای
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 نویسندگي نياز مورد لوازم

 به بزرگ، مغزهاي در: گويد می انديشمندان از يکی

 و اتفاقات به متوسط، مغزهاي. انديشند می( فکرها) هاي ايده

 از بعد شدن، نويسنده براي. ديگران به کوچک، مغزهاي

 و ها ايده به بايد. داشت هم بزرگی مغز بايد استعداد، داشتن

 نويسنده دارد، کم ما کشور آنچه. انديشيد بکر و بديع مفاهيم

 است. خالق و نوآور نويسندۀ بلکه نيست،

 

 تجربه بي نویسنده

 نوشتنِ در خود از انتقاد با تواند می تجربه بی نويسنده

 کشف در آنها تحليل و خوب هاي داستان مطالعه و داستان

 بنويسد. داستان غيره، و محتوا فرم، تکنيک،
 

 آموزش زور به نویسي داستان

. است حتمی اين شود؛ نمی نويسنده کسی آموزش، زور به

 اعجاز رگه، همين باشد، وسط عالقه و عشق اي رگه اگر اما

 خدمت به را آموزش که است کار به عالقه و عشق. کند می

 رسد. می سامان به چيز همه و گيرد می
 

 رجاء و خوف در داستان نوشتن

 يک به رفتن فرو مثل داستان، يک نوشتن کار من نظر به

 خودش خور در عمق به محتاج اي قصه هر. است ذهن عمق

 مستقلی سرنوشت خودش براي اي قصه هر اينکه براي است،

 داشتن، عجله: برسد خودش مخصوص هدف به بايد و دارد

 در آن و اين تحسين براي گرفتن، قرار آن و اين تأثير تحت

 خودش مخصوص اُفت از را قصه بردن، دست داستان روند

 اعماق، به سير اين در و داشت جربزه کرد، صبر بايد. اندازد می

 را اسمش قدما که همان نهراسيد، ها بيگانگی با مواجهه از

 رجا. و خوف: بودند گذاشته
 

 بلند آثار و کوتاه داستان نوشتن

 طی و ضرب، يک در را کوتاه داستان يک که دارد امکان

 را مفصلی خالقه کار هيچ اما. نوشت خالقه نيروي فوران يک

 سر بر زياد کار بدون اصلی، و عملی نوشتن از پيش توان نمی

 گرفت. دست در آن ساختمانی عوامل
 

 رمان درباره سوءتفاهم

 رمان به نسبت سوءتفاهم به اشاره ضمن «برتون آندره»

 و جبري خواه رمان،. است داده شکل را زندگی رمان،: گويد می

 و دهنده سازمان دهنده، انسجام هم هنوز جبري، ضد خواه

 درون و آزادي جز گريز، رمان مثال براي. است کننده هماهنگ

 اجتماعی چارچوب با تخيل، همه، از باالتر و لذت، آرزو، آن

 پرداخته و ساخته مجدداً شده، تصنيف چارچوبی يعنی ديگر،

 شود. می
 

 فوئنتس کارلوس نگاه از ادبيات

 ادبيات، کلی طور به که کنم می فکر: »فوئنتس کارلوس

 که خواهد می و کند می کشف را ندايی آدم. نداست يک حاصل

 واقعيت که نداست همان اما ببخشد، جان آن به کاغذ روي

 «سازد. می را رمان
 

 موریسون توني نگاه از شخصيت ابداع

 اين آيا. نيست شما مستقيم تجربه مسلماً نويسيد می آنچه

 در شما که است اين منظورم دهيد؟ می انجام آگاهانه را کار

 خواهيد نمی و کنيد می ابداع و اختراع را ها شخصيت واقع،

  نيست؟ طور اين بگيرند، را شما ابداع جلو ها تجربه و ها واقعيت

 هاي چهره با من. است طور همين حتماً: »موريسون تونی

 ها شخصيت اين خواهم می من. ندارم سروکاري تاريخی واقعی

 که جايی تا تخيل قدرت کمک به را آنها زندگی و کنم ابداع را

 «کنم. روشن کامل طور به است ممکن
 

 :منابع

 داستان کتاب

 کى مک رابرت نوشته

 ایران دانشجویان علمى سایت
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 سه مستند کالسيكبررسي   
 «مرتضی غياثی»  

 

« 44بادصبا»و «48علف» ،«45نانوک شمال»هر سه فيلم 

گيرند. نانوک شمال  در زمرۀ مستندهاي قومنگار قرار می

، يکی از 44ساختۀ کارگردان کانادايی، رابرت فالهرتی

مشهورترين مستندهاي تاريخ سينماست که آغازگر اين سينما 

آيد. هرچند پيش از آن کمپانی برادران لومير  حساب می هنيز ب

هاي بسياري کرده بود، اما  اقدام به ساخت و انتشار فيلم

بار  به آنها اطالق نشده بود. اولين« 42مستند»گاه اصطالح  هيچ

را براي « مستند»، فيلمساز اسکاتلندي، واژه 45جان گريرسون

ساختۀ فالهرتی، بکار برد. نانوک شمال  44اشاره به فيلم موآنا

دربارۀ نحوۀ زندگی اسکيموهاست که با نمايش اسکيمويی 

عنوان يک اسکيموي نوعی،  به -به معنی خرس-44نام نانوک به

 شود. ساخته می

، ارنست 41علف، ساختۀ فيلمسازان آمريکايی، ماريان کوپر

و مارگارت  4٣ارنست شودزاک

، نخستين فيلم 25هريسون

مستنديست که در ايران فيلمبرداري 

شده است. اين فيلم کوچ ايل 

را از خوزستان تا « بابااحمدي»

اره چهارمحال و بختياري به نظ

نشيند. کوچی که خطر عبور از  می

 دربردارد. 28کارون و زردکوه را از طريق راهی مشهور به راه زَن

و باالخره باد صبا ساختۀ کارگردان فرانسوي البرت 

است که با بادعاشقان همگام شده و از دريچۀ  24الموريس

 کشد. تصوير می چشم او طبيعت و شهرنشينی ايران را به

 اي اسطورهنگاهي به قهرمان 
« 24خود»کهن الگوي قهرمان مفهومی است که فرويد »

ناميد. خود به آن بخش از ساخت روانی که به رويارويی با  می
                                                           

30
Nanook of the North, 1922 

31
Grass, 1925 

32
The Lovers Wind 

33
Robert Flaherty 

34
Documentary 

35
John Grierson 

36
Moana,1926 

37
Nanook 

38
Merian C.Cooper 

39
Ernest B.Schoedsack 

40
Marguerite Harrison 

41
The Pass Way of Women 

42
Albert Lamorisse 

43
Ego 

 22هاي نهاد پردازد و هم با انگيزه هاي جهان واقعی می خواسته

سروکار دارد گفته  25يا ناخودآگاه و هم با نيازهاي فراخود

يرد و رشد کند. او در [ اين قهرمان بايد ياد بگ8«]شود. می

تدريج  ابتدا جز يک کودک که از مادر جدا افتاده نيست ولی به

گيرد که  دهد، ياد می و در جريان وقايعی که براي او رخ می

چطور بايد به ارتباطی سازنده بين نهاد و فراخود دست يابد. 

قهرمان مظهر روح تحول و سفري است که هر شخص در »

[ با اين شرايط خيلی سخت 8«]کند. طول زندگی طی می

است که بتوانيم قهرمان را منفعل تصور کنيم، حتی اگر او در 

رسد که در جايی از  نظر می هابتدا منفعل هم باشد الزم ب

تواند تجربه کند و ياد  داستان، فعال شود وگرنه چطور می

 بگيرد.

ويژگی ديگري که براي قهرمان ضروري برشمرده 

شود، از خودگذشتگی و ايثار  می

[ البته اين در صورتی 8است.]

هاي  پذيرفتنی است که شخصيت

هاي واقعی از  داستان را همچون انسان

ر اين صورت يکديگر جدا بدانيم، د

تواند به نفع کس ديگري،  قهرمان می

از حقوق خود بگذرد؛ اما اگر در 

هاي داستان را نمودهاي  تحليل روانشناختی تمام شخصيت

متفاوت يک نفر بدانيم، در اين صورت از خودگذشتگی معنا 

معنی است يک نفر به نفع خودش  بازد؛ چرا که بی می

حلی وجود  اين ايراد راهازخودگذشتگی بکند! براي گريز از 

دارد: بجاي از خودگذشتگی، اگر بگوييم قهرمان نبايد در قيد 

که تاکنون -هاي تنها يکی از نمودهاي خود  و بند خواسته

بماند، مشکل حل شده است. او بايد داراي  -غالب بوده است

هاي خود بگذرد و به  دسته از خواسته اراده باشد و از يک

ديگر روانی خود هم اهميت بدهد. اين هاي  هاي بخش خواسته

تعبير دقيقاً مشابه مفهوم ازخودگذشتگی است، منتها با اين 

تفاوت که يکی در سطح فردي و ديگري در سطح اجتماعی 

هاي  اند. به اين ترتيب قهرمان وقتی يکی از خواسته بکار رفته

خود را به نفع يک شخصيت ديگر)يا يک نمود ديگر( کنار 

گيرد  ر يک پروسۀ طوالنی کنش و واکنش قرار میگذارد، د می

                                                           
44

I 
45

Super Ego 

علف، ساختۀ فيلمسازان آمریكایي، ماریان 

و مارگارت  0دزاک، ارنست شو0کوپر

، نخستين فيلم مستندیست که 0هریسون

 در ایران فيلمبرداری شده است.
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شود. پس داشتن اراده و خواستِ  که سرانجام باعث رشد او می

 هاي اصلی قهرمان است. تحول از ويژگی

رشد و يادگيريِ قهرمان در نظر ارسطو نيز جايگاه 

منشأ لذتِ »کند:  اشاره می« فن شعر»اي دارد. او در  ويژه

ي، فقط در اجزاء افسانه و داستان واقعیِ تماشاکنندۀ تراژد

است که عبارت باشد از آنچه دگرگونی و بازشناخت خوانده 

[ تراژدي در همۀ اجزاء خود و همچنين در کل 4«]شود. می

بايد داراي اين دو )يعنی دگرگونی و بازشناخت( باشد. مثالً 

دنبال رفع  اوديپوس که در هيئت يک پادشاه نيک سرشت به

است، خود به گناهکار اصلی و مسبب بيماري بيماري از شهر 

شود. اين يک دگرگونی است و نيز وقتی که او باز  بدل می

شناسد که فرزند واقعی پادشاه کورنت نيست او در يک  می

 فرايند بازشناخت قرار گرفته است.

هاي قهرمان تاکنون گفته شد، با  تمام آنچه دربارۀ ويژگی

آن اينکه قهرمان بيشترين  حذف يک نکتۀ بديهی همراه بود و

کند و مسئوليت و خطر او از آنِ ديگران  تنشها را تحمل می

تر است. اما چون حوزۀ مورد بحث ما فيلم  بيشتر و بزرگ

اي از  هاي آن روگرفتِ بسيار مشابه مستند است و شخصيت

هاي يک  افراد واقعی هستند، بهتر است نيم نگاهی به ويژگی

 هم بياندازيم. قهرمان در دنياي واقعی

عنوان مثال، يک قهرمان ملی بايد داراي سه ويژگی  به

هاي يک قهرمان ملی، که يک  عمده باشد.)دربارۀ تمام ويژگی

کنم، در اينجا فقط به  شناختی است، بحثی نمی بحث جامعه

کنم.( اوالً  ها که کمتر مورد مناقشه باشند، اشاره می مهمترين

دهد که سود حاصل از آن نه  قهرمان بايد کاري بزرگ انجام

اش  اي خاص، که به تمام افراد جامعه فقط به خودش و عده

دهد، متمايز و منحصر  برگردد. ثانياً بايد کاري که او انجام می

فرد نيز باشد. يعنی تقليدي يا تکراري نباشد يا کس ديگري  به

 غير از او نتواند يا تاکنون نتوانسته باشد آن کار را انجام دهد.

 دهد بايد شورانگيز هم باشد. ثالثاً کاري که او انجام می
 

 

 هاي ديگر قهرمان در سه فيلم و بحث
بايد گفت خوشبختانه در هر سه فيلم قهرمانی حضور 

دارد که بدبختانه انطباق چندانی با آنچه گفته شد ندارند. 

نانوک که نمونۀ نوعی يک اسکيمو است و قرار است معرِّف 

پذير و  شد، الزم است به اندازۀ همه آنها مسئوليتبقيۀ آنها با

گيرد  رو او کسی است که تصميم می ايضاً با اراده باشد. از اين

اش را اين  کِی شکار بکند، کِی پوست بفروشد، چطور خانواده

را  24طرف و آن طرف ببرد و جاي مناسب براي ساخت ايگلو

تعيين کند. کارهاي او هم با ازخودگذشتگی همراه است و هم 

هاي او  گيرد؛ اما هيچ يک از فعاليت از روي اراده انجام می

شوند. او رشدش را پيش از اين، آن هنگام  رشدي را باعث نمی

شد، به پايان برده  ترين شکارچی منطقه تبديل می که به بزرگ

يلمی است که قرار است ثباتِ است. از حاال به بعد او قهرمان ف

وضعيتِ پرخطرِ فعلیِ خودِ او را نمايش دهد. خطراتی که بدون 

ناشدنی هستند. نانوک به شکار  ازخودگذشتگی نانوک، رفع

رود، با روشی قديمی و خطرناک. او و  فيل دريايی می

نشينند. در لحظۀ  ها می همراهانش در کنار آب در کمين فيل

ن آب وها به در شده و پيش از آنکه فيلمناسب از کمين خارج 

دهند. لحظات  ها را با نيزه هدف قرار می بگريزند يکی از آن

شود، گروه بايد با کشيدن طنابی که به نيزه  سخت آغاز می

وصل است از فرار فيل دريايیِ دو تُنی به درون آب جلوگيري 

قدر طناب را نگاه دارد تا ديگر رمقی براي حيوان  کند و آن

تکه کند. در جاي  را بيرون بکشد و تکه اقی نماند. آنگاه آنب

رود. با کندن  ديگر، نانوک به تنهايی به شکار فوک می

کند.  سوراخی درون يخ، جايی براي عبور دادن نيزه ايجاد می

برد و حاال خودش يکه و تنها  نيزه را در بدن حيوان فرو می

د و مانع گريزش را تا جان دادن حيوان تحمل کن بايد وزن آن

شود. خانواده و دوستانش وقتی که ديگر کار خاتمه يافته 

است، تنها براي بيرون کشيدن شکار از آب و خوردن آن سر 

البته باتوجه به آنچه که  -رسند. تمام زحماتِ زندگی می

گيرد و  بر دوش نانوک است. او تصميم می -دوربين ديده است

ا نه مثل يک قهرمان کند؛ اما همه اين کارها ر عمل می

داستانی براي دگرگونی و بازشناخت، که مثل يک انسانِ 
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Iglooخانۀ یخِی اسکیموها ، 
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اش  واقعیِ گيرافتاده در شرايط دشوار براي بقاي خود و خانواده

 دهد. انجام می

در مورد علف و قهرمان آن حيدرخان، اوضاع کم و بيش 

او  گيرد، به همين صورت است. حيدرخان تصميم به کوچ می

کند )هرچند که در تعيين  زمان حرکت و مسير را تعيين می

را احتماالً از  آن نبايد چندان هم مختار بوده باشد، زيرا آن

نياکان خود فراگرفته است.( و مسئول خطرهايی است که در 

دهد. اما به اندازۀ نانوک دست به  طول راه براي ايل رخ می

ايل نيست. در واقع او زند و چندان متمايز از بقيۀ  خطر نمی

شود، باقی لحظات  فقط چندبار در جلوي دوربين ظاهر می

صورت يک کل است، بدون آنکه  شامل تصاوير کوچِ ايل به

چندان تمايزي بين اشخاص وجود داشته باشد. البته در جايی 

شود و آن هنگام عبور  ازخودگذشتگی حيدرخان برجسته می

ان بايد، جلودار شده و اي که حيدرخ از زردکوه است، لحظه

ها را زخم بزند تا از  همراه با چند داوطلب، با پاي برهنه برف

 زدگی و سُر شدن آنها جلوگيري شود. يخ

هاي حيدرخان،  در همۀ تالش

همچون نانوک تحول و رشدي در کار 

نيست. هر دو نفر، پيش از فيلم 

اند.  مراحل رشد خودرا کامل کرده

اسکيموها  مثل نانوک که نمونۀ نوعی

بود، حيدرخان هم نمونه نوعی 

ساله از هايی است که هر بختياري

خوزستان به چهارمحال و بختياري 

هاي نانوک شمال و علف به همين يکی  کنند. شباهت کوچ می

توان علف را نسخۀ مشابه نانوک  شود. می دو مورد ختم نمی

هاي ظاهري دو فيلم هم کم نيستند:  شمال دانست. شباهت

دو فيلم بدون گفتار و با موسيقی متن، سياه و سفيد، هر 

قومنگار و داراي نوشتار روي تصوير هستند. در هر دو فيلم 

تمرکز فقط بر روي قهرمان است و اعمال بقيۀ اعضاي خانواده 

شود،  يا قبيله فقط در سايۀ رفتار اين دو نمايش داده می

ست. تر از نانوک ا هرچند در علف حضور حيدرخان کمرنگ

کنند و ايل  خانواده نانوک با او براي تهيۀ ايگلو کمک می

 کنند. بابااحمدي پشت سر حيدرخان از کارون عبور می

هاي نانوک و حيدرخان با  ها و تفاوت دربارۀ شباهت

توان آنها را  اي سخن گفته شد، اما آيا می قهرمان اسطوره

که در  حساب آورد؟ اگر آنچه هخارج از قصه، باز هم قهرمان ب

دو  عنوان چهرۀ واقعی اين هفيلم نمايش داده شده است را ب

دو، هم کاري بزرگ  شخصيت قبول کنيم؛ بايد بگوييم که اين

دهند و هم کارشان با سودي همگانی همراه است؛ اما  انجام می

براي قوم يا خانوادۀ خود، هرچند قابل اطمينان و محترم 

؛ چرا؟ به اين سبب که آيند حساب نمی ههستند، اما قهرمان ب

دهند تقليدي است از  کاري که نانوک و حيدرخان انجام می

اند و پسرانشان نيز خواهند کرد.  کاري که پدرانشان هم کرده

در هر دو فيلم اشارات مستقيمی بر اين جانشينی وجود دارد. 

دارند که کودکان  اذعان می منوشتارهاي متن در هر دو فيل

درانشان را بگيرند. همچنين اعمال اين روزي قرار است جاي پ

دو نفر، شورانگيز هم نيست و ديگران را به اندازه نِلسون ماندال 

 آورد. به هيجان نمی

در نانوک شمال، تالش چندانی براي انکار حضور دوربين 

صورت نگرفته است، به اين منظور که صميميت و عينيّت آن 

که زيرچشمی به  یافزايش يابد. نانوک جلوي دوربين و درحال

کشد. هنگامی  کند، گوشت شکارش را به دندان می آن نگاه می

آيد، انگار همبازيش او را هنگام قائم  که از ايگلو بيرون می

زند. نانوک از حضور  باشک يافته باشد، رو به دوربين لبخند می

دوربين، از اينکه مهمانان مخفی ديگري نيز در پشت آن دارد، 

که  کند تا جايی میآگاه است و سعی 

امکان دارد در حضور اين مهمانان 

خلق جلوه کند. برخالف نانوک  خوش

شمال در علف، سعی شده است 

دوربين پنهان باشد. در بسياري از 

لحظات فيلم واقعاً هم حضور دوربين 

شود، ما تنها چون يک  احساس نمی

شاهد غيبی به تماشاي کوچ 

چاراً دوربين حضور خودش نشينيم. اما در لحظاتی ديگر نا می

عنوان مثال، در لحظات پايانی که حيدرخان و  دهد. به را لو می

که  لطفعلی، درست در وسط کادر، روبروي دوربين در جايی

انگار نه انگار -اند ها را ببيند، نشسته خوبی آن دوربين بتواند به

کنند به روبرو  آشکارا سعی می -که تعمدي در کار بوده است!

نکنند و وانمود کنند حواسشان به چيز ديگري خارج از نگاه 

قاب است. دوربين روي چهرۀ لطفعلی که در حال خنديدن 

کند، دوباره شاهد تالش لطفعلی هستيم که  است زوم می

هاي  خواهد وانمود کند درحال خنديدن به خوش و بش می

پدرش است و نه در حال نمايش آن به دوربين، که البته موفق 

 رود.  شود و دوربين لو می یهم نم

يکی از اصول بنيادين سينمايِ داستانی کالسيک، انکار 

حضور دوربين بود. پرهيز از جامپ کات، از چشم دوختن به 

دوربين و از شکستن بُعد چهارم تحت تأثير همين اصل 

هستند. در يک فيلم داستانی اولين تخيل اين است که 

شخصی خود را و همچنين  دوربين حضور ندارد. بازيگر، حضور

اذعان  منوشتارهای متن در هر دو فيل

دارند که کودکان روزی قرار است جای  مي

پدرانشان را بگيرند. همچنين اعمال این دو 

نفر، شورانگيز هم نيست و دیگران را به 

 آورد. اندازه نِلسون ماندال به هيجان نمي
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کند تا بتواند نقشش را  حضورش را در برابر دوربين کتمان می

ام که  که کمتر فيلم مستندي را ديده [ در صورتی4ايفا کند.]

هاي مستند  اينچنين باشد. حضور دوربين در برابر شخصيت

مثل حضور يک دوست است که وقايع را براي او شرح 

ويژه را به مستند تحميل  دهند. اين حضور يک کاستی می

کند و همچون يک نيروي خارجی، همچون جسمی مزاحم،  می

کند. اين  واقعيتی را که سعی در نمايش آن دارند، مغشوش می

وضوح به  نقص در مستندهاي خانوادگی يا حيات وحش به

آيد. مثالً در بادصبا، صداي هليکوپتر حيوانات را به  چشم می

کنند؛ دوربين  روع به گريختن میها ش اندازد، آن وحشت می

رود، به اين ترتيب  کند و همچنان دنبالشان می آنها را رها نمی

شود و بايد قبول کرد در  هر لحظه بر وحشت آنان افزوده می

چنين شرايطی براي ما باور به اينکه حيوانات دارند گشت و 

شود. دوربين و  زنند، سخت می گذار طبيعيشان را می

ها را مختل کرده است و حاال  گی طبيعی آنهليکوپتر زند

دهد. همچنين در مستند  را به ما نشان می مختل شدۀ آن

، تيموتی تردويل «24نما مرد خرس»

دهد که  گروهی فيلمساز را نشان می

درون قايقی با تجهيزات کاملِ دفاعی 

سمت  اند، از درون قايق به مستقر شده

اندازند تا  يک خرس گريزلی سنگ می

را به حرکت وادارند و فيلم بگيرند. او 

روابط خانوادگی يا دوستانه نيز به 

همين ترتيب در برابر دوربين دچار 

هاي  کننده و دوربينش در گفته شوند. مصاحبه تحول می

کند.  شوندگان يا در روابطشان با هم تغيير ايجاد می مصاحبه

يده گيري بر پد به اين مسئله در فيزيک، تأثير ابزار اندازه

حلی براي حذف يا مشخص کردن ميزان تأثير  گويند. نه راه می

 گيري را زد. توان قيد اندازه وجود دارد و نه می

پايان و آغاز هر دو فيلم نيز با کمی تفاوت بسيار شبيه به 

هم است. نانوک شمال با خواب راحت و آسودۀ خانواده نانوک 

و جسورانۀ خود  يابد. آنها جدال سرسختانه در ايگلو پايان می

اند و انتهاي فيلم نشانگر  پايان برده را با نيروهاي طبيعت به

پيروزي آنها بر اين نيروها و يافتن توفيق به ادامۀ حيات است. 

هايی که در برف  هرچند که سرماي شديد هواي بيرون، سگ

اند و برف روي تنشان نشسته و بسته است، نشانگر  کز کرده

ي و پايان نيافتن مبارزه است؛ اما موقتی بودن اين پيروز

خانواده به يمن همين پيروزي موقتی، اجازه دارد اندکی 

                                                           
47

Grizzly Man, Werner Herzog(2004) 

بياسايد. علف، با آسوده قليان کشيدن حيدرخان در جلوي 

اي  يابد، در لحظه هايشان خاتمه می چادرش و چراي آسودۀ دام

اند و به مراتع سرسبز  که خود و قومش از زردکوه گذشته

جا برخالف نانوک شمال، پيروزي قطعی و نهايی اند. اين رسيده

است. اضطرابی براي کوچ در فصل آينده وجود ندارد. حيدر و 

 لطفعلی از اين پيروزي سرمست هستند.

هر دو فيلم با توضيحی دربارۀ نحوۀ سفر سازندگان و 

شود. با اين تفاوت که  اشتياقشان به ساختن فيلم آغاز می

فالهرتی، در زمانی اندک، در قالب چند نوشتۀ صامت، حضور 

 اي طوالنی را کند؛ اما سازندگان علف، مقدمه خود را اعالم می

کنند. اين مقدمه شامل ماجراهاي سفر مارگارت  انتخاب می

هريسون، به نمايندگی از تيم فيلمساز، از آنکاراي ترکيه تا 

رسد و از آنجا سفر  خوزستان است. هريسون به خوزستان می

کنم ارتباطی بين سفر  کند. من هرچه فکر می ايل را دنبال می

کنم. شايد  نمیهريسون و سفر اصلیِ ايل بابا احمدي پيدا 

فيلمسازان دلشان نيامده تصاوير ضبط شده را فقط در آرشيو 

اند هرطور شده از  نگاه دارند يا خواسته

زحمات تيم و خودشان هم تشکري 

 کرده باشند.

يک نکته فراموش شدۀ علف، 

پرداختن به تلفات جانی و مالی است. 

طبيعتاً چنين کوچ پر خطر و طوالنی 

با مرگ پايان  تواند بدون جدال نمی

اي به اين نکته  يابد. اما هيچ اشاره

يک از افراد آن به خطر  شود. آيا در طول سفر جان هيچ نمی

شود، کودکان شاد و  افتد؟ چيزي که در فيلم ديده می نمی

سرمست هستند و دختران قوي و چابکی که حيوانات را روي 

دگان و برند، اما پروندۀ سالخور دوش کشيده و از کوه باال می

ماند، يعنی ممکن است هيچ  نخورده باقی می کودکان، دست

 خطري آنان را تهديد نکرده باشد؟ اميدوارم اينگونه بوده باشد.

هاي  اند و تفاوت هرچه نانوک و علف به يکديگر شبيه

هاي اندک با  هاي فاحش و شباهت جزئی دارند، باد صبا تفاوت

ي کوچکِ تخيل را ها آنها دارد. اگر در دو فيلم اول رگه

ايم که هر  سختی بايد مشاهده کرد، در علف با تخيلی مواجه به

گويد! از اين حيث مرا  آيد: باد صبا، سخن می چشم می لحظه به

اندازد که خودرا جاي کفش، سنگ  هاي مدرسه می ياد انشاء به

کردم به اين اميد که بتوانم آنها را بهتر  يا درخت فرض می

دانستم يا  برعکس هر آنچه را که خود میدرک کنم، اما 

گذاشتم  کردم، در دهان آن اشياء بخت برگشته می احساس می

و دست آخر ديگر اين کفش نبود که وجود داشت، بلکه من 

یک نكته فراموش شدة علف، پرداختن 

به تلفات جاني و مالي است. طبيعتاً 

تواند  چنين کوچ پر خطر و طوالني نمي

یابد. اما هيچ  بدون جدال با مرگ پایان

 شود. ای به این نكته نمي اشاره
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بودم که نام کفش را بر خود گذاشته بودم. اما برخالف سادگیِ 

پروري و شاعرانگی از يکسو و  هاي من، در بادصبا خيال انشاء

تصوير  اند آنچه به نِ صميمانه از سوي ديگر، باعث شدهبيا

هاي  آيد، طور ديگري تفسير شود. سايۀ مرگ در دخمه می

هاي نفت، خلسۀ  انتهاي لوله هاي بی يزد، چين و شکن

ها، همگی پر نقش و نگارتر،  شاليزارهاي شمال و پر پرواز قالی

تصوير تر از آنی هستند که در يک  تر و ذهنی تر، عميق خالص

 آيند. چشم می معمولی به

تحسينی نيز در فيلم  ن راستا، هماهنگی قابليمدر ه

وجود دارد. اسطوره با نگاه خاص بشر به طبيعت و قائل شدن 

شعور انسانی براي آن، همراه است. همين طرز نگاه، ايرانيان را 

داشت براي بادها که در زندگيش بسيار تأثيرگذار بودند،  وامی

هايی را برگزيند که برگرفته از اعمال انسانی  صفتها يا  نام

دانستند و براي  آور دو عاشق می بودند. آنها باد صبا را پيام

خواندند. فيلم بادصبا، به بادعاشقان  را باد عاشقان می همين آن

بخشد و حاال اين باد، همچون مسافري بغچه بر دوش  جان می

دهد که خود  مطالعه قرار میافتد و سرزمينی را مورد  راه می به

سرشار از اسطوره است. اين هماهنگی بين تکنيک و موضوع، 

شود، اما اي کاش حضور  لطف بزرگی براي فيلم محسوب می

کنيم اين  را احساس می جا آن هليکوپتر که تقريباً همه

زد. هليکوپتر در ميان طبيعت و اسطوره  هماهنگی را برهم نمی

 است.و تاريخ، وصلۀ ناجوري 

با وجود احساس مطلوبی که از تماشاي فيلم به ما دست 

دهد، فيلم روي هم رفته اطالعات چندان مفيدي دربارۀ  می

شود و باد صبا  کند. تنها از روي بناها رد می ايران عرضه نمی

تواند بکند! از توي  کند که بشر چه کارها که نمی تعجب می

حيوانات هراسيده کند.  گذرد و احساس خنکی می بادگيرها می

رود توالی مسيرها را  کند. حتی باد صبا يادش می را دنبال می

رود، بعد ناگهان سر از  حفظ کند، از شوش به اصفهان می

رود و از آنجا به لب دريا،  آورد، سپس به قم می مشهد در می

 کدام دريا؟

سفر بادصبا، با دگرگونی و بازشناخت همراه است. 

«. نشنين بود در ابتدا بادي واحه» -خودش!طبق گفتۀ -بادصبا

شد. دنيا  او بخاطر ضعف، توسط برادرش باد ديو سرزنش می

کرد الّا  چيز فکر نمی براي او سرشار از بدبختی بود و به هيچ

کند و همراه با  فرار از جنگ برادرش که باالخره فرار هم می

صبا آغازد. حاصل اين سفر براي باد بادهاي ديگر سفرش را می

نشينی را کنار  هاي فردي. واحه بلوغ است و باور به ارزش

شود. در راستاي هدف  گذارد، در روستايی ساکن می می

ساکنان روستاست، به دو عاشق « تأمين سعادت»جديدش که 

دو   کند و سبب خوشبختی آن در رسيدن به يکديگر کمک می

و  آورد هاي خود ايمان می شود. بدينوسيله به توانايی می

ام، حاال ديگر عطر و  در اين مدت من هم پخته شده»گويد:  می

ام باد صبا، باد عاشقان. هرگاه جنبش  موسيقی محضم. شده

نرمی در ميان درختان ديديد، بدانيد که دست بادصبا درکار 

ها، نشاط زندگی  ها و جان ها و تن وزد تا در گل است. می

 «بدمد.

 

 منابع
ساختار اسطوره ای در فيلمنامه، عباس  (0335[ وگلر، کریستوفر)0]

 اکبری، تهران، نيلوفر.

( ارسطو و فن شعر، تهران، امير 0360[ زرین کوب، عبدالحسين)2]

 کبير.

مستند،  ( آثار کالسيک سينمای0370[ روتمن، ویليام)3]

 محمد گذرآبادي، تهران، هرمس.
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 «دوازده مرد خشمگين»نقد و بررسي فيلم   
 «پور امين شير» ؛ «سيدنی لومت»کارگردان   

 

 ي فيلم:  خالصه
 است؛ گرچه شده متهم پدرش قتل به ساله هجده نوجوانی 

 را اتهام اين رسد می حال افسرده و ضعيف نظر به که نوجوان

 که دارد دست در شواهدي و مدارک دادگاه اما ندارد قبول

 رسانده قتل به چاقو ضربات با را پدرش پسر، دهد می نشان

 اعضاي عنوان به اجتماعی مختلف طبقات از مرد دوازده. است

 اين درباره نهايی گيري تصميم مأمور دادگاه، منصفه هيئت

 گناهکار بدانند، را قتل به متهم فرد ها آن اگر. شوند می پرونده

 که تصميمی هر. شود اعدام الکترونيکی صندلی روي بايد وي

 نفر 84 هر يعنی باشند، الرأي متفق بايد باشند داشته ها آن

 رأي هم پسر بودن گناه بی يا گناهکار روي

 از نفر يازده گيري رأي فرايند در. باشند

 و محکوميت به رأي منصفه هيئت اعضاي

 يک بين اين در اما دهند می نوجوان اعدام

 شماره ي گيرنده تصميم يعنی آنان از نفر

 و دهد می متهم گناهی بی به رأي 1

کم بايد يازده  وي کم. دهد می را باره اين در صحبت پيشنهاد

نفر ديگر را راضی کند تا به بودن شک منطقی در مورد 

گناهکار بودن پسر جوان اعتراف کنند و به همين خاطر جدل 

 اجتماعی، زمينه گيرد. پس و بحثی بين دوازده نفر شکل می

 هاي واکنش باعث اعضا، اين از هر يک اقتصادي و فرهنگی

 و اوضاع و موقعيت چنين در. شود می ها از سوي آن مختلف

 را همکارانش بقيه کند می تالش 1 شماره که است احوالی

 به نبايد و دارد حياتی اهميتی ها آن رأي که کند متقاعد

بگيرند. به  تصميم يک نفر ديگر زندگی و مرگ درباره راحتی

هاي  مرور مدارک و داليل مطرح شده در دادگاه با استدالل

 يک از پس سرانجام و بازند رنگ می 1منطقی مرد شماره 

 دوازده تمام و شود می روشن کامالً پرونده بحث، نيم و ساعت

دهند؛ چيزي  می متهم بودن بيگناه به رأي منصفه هيئت نفر

 رسيد. که در ابتدا غير ممکن به نظر می

 

دوازده مرد ماندگار در ميراث 

 تاريخ سينما
 يک اساس بر رز رينالد 8٣52 سال

 قبل سال چهار خودش که تلويزيونی نمايش

 اقتباس را خشمگين مرد دوازده ي فيلمنامه بود نوشته را آن

 فيلم کنندگی تهيه فوندا هنري همراه به وي 8٣54سال . کرد

فوندا شخصاً از سيدنی لومت که تا آن  .برعهده گرفت هم را

فيلم کار کار  زمان هيچ فيلم بلندي نساخته بود و فقط تله

کرده بود خواست تا کارگردانی فيلم را برعهده بگيرد. لومت 

مرد خشمگين را  84اي  هم توانست با ظرافت و مهارت ويژه

هاي تاريخ مبدل  ترين فيلم ترين و قابل احترام به يکی از جذاب

 به موظف آمريکا هنرمندان ي کند. فوندا که از سوي اتحاديه

شده بود با توجه به اينکه هيچگونه موفقيت مالی  فيلم ي تهيه

اي به ديدن بازي خودش در  خاصی کسب نکرد و چون عالقه

، اما فيلم نداشت هيچوقت فيلم را به صورت کامل نديد

هايی که تهيه  فيلمعنوان يکی از بهترين  هميشه از اين فيلم به

کرد. با وجود فروش بسيار ضعيف فيلم و  کرده بود ياد می

روشنی مشخص نيست،  ي آن که دليلش به اکران نااميدکننده

منتقدين شروع به تحسين فيلم کردند که اين تحسين تا 

امروز ادامه دارد و قطعاً در آينده نيز ادامه خواهد داشت. از 

مرد  84رت فقيد بود که جمله اين منتقدين راجرت ايب

هاي عمرش قرار داده بود.  خشمگين را در ليست بهترين فيلم

 يک اساس بر رز رينالد 8٣52 سال

 چهار خودش که تلويزيونی نمايش

 ي فيلمنامه بود نوشته را آن قبل سال

. کرد اقتباس را خشمگين مرد دوازده

رينالدرزبراساسيکنمايشتلويزيونيکهخ

رانوشتهبودفيلمنام ودشچهارسالقبآلن

 .مردخشمگينرااقتباسکرد يدوازده ه
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هيئت منصفه با بازي  1انستيتو فيلم آمريکا عضو شماره 

قهرمان برتر  55فهرست  41ي  هنري فوندا را در رتبه

هاي قرن بيستم قرار داد. اين انستيتو همچنين فيلم را در  فيلم

 11ي  بخش، در رتبه هاي الهام بهترين فيلم 24ي  رتبه

هاي  بهترين فيلم 14ي  هاي تاريخ، در رتبه ترين فيلم هيجانی

ي درام  ي دوم فيلم برتر در زمينه صدسال گذشته و در رتبه

مرد خشمگين حاال با ميانگين امتياز  84دادگاهی قرار داد. 

هاي تاريخ در سايت  ي هفتم بهترين فيلم در رتبه 85از  ٣,1

IMDB  امتياز 855رار دارد و در سايت راتن توميتوز از ق ،

که فيلم اکران شد در سه بخش  گرفته است. سالی 855

ي اقتباسی  بهترين فيلم، بهترين کارگردانی و بهترين فيلمنامه

پل »بخش به فيلم  نامزد اسکار نيز شد اما اسکار در هر سه

رسيد. خرس طاليی فستيوال برلين به  «ي کواي رودخانه

مراه جايزه بهترين بازيگر مرد از آکادمی فيلم و هنرهاي ه

ي  پو براي فيلمنامه ي ادگار آلن تلويزيونی بريتانيا و جايزه

هاي فيلم در  اقتباسی از معدود موفقيت

 زمان اکرانش هستند. 

 

 ايمان به شك منطقي
شده و  ي حساب فيلمنامه

ي رينالد رز، بازي  ريزپردازانه

ي هنري فوندا يا کارگردانی  العاده فوق

انگيز سيدنی لومت؛ کدام يک از  شگفت

ها بعد از ديدن فيلم بيشتر ذهن  اين

کند؟ واقعاً مشخص نيست! کافی است  بيننده را مشغول می

کسی بداند که بيش از نود درصد فيلم در يک اتاق و دور يک 

نظر  افتد تا به فيلم عالقمند شود. تا اينجا به ميز اتفاق می

رسد که چالش اصلی فيلمنامه محدود کردن يک بحث در  می

که کسی انتظارش را ندارد  اتاق است، اما چيزي چارچوب يک

منصفه درون يک اتاق براي  اصل بحث است: تالش يک هيئت

گناهی يک پسر جوان. بهتر است کمی  تعيين گناهکاري يا بی

بازتر به قضيه نگاه کنيم؛ دوربين قبل از هرچيزي ساختمان 

شود و چند  دهد و بعد هم وارد آن می دادگستري را نشان می

شوند. بيننده ممکن است حس کند که  رد از بين کادر رد میم

هاي اصلی فيلم هستند، اما اينطور  ها شخصيت هر کدام از اين

شود و کارگردان با همين  نيست. نهايتاً دوربين وارد دادگاه می

هاي  شيوه تا انتهاي فيلم بيننده را در مواجهه با حدس

شوند و  وارد اتاق میمرد  84که  دهد. زمانی اشتباهش قرار می

کند باز هم  دوربين از زواياي مختلفی هرکس را تعقيب می

جاي  دنبال شخصيت محوري است، اما کارگردان به بيننده به

اينکه لقمه را حاضر و آماده جلوي بيننده بگذارد او را به بازي 

 1ي شمارش اولين آرا و مخالفت عضو شماره  گيرد. لحظه می

کار بودن پسر متهم به قتل، جايی است منصفه با گناه هيئت

هايش را کنار بگذارد و از ديدن  که بيننده ديگر بايد حدس

ي دقيق لذت  فيلمی با اين فيلمنامه

که هنري فوندا  1ببرد. عضو شماره 

را با لباسی سرتاسر سفيد بازي  آن

کم بحث اصلی را پيش  کند کم می

اي براي  کشد و جزئيات ريزبينانه می

اش نسبت به گناهکار بودن  کاثبات ش

پردازي  کند. شخصيت متهم بيان می

اين کاراکتر طوري است که خيلی زود 

هايش منطقی، قابل درک و  حرف

نفري که با  رسند، اما در مقابل، يازده نظر می دوستانه به انسان

هاي مختلف اجتماعی و  زمينه او مخالف هستند هرکدام با پس

هايی از اقشار نژادپرست، مطيع  ي انسان اقتصادي نماينده

اهميت در مورد زندگی  حوصله و بی جمع، زودباور و حتی بی

يک انسان هستند. هنري فوندا از همان آغاز صحبت تبديل به 

تواند ناجی  شود که انگار با هوش و ذکاوت خود می فردي می

سيستم قضايی شود و عدالت را زنده کند. در اين زمينه حتی 

به نمادپردازانه کردن شخصيت او کمک  لباس سفيد هم

دانيم تعداد  ي ما می طوري که همه کند. همان زيادي می

گيري عمومی عامل موثري در  مخالف و موافق در يک رأي

قدرت اعالم  1دهندگان است؛ فقط عضو شماره  رأي ديگر رأي

کار شايد دليلی  نظر مخالفش را از همان ابتدا دارد و براي اين

اي هم نداشته باشد اما اين استدالل که فرستادن  هکنند قانع

يک پسر براي اعدام با صندلی الکتريکی به چيزي بيشتر از 

دقيقه نياز دارد استدالل کامالً درستی  5گيري در  تصميم

پردازد.  به حمايت از وي می ٣است و فوراً پيرمرد شماره 

ی  شده و ریزپردازانه ی حساب فيلمنامه

ری فوندا ی هن العاده رینالد رز، بازی فوق

انگيز سيدني لومت؛  یا کارگرداني شگفت

ها بعد از دیدن فيلم  کدام یک از این

کند؟  بيشتر ذهن بيننده را مشغول مي

 واقعاً مشخص نيست!
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شم ي اتفاقات را به نوعی از چ کارگردان تا اين لحظه همه

هاي درستی بزند، حدس  بيننده دور نگه داشته تا نتواند حدس

گناه بودن پسر متهم به قتل  اصلی در مورد گناهکار يا بی

است. در ابتداي فيلم و سکانس داخل دادگاه، فقط چند ثانيه 

نظر  شود که مظلوم و ناراحت به تصوير پسرک نشان داده می

که لومت بعداً به  رسد؛ اين تصوير از دسته تصاويري است می

شان خواهد رفت. يکی ديگر از همين نمونه عضو شماره  سراغ

هيئت منصفه است که همان ابتدا وقتی داليلش براي  4

کند، کيفش را در  گناهکار بودن پسر متهم به قتل را اعالم می

آورد و با اين توضيح که پسر خودش هم قدر پدرش را  می

اند. نشان دادن عکس اين پدر د داند، متهم را گناهکار می نمی

روي عکس دارد شايد  4هم با مکثی که عضو شماره  و پسر، آن

گوياي اتفاق خاصی نباشد، اما پايان فيلم و اصرار   همان لحظه

در رد کردن شک و شبهات  4عجيب همين عضو شماره 

سمت مشکالت  موجود در پرونده به صراحت ذهن بيننده را به

هاي  روشنی دليل مخالفت و بهبرد  شخصی اين فرد می

 شود. اش مشخص می ناآگاهانه

بارها گفته شده که اين نکته 

که کارش در ابتدا فيلمبرداري -لومت

فيلمبردار -و بوريس کافمن  -بوده

در طول  -اش پيش از اين اسکار برده

فيلم بارها از لنزهاي مختلفی استفاده 

روشنی  اند اما شايد دليل آن به کرده

بيان نشده باشد. نياز نيست کسی 

ام شده که هر چيز آنقدر خوب انج دقت کند يا نه، چون همه

هاي ابتدايی داخل  اي متوجه آن خواهد شد: در سکانس بيننده

اتاق، انتخاب زاويه ديد باالتر از چشم و استفاده از لنزهاي 

ها را چه  ي بين شخصيت بازتر باعث شده تا مخاطب فاصله

خوبی درک کند. در  صورت فيزيکی و چه به صورت ذهنی به به

 يا تر بزرگ کانونی بافاصله لنزهايیي فيلم با استفاده از  ادامه

ها نزديک  شود که ديوارها و شخصيت فوتيک، حالتی القا می تله

شوند تا حالت کالستروفوبيا يا همان  به هم نشان داده می

ي دوم فيلم، با  تنگناهراسی در مخاطب ايجاد شود. بعد از نيمه

ها نماهاي کلوزآپ و بسته از صورت  باال گرفتن بحث و جدل

ي بارزي از درگيري مطلق ذهنی با بحث  ها نمونه خصيتش

 اصلی است.

که يک کارگردان به اين موارد اين همه دقت  زمانی

راحتی  کند مسلماً نبايد از کنار ديگر جزئيات فيلم به می

مرد هم نمادي از يک قشر  84گذشت. هر يک از اين 

که  نوعی نقدي بر همين قشرها. زمانی اجتماعی هستند، هم به

هيئت منصفه شرايط زندگی پسر متهم به  85عضو شماره 

کار  اش را يکی از داليل مهم براي جنايت قتل و مکان زندگی

هيئت منصفه در مخالفت با  5داند فوراً عضو شماره  بودنش می

شود. اين مخالفت هم غلط بودن ديدگاه عضو  حرف او بلند می

دهد پسر هم  یکند هم اينکه نشان م را ثابت می 85شماره 

گناه باشد. از يک طرف شواهد هم زير سوال  تواند بی می

که همه بر  ها چاقو است: زمانی ترين آن روند اما جالب توجه می

کنند  يگانه بودن چاقو استدالل می

هيئت منصفه چاقوي  1عضو شماره 

کوبد و  کامالً مشابهی را روي ميز می

به اين ترتيب همين چاقوي مشابه 

دار بودن  شود بر شبهه یآغازي م

مدارک دادگاه. چند جاي ديگر هم 

ي اوج خود  گيري به نقطه غافل

رسند، يکی زمانی است که عضو  می

به سمت هنري فونداي سفيد پوش حمله  4عصبانی شماره 

و او با کمال  «کشمت کشمت، می می»گويد:  کند و می می

اي منو خو منظورت اين نيست که واقعاً می»گويد:  آرامش می

گردد به بحث چند دقيقه  اين جواب بر می .«خواي بکشی می

اش  توان ديد که رينالد رز در فيلمنامه وضوح می شان. به قبل

ي همين دقت در شوخی  کند، نمونه به کلمات هم دقت می

بين دو نفر ديگر در مورد خوب انگليسی صحبت کردن پسر 

 4شماره که مرد خشمگين  شود. يا زمانی نشان داده می

 ٣گويد پسر با همين چاقو پدرش را کشته و پيرمرد شماره  می

ي ديگر که  گويد که اين آن چاقوي اصلی نيست. نکته می

کند محيط فيزيکی است، گرماي هوا،  توجه را جلب می

ها  هاي مداومی که شخصيت کند و عرق اي که کار نمی پنکه

ي دوم  يمههاست. در ن ازاي وضعيت درونی آن ريزند مابه می

ها در مورد گناهکار بودن يا  فيلم، دقيقاً زمانی که تعداد رأي

شود باران شروع به باريدن  مساوي می 4-4نبودن متهم 

ي اتاق که انگار فيوزش به المپ سقف متصل  کند و پنکه می

ی شمارش اولين آرا و مخالفت عضو  لحظه

منصفه با گناهكار بودن پسر  هيئت 3شماره 

متهم به قتل، جایي است که بيننده دیگر 

هایش را کنار بگذارد و از دیدن  باید حدس

 ی دقيق لذت ببرد. فيلمي با این فيلمنامه
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کند، از همين زمان است که وضعيت  کار می بوده شروع به

 شود. تر می مطلوب

ياد ماندنی هستند.  مرد خشمگين به 84ها هم در  بازي

هايی که  ها و تشابه نفر با تمام تفاوت 84ابتداي فيلم، اين که 

رسد، اما  نظر می خاطر بسپاريد کار سختی به دارند را به

پردازي طوري صورت گرفته که هيچگونه مشکل يا  شخصيت

آيد. هرچقدر که  وجود نمی ها به تداخلی در شناخت شخصيت

تري پيدا  گذرد هنري فوندا شمايل قهرمانانه م میاز زمان فيل

ي شصت به   کند و مانند ضمير بيدار مردم آمريکا در دهه می

خواهد عدالت را باتوجه به  گردد و می دنبال عدالت می

که دولت يا سيستم قضايی  معيارهاي خودش، نه چيزي

که با تجربه،  ٣دست بياورد. پيرمرد عضو شماره  گويند به می

رسد در ابتدا و انتهاي  نظر می بين و در عين حال منطقی بهريز

دهد که اگر براي  کند و نشان می فيلم نقش اساسی ايفا می

مورد مهمی مانند مرگ و زندگی يک متهم وقت کافی صرف 

آيد که ممکن است در ابتدا محال  دست می کرد، نتايجی به

ادب،  بی که تاحدودي 85نظر برسند. در مقابلِ عضو شماره  به

قرار  88نژادپرست و کامالً غيرمنطقی است، شخصيت شماره 

دارد که مبادي آداب، کامالً باهوش و البته دقيق است. اين 

ها نيز وجود دارد، شخصيت   نوع تقابل در بين ديگر شخصيت

اي که دارد  با قدرت بدنی 4کارگر و نقاش ساختمان شماره 

کند.  ا خنثی میر 4شخصيت عصبانی و بدون منطق شماره 

حاضر است تا هروقت که  1که هنري فونداي شماره  زمانی

الزم باشد در مورد جان يک انسان صحبت کند، شخصيت 

دهد  به تنها چيزي که اهميت می 4بال شماره  طرفدار بيس

اش در  بال تيم موردعالقه رسيدن و تماشاي بازي بيس

ها نيز  جاي نام ها به ورزشگاه است. علت استفاده از اين شماره

نفر تا انتهاي فيلم  84به اين دليل است که نام هيچکدام از 

نفر از جمله ديويس با  4مشخص نيست، در انتها هم فقط نام 

کاردل با بازي  به نام مک ٣بازي هنري فوندا و پيرمرد شماره 

کننده  توان گفت آغاز شود؛ که می جوزف سويينی مشخص می

رد شک منطقی به گناهکار بودن دهنده بحث در مو و پايان

متهم هستند. حتی نام 

هيچکدام از شاهدين پرونده نيز 

مشخص نيست و با صفت پيرزنی که ماجرا را ديده و پيرمردي 

 شود. ها ياد می که ماجرا را شنيده از آن

با اين تفاسير مشخص نيست پدر به چه علتی به قتل 

ی نشان درست رسيده و حتی توسط چه کسی؛ اما لومت به

منصفه  منصفه نيست. هيئت ي هيئت دهد که اين وظيفه می

تنها وظيفه دارد تا در مورد گناهکار بودن يا نبودن متهم 

تصميم بگيرد و در همين زمينه نيز بحث کند. البته ديويس 

گناه  گويد که پسرک بی نيز هيچوقت با اطمينان نمی 1شماره 

ردن مدارک هايش براي زير سوال ب است و هميشه صحبت

منصفه چه  الرأي شدن هيئت دادگاه است. اينکه بعد از متفق

شود، آيا قاتل اصلی پيدا  افتد: آيا پسرک آزاد می اتفاقی می

شود يا... نيز مشخص نيست. اين مشخص نبودن که به  می

تواند پايان باز حساب شود فيلم را از جايگاه يک  شکلی می

برد.  کالسيک باال میفيلم کالسيک خوب در حد يک شاهکار 

توجه زياد رز به جزئيات فيلمنامه و کارگردانی عالی سيدنی 

يکی براي مخاطب بيان  شوند تا جزئيات يکی لومت باعث می

يکی  شود و يکی شوند، سپس به تمام جزئيات پرداخته می

شود. يک بازي جذاب و  شان ايجاد می شک منطقی در تمام

بيننده را پاي فيلم ميخکوب گير که در تمام مراحل خود  نفس

مرد  84اش در کارگردانی  کند. لومت بعد از موفقيت می

را ساخت و نشان داد که  و شبکهخشمگين، بعدازظهر سگی 

واقع  حسب شانس نبوده و او به، تصادفی يا برنظر همه دقت اين

هايی است که در محيطی بسته اتفاق  استاد ساختن فيلم

 افتند.  می

بهترين جمله براي تمام کردن يک يادداشت در مورد 

ي معروف هنري فوندا  دوازده مرد خشمگين شايد همان جمله

ي فيلم بلند شد و سالن را ترک کرد،  که در ميانه باشد؛ زمانی

 «.سيدنی،فيلمباشکوهيشدهاست»به سيدنی لومت گفت: 

راستی معنی واقعی سينما را تداعی  دوازده مرد خشمگين به

هاي تاريخ سينماست. در  کند و يکی از بهترين فيلم می

■ .«است باشکوهی فيلم» توان گفت:  مواجهه با آن تنها می
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 Inglourious Basterds«  هاي لعنتيحرامزاده»بر فيلم  يادداشتي
 «مسعود رياحی» ؛ «کوئنتين تارانتينو» :کارگردان  

 

 الی ،والتز کريستوفر ،لورنت مالنی ،بردپيت بازیگران:

 آمريکا - 455٣ سال توليد: رکروگ دنی ،روث

 

 : جوایز

نامزد دريافت  /برنده اسکار بهترين بازيگرنقش مکمل مرد

 نامزد دريافت اسکار بهترين /فيلمبرداري اسکار بهترين

نامزد دريافت  /تدوين نامزد دريافت اسکار بهترين /کارگردانی

ترکيب  نامزد دريافت اسکار بهترين /تدوين صدا اسکار بهترين

نامزد دريافت اسکار  /فيلم نامزد دريافت اسکار بهترين /صدا

براي کوئنتين نخل طالي کن نامزد  /فيلمنامه بهترين

بهترين بازيگر نقش ي  برنده تارانتينو/

در کريستوف والتس براي  مرد مکمل

 .ي کن و جشنواره جايزه گلدن گلوب

 

 : خالصه

 دختري( لورنت مالنی) شوشانا

 اش خانواده عام قتل از پس يهودي،

 الندا هانس نام به اساس کلنل توسط

)سرهنگ  گريزد می( والتز کريستوفر)

 آلدورين ديگر سوي از .(دهد شوشانا فرار کند اجازه میالندا 

 اي جوخه و است آمريکايی-يهودي سربازي هک (بردپيت)

 است داده تشکيل يهودي سربازان ديگر از رحم بی

ها و کندن پوست سر آنها  نازي کشتن مشغول (،ها )حرامزاده

 را سينما يک مديريت و آمده پاريس به باشد. شوشانا که می

 قرار که شود می آشنا آلمانی سربازي با است گرفته عهده به

 شود می متوجه که شوشانا .بسازند فيلمی شجاعتش از است

 با گيرد  می تصميم دارد حضور نيز الندا هانس اکران، شب در

در بين جوخه  اش را بگيرد. انوادهخ انتقام سينما زدن آتش

 از اطالع با نيز، اند شده معروف لعنتی هاي آلدو که به حرامزاده

 تصميم نمايش شب در نازي باالي رده افسران و هيتلر حضور

 توطئه کشف به موفق که الندا هانس. گيرند می آنها عام قتل به

 .دگير می معامله به تصميم آنها با مقابله جاي به شود می

هاي تارانتينو، عبارت است از تعدادي  فيلمنامهعموم فرم 

اپيزود   5هايی در  داستان . در اين فيلم نيز خردهداستان خرده

 اند: گرد هم آمده

ي  ها در فرانسه روزي روزگاري... نازي فصل اول:

شب  فصل سوم:هاي لعنتی، حرامزاده فصل دوم:اشغالی،

فصل عمليات کينو و  فصل چهارم:ها در پاريس، آلمانی

 .انتقام از غول چهره پنجم:

شود و سربازان  در این فيلم هيتلر گلوله باران مي

شكل فجيعي سالخي  نازی در مقابل دوربين به

شوند.فيلم دارد تاریخ را سرخوشانه تحریف  مي

ها و توليد پارودی  گيری از نازی کند.انتقام مي

گيرد؟  جهاني توسط چه کساني صورت مي جنگ

 ها! حرامزاده

سينماي تارانتينو همواره با 

شود:  اصطالحاتی از اين دست شناخته می

تصوير  ، بهپست مدرن ساختار غيرخطی،

هايی مثل  مرگ کشيدن خشونت تصنعی،

هاي احمقانه اما جدي  بحث آب خوردن،

روايت  پسند، عامه -روقبل از فاجعه، نوآ

هاي چندبعدي،  اپيزوديک، شخصيّت

 ی.عو خودارجا ساختار نامتمرکز 

هرچند در اين فيلم با ساختار خطی 

تارانتينويی قابل هاي فيلم  روبرو هستيم اما عموم مشخصه

 ها. روايت ي پاروديک با کالن مشاهده است از جمله مواجهه

شود،اما اشتباه  شکن آغاز می فيلم با نمايی از يک هيزم

نکنيد،اونه تنها  قهرمان فيلم نيست بلکه تنها در اين اپيزود 

ديده خواهد شد.دو شخصيت محوري در اپيزود اول معرفی 

شکارچی شوشانا را  «.وشاناش»و  «شکارچی يهود»شوند  می

هاي  که بيننده چشم حالی گذارد فرار کند. در زند و می نمی

خود را تنگ کرده تا افتادن شوشانا را نبيند.شليکی در کار 

کند در  همين سادگی فرار می نيست و همين شوشانا که به

هم  رسد و تمام معادالت فيلم را به اپيزود ديگري سرمی

 ريزد. می

همين سادگی اتفاق  تارانتينو فاجعه بهدر سينماي 

ها  همين سادگی از بيخ گوش شخصيت افتد و گاه به می

آميز  هاي وسواس ي پاروديک با  علت و معلول گذرد.مواجهه می

هاي سينماي  کالسيک و هجو در ساختار روايی از مشخصه

شکل  به «پسند هاي عامه افسانه» تارانتينوست که در

 ود.ش تري ديده می پررنگ

تارانتيتو همچنين عالقمند به 

های  ایجاد موقعيتست  گذاری فاصله

آلود در  آلود یا فانتزی راز کميک هجو

که به مخاطب یادآوری  طوری فيلم به

فقط مشغول تماشای یک  اوکند  مي

 فيلم است نه بيشتر!
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ايجاد ست  گذاري تارانتيتو همچنين عالقمند به فاصله

آلود در فيلم  آلود يا فانتزي راز هاي کميک هجو موقعيت

فقط مشغول  اوکند  که به مخاطب يادآوري می طوري به

سوزي سينما  در اپيزود آتشتماشاي يک فيلم است نه بيشتر! 

گذارهستيم،  هاي کميک فاصله شاهد عناصر و نشانه

کيدات أهايی بر روي افراد همراه با نام آنها و ت نظير:فلش

شکل فانتزي  طور تصويري که به طنزآميز نوشتاري و همين

 دهد. ها را نشان می هاي جاسازي شده زير شلوار حرامزاده بمب

طور  ترين اپيزود فيلم است.همان شکستن غول چهره مهم

نيز شکسته هاي آن  شود.بايد نشانه که غول تاريخ شکسته می

يا صليب شکسته يا  «سواتسيکا»شوند.هيتلر با برگزيدن 

ي خورشيد )سواستيکا از واژه سانسکريت  گردونه

«svastika»  مشتق شده و در فرهنگ هند و اروپايی، اين

شد تا برايشان شانس  نشان بر روي اشيا يا مردم ايجاد می

کشتار بودند هايی که ماشين  عنوان نشان نازي خوب بياورد.( به

بار اين نماد را استحاله کرد.حاال نوبت سينماست تا  براي اولين

هم با خنجر،يکبار  ها،آن با کشيدن اين نشان روي پيشانی نازي

ديگر معناي اين نشان را تغيير بدهد.نشانی که قرار است 

 ها. شرمی ابدي باشد بر پيشانی نازي

دارد يک سواتسيکاي متفاوت  «هاي لعنتی حرامزاده»

که همراه با  يک هيتلر متفاوت و يک تاريخ متفاوت.تفاوتی

 آميز و کاريکاتورگونه است. هايی هجو شباهت

زيبايی  به «جهانی ميز معامله بر سر جنگ»ي  صحنه

دهد.جنگ  ي زيرين جنگ را از منظر تارانتينو نمايش می اليه

ت گرفته.چيزي پشت و سرنوشت جنگ از بيماري افراد نشأ

ست و با اميال  شکل وحشتناکی خالی ت.جنگ بهجنگ نيس

هاي روانی  ها و ناهنجاري افرادي گره خورده که بيماري

 معامله است. دارند.دعواي خونينی که به همين سادگی قابل

ها )به يمن سينما(نقش محوري  در پارودي تارانتينو زن

اند.به يمن حضور استعاري سينما در فيلم.در يک  پيدا کرده

شود و در نمايی ديگر تصوير او روي  شوشانا کشته مینما 

افتد.گويا سينما به مردگان جان  اي در درون فيلم می پرده

 دوباره خواهد داد.

رحمی به  ها در نهايت  بی و آلمانیها  يهوديدر اين فيلم 

ها نشان  تر از نازي هاي فيلم، وحشی ، يهودياند نمايش درآمده

ها  شده است که از جانب يهودي شوند و همين باعث داده می

هايی که در  مورد انتقاد قرار بگيرد؛ چراکه مانندبيشتر فيلم

جهانی دوم ساخته شده است، طرفداري يک جانبه  محور جنگ

.اگر آلدو جذاب است شکارچی يهود هم کند ها نمی از يهودي

 جذاب است.

 جهانی دوم با تمثال جنگتارانتينويی که وسترن  از اين

توان سواالتی پرسيد،سواالتی از فيلم  سازد، می اش را می قصه

تر از فيلمنامه.اينکه مبناي تصادفی بودن  عبارت دقيق يا به

تواند پذيرفتنی باشد؟اينکه چرا الندا  ها تا چه اندازه می حادثه

گيرد؟ يا اينکه چرا سرهنگ الندا  تصميم به آن معامله می

کند؟  روف را دستگير نمیپيش از اجراي فيلم آن بازيگر زن مع

ي  هايی دارد.اما مواجهه انگاري ي تارانتينو سهل فيلمنامه

هجوآميز و سراسر خيالی فيلم از مخاطبش تسامح را 

که حتی آنها را جزيی از اين فانتزي تازه بداند  طلبد.تاجايی می

 ها روي پيشانی کلنل، و بپذيرد. در پايان فيلم،حرامزاده

فکر »گويد  ند. آلدو به دوستش میکن حک می« سواستيکا»

و گويا اين تارانتينو « من است!اثر هنري  کنم اين بهترين

هاي  حرامزاده»است که دارد اين جمله را به تماشاگران فيلم 

هاي  کند.در پايان اين يادداشت را با گفته القا می «لعنتی

 .کنم ي فيلم خودش تمام می تارانتينو درباره

پالپ »تارانتينو: اين فيلم براي من خيلی شبيه به 

شباهت دارد و « رومانس واقعی»است، خيلی هم به « فيکشن

اي در فيلم هست که  صحنه«. هاي انباري سگ»طور به  همين

ا با هاي انباري است منته شبيه نسخه تلطيف شده سگ

ها  اي است و شخصيت دقيقه 44اي  ها و در آلمان. صحنه نازي

نظر من فيلم از  هجاي انبار در يک بار زيرزمينی هستند. ب به

هاي  اين جنبه به پالپ فيکشن شبيه است که شما داستان

روند. در اين فيلم اين  مختلفی داريد که همه به يک سمت می

ر متضاد هستند، اما ها بيشت جنبه بيشتر است. حتی داستان

کند، به  فيلم در واقع يک داستان اصلی را دارد تعريف می

ها  جاي اينکه يک موزاييک بزرگ را تشکيل دهد. جداي از اين

اندازد، چرا که  را ياد رومانس واقعی هم می فيلم خيلی من

آيد و فيلم را در  اي وجود دارد که می هميشه شخصيت تازه

برد.  گيرد و پيش می که فقط فيلم را می گيرد، کسی دست می

جور  اين ديگه چه»آيد که  دقيقه اين سوال پيشمی 45هر 

«فيلميه؟
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 «فاطمه گودرزي»مصاحبه با   
 «ريحانه ظهيري»  

 

 است؟ گذرانده چطور را روزگار گودرزى فاطمه

 مثل تقريبا بخش لذت و شيرين بسيار گاهى و سختى گاهى

 ها. آدم همه

 

 دو شبكه از تپه روى اى خانه سریال شما از تازگى به

 جدید خبرهاى کنار و گوشه از و است شده پخش سيما

 در مختلف هاى گویش به صحبت ...است راه در

 با ارتباط آیا شود مى دیده وفور به کارهایتان

 نيست؟ سخت ها گویش یادگيرى و گوناگون هاى فرهنگ
 

 اين از و هستم محلى هاى گويش شيفته من حقيقت در

 کارگردان که حالم خوش خيلى بابت

 به که دهد مى من به را اجازت اين

 به حقيقت کنم، در صحبت زبان آن

 سخت که البته و کند مى اعتماد من

 هم سختى ولى است دشوار و

 هدف به شما وقتى است بخش لذت

 وطنت مختلف نقاط در مردم با تنگاتنگ ارتباط همانا و برسى

 است.

 

 وارد 61 دهه در که زنى بازیگران از یكى عنوان به شما

 جایگاه اید توانسته همچنان شدید تلویزیون و سينما

 پرسش این به االن خواهم مى من و کنيد حفظ را خود

 و سينما در است سال بيست از بيش شما که برسم

 بازیگر یک عنوان به و کنيد مى فعاليت تلویزیون

 دست در را مخاطبان نبض شود مى چطور دانيد مى

 توانایى این از سينما جدید نسل چطور گرفت، پس

 بازى شدن اى کليشه شاهد مرتباً ما و نيست برخوردار

 هستيم؟ بازیگرها

 
 و اعتقاد اين جديد نسل بازيگران همه مورد در من البته

 شايد که ورزند مى عشق کارشون به که کسانى معتقدم و ندارم

 و دارند مردم بين در درستى جايگاه نباشد زياد تعدادشون

 در شما تعريف از ضمن در و آمدند اشتباه را راه حتماً هم بقيه

 کنم. مى تشکر هم خودم مورد

 

 یادداشت داشتم پيش چندى

 درباره صدرعاملى رسول آقاى

 با «بمانم زنده خواهم مى»فيلم 

 را شما برانگيز تحسين بازى

 اصل از که زماني و خواندم مى

( خودکشى) مرگ از فيلم داستان الهام بر مبنى قضيه

 دوست شدم آگاه پدرام نام به نابغه ساله دوازده نوجوان

 نامادرى) مریم جاى داشتيد وقتى شما بدانم داشتم

 داشتيد؟ حالى و حس چه کردید مى بازى( پدرام

-مستند فيلم که پرسم مى جهت این از را این

 زنده خواهم مى» فيلم ساخت از قبل که تحقيقاتى

 که زماني بود شده ساخته صدرعاملى آقاى توسط «بمانم

 گناهى بى اثبات باعث شد پخش دادگسترى قضات براى

 .شد (پدرام نامادرى) مریم

 
 آقاى فيلم خواستم قادرى آقاى از وقتى آيد مى يادم

 داشتند دوست و کردن مخالفت ببينم ايشان را صدرعاملى

 هم کنم، من بازى و بدهم پرورش را ايشان نظر مورد شخصيت

 بسيار هرچند بردم لذت بسيار کار طول در و کردم قبول

  شخصيت. اون قالب در رفتن بود سخت

 

 سينماى که هستيم این شاهد است وقت خيلى ما

 رانده حاشيه به دارد بيشتر و بيشتر هرچه هنرى

 فيلم خواستم قادرى آقاى از وقتى آيد مى يادم

 و کردن مخالفت ببينم ايشان را صدرعاملى آقاى

 را ايشان نظر مورد شخصيت داشتند دوست

 .کردم قبول هم کنم، من بازى و بدهم پرورش
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 در دارد روز به روز تجارى سينماى که درحالي شود مى

 متأسفانه ولى کند مى باز جا فرهنگشان و مردم بين

 دیگر کشورهاى سينماى برخالف ایرانى تجارى سينماى

 در است نتوانسته حتى اخير هاى سال در مخصوصاً

 در موفقيت عدم این کنيد مى باشد، فكر موفق گيشه

 چيست؟

 هزينه در ما ناتوانى همه از اول بگويم رک بخواهم اگر

 و مناسب فيلمنامه فيلم، نداشتن يک ساختن کردن

 که هايى حمايت دوم و فيلم يک بازيگران غلط هاى انتخاب

 فيلم يک از بايد سينمايى مسئولين

 اتفاق اين معموالً که بکنند خوب

 گرفته را ضوابط جاى روابط و افتد نمى

 است.

 

 دو به کارها که شود مى چندسالى

 و ارزشى سينماى شد تقسيم دسته

 مستقل. سينماى

 سينماى به دولت پيداست اسمش از که هم طور همان

 در که هایى بودجه از دهد مى بها بيشتر خيلى ارزشى

 سالن دادن تا دهد مى قرار فيلم ساخت براى اختيارش

 ... و سينما

 چه شده گرفته پيش در که اى رویه این کنيد مى فكر

 زند؟ مى سينما بدنه به آسيبى

 
 و دارد گفتن براى بيشترى حرف مستقل سينماى معموال

 صرفه المال بيت از هزينه بيشترين گفتيد که طور همان

 هايى ارزش توانست مى کاش اى که شود مى هايى فيلم ساختن

 و بگذارد نمايش به را دارند راسخى اعتقاد آن به ما مردم که

 شد. نمى بودجه در ميل و حيف آنقدر

 

 بهش که اتهاماتى دليل به سينما خانه پيش چندسال

 الكار ممنوع زیادى سينماگران ...شد بسته شد وارد

 افراد از اى عده ...برد مى سر به خفقان در سينما و شدند

 بودند گرفته خانه همين از ریشه که

 توجه با که بودند باور این بر سخت

 دیگر مسائل و ها زنى زیرآب به

 خانه این که شد بهتر هم خيلى

 نه تنها اینكه دليل به شد بسته

 بلكه کرد نمى درمان را مشكلى

 .کرد مى هم افكنى گره

 بازگشایى با است توانسته سينما خانه اکنون هم آیا

 بگذارد؟ سينما اوضاع بهبود در قدمى اش دوباره

 
 عنوان به فقط سينما خانه شدن بسته از قبل و حال به تا من

 دوستان قول به که کردم مى فعاليت سينما خانه از عضو يک

 بازرس عنوان به بار اين و امسال ولى نبود هم چنانى آن فعاليت

 عمل تر فعال که است اين بر تصميم و دارم حضور انجمن

 مثمر و بخوريم هايمان صنفى هم درد به اصطالح به و کنيم

 باشيم. ثمر

 دارد وجود امکان اين ولى نرسيده شدت آن به هنوز

 نيافتد. اتفاق اين که اميدوارم

 جهانى سطح در بينيم مى ما که گذرد مى ها سال

 دریافت جایزه شوند مى داده شرکت کشورمان هاى فيلم

 باز سينما اصل به وقتى حقيقت در ولى کنند مى

 تر ضعيف و ضعيف روز هر سينما بينيم مى گردیم مى

 هاى فيلمنامه خورد مى چشم به که چيزى تنها و شود مى

 منتها است هالييوودى هاى فيلمنامه از شده بردارى کپى

 از کم تعداد آن تنها و .اسالمى -ایرانى ورژن با

 .آید مى چشم به کارشان و کنند مى کار موفق فيلمسازان

 ضعف از سينمایمان بينيم مى اینكه به توجه با ما چرا

 توان مى زنيم؟ آیا نمى آن ترميم به دست است برخوردار

 داد؟ ربط ایران سينماى مافياى به را آن

 بيشتر ما سينماى که دارم اعتقاد من

 کمتر که درست و خوب هاى فيلمنامه با

 به تا دارد نياز باشد، داشته غلط

 دیگر. کسانى یا دیگر چيزهاى
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 ما هاى فيلم از بعضى که باقيست شکرش جاى هم باز

 شدن ضعيف مورد در ...دارد مى نگه زنده را ايران سينماى

 کرديم. صحبت پيشتر کمى هم سينما

 

 بازگشت هم آن و بودیم جالبى اتفاق شاهد امسال

 دليل به ميان این در ...بود سينما به مطيعى ملک استاد

 کنار در جشن آن در زنجانى بابک همانند فردى حضور

 چه شما ...شد زده زیادى برانگيز بحث هاى حرف استاد

 که طور همان ما دارید؟ آیا اتفاق این به نسبت دیدى

 توانيم مى بودیم مطيعى ملک استاد بازگشت شاهد

 باشيم؟ هم وثوقى بهروز بازگشت شاهد

 
 خوب هاى فيلمنامه با بيشتر ما سينماى که دارم اعتقاد من

 چيزهاى به تا دارد نياز ،باشد داشته غلط کمتر که درست و

 دست در دست بايد همه که هرچند ديگر کسانى يا ديگر

 هم ايشان که اميدوارم بسازيم را خوب سينماى يک يکديگر

 ما هاى فيلم اصلى معضل قضيه اين ولى برگردند بتوانند

 نيست.

 که بود زمانى است فجر جشنواره روزهاى روزها این

 شایستگى اساس بر جوایز که بودند باور این بر همه

 بينيم مى روزها این که درحالي شد مى داده آنها به افراد

 هاى فيلم شود مى تجليل آنها از که هایى فيلم اکثر

 موافق مسئله این با چقدر شما .هستند فرمایشى

 هستيد؟

 
 را ها فيلم نتوانستم کار به بودن مشغول دليل به متأسفانه

 کنم. قضاوت توانم نمى بنابراين ببينم

 سينمایى سازمان طرف از کنم مى فكر پيش چندى

 در که سينما سالم نام به شد داده ترتيب اى برنامه

 قرار مردم اختيار در رایگان سينما هاى بليط روز آن

 با مردم قهر دليل کنيد مى فكر شما آیا ...گرفتند مى

 عدم یا بود بليط تهيه همچون آن هاى هزینه سينما

 از که هایى سالن با مناسب هاى فيلم وجود

 نيستند؟ برخوردار الزم استانداردهاى

 
 براى مناسب هاى سالن ما داديد خودتان را سوال جواب

 اشتياقى که خوبى هاى فيلم طور همين و نداريم ديدن فيلم

 که هم را رفتن سينما هزينه البته و مردم در بياورد وجود به

 احياناً و برگشت و رفت هاى نيست، هزينه بليط خريد فقط

 و است داليل اين از يکى هم خانواده همراه به شام خوردن

 کرد، خالصه اشاره هم آور سرسام ترافيک به توان مى حتى

 بينند. نمى فيلم مردم تا دهد مى هم دست به دست چيز همه

 

 مقامى چه در جهانى سطح در را ایران سينماى

  بينيد؟ مى
 
 در ما ولى دارد وجود ما کشور در که مشکالتى تمام با

 که گرفت ناديده شود نمى را اين و داريم قرار خوبى جايگاه

 شناسند. مى را ما سينماى

 

 روزهاى این احوال و اوضاع به باتوجه آخر کالم در و

 کشور سينماى آینده به چقدر سانسور وجود و ایران

 بهبودى به رو شرایط کنيد مى هستيد؟ فكر اميدوار

 به دارند؟ باتوجه فعاليت امكان سينما استادان و است

 را ایران بيضایى استاد امسال بينيم مى داریم ما اینكه

 شدند. کار کم خيلى که تقوایى استاد یا و کردند ترک
 

 که هايى مهرى بى دليل به ما بزرگ اساتيد که است تأسف باعث

 واقعاً گذارند و مى تنها را ما سينماى و ما و روند ديدند، مى

 فقط شد خواهد چه که بدهم تشخيص حاال از توانم نمى

 که آنچه ولى بيافتد بهترى اتفاقات که باشم اميدوار توانم مى

 شد. نخواهد فيکون کن است مشخص

 

 این انجام در که هایى سختى تمام با که شما از ممنون

 .بگيرد صورت مصاحبه این تا کردید قبول بود مصاحبه
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 «و استخوان اررنگ»نقد و بررسي فيلم   
 «شادي شريفيان»مترجم ؛«تيري دو کاباروس» منتقد ؛«ديارژاک او» کارگردان 

 

شايسته جايزه نخل  «و استخوان ارزنگ»چرا فيلم 

 طاليي است؟
، فيلمی ياردي ژاک او در پسِ اين فيلم احساسی ساخته

اي که به  انتقادي خشن از جامعهسياسی نهفته است، 

 شود.  حيواناتی بسيار ضعيف و شکننده تبديل می

 
کنيم که معلولين  آوري زندگی می ي وحشت ما در جامعه

بايد جايگاه خود را بدون آنکه منتظر 

باشند کسی به آنها فرصتی بدهد، 

اي که در آن  جامعه تثبيت کنند، 

که در حاشيه هستند بايد براي  کسانی

مين أبقا بجنگند و فرزندانشان را ت

 کنند.

باتوجه به اينکه فيلم آخر ژاک 

ملودرامی  «و استخوان ارزنگ»اوديارد، 

تواند واقعيت داشته  است که نمی

داستان  باشد، بنابراين درست است،

عشقی در ميان است، مثل شکر ِ روي شيرينی، ولی اين تنها 

ز غذايی اضافه منظور رفع تلخی ا ست که به تزئين کوچکی

 شده است که خام ولی در عين حال عالی است. 

 

 گري اي در تماميت وحشي جامعه 
کنند با اين صحنه  کس میوکه تمرين ب ي کسانی همه 

اي  آشنا هستند، حتی شايد اين حس وحشتناک بعد از ضربه

ي زنگ  شود: مزه خورد و دهان پر از خون می صورت می که به

 آسياب درون دهان.و افتادن دندان 

 

اتفاقی نبوده است. او  تخاب عنوان فيلم براي ژاک اودياران

، به (The Intouchables) «طردشدگان»همچون فيلم 

اي  نشين در کمدي هنرنمايی يک معلول و يک جوان حومه

کند. او جامعه را در تماميت  احساسی بسنده نمی عميقاً

کشد، که گاه الزم است براي بدست  رخ می اش به گرانه وحشی

 آوردن جايگاهی در آن تا خون جنگيد. 

 
ناشدنی در اين فيلم وجود دارد که   ي فراموش دو صحنه 

تر از سياست است و دنياي ما را  کنند هنر قوي ثابت می

اي که قهرمان  کشد: اول صحنه تصوير می صورت جنگل به به

خانمان است و در  فيلم، علی )ماتياس شوئن آرتس(، که بی

 «سام»اش  ساله 5همراه پسر  کند به شمال زندگی می

سمت محل زندگی خواهرش  هاي داخل قطاري که به آشغال

جويد، چون که ظهر شده و  رود را در پی يافتن خوراکی می می

 پسر گرسنه است.

 
دومين صحنه، زمانی است که خواهر علی، آنا)کورين 

عنوان  هماسييرو(، شغل خود ب

دهد  صندوقدار فروشگاه را از دست می

حب فروشگاه مچ او را هنگام چون صا

دزدي از فروشگاه و برداشتن 

هايی که تاريخ مصرفشان  ماست

هايی که  از طريق دوربينگذشته است 

 گرفته است.علی کار گذاشته بود،

ها  ي ما با اين صحنه همه 

ايم  ها زياد ديده آشناييم، از اين صحنه

شب  1ساعت ايم، در مورد آن در اخبار  مان را برگرفته ولی نگاه

ايم که خب، زندگی  ايم، ولی هميشه فکر کرده زياد شنيده

توانيم فقر را بطور کامل  همين است، ما به تنهايی نمی

 کن کنيم. ريشه

 

 معلوليت هويدا و ديگران
اي هستند که معلول در نظر  دانيم که عده ي ما می همه

ي محسوس و عينی است و معلولينی چون من  آنها يک مسئله

هايی از جامعه که مبتال به  معناي مجازي، رانده شده شما، بهو 

از بوجود آمدن روابط  علوليت احساسی هستيم. ژاک اوديارم

را  «هايم روي لب»برد، فيلم  ها لذت می نامحتمل بين آدم

دار به يکديگر  بخاطر بياوريد، که يک ناشنوا و يک مجرم سابقه

 شوند. يکديگر میرسانند و در نهايت عاشق  کمک می

 

ي تقريباً محالِ   ، کارگردان مواجهه«و استخوان ارزنگ»در 

هاي کوچک و مبارزه بوکس  خانمانی که با شغل بين علی، بی

چرخاند، و استفانی ِ زيبا را نشان  غيرقانونی زندگيش را می

کند. اين زن در پی  دهد که در پارک دريايی آنتيب کار می می

، کارگردان «زنگ و استخوان»در 

ی تقریباً محالِ  بين علي،  مواجهه

های کوچک و مبارزه  خانماني که با شغل بي

چرخاند، و  بوکس غيرقانوني زندگيش را مي

دهد که در پارک  استفاني ِ زیبا را نشان مي

 کند. دریایي آنتيب کار مي
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هر دو پاي خود را از  کرد، ی که کار میاي با حيوانات حادثه

 دهد. دست می

شوند. مرد،  دو با يکديگر برابر می اينجاست که اين 

کند، و  اش دزدي می ولگردي که براي سيرکردن شکم بچه

دهد، براي  کمترين احساسات و عاطفه را از خودش نشان می

اش، مبارزه در برابر  گذران زندگيش به تفريح مورد عالقه

بندي  آورد که بر سر دو رقيب شرط اي تماشاچی روي می عده

ي جذاب و در عين حال سردي دارد،  کنند. زن، که قيافه می

دهد، و بعد از  متر از پاهايش را از دست می ناگهان چهل سانتی

اش دوباره شروع به راه رفتن  کمک پاهاي مکانيکیه مدتی ب

ت و ترسش رود و به نفر اش می کند، و به کلوب هميشگی می

 کند. غلبه می

ها  به اين علت بود که گفتم به برابري رسيدند. آن 

هم کمک می کنند. ورژن  بينند و به همديگر را مرتب می

تر از آن  تر بگوييم، عميق ي کور و افليج، دقيق ديگري از افسانه

داستان ميلياردر افليجی که 

 کرد. پرستار جوانی از او مراقبت می

ي خاصی را  فيلم بطور کل نکتهسکس در اين  

شود.  تصوير کشيده می رساند ولی با سادگی خشنی به نمی

ست که ميل جنسی زيادي دارد، استفانی را به اين  مردي علی،

خاطر دوست ندارد که از جامعه دورافتاده و دچار معلوليت 

برد، و اين دو يکسان  است، از برقراري رابطه با او لذت می

که پاهايش را از دست داده، حس  ی که از زمانینيستند. استفان

شود  اش را از دست داده، تسليم عشق می کند فريبندگی می

آورد و تن خود را به  هايش را در می درست همانطور که لباس

 سپارد. آب می
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 دومقسمت  «اسطوره و نمايش»بررسي   
 «مهران مقدر» 
 

نويس آتن باستان نيست اما  آشيل اگرچه نخستين درام

رود. با  شمار می به نويسی آنان ترين چهره نمايشنامه مشخص

حال ظهور وي بيش از داليل محض نوشتاري، فکري يا  اين

اي از فرهنگ و  فلسفی به انگيزه نوعی ديالکتيک با گوشه

نويسی در  وقوع پيوست. بنابراين ژانر درام تمدن عظيم ايرانی به

 تاريخ تئاتر از همان ابتدا، توليد هنري محض نبود. 

 

زاده توليد انديشه  ،ونان باستانمعموالً بعضی از فالسفه ي

اي مانند رمانوس ديوجانوس  محض هستند. براي نمونه فالسفه

دليل اصالح  ذکر هستند. رمانوس ديوجانوس به يا سقراط قابل

بحث است. وي که همواره  آل قابل اخالق بشر و و انسان ايده

اش دو اصل الينفک و جداناشدنی بود، روزها  زندگی و فلسفه

شک  گشت. بی دنبال انسان واقعی می چراغی در شهر بهبا 

هدف او از اين فلسفه عملی و 

آل و  پراگماتيسمی کشف انسان ايده

تعريف شده در نظام اخالقيات بود؛ 

اينجاست که شاعر سترگ مشرق زمين 

الدين محمد بلخی نيز در  موالنا جالل

دي »کند:  شعري چنين از او ياد می

/ کز  گرد شهر شيخ با چراغ همی گشت

 .«ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست

 
سقراط نيز در تاريخ حکمت غرب به دو دليل زائده  

توليد انديشه و تفکر انسان اصيل در خود و هستی است. 

شک وي در ترسيم مدينه فاضله و به تعبير خود يونانيان  بی

بيشترين نقش را داشته است. عامل دوم نوع تفکر « اتوپيا»

سوي وحدت است.  داي وي در جهت تغيير کثرت بهخردگر

رود که  شمار می شک سقراط يکی از فالسفه تأثيرگذاري به بی

در رد تکثر خدايان و اثبات وجود يک خداي يگانه نقشی 

اساسی داشته است. با اين تفاسير ظهور آشيل و ابداع ژانر 

به نويسی نه با انگيزه توليد تفکر و نويسندگی محض بلکه  درام

 وجود آمد. انگيزه تقابل با تمدن کهن ايرانی به

 

آيد، وي يک سرباز  که از زندگی تاريخی او برمی چنان 

هاي ديگر حضور  بود که در نبرد مارتون و بعضی از جنگ

پيش از ميالد  2٣٣سالگی و دقيقاً سال  44يافت. آشيل در 

 نخستين نمايشنامه خود را روي صحنه برد.

 
نويسی و جوايز  در چنين اوضاع و احوالی بحث درام

 244نويسی در يونان باستان رو به رشد نهاد. وي در سال  درام

مقام اول را کسب کرد. « تب مخالفان هفتگانه»با نمايشنامه 

با ظهور  241اما در سال

نام سوفوکل از  نويسی جوان به نمايشنامه

حال  بردن جايزه اول ناکام ماند. با اين

در همان سال و بعد از آخرين پيروزي 

خود درام سه بخشی اورستيا را در 

ثبت رساند. با تمام اين تفاسير  تاريخ به

رومته از آشيل نويسنده درام مشهور پ

نويسی  در زنجير، يک سند تاريخی روشن و شفاف در ژانر درام

دهد. آن هم  وجود دارد که از انگيزه ظهور وي خبر می

است که بيش از بحث تکنيکی و « ايرانيان»نمايشنامه معروف 

 محتوايی انتقاد به ايرانيان برجسته است.

براي اي  سوي جهان و مشرق زمين، اگرچه انگيزه اما در اين    

نويسی و تئاتر نبوده است، اما بستر معنوي  خلق ژانريک درام

هاي نوشتاري دراماتيک  ظهور آثاري منجر شده که از قابليت به

هاي  برخوردارند. بنابراين چنين آثار زمينه را براي ظهور آئين

 هاي آئينی فراهم کرد.  نمايشی و نمايش

 

زمين  هاي آئينی در مشرق مهمترين بستر ظهور نمايش

نيز مفاهيمی از جمله معنويت، دين، اخالق و گرايش فطري 

عنوان مثال ريگ ودا،  بشر به يک خداي يگانه بوده است. به

سرود آسمانی هندوان بيش از هزار و پانصد سال قبل از ميالد 

لحاظ ساختار  حضرت مسيح)ع( سروده شده است. اين اثر به

صورت پرسش و  به کالمی اثري دراماتيک است و در آن قصايد

 اند.  پاسخ، ساختار کالمی اثر را شکل داده

نویسنده درام مشهور پرومته آشيل 

در زنجير، یک سند تاریخي روشن و 

نویسي وجود دارد  شفاف در ژانر درام

 دهد. که از انگيزه ظهور وی خبر مي
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اي براي همان  شک اين ويژگی کالم، سرچشمه بی

نويسی، کشمکش کالمی و اصل  تکنيکی است که در درام

شود. اين  نويسی قلمداد می سؤال و جواب دوسويه در ديالوگ

« گاتاها»منزله ترجمه هندي  به« ريگ ودا»در حالی است که 

کار  ها و حتی هجاهاي به ايران باستان است. زيرا تعداد بيت در

رفته در ابيات، اکسون ها و سکوت ها ميان کالم در کل 

تر  ساختار بيانی اين دو اثر کامالً شبيه هم است. سابقه کهن

گذارد.  گاتاها نسبت به ريگ ودا نيز بر اين امر صحه می

نويسی  هاي درام هاي متن دراماتيک و تکنيک بنابراين ويژگی

در مشرق زمين نه در ژانر نوشتاري درام،بلکه در آثار معنوي 

 تجلی يافته است.

نويسی و حضور دو نفر در  هاي ديالوگ رو کيفيت از اين 

متن با کيفيتی معنوي و مناجات انسان با خدا رقم خورده 

شدت  لحاظ تکنيک بيانی به است. از اين رو ژانر درام حتی به

متون معنوي مشرق زمين است که از کيفيتی زير تأثير 

دراماتيک برخوردارند و همواره در 

هاي نمايشی در تاريخ اين  آئين

قسمت از کره زمين به ثبت 

اند. اين در حالی است که  رسيده

هاي نمايشی يونان باستان  آئين

هاي برجسته و  لحاظ ويژگی به

متعالی، کمتر از چنين کيفيتی 

 برخوردار هستند. 

 

و جسمانی هاي نمايشی با محتوايی زمينی  در يونان آئين

گرفت.  و تنها با اجراي دراماتيک و تأويل معنوي شکل می

ها مراسمی موسوم به فاليسيسم بود که  اي از اين آئين نمونه

بعدها فيلسوف خردگراي يونان ارسطو را نيز چنان درگير 

گيري  اي براي شکل را مقدمه شناسی خودکرد که آن آسيب

عنوان « مديک»نمايش مضحکه يا در اصطالح آکادميک آن 

هاي  گرايی در نمايشنامه کرد. ناگفته نماند که بحث اخالق

آئينی تنها منحصر به تمدن ايران باستان يا اقوام باستانی هند 

 و ايرانی نيست. 

 

هاي آئينی چين باستان در  توان به نمايش براي نمونه می

تی اشاره کرد. زمان امپراتوري  دوره امپراتوري هوآنگ

پيش از ميالد است. اوراد آئينی اين  44رن تی در ق هوآنگ

ها در اين  شد. چينی دوره با استفاده از موسيقی نيز اجرا می

دوره اعتقاد داشتند که موسيقی و آواز دو ابزار اجرايی و 

وسيله آن  هاي نمايشی هستند که به فرهنگی براي اجراي آئين

م را توان تقوا و پرهيزگاري را آموزش داد و روحيات مرد می

ها دراين دوره با  تلطيف و از ناراحتی و عصبيت دور کرد. چينی

هاي نمايشی خود اعتقاد  اجراي آئين

کننده تعالی مردم،  داشتند که تأمين

خوشبختی و صلح و آرامش در جهان 

 هستند.

 
هاي  با اين تفاسير بحث آئين 

هاي آئينی بسيار  نمايشی و نمايش

حتی تر از بحث تئاتر يونانی و  کهن

هاي نمايشی يونان است. از  آئين

هاي نمايشی مشرق زمين  سوي ديگر محتواي عميق آئين

عنوان يک دغدغه اصلی ذهن فالسفه  اصلی است که همواره به

خود مشغول کرده است. بحث گريز از سيطره  يونان را به

خدايان و اعتقاد به خداي يگانه از سوي سقراط مؤيد اين امر 

 است.

 

هاي نمايشی خدايان نيز تا جايی به لحاظ  ئينبازتاب آ 

محتوايی از مفاهيم فکري و فلسفی برخی از فالسفه يونان دور 

دارد.  است که ارسطو را به تعريف ژانريک ديگري وا می

طور که بيان شد او در تحليل آئين نمايشی فاليسيسم  همان

گونه اي  بحث کمدي را مطرح کرد و با جدي نگرفتن آن به

 اش را رد کرد. مفهومی جنبه

اين در حالی بود که آئين نمايشی يونانی براي خدايان  

شد. اين مراسم کوموس نام داشت  بويژه ديونوسوس اجرا می

های مردم  باتوجه به بينش و دیدگاه

مشرق زمين و مغرب زمين در عصر باستان 

توان نگرش و فرهنگ شرقيان را در  مي

نمایش و غربيان را در تئاتر بازیافت، به 

گاه انسان شرقي و  سخني دیگر نمایش جلوه

 گاه انسان غربي است.  تئاتر جلوه
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ها معنی عياشی  که بعدها در فرهنگ عمومی و ادبيات يونانی

 پيدا کرد.

هاي مردم مشرق زمين و  باتوجه به بينش و ديدگاه

توان نگرش و فرهنگ شرقيان  ن میمغرب زمين در عصر باستا

را در نمايش و غربيان را در تئاتر بازيافت، به سخنی ديگر 

گاه انسان غربی  گاه انسان شرقی و تئاتر جلوه نمايش جلوه

 است. 

هاي غربی و شرقی  هايی که در نمايشنامه در کل تفاوت

در عصر باستان وجود داشته موجب ماندگاري بسياري از 

هاي روم  يونان باستان و برخی نمايشنامه هاي نمايشنامه

ها بدون از دست دادن  باستان گشته که هنوز پس از قرن

روند و هزاران بيننده را شيفته خود  جذابيتشان به صحنه می

هاي مشرق زمين در عصر  که نمايشنامه سازد درحالی می

 ندرت از چنين ويژگی برخوردارند.  باستان به

 

گاه از حد نمايش فراتر  هيچ شرقيان در عصر باستان

يونان ها ) که غربی درحالی21نرفتند و قادر به ايجاد تئاتر نشدند

هاي بسيار مهم هنري  عنوان يکی از رشته و روم( تئاتر را به

 عنوان نهادي مستقل بنا نهادند.  تثبيت کردند و به

هاي مغرب زمين از معيارهاي مشخص و شکل  نمايشنامه

شوند. اما   آثار ادبی محسوب میخاصی برخوردارند و 

اي در بردارند که  هاي مشرق زمين مضمون ساده نمايشنامه

 بخشد نه ويژگی ادبی.  خالقيت و مهارت هنرمند به آن بها می

 

هاي غربی به کاوش و تحليل درونی و روانی  نمايشنامه

هاي شرقی فاقد چنين  که نمايشنامه پردازد درحالی افراد می

ي داستان براي بيننده آشکار و  اند و مضمون ساده  هايی ويژگی

هاي غربی قابل مطالعه،  رو نمايشنامه مشخص است، از اين

اند  هاي ادبی نگارش يافته اند چرا که با ديدگاه بررسی و تعمق

هاي مشرق زمين با اهداف اجرايی تهيه  که نمايشنامه درحالی

 ند. شوند در نتيجه ارزشی جز اجرا بر صحنه ندار می

 

ماندگی افکار، هنر و نمايش در  مهمترين ويژگی عقب

کشورهاي شرق باستان نسبت به کشورهاي غرب باستان؛ 

ي حاکميت موروثی  استبداد مطلقه و ديکتاتوري فردي بر پايه

شمار  است که از ويژگی عمومی نظام سياسی مشرق زمين به

هايی وجود داشت که  که در غرب همواره اهرم رود. درحالی می

                                                           
 

کرد و خبري از لقب دادن  حاکميت فرد بر جمع را کنترل می

بر پادشاه يا حاکم، شمردن سخنانش در حکم قانون و « خدا»

عدالت، اطاعت بی چون و چرا از او و غيره نبوده است. از اين 

هاي اجتماعی،قومی، اقتصادي وسياسی مشرق زمين  رو نظام

شديد دينی و مذهبی و در غرب نشأت گرفته از اعتقادهاي 

 برگرفته از فلسفه و علم است. 

علت استبداد مطلقه، حاکمان به  هاي شرقی به در نظام

توجه عوام  منظور تحکيم بقاي خويش نيازي به حمايت و جلب

از طريق هنر، تشويق هنرمندان و پشتيبانی آنان نداشتند. 

توجه و به  ي خواص نسبت به فرهنگ عوام بی طبقه

رو تالشی در ثبت  اعتنا بودند از اين ها کامالً بی هاي آن نمايش

اطالع  ي خواص بی هاي آنان نداشتند. عوام هم از طبقه نمايش

بهره بودند. به اين دليل در  بودند و از خواندن و نوشتن بی

اي؛ نمايش  علت عدم مکان، فضا و امکانات صحنه ميان عوام به

شد  هاي گوناگون نمودار می شيوهبرگرفته از نيازهاي آنان به 

دور بود و فقط از طريق انتقال  که کامالً از رسميت فرهنگی به

شد، اما در غرب شرايط کامالً متفاوت  نسل به نسل حفظ می

 بود. 

هاي سياسی غرب يونان و پس از آن روم  بارزترين نظام

 است.
 

برگرفته از مقاله اسطوره)مصطفي  ،گردآوری:مهران مقدر

 کشتگر(
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 «خشت خام»نقد و بررسي تئاتر   
 «زادهحسين حالجی» ؛ «احسان فالحت پيشه»: ه و کارگرداننويسند

 

 هاي جهان امروز خشت خام روايتگر تقابل
به نويسندگی و کارگردانی احسان « خشت خام»تئاتر 

تاالر »در  84٣4ماه  بهمن 82ماه تا  دي 1پيشه از  فالحت

در اجراي اين اثر نمايشی مجيد بر روي صحنه بود. « مولوي

پيشه، امير قنبري، سعيد  آقاکريمی، صادق ملکی، آرش فالحت

. کردند نمويی بازي می سوکياسيان و فريبا که زارعی، آرينه

راحی پوستر و صادق حسينی طراحی صدا و مازيار تهرانی ط

عنوان  اصغر هاشمی به . همچنين علیشتعهده دابروشور را بر

عنوان دستيار کارگردان با  نويس به عکاس و حميد خوش

پيشه  . احسان فالحتردندک اجراي اين اثر نمايشی همکاري می

ه بر نويسندگی و کارگردانی، طراحی اين نمايش را بر عالو

 .شتعهده دا

هاي  فارغ از پرداختن منقدانه به جنبه« خشت خام»

ي اجرايی آن تئاتري  محتوايی و ساختاري متن و نيز شيوه

 تامل و ساختار شکنانه، هم در متن و هم در اجراست. قابل

مورد را از منظر متن و اجرا « خشت خام»در اين مقال 

دهم و اين کنکاش به اين دليل  کنکاش )و نه نقد( قرار می

ي کنکاش  مثابه ي خشت خام خود به نمايشنامه است که اساساً

ثر از أاي وامانده و مت هاي معاصر در جامعه زندگی انسان

مهم  رخدادهاي پيرامونی خويش است. در خشت خام اساساً

يا فرامتنی  متنی و نيست که داستان روايتگر چالشی درون

افتد(  شود )و مقبول می مطرح می باشد، بلکه آنچه اصوالً

هاي سرخورده امروز است که تحت  ي انسان هاي روزمره دغدغه

شوند و اين  تاثير رخدادهاي فرامرزي نيز به کنش انگيخته می

ي  مايه گيرد که بن خود می مل برانگيز بهداستان آنجا پيرنگی تأ

هاي  ست که در تهران سال اي ايرانی هداستان در مورد خانواد

کنند و خوددرگير هنجارها و  ي هشتاد زندگی می ابتدايی دهه

تند که هم در قالب و هم در گونی هس هاي گونه ناهنجاري

شان )خانه( رنگی ديگر و  ي فضاي خصوصی ، در حيطهمحتوا

در تعاريف متداول اجتماع بيرون )جامعه( تعريفی متفاوت 

 دارد.

 

 ساختاري -متن/ محتوايي بررسي
شود،  روايت می« خشت خام»ي  که در نمايشنامه داستانی

هاي ابتدايی  ي ايرانی ساکن تهران در سال حکايت يک خانواده

ي نظامی امريکا به عراق و  ي هشتاد و مصادف با حمله دهه

اشغال اين کشور است. کاراکترهاي نمايشنامه در فضاي 

هاي متفاوتی  رخداد واکنش ي خويش، به اين محدود خانه

دهند و خودانگيخته در مورد اتفاق در حال رخداد به  نشان می

ي روايی نمايشنامه، پخته و داراي  مايه پردازند. بن مباحثه می

شمول است و اين استحکام روايت در تلفيق با  ديدگاهی جهان

هاي ظريف و البته محکم، محتوايی اصيل  ها و منولوگ ديالوگ

فرد به نمايشنامه بخشيده است. مانيفست درام در  به و منحصر

هايی نهفته است که پرسوناژهاي نمايشنامه  ميان انبوه منولوگ

رانند و گويی کالمی فرامتنی را  جاي متن بر زبان می در جاي

نه در خدمت پيشبرد روايت که در راستاي دخيل کردن 

« خامخشت »دهند. متن  مخاطب با رخدادهاي درام شکل می

زا و  هاي کنش از اين منظر که تلفيقی موفق از ديالوگ

( منفعل است، در سبک نگارشی خود ظاهراًهاي ) منولوگ

 لف است. ؤاي فرامتنی( يک ساختارشکنی متمايز و م )رئاليته

ي خشت خام روايت  لحاظ محتوايی نيز، آنچه نمايشنامه به

ترديد بر  دليل اشراف به رخدادهاي جهانی که بی کند، به می

ست که بخشی از تاريخ  روي هم اثرگذارند يک رپورتاژ تاريخی

کند و در نهايت اين واقعيت را نهادينه  معاصر را روايت می

کند که جهان معاصر جهانی احاطه شده از رخدادهاي  می

اي که آنچه در جايی از دنيا رخ  گونه ، بهأثر از يکديگر استمت

ت است لکن مستقيم يا غير دهد، هرچند داراي بعد مساف می

مستقيم بر افکار و نيز زندگی ديگرانی در جاهاي مختلف 

کند. اين  گذارد و همه را درگير در آن حادثه می جهان اثر می

شکلی اثر گذار از بطن متن بروز و ظهور  انديشه در نهايت به

 کند.  می

تحسين در  پيشه، جوانی با پختگی قابل احسان فالحت

دگار در مورد متن خويش چنين روايتی دارد: خلق اثري مان

اصل و اساس اين نمايش بر پايه موقعيت استوار است. يک »

خانواده ايرانی در تهران در يک عصر پاييزي شاهد حمله 

نيروهايی آمريکايی به عراق و سقوط صدام هستند. براي اين 

آيد که  وجود می هايی به ها و پرسش العمل خانواده همان عکس

ايرانی درگير جنگی با آن روبرو بوده ضمن اينکه يکی از هر 

 «.افراد اين خانواده از بازماندگان جنگ تحميلی است

در شکل ساختاري نيز روايت نمايشنامه متکی بر 

ها  ست که ناغافل ايجاد شده است )هرچند فرسنگ موقيعتی
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سوي مرزها  اي ايرانی را در اين دورتر( و ناخواسته خانواده

خود کرده است. اعضاي اين خانواده در کنار هم نشسته  درگير

هاي خود را در مورد اين اتفاق مطرح  و هر کدام دغدغه

هاي زيرين شخصيتی هر  کنند و اين ابراز عقايد پرده از اليه می

پيشه در  دارد. فالحت کدام از کاراکترهاي نمايشنامه بر می

کند:  ه میهاي خود به اين نکته اشار بخشی ديگر از صحبت

در اين نمايش بيشتر از اينکه به داستان تکيه کنم به خود »

 .«اند، پرداختم ها و موقعيتی که در آن قرار گرفته آدم

يک گام رو « شت خامخ»ي  در يک نگاه کلی، نمايشنامه

ي دوران پسامدرن است. اين نکته را  به جلو در شناخت جامعه

سال گذشته  بوط به دهياد داشته باشيم که فضاي داستان مر به

است، اما فضاي سرد حاکم بر داستان و نيز روابط ميان 

(  ٣4هاي داستان، آنچنان است که تا به امروز )سال  شخصيت

دهد که  اي می تغيير مانده است و همين نکته خبر از فاجعه بی

اي در حال تداوم است و آن  طور خزنده ي ايرانی به در جامعه

ست و  ي عصيان و ناچاري سير در چنتههايی ا سرخوردگی آدم

گويی تنها راه نجات خويش را در بازخوانی رخدادهاي جهانی 

 دانند و از خويش غافلند و نه غافل که از حل آن عاجزند. می

 

 بررسي اجرا/ ساختاري
درامی در قالب رئاليسم )اغراق « خشت خام»ي  نمايشنامه

پيوند خورده است و « اِپيک»ي اجرايی  شيوه شده( است که به

گذاري را در اجرا موجب شده و اين  حالتی از تعليق و فاصله

معلق بودن در پيوند با فضاي سرد حاکم بر متن نوعی همگنی 

ها نه چنان  وجود آورده است. ميزان سن ميان محتوا و اجرا به

سويی  است که سردرگمی در مخاطب ايجاد کند و نه به

ر تقابل با حالت انفعال کاراکترها رود که التهاب موقعيت د می

ها  ، حرکت کاراکترها، اکشنرت عبارت ساده را مخدوش نمايد. به

ايست که در ضمن به نمايش گذاشتن  گونه ها به اکشن و ري

ها و انفعال درونی  موقعيتی پرکنش و فعال، پرده از تنهايی

 کشد. ها نيز بر می شخصيت

دمت محتواي اي خاص در خ گونه طراحی صحنه نيز به

اي ساده و در اين حال کارآمد. نمايی  متن است. طراحی

همزمان از فضاي داخلی و خارجی يک ساختمان خشتی که 

کند و گويی در نهان  وضوح نمايان می تضاد و تقابل متن را به

کند که حوادث بيرونی اين خانه )در  اين موضوع را مطرح می

وضوح به رخدادهايی  تواند به نمادي از جهان بيرونی( می

داخلی )شخصی يا اجتماعی( در فضايی و جغرافيايی ديگر و 

 حتی متفاوت بينجامد. 

موضوع ديگري که در اجراي اين تئاتر )شايد الجرم( به 

يک مزيت و البته در خدمت نمايشنامه درآمده است استفاده 

هاي معمولی در نورپردازي تئاتر است. اين سبک  از المپ

احتراز از استفاده از امکانات سالن اجرا( در نهايت نورپردازي )

پيچد که در  تکلفی در می اي از سادگی و بی تئاتر را در هاله

هايی بزرگ )و نه شعارهاي توخالی( بر زبان  عين سادگی حرف

اي  هاي شنيدنی مورد حرف پيشه البته در اين آورد. فالحت می

ل سيستم علت تعميرات مشک تاالر مولوي به»...دارد: 

عنوان  ها به نورپردازي داشت. پس ما تالش کرديم از محدوديت

امکانی براي اجرا استفاده کنيم و در نبود سيستم نوري سالن، 

 « با استفاده از المپ مهتابی نمايش را به صحنه ببريم.

ماه  بعد از قريب به يک« خشت خام»به هر روي نمايش 

اجراي زيباي بازيگران  به اجراي خود خاتمه داد. آنچه غير از

اين کار و نيز متن مستحکم و ساختارمند آن، حائز اهميتی دو 

ي گروهی جوان است که تالش نمود با  چندان است، ايده

اجراي اين کار در تاالر )اينک مخروبه( مولوي، هويت بر باد 

پيشه اين تالش را  ي اين سالن را به آن بازگرداند. فالحت رفته

تئاتر خشت خام فراخوان براي ديدن »... ند: ک چنين مطرح می

ست براي زنده کردن تاالري که  يک تئاتر نيست بلکه تالشی

هر دليلی به يک ويرانه تبديل شده و تعطيل شده و ما در  به

 «.واقع تالش کرديم اين سالن زنده و احياء شود
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تئاتر، داستان   
 «راضيه مقدم» ؛ «تعزيه»بررسی   

 

 تعزيه )نمايش ماندگار ايرانيان(
 ايران، در مذهبی-اي از ميان تمام هنرهاي نمايشی توده

جامعی از  عنوان شکل متکامل و به را خوانی )تعزيه( اگر شبيه

از چارچوب تاريخی که  هنر نمايش سنتی ايرانی برگزينيم و

به  و تکامل کرد آگاهی يابيم آن شروع به رشد و در «شبيه»

راهی  پيوندهاي اين هنر دينی که بعدها کوشيد تا ارتباطات و

ساخت طبقاتی  با را آن پی ببريم و بپيمايد، مستقل از دين را

عنوان يک شکل  به آن به ايران ارتباط دهيم و جامعه در

 جراي آن نهفته وهايش در شيوه ا نمايشی نگاه کنيم که ارزش

از  ي پرداخت ادبی ناديده گيريم و زمينه هايش در کاستی

وقت پی  آن عنوان يک شکل ادبی پرهيز کنيم، ارزشيابی آن به

 ميان که است ايرانی هنري شکل يگانه «شبيه»بريم که  می

 اش، فلسفی-اجتماعی بينش و آن زيباشناختی هاي ارزش

 خارج از که هنرهايی برخالف و داشته وجود کامل هماهنگی

 طبقات گسترده و وسيع حمايت از شدند آورده سوغات به

 ماعی هم برخوردار بوده است.اجت مختلف

 لغت: تعریف تعزیه در

دادن به  زبان عربی به معناي تسال در اصل و تعزيه در

دعوت آنان  پرسش از خويشاوندان مرده و مصيبت ديدگان و

کلمه  معادل و هم معنا با تقريباً شکيبايی است و به صبر و

مذهبی  اصطالح به نوعی نمايش آيينی و است و در «تسليت»

وقايع ديگر  و شهادت امامان معصوم )ع( براساس واقعه کربال و

عاميانه  اساطيري و هاي تاريخی و داستان ها و قصه مذهبی و

هم به  را «شبيه» بعدها نويسندگان کلمه مفرد شود. اطالق می

همچنين  خوان اطالق کردند. هم به تعزيه تعزيه و مجلس

 علماي مذهبی باتوجه به نمايشی بودن تعزيه فضال و برخی از

به  کار بردند و نيز به را «تعبيه»اصطالح  آرايی آن، صحنه و

 مردم عامه چون بنابراين شبيه افزودند. هاي تشبيه و اصطالح

 اش مذهبی و آيينی ماهيت و مفهوم در فتوا را تعزيه

ميان مردم همچنان باقی ماند  ه درتعزي اصطالح شناختند می

اين  پژوهشگران غربی نيز که در شناسان و ايران که بيشتر

 کار به اند همين اصطالح تعزيه را تحقيق کرده زمينه مطالعه و

اند. گفتنی است که در ناحيه کارائيب، مثالً در جزيره  برده

شود که به  می نمادين مربوط میترينيداد نيز تعزيه به مراس

گويند. تجه را در ايام محرم ساخته و پس از  می «تَجَه»آن 

کنند. اين قبيل مراسم نمادين در  را در آب غرق می نمايش آن

نيز  «تابوت»نواحی ديگر جهان، از جمله در اندونزي با عنوان 

 شود. برگزار می

 پيشينه: 

 خوانی و تعزيههاي تاريخی  پژوهش براساس تحقيقات و

 ايرانيان از ايران مرسوم بوده و عهد باستان در خوانی از شبيه

 بستر و زمينه مذهبی هاي آيين نمايش با کهن عهد

 اند مهمترين و کرده هاي بعد را مهيا رهدو در تعزيه گيري شکل

 سوگ» و «ميترا مصايب»  هاي باستانی ترين آئين اصلی

 برگزاري هنگام به مهرپرست ايرانيان است بوده «سياوش

 نمايش به نيز را «ميترا مصايب» واقعه خود آيينی مناسک

 آفرينان نقش از تن چند نمايش اين در .آوردند درمی

روي سکويی که پيروان  ند وزد می خود چهره بر هايی صورتک

 رفتند و می هاي مذهبی ساخته بودند، آيين مهري براي نيايش

همچنين  دادند و نشان می مصايب مهر راهمراه نمايش، واقعه 

مردم بخارا همراه آيين سوگواري  سال مرگ سياوش، در

شبيه  اين نمايش، در دادند. سياوش شهادت اورا نمايش می

 گذاشتند. عماري يا محملی می در ساختند و سياوش را می

روي دوش  بود که چهارسويش باز اين عماري يا محملی را

 گرداندند. ها می زنان در گذرگاه سينه ان وکن گرفتند و مويه می

نمايش درآوردن  به ساختن تعزيه و ايرانيان شيعه نيز در

حديث مصايب سيدالشهداء به سنت  هاي کربال و واقعه

 شيوه اجراي مناسک و هاي آيينی ايرانيان قديم و نمايش

حماسی سازنده  اي و اي از عناصر اسطوره پاره هاي آنان و آيين

يکی از نويسندگان مصري  اند. هاي آيينی نظر داشته نمايش

 زمينه هنر تياتر که در معتقد است که ايرانيان با پيش

 شهادت حضرت امام حسين)ع( شان داشتند توانستند از جامعه

ها  که عرب درصورتی هاي مذهبی بيافرينند اصحابش درام و

 رند،اين وقايع بهره بگي هيچگاه به اين انديشه نيفتادندکه از

 سنت نبود. ميانشان هنر نمايش، زيرا در

نويسندگان  تحقيقات پژوهشگران و براساس مطالعات و

غيرايرانی تاريخ  ايرانی و

ايران را  پيدايش تعزيه در

اي مربوط به اواسط يا  عده

بعضی  اواخر دوره صفويان و

گروهی  به دوره زنديان و

به اوايل عهد قاجار 
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نگاران مراسم  تاريخ نويسندگان ودانستند حتی بعضی از  می

که گويا گهگاه  هاي دوره ديلميان را گردانی دسته سوگواري و

 بوده است، هاي عزادار هاي صامتی نيز همراه دسته با شبيه

 اند. آغاز تعزيه پنداشته

 ها درباره پيدايی تعزيه در نظريه اما مشهورترين فرض و

 يافته مردم و لتکام ايران اين است که تعزيه شکل متحول و

 دوم، هاي اول، هاي سوگواري مذهبی است که از قرن آيين

در ايران رايج بوده است.  بويه( بويژه قرن چهارم )دوره آل

 از مراسم اين نمايش زمينه که شود می داده  حتمالاهمچنين 

معی ايران قبل از ج وارهاي نمايش و شعائر و آداب برخی

 ريشه و امثال آنها ايرج وکين  سياوش و گمانند سو اسالم،

 مايه گرفته .

تظاهرات مذهبی با رسميت يافتن  اين مراسم و ظاهراً

سامان  هيئت منظم و شکل و دوره صفويان، مذهب شيعه در

عناصر  ها و پديده تدريج با به اي پيدا کرد و يافته

 سرانجام در امثال آنها درآميخت و گردانی و شبيه فرهنگی،

 هصورت کنونی درآمد. هرچند که دربار به اواخر دوره صفويان

در مراسم عزاداري، پيش از صفويه اشاراتی  «سازي شبيه»

( جهانگرد ايتاليايی، در Dela valleوجود دارد. دالواله )

در  8481/8544هاي دهه اول محرم  سفرنامه خود از عزاداري

هاي  اصفهان گزارش نسبتاً مفصلی داده و از برگزاري نمايش

ر اين مراسم سخن گفته است. گزارش تاورنيه ساده د

(Tarvenier از مراسم عزاداري در اصفهان و در حضور شاه )

سازي و بازسازي وقايع کربال را در  صفی تکامل تدريجی شبيه

دهد. به نوشته او، در جلو هريک از  ها نشان می عزاداري

کردند که بر روي  هايی حمل می هاي عزاداري، عماري دسته

تابوتی بود و در هر تابوت کودکی را خوابانده بودند تا  آنها

ها  يادآور کودکان شهيد در کربال باشد. پيشاپيش عماري

هاي شهداي کربال،  منزله اسب هايی را با زين و يراق، به اسب

 -دادند. بيش از يک قرن بعد، ويليام فرانکلين حرکت می

امه خود از در سفرن -شناس و افسر انگليس در ايران بود شرق

برخی مجالس عزاداري در شيراز گزارش داده است. بنابراين 

مثابه  هايی از جوانان به گزارش، در دهه اول محرم دسته

که هر دسته با عالئم مخصوصی  -سپاهيان امام و عمر سعد

جنگيدند.  ها با هم می در کوچه و خيابان -شدند شناخته می

منقار که خبر شهادت همچنين از نمايش کبوترهاي خونين 

 .بردند، سخن گفته است السالم را به مدينه می حسين عليه امام

و مجلس  «شهادت و عروسی قاسم»فرانکلين از مجلس 

تري داده  گزارش نسبتاً مفصل «بارگاه يزيد و حضور فرنگی»

 است.

خود رسيد و  اوج به شاه ناصرالدين ٔ  حال تعزيه در دوره اين با

اند. تعزيه که  طاليی تعزيه ناميده ا عصربسياري اين دوره ر

پيش از آن در حياط کاروانسراها، بازارها و گاهی منازل 

 و تکايا ٔ  شد، اينک در اماکن باز يا سربسته شخصی اجرا می

 اين ترين مجلل و ترين معروف. آمد درمی اجرا به ها حسينيه

همين دوره به دستور ناصرالدين  در که بود دولتٔ  تکيه تکايا،

 8452خان معيرالممالک در سال  شاه و مباشرت دوستعلی

 در ترويج تعزيه بسيار موثر بود. هجري قمري ساخته شد.

 تماشاخانه از تقليد به شاه ناصرالدين زمان در دولتٔ  )تکيه

 تئاتر سالن يک منظور به ابتدا که شد ساخته انگلستان اپراهال

هايی که بود به تکيه تبديل شد. از  با مخالفت اما شد ساخته

 در الملک معاونٔ  هاي معروف آن زمان تکيه ديگر تکيه

 455 در تعزيه شاه، ناصرالدين سلطنت آغاز در. بود کرمانشاه

 اوج در مشروطيت زمان تا تعزيه. شد می برپا مشخص مکان

خوان دولتی  که در حقيقت تعزيه -خوانان آنجا ( تعزيهماند

ي دربار، در برابر شاه و درباريان «معين البُکا»زير نظر  -بودند

خوانان تکيه  هاي تعزيه خواندند. بنا به روايتی، لباس تعزيه می

شد و براي جنگجويان، سپرها و  دولت در دربار تهيه می

شمشيرهاي مرصع و کالهخودهاي جواهر نشان و براي 

هاي  عمامه و قباهايی با ترمهبازيگران نقش يزيد و ابن سعد، 

ها بيشتر شهرها و  کردند. در آن سال عالی زردوزي تهيه می

شد، اگرچه  روستاها تکيه داشتند و تعزيه در آنها برگزار می

برگزاري تعزيه مشروط به وجود تکيه نبود و در مساجد و 

هاي شخصی و حياط  ها و فضاهاي باز و حتی خانه ميدان

شد. ظاهرا ًاصفهان  الس تعزيه برپا میکاروانسراها نيز مج

هزار تن در آنجا به  هايی بدون سقف داشت که حدود سی تکيه

هاي سيار و  نشستند. در دوره قاجار تعزيه تماشاي تعزيه می

هاي متفاوت  اي با ويژگی هاي دور کوچه اي و تعزيه خانه قهوه

 پديد آمد.

 8452هاي آغاز حکومت رضاخان، يعنی پس از  در سال

رفته ممنوع  خوانی رفته هجري شمسی، اجراي تعزيه و روضه

 تعزيه رضاخان، دستور به دولتٔ  اعالم شد و با تخريب تکيه

 8445 شهريور از پس هرچند. گذاشت خود افول دوران به پا

 و سينما همچون هايی سرگرمی برابر در اما سربرآورد، بار ديگر

 ا بازيابد.خودر پيشين عظمت و موقعيت نتوانست تئاتر،
_________________________________ 

 منابع وماخذ:
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 «کنعروسي خراب»داستان   
 «نگين کارگر»مترجم ؛ «راب هاپ کات» نويسنده  

هاي کليسا  از نظر آنجال عروس خوشگل نبود. نيمکت

خيلی سفت بودند و کليساي دهکده روستايی بجاي اينکه 

 انگيز باشد وحشتناک بود. جالب و حيرت

عروس يک عالمه آرايش کرده بود ولی باز هم در آن 

دار که طوري طراحی شده بود که  لباس سفيد دنباله

نظر  هاي پاهايش را بپوشاند، رنگ پريده و معمولی به چاقی

 رسيد. می

هاي برند از  هاي مدل باال و لباس فاميل عروس در ماشين

هاي بزرگ و دور شکم زنانشان و لبخندهاي  روي غبغب

 قابل تشخيص بودند. شان کامالً مصنوعی

رود عروس را نوازنده ارگ آهنگ سنتی مخصوص و

تمام گذاشت چون عروس با شور و اشتياق زياد از حد،  نيمه

 زودتر از آنچه که بايد به جلوي کليسا و مقابل حضار رسيد.

کرد که بهترين وضعيت  لوک، داماد، تمام سعيش را می

اي به  کننده نمايش بگذارد براي همين لبخند دلگرم خود را به

ندهاي او بود که کل عروس زد. اين يکی از بهترين لبخ

هاي سفيدش برق زد و  جمعيت کليسا را خوشحال کرد. دندان

هايش هم خنديد. اين از آن لبخندهايی بود که يعنی  چشم

دانست که لوک  و آنجال می «خواهم تو لبخند بزنی من می»

اي شيرين و ناگهانی براي او دارد.  بعد از اين لبخند بوسه

اي در  آنجال بوسه نصفه نيمه هاي بار برخالف هميشه لب اين

 پاسخ لوک داشت.

بوسيد  هايش را می ولی امروز تنها آنجال نبود که لوک لب

زد و  و تنها کمر آنجال نبود که دست لوک به دور آن حلقه می

ورزي  اش لوک تنها با آنجال عشق امشب در تخت عروسی

 کرد. نمی

 آور است هنوز آنجال مطمئن بود که براي لوک يک بچه

نه يک زن. او يک خانواده خوب و يک آينده تضمين شده بود 

دانست که چرا لوک او را دوست دارد.  نه يک همسر. آنجال می

ايش در باالي  ها اميال مردانه لوک را در خانه اجاره او سال

 بزرگراه محلی برآورده کرده بود.

پيش آنجال آمد و  2٣ديشب حتی لوک پس از حنابندان

چيز به وضعيت قبل  ت، حتی اگر همهگفت که مهم نيس

برگردد او را دوست خواهد داشت، برعکس بقيه، برايش 

                                                           
49

- stag night : 
شب قبل از عروسی که داماد و دوستانش دور هم جمع می شوند و جشن می 

.حنابندان در فرهنگ ایرانیگیرند. شبیه مراسم   

حساب باز کرده و در آن پول گذاشته و حتمأ يک روز به 

 دار خواهند شد. اي بچه هاي حرفه کمک آموزش

اين زن با باسن الغر و پاهاي چاق پس از آن همه 

ها به لوک  سالهاي گوناگون و محبت و لطفی که طی  دلربايی

توانست اولويت دوم لوک باشد. اين تنها  کرده بود تنها می

که  شد زمانی طور واضح در ذهنش مرور می چيزي بود که به

 آورد: کشيک با لحن خاصی اين کلمات را به زبان می

دو  اگر کسی در اين جمع دليلی محکم دارد که اين»

سخن بگويد جوان نبايد با يکديگر ازدواج کنند همين حاال 

 .«وگرنه براي هميشه خاموش بماند

در مقابل جمع حضار، آنجال ايستاد و براي همه گفت که 

 واقعأ چرا...
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 « پنج روز»داستان کوتاه   
 «شادي شريفيان» مترجم ،«داگالس کندي» نويسنده  

فوراً ديدمش. سرطان. آنجا بود، زير نگاه ِ چشمان ِ من. 

ي دفعاتی که مغزم  اي نفسم را حبس کردم، مثل همه لحظه

کرد: آنچه پيش روي  تصوير گزارش بعدي را در خود ثبت می

 من بود، شروع ِ يک پايان بود.

يک تومور سرطانی شبيه گل قاصدک  شکل ظاهري ِ

آيد که اين مدل از تومورها شکل وسايل  است. گاهی پيش می

اي که درست  قيمت کريسمس دارند، مثال ً ستاره تزئينی ارزان

طراحی نشده است. اين يکی بيشتر شبيه گل نافرمی بود که 

هايش ريخته باشند ولی همچنان ظاهر خود را حفظ  گلبرگ

هايش همچنان بر سر جاي خود باقی باشند.  تيغکرده باشد و 

 نامند.  می «ي خاردار توده»را  آنچه که راديولوژيست آن

باري که اين اصطالح را شنيدم، مجبور شدم  خار. اولين

ي حيوان  به فرهنگ لغات مراجعه کنم. اين اصطالح ريشه

خوشه،  شکل ِ شناختی داشت، خار به

کنار هم جمع آمدن دو يا تعداد 

زيادي گل، و بطور عام هر ساختاري  

شکل خاردار باشد، همينطور  که به

اي باشد که  سيليکونیهاي  داراي ميله

همه يا بخشی از ساختمان ِ نااستوار و 

ي آنرا تشکيل داده باشد،  مهره بی

ي  بعنوان مثال اسفنج. با ديدن کلمه

اسفنج به اين فکر افتادم که تابحال با خودم فکر نکرده بودم 

ها هم ساختمانی دارند. يک تعريف مربوط به  که اسفنج

جنسی خاص که در  اصطالحات فضايی هم بود: جت با

 کروموسفر خورشيدي کاربرد دارد. 

کرد،  اگر اين تصوير آخر در اين چند هفته مرا اذيت می

نظرم به اندازه کافی بزرگ شده بود:  هبه اين خاطر بود که ب

ها  سرطان خارداري مثل اين که در برابر من بود احتماالً ده

ن پی برده وجود آ تر بوجود آمده بود، ولی زمانی به سال قبل

ي آتشی شده بود که بسيار خطرناک  بودند که تبديل به گدازه

شد، ديگر فقط يک  موقع درمان نمی سرعت و به بود و اگر به

ماند، بلکه به چيزي  گدازه که اطراف را روشن بکند باقی نمی

راحتی هرچه اطرافش بود را از  شد که به خطرناک تبديل می

 برد.  بين می

ي توموري که من در حال بررسی  ، گونهباتوجه به شواهد

اش  شخصی که در ريه ي انفجار بود، و جان  آن بودم در مرحله

گرفت. اين مورد،  جاخوش کرده بود را موذيانه و اساسی می

هاي زجرآوري که از نه صبح تا پنج  وحشتی اضافه بر دقيقه

 گذراندم برايم بوجود آورده بود.  بعدازظهر در آنجا می

زنم رکورد  حيث،روزي که در موردش حرف میاز اين 

مشکالت را زده بود: يک ساعت قبل از آنکه تومور ِ مورد بحث 

 ٣ي  ي مانيتورم نقش ببندد، بايد براي دختر بچه روي صفحه

کردم. در  گرافی می اسکن «جسيکا وارد»نام  اي به ساله

اش ذکر شده بود که مکرراً به سردردهاي ميگرنی  پرونده

شود و پزشک معالج او، او را با ذکر مشکوک  ی مبتال میدردناک

جاي  که به نزد ما فرستاده بود، عبارتی «مشکل اعصاب»به 

شود.  معموالً استفاده می «شکوک به تومور مغزيم»ذکر 

ساله با صورتی خسته،  ، مردي حدودا ً سیچاکپدرش،

هايی که مشخص  که پاي آنها گودافتاده است و دندان چشمانی

د صاحبش معتاد به کشيدن سيگار بو

است، در معرفی خودش گفت که در 

کار  Bathسايت نيروي دريايی 

 کند. می

مادر جسی دوسال پيش ما » -

اين جمله را در  «را تنها گذاشت.

حالی گفت که دختر مشغول 

پوشيدن لباس مخصوص بيمارستان 

 در اتاق انتظار سالن راديولوژي بود. 

 «اند؟ فوت کرده»پرسيدم:  -

خوام، اون  دادم مرده باشد. اون... معذرت می ترجيح می -

کار  Rite Aid de Brunswick با مردي که تو داروخانه

 کنند که دقيقاً کرد فرار کرد. اونا تو يه ون زندگی می می

ئه. نزديک فلوريد. يکی از دوستام به   Bestin دونم کجاي  نمی

دهاتيا رو داره.  la cote d’azurمن گفت که اونجا حکم 

هاي جسی از وقتی مادرش مارو تنها گذاشت شروع شد  ميگرن

بار.  و اون هيچوقت براي سر  زدن به دخترش نيومد حتی يه

 به اينم ميگن مادر؟

شه گفت جسی شانس داشتن پدري  برعکس، می» -

رو گفتم تا از نگرانی که از  اين جمله .«چون شما رو داشته

روي صورتش عرق نشانده بود کم کنم. اش معلوم بود و  چهره

 کرد ترسش را پنهان کند. سعی می

یک تومور سرطاني شبيه گل  شكل ظاهری ِ

آید که این  قاصدک است. گاهي پيش مي

مدل از تومورها شكل وسایل تزئيني 

ای  قيمت کریسمس دارند، مثال ً ستاره ارزان

 شده است.که درست طراحي ن
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آرام  «اين دختر تنها چيزيه که تو دنيا دارم خانوم.» -

 زمزمه کرد.

 اسم من الراست.  -

هر دليلی بهم بگن که مشکلش، چطوري بگم،  و اگه به -

يه دختر به سن و سال اون رو الکی  جديه... خب دکترا معموال ً

 فرستن... اسکن نمیبراي 

اي و بدون  کردم لحن حرفه که سعی می درحالی -

خود بگيرم به او گفتم مطمئنم  احساس مخصوص شغلم را به

ي احتماالت را بررسی کند و  خواهد همه که دکتر فقط می

 براي تشخيص درست اين کار الزم است.

هاتون همچين  اونا به شما ياد دادند که به مريض» -

با همان حالت تهاجمی گفت که  «، درسته؟چيزايی بگيد

ي  دهنده  هايم بشنوم، که درواقع نشان معموالً مجبورم از مريض

 تالش آنها براي مخفی کردن نگرانی بيش از حد آنهاست. 

اند که تا  گوييد. به ما ياد داده درواقع شما درست می -

خاطر  ها آرامش توانيم به مريض می

ا در مورد بدهيم و کمترين اطالعات ر

شان به آنها بدهيم. من تکنيسين  بيماري

تصويربرداري پزشکی هستم و نه 

راديولوژيست، بنابراين تشخيص 

 ي من نيست. عهده هها ب بيماري

ايد از  آه، همينه، شروع کرده -

 سلمبه استفاده بکنيد... کلمات قلنبه

اندازي  من مسئول راه -

گيرند.  هايی هستم که عکس می دستگاه

کند و از  راديولوژيست پزشکی است که تصاوير را بررسی می

 کند. آنها نتايج پزشکی استنتاج می

 تونم با ايشون صحبت کنم؟ هوم، خب کی می -

بود، چون راديولوژيست  «هرگز»پاسخ درست اين سوال 

ها،  ها، راديوگرافی پرده پنهان شده بود، او جواب اسکن پشت

IRM کرد، ولی جز با تعداد  يا اکوگرافی را تحليل می

 کرد.  معدودي از بيماران هيچوقت مالقات نمی

دکتر هاريلد مستقيماً با پزشک معالج جسيکا تماس  -

خواهد گرفت و من مطمئنم اگر مشکلی وجود داشته باشد به 

 شما در اولين فرصت...

به » قبل از اينکه صبر کند حرف من تمام شود  گفت: -

بات سخنرانی کنين و حرف رو ادامه شما ياد دادن که مثل رو

اي پشيمان به خود گرفت و گفت: اوه  و بعد قيافه «بدين؟

 روي کردم، نه؟ خوام زياده معذرت می

، سعی کردم آرامش خودم را حفظ «اي نيست مسئله» -

 کنم. 

 ايد!  بفرمائيد، حاال شما عصبانی شده -

چه  فهمم که اين مسئله تا اينطور نيست، من می اصال ً -

 کننده است.  حد نگران

 گرده. بله، دوباره آن لحن آرام مقرراتی ِ شما داره برمی -

جسيکا از اتاق پرو بيرون آمد. رفتارش نشانگر خجالت، 

 نگرانی و سردرگمی او بود. 

 «درد داره؟»با صدايی آرام و ريز از من پرسيد:  -

بايد مايعی بهت تزريق کنيم تا ببينيم که توي بدنت  -

 خبره، ولی مايع بدون عارضه جانبی است و... چه

 لرزيد. خود می از جا پريد و از ترس به« آمپول؟» -

زنيم و عمال ً تو هيچ دردي  آمپول رو توي بازوت می -

 کنی. احساس نمی

 دين؟  قول می -

کرد خودش را  خيلی سعی می

ت نشان بدهد،بهرحال أبا دل و جر

کودکی بيش نبود. دقيقا ً هنوز 

دانست براي چی آنجاست،  نمی

معناي هيچ يک از درمان هاي 

 دانست. اش را هم نمی پزشکی

پدرش صحبت ما را قطع کرد و  -

نترسی جس، کن اصالً  سعی» گفت:

ريم اون باربی که  باشه؟ بعدش می

 «خرم. دوست داشتی رو برات می

جمله با خودم با گفتن اين  «ي خوبيه. بنظرم معامله» -

روي  کردن حواسش زياده فکر کردم آيا براي پرت

سال از شروع کارم  ام، حتی بعد از گذشت شانزده نکرده

هنگام کار با کودکان احساس معذب بودن می کردم. به 

اين علت که من اولين کسی بودم که از ماجرا باخبر 

بايست حامل خبري  شدم، و اينکه معموال ً من می می

 اشم.ناگوار ب

، «گيرد،نه بيشتر دقيقه وقت می تا پانزده کل کار ما ده» -

ابتداي راهرو سالن انتظاري »به پدر جسيکا اطالع دادم. 

 «ساز هم دارد... هست که مجله و دستگاه قهوه

 رم بيرون. دقيقه می يک -

خواي بري سيگار  براي اينکه می» جسيکا گفت: -

 «بکشی.

 پدرش لبخندي شرمگينانه زد. 

بود، « هرگز»پاسخ درست این سوال 

پرده پنهان  چون رادیولوژیست پشت

ها،  شده بود، او جواب اسكن

یا اکوگرافي را  IRMها،  رادیوگرافي

کرد، ولي جز با تعداد معدودی  تحليل مي

 کرد. از بيماران هيچوقت مالقات نمي
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 شناسه.  دخترم يه مقدار زيادي خوب منو می -

 خواد که بابام از سرطان بميره.  دلم نمی -

صورت پدر ناگهان حالتش را از دست داد: مشخص بود 

 کند. براي اينکه احساسش را کنترل کند تالش بسياري می

سوي اسکنر هدايت  که جسيکا را به آرامی به درحالی -

سوي  بعد به «می هوا بخورد.بگذار ک»کردم به او گفتم  می

هايش سرازير  پدرش برگشتم و ديدم که دو قطره اشک از گونه

چيز مشخص  که هيچ دانم سخت است، ولی تا زمانی می»است: 

 « نشده بهتر است...

سوي در  فقط به تکان دادن سرش اکتفا کرد، سپس به

 گشت.  هايش را در جستجوي سيگار می که جيب رفت درحالی

حرکت روبروي دستگاه  جسيکا برگشتم، که بیسوي  به

هايش از ترس گرد شده بودند. حالش  اسکن بود و چشم تی سی

ي  فهميدم: اين يک دستگاه بسته بود و خب به اندازه را می

آور،انگار که در يک فيلم تخيلی باشد که  کافی وحشت

هاي پيچيده دارند، تخت گردان آن و حتی آن چيزي  دستگاه

گذاشت. قبال ً  گوشش می که بايد در

بزرگساالنی را ديده بودم که دچار 

وحشت و استرس شده بودند، چه 

 برسد به اين دختر نه ساله...

بايد برم اون تو؟ اين سوال رو  -

در حالی پرسيد که به در طوري نگاه 

خواهد از آنجا فرار  کرد انگار می می

 کند. 

راز دم. روي اون تخت د هيچی نيست، بهت قول می -

شه، اونجائه که تصاويري که  کشی و اون وارد دستگاه می می

شه... براي اينکه  پزشکت بهشون احتياج داره برداشته می

 تشخيص درستی بده، و بعدش تمومه. 

 درد نداره؟ -

 اونجا دراز بکش. -

 ...خوام، واقعاً بابامو می -

 چند لحظه ديگه مياد پيشت. -

 قول؟ -

 قول. -

رفت روي تخت دراز کشيد. به او نزديک خودش تنهايی 

اي در دستم بود که وصلش  که سرنگ زيرجلدي شدم، درحالی

کرده بودم و مايع عکسبرداري در آن بود. هيچوقت سوزن را 

 به بيمار نشان ندهيد. هيچوقت. 

خوام به دروغ بهت بگم که  خيلی خب جسيکا، نمی -

کنی ولی دو  یدرد نداره، يه درد کوچولو حس م آمپولش اصالً

 شه.  چی زود تموم می کشه و همه ثانيه بيشتر طول نمی

 بهم قول دادي. -

 بله. ممکنه بعدش احساس کنی دماي بدنت باال رفته.  -

 يعنی قراره بدنم بسوزه؟  -

 . نه نه اصالً -

 خوام... بابامو می -

هروقت که تموم بشه بابا هم مياد اينجا. حاال  -

العاده  چيز فوق که چشماتو ببندي و به يه خوام... ازت بخوام می

اي داري که دوسش داشته باشی،  فکر کنی. سگ يا گربه

 جسيکا؟ 

 سگ. -

 کنم. چه مدل سگی هست؟ چشماتو ببند،خواهش می -

 از اين پشمالوها.بابا واسه تولدم خريدش. -

 حسی موضعی روي بازويش زدم.  کمی ماده بی

 سوزن رو کردي تو؟  -

نه هنوز،نه، ولی هنوز اسم  -

 سگت رو نگفتی.

 توفی. -

اي که تا  آه، يکی از کاراي بامزه -

 حاال انجام داده رو برام تعريف کن. 

يه ظرف گنده شيرينی پُفی  -

 خورد. 

 چطوري تونست آخه؟ -

بابا ظرف رو روي ميز آشپزخونه جاگذاشته بود، چون  -

ها رو روي آتيش  عادت داره توي جشن کريسمس اين شيرينی

دونم توفی يهو از کجا سررسيد  شومينه کباب کنه. اونوقت نمی

 که...

موقع بود که  جسيکا حسابی سرگرم شده بود و همون

سوزن رو تو بازوي او فرو کردم. فرياد مختصري کشيد ولی 

کردم از سگش  وادارش کردم همونطور که سرنگ رو پر می

رفتم  تعريف کند. وقتی موقع آن رسيد که بايد از اتاق می

 بيرون، از او پرسيدم هنوز هم درد دارد يا نه. 

 کنم تو بازومه.  يلی، ولی حس مینه خ -

خوام بدون حرکت بمونی و  طبيعيه. حاال ازت می -

چيز  محکم نفس بکشی. چشمات رو بسته نگه دار و به يه

هاي پفی فکر کن. اينکارو براي من  جالب مثال توفی و شيرينی

 کنی جسيکا؟ می

 جسيكا حسابي سرگرم شده بود و

موقع بود که سوزن رو تو بازوی او  همون

فرو کردم. فریاد مختصری کشيد ولي 

وادارش کردم همونطور که سرنگ رو پر 

 کردم از سگش تعریف کند. مي
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هايش را بشدت روي هم فشار  که پلک سرش را درحالی

. با سرعت هرچه تمام از اتاق خارج شدم و داد تکان داد می

نامند رفتم، اتاقی که چند  می «اتاق فنی»سمت اتاقی که  به

مانيتور در آن گذاشته شده، يک کنسول کنترل و يک صندلی 

ترين  شود. وقتی بيمار آماده است، ظريف چرخدار هم ديده می

دارد. کنم، که البته دقت زيادي را الزم  بخش کار را شروع می

زنم و سراسر  راه انداختن مانيتور را می کدهاي الزم براي به

همه سال  گيرد. حتی بعد از گذشت اين وجودم را تنش فرا می

ي درست و  چيز بايد در لحظه گيرم. همه هنوز استرس می

اي را بزنم که سيستم  دقيقش انجام شود. االن بايد دکمه

اندازد، هشتاد  میهاي جسيکا بکار  تزريق پرفشار را به رگ

گرم مايع يدي محلول در آب؛ بعد،کمتر از پنجاه ثانيه  ميلی

تا اسکنر  -در واقع چهل و دو باتوجه به قد بيمار- فرصت دارم

را راه بياندازم. حساب کردن زمان مورد نياز ضروريست: اگر 

کامل از  ي کنتراست امکان عکسبرداري ِ ماده

داخلی را بدهد، گردش اين هاي  ها و ارگان ها،بافت استخوان

هاي او از قلب شروع  مايع در رگ

هاي ريوي  شود و بعد در سرخرگ می

شود و در نهايت در  و آئورت پخش می

شود.  کل ارگانيسم بدن پخش می

کافيست اسکنر را کمی قبل از آن 

نامند  می «مرحله ونوس»چيزي که 

روشن کنيد، يعنی قبل از پخش شدن 

مناطق  وقت کلی کنتراست، آن

آيند که راديولوژيست را از تشخيص  نامشخصی بوجود می

ي مايع را دير  کننده ي پخش دارند. اگر لوله درست بازمی

بچرخانيد، برعکس، کنتراست خيلی مهم بنظر خواهد رسيد، و 

را عصبی  همين احتمال لغزش جزئی در زمان است که من

قبالً انجام کند، حتی بعد از هزاران بار تصويربرداري که  می

ساعت بعد  ام. در صورت اشتباه، بيمار بايد حداقل دوازده داده

ي مراحل را تکرار کند، و مسلما ً پزشک راديولوژيست  همه

ي  ناراضی خواهد بود. براي همين است که اين چند ثانيه

چيز  بسيار تاثيرگذار براي من پر از شک و ترديد است: آيا همه

يا نسبت بين پخش مواد مايع يد و ام؟ آ را درست آماده کرده

ام؟ آيا جاي  ساختمان بدنی بيمار را درست محاسبه کرده

ام؟ در کار من اشتباه معنی ندارد. چون  درست را انتخاب کرده

آورد که قبالً استرس  استرس مضاعفی را براي افراد بوجود می

ي عجيبی از  اند و امکان دارد دوره زيادي را تحمل کرده

 کامال ً مرگبار را در پيش رو داشته باشند.  اي بيماري

حال اينکه بيماري که روي آن تخت خوابيده يک کودک 

است نيز خود دليلی مضاعف بر اين ترس بود. اگر خبري در 

راه باشد، اگر تصاويري که روي مانيتور مقابل من نقش 

ي يک شرايط بغرنج باشد، بايد به صورتم  دهنده بندد نشان می

ايم را بزنم و احساس خودم را حفظ کنم. يک  هماسک حرف

کودک مبتال به سرطان شده است و اين وحشتناک است. و 

کند، چون  تر می اگر مادر باشی اين مسئله را چند برابر سخت

خب اگر اين، اين قضيه براي » گويم: من هربار به خودم می

 «سالی اتفاق افتاده بود چی؟

اند که  هايی شده حتی با وجود اينکه امروز ديگر نوجوان

زودي دنبال زندگی خودشان خواهند رفت، باز هم براي  به

هاي من هستند و بهتر بگويم، دهان اين زخم  هميشه بچه

ي من  ي پارادوکسيکال حرفه هميشه باز خواهد ماند. جنبه

که سعی  اي بيش از پيش ترسناک درحالی همينجاست: تجربه

اي در برابر بيماران،  داليل حرفه ام را بنا به کنم نقاب چهره می

يک روز شنيدم که  ام حفظ کنم، تا جايی همکاران و خانواده

سالی به دوستش که بعد از مدرسه 

مادر ِ من »گويد:  پيش او آمده بود می

کند و با  تمام روز به تومورها نگاه می

کند  اين حال هميشه سعی می

 «خلق باشد... عجيب نيست؟ خوش

توانستم روي مانيتورها همه  قبال ً می

هاي پاتولوژيک را ببينم  مدل آشفتگی

منفی قضيه،يعنی ي  و خيلی به جنبه

که در انتظار بيمار دراز کشيده روي تخت است فکر  چيزي

هاي اخير متوجه شده بودم که اين مسايل  نکنم، ولی در ماه

اند. يک هفته پيش دبير کالجی که  ذهن مرا درگير خود کرده

خوانند براي ماموگرافی نزد من  سالی و بن آنجا درس می

قبل ازدواج کرده است و سال  آمد.فهميده بودم که حدود يک

درست قبل از انجام تست،با خوشحالی به من گفت که از 

اينکه در چهل و يک سالگی باردار است خيلی خوشحال است. 

ي بزرگی در پستان چپ او، فورا ً فهميدم که اين  با ديدن توده

محض  که دکتر هاريلد هم به است، چيزي «4مرحله »سرطان 

که در ماشينم در حال رانندگی  ديدنش تائيد کرد. کمی بعد

بودم، ماشين را به کناري راندم  Pemaquid Pointسمت  به

اي مشغول گريه  و به سمت ساحل خشک دويدم و ده دقيقه

وقفه  توجه به سرماي زمستان، با خودم بی کردن بودم، بی

ها روي من اينقدر تاثير  گفتم: چرا بايد زندگی اين غريبه می

 بگذارد؟

گر حتي با وجود اینكه امروز دی

زودی دنبال  اند که به هایي شده نوجوان

زندگي خودشان خواهند رفت، باز هم برای 

های من هستند و بهتر بگویم،  هميشه بچه

 دهان این زخم هميشه باز خواهد ماند.
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 «سالگيبازنشستگي در سي»داستان کوتاه    
 «غزال شهروان»مترجم ؛ «کريستين بوبن» نويسنده  

 
تواند، داستان دو نور از حبابی با روشنايی اين متن می 

جا سايه  زرد و المپ نئونی سفيد رنگ باشد. شب بر همه

ها در افکنده و تاريکی حکمفرماست؛ يک شب دنيوي... تن

حيوانات در جنگل ها در فضاي گاراژ و رختخواب، اتومبيل

توانی داستانی را بدين منوال آغاز نموده و اند. آري؛ میآرميده

به سرانجام رسانی: آشفتگی دو نور؛ سوا از زمان و مکان که 

سازد. اولين روشنايی به هريک بخشی از ذهنت را روشن می

شود. با قدمتی چندين ساله که هرسال ي نئون آغاز میوسيله

ها المپ غاز و تا ماه مارچ بازدهی دارد. سالاز اواخر پاييز، آ

نئون، وزوز يکنواختی داشت؛ يکسانی سپيدي نور شيري رنگ 

ي دردناک، مقابل تاريکی شب و با حالتی يکنواخت در ميانه

 پنجره. 

ها و يا فرزندان با تعدادي از بچه

خود، مرکز بيماران ذهنی را پشت سر 

کوتاه در  گذاري. تعدادي ساختمانمی

روز  اند. آنانتهاي علفزار سبز، پراکنده

ات زدههرچيزي شگفت آنچه که بيشتر از

کند، چمنزار است. گياهان کوتاه می

 متراکمی که از خشکسالی، لب تشنه

اند. اينها تو را سرشار از نوميدي مانده

آلود که به  ي آبی لجنسازند. باريکهمی

شود؛ مجرايی از آرامی جاري می

اي از گسلد؛ مجموعهسرناچاري که گسترده و از هم می

ها هميشه به يک اندازه هستند و .. سبزهگياهان سرخورده.

هيچ نقشی در سرسبزي و ديوانگی سبکبار باغ کودکان ندارند؛ 

نمايند.  هاي سياهی را پررنگحتی اگر از بين رفته و يا تکه

آنجا بايستی باغبانی را استخدام نمايند تا از گياهان شکسته 

 محافظت کند؛ همانگونه که افرادي را براي پرستاري از

اند. هيچ گياهی نبايد خشک و يا خيلی معلوالن ذهنی گمارده

بلند باشد. نه بميرد و نه چنين زندگی را تجربه نمايد. کسانی 

اين قبيل »گويند: اند، معموالً میکه در حاشيه ايستاده

، نظير نگهداري از عقب ماندگان بسيار هاي فداکارانهخدمت

نظير همين پيشنهادها  «دشوار است. اگر من جاي شما بودم...

چقدر نگهداري از گياهان دشوار »کنی: را به باغبان هم می

است. گياهانی مثل يونيفورم سبز، سبزي نوميدانه، فرسوده و 

پالسيده که اليق چنين فداکاري و زحمتی نيستند. اگر جاي 

هاي ديگري نيز هست که در خصوص  اما گفتنی« شما بودم...

-ي سبزهتوانی بگويی: اينجا گسترهي؛ میها ابراز شود. آرسبزه

هاي يکسان و اي... سبزهها را در هر جايی ديدههاست. قبالً آن

ي سبز، رنگ يکنواختی از تنهايی که  يکدست؛ گياهان افسرده

-کنند. يک حياط کوچک از سبزهها را محسور میاطراف خانه

رسد، فرامی... وقتی که هواي مطبوع ها در ميان کانون خانواده

ها را شود. مرد خانه سبزهزنی به پا میدوزخ وسايل چمن

چيند. او از عمل خويش خشنود و سرفراز از پيروزمندانه می

مشارکت در وظايف خانوادگی است. نارضايتی حاصل از يک 

يابد. ي کاري در ميان همهمه و شلوغی زياد تحول میهفته

-بی و زرد حاصل میهاي سبز در نقاشی با ترکيب رنگ آرنگ

اي از آبی و زرد نيست؛ ترکيبی از شود اما سبزي چمنزار آميزه

خاکستري و سياه است. خاکستري از 

اي که به يک هفته کار و سياه از يکشنبه

چيز؛ جز واقع هرگز يکشنبه نيست. هيچ

ي کاري ديگر. روزي قبل از هفته

هايی در  ها زياد است؛ گفتنیگفتنی

ها؛ راجع به اهلی شدنشان رابطه با سبزه

و اين پيوست سبز... و از جمله آنچه که 

اي اشرافی، پشت ي خانهمقابل دروازه

ها به يابی. آنجا سبزهحصار وياليشان می

نهايتی از شوند. تعداد بیوفور ديده می

هاي باليده، در اطراف بينوايی عقلی و مکنت مالی؛ هر جا سبزه

جا علفزار سبز ت است. در آنکه کمبود وجدان و وفور ثرو

شود. غروب پاک به دستان توانا و کارآمد باغبانان واگذار می

روي، سرسبزيی زمستان که به مجتمع بيماران ذهنی می

ها در منشاء تاريکی خويش جا، سبزهيابی. زيرا که آننمی

و درايت ضعيف تو نيز  آرميده و کارشان را به اتمام رسانده

ات شايد وحشت از نزديکتر برده است. در انديشه آنان را از ياد

-شدن به معلوالن و يا پروا از آنان که در جوار ثروتشان آرميده

اند، بهترين مانع تو از دخول يا قدمی فراتر بر سبزيشان باشد. 

اي مسی رنگ توانی مرکز را ببينی. تنها پنجرهشب هنگام نمی

اش ايستاده روشنايیبينی که کسی در را مقابل در ورودي می

ها آنجاست؛ مرد سوي المپ نئون. او ساعتاست؛ زير سو

ها درشت اندامی با لباس راحت، بازوانش را خم نموده و ساعت

اندازد. در چنين اماکنی بعد از صرف شام، به بيرون نظر می

ها و یا فرزندان با تعدادی از بچه

خود، مرکز بيماران ذهني را پشت سر 

ه در کوتا گذاری. تعدادی ساختمانمي

روز  اند. آنانتهای علفزار سبز، پراکنده

-آنچه که بيشتر از هرچيزی شگفت

 کند، چمنزار است.ات ميزده
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هاي تمام دنيا که تسهيالت را آسانتر براي نظير بيمارستان

ند، هميشه خيلی زود سرويس داده نمايکارکنان فراهم می

ي تاريکی و شود.. در ميان موعد غذا و خواب، گسترهمی

علفزار وسيعی از زمان، وجود دارد. آنجا در حدفاصل غذا و 

خواب زير روشنايی چراغ، مردي در لباس راحت ايستاده است. 

کرد؛ ها و سنگينی وزنش را ميان پاها قسمت مینوسان قدم

اي پشت چهارچوب پايان و همچنان مرد فربه هاي رو بهساعت

اي از جنس ورق سياه که در ي پنجره؛ به مانند سايهزدهزنگ

مقابل نوري شيري رنگ، قرار گرفته باشد. کودک درون مرد 

سرش را روي بازوهايش گذاشته و براي خويش  عظيم الجثه

خواند. جرأت ناگزيري که به لحظات بعد نيز الاليی شبانه می

کند و اين يعنی همه چيز؛ رايت میس

چيزي که بعد از آلودگی چمنزار در 

آيد، مرکز معلوالن ذهنی به چشم می

ها در زير نور نوسان و جنبش قدم

ها سپري مهتابی اتاق است. سال

ميشوند. تصاوير، دوباره مانند يک قرار 

گردند: مرد مالقات، به ذهنت بازمی

ها اين پا و آن پا و ساعتفربه در لباس راحتی و جنبش تن 

ها، پاييز، زمستان... سرانجام روزي تو به کردنهايش. ساعت

-کنی. ناخواسته بهترين راه ممکن را برمیمرکز رجوع می

شوي. کند، غرق میگزينی. در صداي زنی که با تو صحبت می

ي کاري، پير و خواهد به خاطر مشغلهاين زن رنجور، نمی

گويد جز آن که اش چيزي نمیشهشکسته شود. درمورد پي

-معلوالن ذهنی گاهی اوقات کريه و بدمنظر هستند و گفته

 الخلقهدهد؛ گويی که بيماران عجيبهايش به تو قوت قلب می

ي نوع بشر دارند؛ نه در تنها در آنجا اندک مغايرتی با محدوده

ي کريه، عالمت تعلق بدان جامعه جهان بيرون.گويی که چهره

ي يکنواخت. اما او از صحبت راجع به مان جامعهاست؛ ه

اش خسته است. مدت زمان کوتاهی نيست که در اين پيشه

هاي فرسوده از آفات، زار و نحيف گشته است. اين ساختمان

قفه ميشنوي، وصرفاً روايت عشق است. داستانی که تو بی

تو ها.  زنی که با هاي نور؛ چراغداستانی همراه با ديگر دريچه

هايش را ميبينی اما کند، همسر و بچّه دارد. بچّهصحبت می

ها نيز خطا شوي. گاهی اوقات چشمهمسرش را نه. غمزده می

کنند. اصالً زوجی را که به معناي واقعی زن و شوهر باشند، می

اي با چنين موردي برخورد داشته شناسی. هرگز نتوانستهنمی

اي؛ نه منفرد ديده باشی. تو تنها دو شخص سوا از هم و

اي از هرگونه يگانگی و يکپارچگی آنان را. بيزاري بچگانه

گردهمايی داري. گردهمايی که با حضور دو نفر و با صحبت 

شوهرم و من، ما فکر »شود: بار آغاز میراجع به مباحث محنت

زنان عموماً « زنم و من، ما عادت داريم که...»، «کنيم که...می

اي پوالدين و با سماجت، ها با ارادههستند. آندوستدار ازدواج 

-خواهان تشکيل زندگی هستند. مردان نيز موافق اين مسئله

کنند. مردان بدانگونه به اند؛ يا حداقل اينگونه تظاهر می

ي جديدي خواهند وارد حرفهانديشند که گويی میازدواج می

که ي جديد را از همان راهی شوند. آنان قوانين اين حرفه

گيرد؛ توأم با غرولند و آموزند، فرا میکودکان تکاليفشان را می

ها انتظار چندانی از ازدواج ندارند. يک مرد از شکايت. زيرا آن

خواهد که آن را شود و نمیاش مأيوس نمیزندگی زناشويی

روست، خاتمه دهد؛ تنها حتی در مواقعی که با مشکل نيز روبه

شود، شغلی را  عاملی که موجب می

هرگز ترک نکرد، اين است که آن پيشه 

ي به تو حس خشنودي ندهد و نقطه

هاي آنی باشد. براي پايانی بر سرگرمی

متفاوت است. مردان زنان اما وضعيت 

رفتارشان به مانند عموم جامعه است اما 

زنان شبيه هيچ کس نيستند. زنان با تو 

ي عشقی سخن ميگويند. داستانشان به ظاهر ساده است. قصّه

که تنها متعلق به يک نفر است. آنان با هم در مرکز بيماران 

-ها هيچ اتفاق خاصی به وقوع نمیکنند. ماهمعلول کار می

اي روي داد. به دليل اين که آن ندد. اما يک روز حادثهپيو

وقت...  روز... نه روز قبل يا شايد هم روز بعد از آن و يا هيچ

تواند وصفش روز قابل توصيف نيست. آن زن نيز نمی اصالً آن

آيد و سياهی عشقی کند. از شگفتی حوادثش به وجد می

ورد طرح کارش به ممنوعه بر تمامی انوار، غالب آمد. ابتدا درم

کند.  دروغ متوسل ميشود و روز به روز ديرتر به خانه رجوع می

برد و بعد از آن با سر می زن پاسی از شب را با مرد ديگري به

ي کوتاهی دارد. وي کنترلی بر روند حوادث همسرش مراوده

ي طالق است. حکايت ندارد. او به فکر جدايی و در انديشه

شود. مرد کران، آغاز میاين گنبد بی نهفته از اينجا و زير

دهد. گويد. مطلقاً هيچ عمل خاصی انجام نمیچيزي نمی

گيرد. نه رنجی از توهين و نه حتی ريزد؛ عزايی نمیاشکی نمی

هاي خانه را روشن کرده ي چراغافسردگی... شب هنگام، همه

اي پر از نور و روشنايی. زن و مترصد است؛ چشم انتظار خانه

رود. کنار هسرش گردد. به اتاق خواب میهاي شب بازمینيمه

ريزد. صدا اشک میدراز کشيده و براي مدتی طوالنی فقط بی

ها همين گونه بوده و بعد به اتمام ها، قرناين قبيل داستان

نمايد. رسيده است. مردي که زن، عاشقش بوده، او را ترک می

ها همچنان در آنرود اما همسرش همچنان آنجاست. او می

شود، شغلي  تنها عاملي که موجب مي

را هرگز ترک نكرد، این است که آن پيشه 

ی به تو حس خشنودی ندهد و نقطه

 های آني باشد.پایاني بر سرگرمي
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کنند. همچنان ساختمانی که اطرافش سبز است، زندگی می

هايی مشخص از افرادي مشابه، مراقبت هر روز در ساعت

شود در مورد آنچه که نمايند. کار ماهيانه سبب می می

ات را فراهم ساخته، تعمق نکنی. هر روز اين موجباب آزردگی

يش، تنهايی، خدا و ي خوهاي تکراري که تو در انديشهساعت

ي آنچه که ي همهرسند. ديگر دربارهيا ديگران نبودي،  فرامی

و جانکاه است، تأمل نخواهی کرد.  کنی حل نشدنیگمان می

اينک راه گريزي نيست. هوس اگرچه مبدل به نفرت شده 

باشد، اما همچنان آنجا پابرجاست. زن با لبخند تلخی 

ود ندارد. نه در مرکز و نه براي من ديگر جايی وج»گويد:  می

اينجا در خانه. آنجا من همه چيزم را از دست دادم. اينجا همه 

خواهم؛ چيزي غير از شوهر را به دست آوردم؛ جز آنچه که می

هاي عاشقانه تنها با موضوع داستان در داستان« يا يک عاشق.

سروکار داريم، نه عشق. اگر نگاهی به اطراف بيندازم، 

يا  بينم از اين قرار هستند: مردمی که يا مردهمیچيزهايی که 

سالگی  اند. زن و شوهرها کسانی هستند که يا در سیزخمی

بازنشست شده يا اين که زندگی پر رنجی را براي خويش رقم 

اي ندارم؛ هميشه در کدام از اينها عالقه زنند. من به هيچمی

من در  سر بردن يا شيفت شبانه! خانه و در عالم خواب به

چيز. دستيابی به  دانم. شايد هيچانتظار چه چيزي هستم؟ نمی

نهايت دشواريست. وقتی کودکی بيش نبودي نيستی، کار بی

ها خود زندگی بود... پس هايی داده بودند. اين وعدهبه تو وعده

هايشان عمل نکردند و چرا من همچنان اميدوارم چرا به قول

ها؟... هرگز آدم صبوري وعدهکه بدان عمل خواهند نمود. آن 

هنگام شوم. ديگر شبوقت هم بازنشست نمی نيستم و هيچ

نشين  روم اما اين، بدين معنی نيست که خانهبيرون نمی

کند. او همچنان چشم ام. همسرم اين مسئله را درک می شده

کند. کسی به من در شناخت ها را روشن میراه است و چراغ به

رفته، کمکی نکرد؛ جز آن چيزي که راهی که او در پيش گ

عطوفت، عليه يأس انجام داد. زن از هر تالش و دستاويزي 

اش کند و دوباره به تو راجع به احساس يکبارهاستفاده می

اي . او مرگ، عزيمت و عشق تازه را به همان شيوه.گويد.می

ي تعطيالت خارج از کشور و که ممکن است در مورد آينده

آورد. کنی، به ياد میهر گردشگاهی صحبت خستگی حاصل از

شود و رکوردهاي خندد. بيدار میسرانجام زن به خودش می

کند. تو با او به غباري از موسيقی ويولنش را ثبت می

دهی. اين موسيقی در هاي سيال موسيقی گوش می آهنگ

امتداد شب، در حومه و بر جان آدمی جريان دارد. اجراي 

اثرگذار است. شبی تيره در جايی که تنها موسيقی شب، نرم و 

اي در حومه توي ساختمانی در دو چراغ افروخته است؛ خانه

مرکز. دو تصوير مشتعل در هم، يک روشنايی منفرد در تمامی 

تواند ي تاريکی. فروغی از زندگی محال و ندامتی که میگستره

ن ي حادثه را خاموش نمايد. تنها يک اشاره؛ اين پا و آجرقه

اي به اي که شبيه هديهکنندهپا کردن؛ شيرينی خسته

پوشی از خطاي زن و الاليی خويشتن است؛ محافظت و چشم

 خواند. که قلبی نگران براي ديگري می

 

  1229دسامبر 11که در تاريخ 
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 «مترجم دردها»نويسنده کتاب «جومپا الهيري»احبه با مص  
 «بدري سيدجاللی» مترجم  

 

جومپا الهيري امسال در يکی از جلساتش در جشنواره 

اي بدون نويسنده»عنوان  ، خودش را به(JLF)ادبيات جيپور 

اي که اولين توصيف کرد. براي نويسنده «يک زبان واقعی

نويسی  نمجموعه داستانش برنده جايزه پوليتزر در داستا

شود، اين اعتراف جالبی است. اين چه احساسی به شما  می

دهد؟ اين سوال را هنگام مالقاتمان در يک صبح خيلی می

سرد يکشنبه درسامودهاولی، هتل مجللی در قلب جيپور که او 

پرسم. الهيري با شوهر و دو فرزندش آنجا اقامت دارد، از او می

ف است. اما، مثل هر اين يک احساس کامالً شفا»گويد: می

 «کننده هم است. ام، نگرانچيز ديگري در زندگی

پوش، خيلی  ساله، با کت مشکی و چکمه 24  الهيريِ

کند، افکارش را بادقت آراسته است، به آرامی صحبت می

روي کند واضح  آنکه در صحبت زياده کند. بیخاصی بيان می

اي در او نفس بااليی دارد، تفاوت عمده است که اعتماد به

سالح شود.  شکل جالبی شما را خلع تواند بهوجود دارد. او می

با فهميدن اين موضوع که من بنگالی هستم، عبارت عجيبی 

گويد و حين ادا کردن آن لبخند خاصی در به زبان بنگالی می

هاي من  خيلی از داستان»گويد: شود. او میاش ظاهر میچهره

بعد از يک  «کنند.ايم تعريف میماجراهايی است که ديگران بر

 .زده نيستم ساعت صحبت با او، ديگر شگفت

کند، شرکت می JLFبار امسال در  الهيري که براي اولين

روز قبل از مالقاتم با او خيلی خبرساز بوده است. وي معتقد 

است که ادبيات آمريکا در مقايسه با کارهاي ترجمه شده از 

از  .«باال گرفته شده است شدت دست به» هازبان ساير

 . پرسيدم« رمان جهانی»ديدگاهش در مورد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Mintويشال باتناگار/:عکس،جومپا الهيري در هتليدر جيپور

عنوان  به»برچسب خوبی براي اهداف تجاري بوده است.  

شناسی، اين موضوع به فراگير شدن  ي زيبايی يک مقوله

اي که من وي از آليس مونرو )نويسنده «تر است. نزديک

کند که موفق به عنوان شخصی ياد می پرستمش( به می

شکستن سد ميان مسائل محلی و جهانی شده است. در مورد 

کنم، نويسنده بنگالی که الهيري آشاپورنا دِوياز او سوال می

عنوان بخشی از يک کارگاه  به 8٣٣5هايش را در دهه  داستان

طور که گزارش شده است،  تاکنون از  بود، و آنترجمه کرده 

 کارهاي او بسيار آموخته است.

مادرم، که ادبيات بنگالی خوانده بود، »گويد: الهيري می

کرد عاشق کارهاي آشاپورنا دِويبود. او يک داستان انتخاب می

را به  و آن ،)به اين گوش بده(’Ei golpota shon گفتمیو 

الهيري در خواندن زبان بنگالی  «خواند.بنگالی بلند برايم می

را متوجه  کند و آنراحتی صحبت می مسلط نيست، اما به

خصوص ريتم آشناي خانگی ديکته شده آشاپورنا  شود، به می

به اين ترتيب تصميم گرفتم با »گويد: دِوي را. او در ادامه می

خواند و من ها را روي نوار میمادرم همکاري کنم. او داستان

 .«کردمشان میدادم و ترجمهعداً به آنها گوش میب

نوشت که آشاپورنا دِويدر مورد زنان و مردانی می

شان با ترس از در تنگنا قرار گرفتن با شرايط اجتماعی،  زندگی

آورد: ياد می اقتصادي و روانی محدود شده بود. الهيري به

که من در درنگ و کامالً متفاوت از آنچه  زبان او ناب بود، بی»

خواندم. اما اين درک او از آن زمان به زبان انگليسی می

هاي طبيعت انسان، همراه با تواناييش در نشان دادن اليه

 «کرد.درونی خانواده  بود که مرا بيشتر شيفته خودش می

در آن زمان، الهيري سعی داشت کمی بنويسد، هر چند 

تدريج،  به»گويد: انجاميد. او میدانست اين کار به کجا مینمی

عالقه من به موضوع خانواده شروع شد.چرا خانواده يک چنين 

راز عميقی است؟ هرچند هم که بخواهيم يک خودِ مستقل 

انتخاب کنيم، تعداد کمی از مردم دنيا هستند که به خانواده 

 .«حسی نداشته باشند

رغم نمايش  هاي آشاپورنا بهبنا به گفته الهيري، داستان

هاي او وجود داشتند پر  يوندي که در ميان شخصيتعشق و پ

هاي کننده، اختالالت وناهنجاري هاي خيرهپيچيدگی»از 

بود. اين پيشينه و شهر کلکته، محل تولد  «زندگی خانوادگی
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پدر و مادرش، آغاز عميق شدن آگاهی الهيري از شکاف بين 

 .زندگی درونی و بيرونی مردم بود

يکی از آن جاهايی است که به کلکته »گويد: الهيري می

توان در آن تنها بود چرا که شما هميشه با مردم سختی می

ايد. در امريکا، شما در را با کليد خودتان باز احاطه شده

اي از هوا به روي شما رويد و محفظهکنيد، داخل خانه می می

شود. در کلکته، نه تنها تعداد افراد بيشتر است، بلکه قفل می

اجتماعی نيز خلل و فرج بيشتري دارند و همين مرزهاي 

هاي داخلی ارزشمندتر و قدرتمندتر شود که زندگیسبب می

هايش آشناتر الهيري در هر بار بازديد از کلکته با ريشه «شود.

 شد.  می

در لندن متولد شد، در دو  8٣44الهيري که در سال 

اي خانه»: گويدمتحده رفت. او می سالگی با والدينش به اياالت

که در کلکته داشتيم،الهيري باري، نماد واقعيت ديگري براي 

شبيه همان خانه در تولی گنگ که خانواده  «پدر و مادرم بود.

وقتی »کنند. در آن زندگی می The Lowland ميترا در رمان

کردند، قرار شد ريزي میپدر و مادرم براي ازدواجشان برنامه

اقامت کنند و سپس به کلکته سال در لندن  به مدت دو

جاي بازگشت به کلکته، پدرِ الهيري همسر و  اما به «برگردند.

 .دخترش را به اياالت متحده برد

مادرم همچنان اميدوار بود که ما به هند »گويد: او می

سالم بود پدر و مادرم  برگرديم.  تا اينکه وقتی من هشت

خريدند. مادرم اي که هنوز هم به آنها تعلق دارد را  خانه

زمان فهميدم که ديگر هرگز به هند  گويد آن می

اين تصميم و احساسی که از قرار نگرفتن در  «گرديم. بازنمی

شد، در تاريخ احساسی الهيري جاي خود به من القا می

 خاک غريب( و 8٣٣٣) مترجم دردهاهاي حياتی شد. داستان

، درگير (، اولين رمان او4554) همنام(، و همچنين 4551)

قهرمانانی است که سعی دارند با ميراث پيچيده، و اغلب 

 ناسازگار، خود به مصالحه برسند. 

اکنون زندگی پدر و مادر من رو به »گويد: الهيري می

کنم پدرم، که انتخابش مهاجرت به  پاياناست و من فکر نمی

متحده بود، هرگز ابراز پشيمانی کرده باشد. اما من  اياالت

 «که اين انتخاب آسان نبوده است.دانم  می

 .تر از اينها نبوده استمبارزات خود الهيري هم ساده

اينها همه   ،زبان، هويت، مکان، خانه»گويد: الهيري می

هاي يک کل هستند، عناصر مختلف متعلق بودن و بخش

متعلق نبودن. معضل اساسی زندگی من همواره ميان ميل 

ی نسبت به متعلقاتم  بوده عميقم به تعلق داشتن و بدگمان

کن شدن مردمی  اش شاهد ريشهوي در تمام زندگی «است.

آنها والدين »گويد: اند. او میبوده است که عميقاً ريشه داشته

من هستند. آنها هند را ترک کردند و تمام عمر خود را با 

گذرانند،آنها حس ترديد نسبت به درستی انتخابشان می

ه و حامی هستند و در حالت تعليق دنبال سرپنا هميشه به

 «گرفتارند. آنها کسانی هستند که مرا بزرگ کردند.

متحده آمريکا است،  الهيري که بزرگ شده اياالت

طور کامل به او تعلق نداشته و در عين  کشوري که هرگز به

اش قلمداد کند، نوعی عنوان خانه تواند کلکته را بهحال نمی

من تا چهار »گويد: کند. او مییها احساس متنش ميان زبان

زدم. وقتی به سالگی بدون استثناء به زبان بنگالی حرف می

زده شدم، بخشی از ترسم به اين دليل  مدرسه رفتم، وحشت

او  «توانستم صحبت کنم.بود که من فقط به يک زبان می

کند، هرچند پدر و خيلی زود زبان انگليسی را انتخاب می

ش، هرگز دوست نداشتند او به آن خصوص مادر مادرش به

 .زبان صحبت کند

از نظر او، زبانی که با آن صحبت »گويد: الهيري می

ترين نشانه بنگالی بودن يا نبودن من بود. من کردم مهم می

دانستم که از چه زبانی بايد استفاده کنم تا پيوند هميشه می

هاي اينکه در چه زبانی ريشه .خودم با والدينم را نشان دهم

عشق و محبت بين ما تعريف شده است. وقتی که انگليسی 

کردم که ديگر فرزند آنها نيستم، کردم، احساس میصحبت می

 «بلکه فرزند زبان ديگري هستم.

 
در فهرست نامزدهاي برندگان   ’The Lowland‘رمان 

 AFP. عکس: 4584سال Man Bookerجايزه 

وقتی الهيري در جوانی همراه پدر و مادرش به کلکته 

گذراند، کرد و مدت زمان طوالنی را در آن شهر میسفر می

با »حق نداشت به هيچ زبانی ديگري جز بنگالی صحبت کند. 

 Bangla پرسيداين حال، يکی از بستگانم هميشه از من می

bolte paro?’  و من   ؟(توانی بنگالی صحبت کنی)آيا می

در اياالت متحده، به « توانم.()بله. می.Hyan, pari’گفتم  می

پدر و مادرش را از او ها اصليت اش، معلمخاطر نام و چهره

يا دختر شما به زبان انگليسی صحبت آ»کردند، سوال می  شوهر و فرزندان الهيری، عكس ویپين کومار
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سال پيش تا  هاز س «کند يا ما بايد به آهستگی پيش برويم؟ می

کند و با اينکه به زبان کنون، الهيري در رم، ايتاليا، زندگی می

 .ايتاليايی مسلط است، ابهامات همچنان باقی هستند

ها شوم، ايتاليايیرد فروشگاهی میوقتی وا»گويد: او می

 May I ’elp کنند:ام با من انگليسی صحبت میخاطر چهره به

you?" کند. اما از نظر و اين عبارت را با لهجه آنها ادا می

هاست تا گردشگران آمريکايی، او بيشتر شبيه ايتاليايی

ها. اگر آنها بخواهند در خيابان از او سوالی بپرسند، آمريکايی

کنند از ايتاليايی دست و پا شکسته خود استفاده سعی می

دهم من معموالً اين بازي را ادامه می»گويد: الهيري می کنند. 

ام دهم. اما اگر حس بازيگوشیو به ايتاليايی جوابشان را می

 Would you like‘ کنم،شان می گل کند، با اين سوال شوکه

me to speak English?’  انگی ست!اين عين ديو» 

الهيري با ديدن دلتنگی مادرش به کلکته و رنجی که 

تمام عمر متحمل شده، اوايل تصميم گرفت به هيچ جايی 

تعلق نداشته باشد. اين تصميم همواره رهايی بخش بوده 

است، هرچند به پدر و مادرش براي داشتن يک مرکز ثقل در 

در کند، چيزي که او ندارد. وي جايی از جهان حسادت می

همسر و فرزندانم اينجا در رم کنار من هستند  »گويد: ادامه می

کنم اينجا جايی است که ما موقتاً به آن و من احساس می

ام، خالً يک حس تعلق داريم. اما شخصاً، در تمام زندگی

 «ام.تاريخی را درونم احساس کرده

کند ، الهيري تالش می The Lowlandدر  رمان 

بازيابی کند که عمالً از آنِ او نيست و در عين حال تاريخی را 

امريکا تاريخ دارد، »گويد: هميشه ازآن مطلع  بوده است. می

تاريخی که جوان است، اما اين تاريخ چيزي نبود که پدر و 

آيد يکی از اولين مادرم از راه دور با آن پيوند داشتند. يادم می

آمريکا در موردش  مواردي که پدر و مادرم و دوستانشان در

هنگامی  «بود.8٣45کردند جنبش ناکسال در دههصحبت می

که بدترين بخش از آن دوران به پايان رسيده بود، او همچنان 

شنيد که آشنايانش قربانی آن جنايات هستند. در اين می

زمان، الهيري از پدرش داستان دو برادر را شنيده بود، در 

ولی گنگ کلکته، که به اتهام اشدر تمحله خانه خانواده پدري

خيانت به کشور دستگير شده بودند، و يکی از آنها توسط 

 پليس در روز روشن کشته شده بود. 

با شنيدن اين حادثه احساس »گويد: الهيري می

شرمساري کردم. حس کردم خدايا، من تا چه حد در امنيت و 

البته نادانی هستم. ممکن بود من در آن خانه بزرگ شوم، 

توانست درکلکته بماند. من بارها به آنجا سفر کرده پدرم می

اي را که همه بيرون را تماشا کرده بودم و نقطه بودم. از پنجره

 «اينها آنجا اتفاق افتاده بود ديده بودم.

اين فاجعه او را تکان داد، نه فقط به اين دليل که خيلی 

اهيت دليل م وحشتناک و نفرت انگيز بود، بلکه بيشتر به

غيرعادي رخداد آن: اينکه چگونه خانواده مقتول را به صف 

کشيده بودند و آنها را مجبور کرده بودند تا شاهد آن حادثه 

وقتی اين اتفاق افتاد پدر و »گويد: دلخراش باشند. او می

مادرم در کلکته نبودند. آنها اين ماجرا را از ديگران شنيده 

ستم تا چندين بار آن را برايم بودند. پس از آن، من از آنها خوا

 «تعريف کنند.

: گويدهرچند که داستان دو برادر، آنطور که الهيري می

، اما براي «براي من آن بيرون در جهان هستی وجود داشت»

گفتم.  به خودم می»نزديک شدن به آن داستان مردد بود. 

سالگی،   در سی «را بنويسم؟ براي چه کسی قرار است اين

هاي اوليه را آغاز کرد، اما اين تب او خيلی  داشتنوشتن ياد

اش کتابداري بود، زود فروکش کرد.پدرش، که حرفه

هايی در مورد انقالبناکسال به او داد، که دو جلد از آنها  کتاب

به پدر  4584امانت گرفته بود و در سال  8٣٣4را در سال 

مادرش که ها، او با دوستان پدر و بازگرداند. در طول اين سال

بعد از دوره ناکسال به امريکا آمده بودند در مورد اتفاقات آن 

،  Satyajit Ray  هايها صحبت کرد. مادرش به او فيلمسال

Ritwik Ghatak وMrinal Sen  که الهيري بعدها او را(

 8٣45در کلکته مالقات کرد( داد تا او را در فهم جريانات دهه 

 ياري کند.  

چهارم کتاب شکل گرفته بود که  سه»: گويدالهيري می

ها بود که از  به کلکته رفتم تا با مردم آنجا صحبت کنم. سال

کردم، برداري می حقايق و مشاهدات با تاريخ يادداشت

يک از  دادم، اما هيچپردازي را انجام می هاي شخصيت تمرين

 «هاي داستان را پيدا کردم.نکه قهرما اينها موثر نبود تا زمانی

وقتی او با شاهدان ماجرا و کسانيکه در جنبش شرکت داشتند 

 صحبت کرد، بالفاصله رمان متولد شد. 

يک سال پس از سفر او به کلکته، کانو سانيال، رهبر  

برجسته ناکسال، خودش را کشت. باتوجه به اهدافی که  سال Man Bookerدر فهرست نامزدهاي برندگان جايزه   ’The Lowland‘رمان 

 AFP. عکس: 4584
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رسيد که  نظر می الهيري در نگارش رمانش در ذهن داشت، به

اين رويداد نتيجه خوبی را براي سير داستان به ارمغان آورد. 

به  خواستم نشان دهم که اگرچه جنبشمی»گويد: الهيري می

خودي خود ممکن است کوتاه باشد، اما تاثير آن بر زندگی 

ماند. من ها برجاي می، تا مدت Gauri ويژه در ، بهدافرا

خواستم ابعاد سياسی ماجرا را کامالً عادالنه در داستان  می

در نظر من روايت  The Lowland مطرح کنم. اما نهايتاً رمان

از مواجهه با خشونتی اتفاقاتی است که براي يک خانواده پس 

 «دهد.تکان دهنده رخ می

  -کنداي که الهيري در حال حاضر روي آن کار میپروژه

يک مجموعه مقاله و يک داستان، که به ايتاليايی نوشته شده، 

اين يک تجربه در زمينه »گويد: بيشتر شخصی است. او می

عشق او به « نويسی است. نگارش نوعی زبانشناسی زندگی نامه

بار سفر را  سال پيش آغاز شد، زمانی که براي اولين 45زبان از 

آغاز کرد. در بازگشتش به اياالت متحده آمريکا، الهيري 

آموختن زبان ايتاليايی را شروع کرد و در نهايت، با ارائه 

اي در مورد استفاده از معماري ايتاليايی در درام دوره  رساله

در رشته مطالعات ژاکوبين، موفق به اخذ مدرک دکترا 

 رنسانس شد.

من در مورد نقش پاالزو، يا کاخ ايتاليايی، »گويد: او می

نويسانی مانند توماس ميدلتون و توماس  در آثار نمايشنامه

ها، سبک ايتاليايی مارستون نوشتم. براي انگليسی زبان

با اينکه جذاب بود و آنها را  -کننده بود ها گيجساختمان

نوعی تهديدآميز، خيلی  اما در عين حال به کردشيفته خود می

آمد. با نهايت تعجب، نظر می وار، فاسد و نفسانی به کاتوليک

 «مثل يک نسخه هندي از آنها بود.

ايتاليا مثلث زندگی او را کامل کرده : »گويد الهيري می

است. با  بزرگ شدن در آمريکا و پس از آن سفر به هند در 

توانم فراتر از اين دو قطب در میها، اکنون  تمام اين سال

ام بنگرم، و عجيب است که حاال  نسبت به رم احساس زندگی

خانه را دارم. ايتاليا به معناي واقعی کلمه، از لحاظ جغرافيايی،  

متحده واقع شده است. از نظر فرهنگی  دقيقاً بين هند و اياالت

ند که دا او نمی «نيز در جايی بين اين دو جامعه قرار دارد.

نوشتن به ايتاليايی برايش فقط يک مرحله موقتی است و يا 

اينکه براي هميشه به خداحافظی با زبان انگليسی منجر 

خواهد شد، درست مانند ساموئل بکت پس از مهاجرتش به 

 . فرانسه

تا به امروز در سه کشور زندگی »گويد: الهيري می

گر هم زندگی ام. اما حتی اگر قرار باشد در سه جاي دي کرده

کنم، و براي شناخت زبان آنها سخت تالش کنم، فرض 

هميشگی اين است که من هرگز آنها را نخواهم شناخت. 

غير از ارتباط شخصی من با افرادي که دوستشان دارم، زبان  به

، من هميشه در اين ترين دارايی من است. با اين حال با ارزش

 «کنم.نوعی احساس کمبود می زمينه به
http://www.livemint.com/Leisure/zWhN5FKCyq3Mci96bD7

others.html-of-lives-The--Lahiri-nWO/Jhumpa 
 

http://www.livemint.com/Leisure/zWhN5FKCyq3Mci96bD7nWO/Jhumpa-Lahiri--The-lives-of-others.html
http://www.livemint.com/Leisure/zWhN5FKCyq3Mci96bD7nWO/Jhumpa-Lahiri--The-lives-of-others.html
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 اي ديگر به پايان رسيد. قصه

 رسيده باشد، اش خانهحتي اگر کالغ قصه هم به 

 را پاياني نيست.« چوک»پرواز  هم باز

 آن در را ببنديد. ،روي همه باز است مگر خود دوستي با چوک به   درِ

 
 

www.chouk.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوستان و همراهان عزيز هنرمندان،

 ها و همچنين مقاالت، يادداشت  منتظر آثار، مطالب،

 نظرات، انتقادات و پيشنهادات شما هستيم.

 تريبون همه هنرمندان است.« چوک»

http://www.chouk.ir/
http://www.chouk.ir/

