
 

 

 

 

 

 

 چهارم ، سال 39 شماره چهل و چهارم، فروردین  

 رانیا یداستاناتی( ادبPDFك)یالكترون  هیشرن  نیاول  

 

 یادب یخبرها

 داستان ترجمه

 یر تحول نثر فارسیس

 نمایش کودک یبررس

 بازیبررسی نمایش سیاه 

 یادداشت تئاتر و مادرانگی

 «توبیاس وولف»مصاحبه با 

 «خشم و هیاهو»مستند  یبررس

 «کالشینكف»نقد و بررسی فیلم 

 مقاله رابطه میان ساختار و ژانر

 پیش درآمدی بر ادبیات تطبیقی

 «حوض نقاشی»یادداشتی بر فیلم 

 «شازده احتجاب»یادداشتی بر رمان 

 «گریستوقتی نیچه »نگاهی به فیلم 

 «کوین کارتر»از  یداستان عكس یبررس

 «فروپاشی حلقه شكسته»نگاهی به فیلم 

 «رنگ خدایی»نقد و بررسی کتاب کودک 

 نقد و شرح داستان گردآفرید در شاهنامه

 «جایزه ادبی هدایت»سه داستان برگزیده 

 «ها شوهر تو نیستندآن»بررسی داستان کوتاه 

 3109سال  های اسكاری و معروف بررسی فیلم

 «شكست تهمورث دیوان را»داستان نقاشی یبررس

 «پنی سیلین»در مجموعه شعر ییعناصر روا یبررس

 «ای از جهنمالفبای قطعه» مجموعه داستان ینقد و بررس
  

  فالح الهام آرانی، پور خادم حسین گلشیری، هوشنگ اسدالهی، علی محمدی، نعیم محمد کاملی، اهلل روح: با همراه شماره نیا

  پور کریم مرتضی پور، عباس حسین مراد شهبازی، لیال بخت، کیان محمد عسگری، سمیر بهرام، ایوب اعتمادی، آرمان

  آرنسون جاش بهرامی، رضا  سهیلی، سعید توکلی، بهرام میری، مازیار دبستانی، آرش کاشانی، مهدی

  هاوارد ران پین، الكساندر والی، مارک ژان گرینگرس، پل چاندور،.سی.جی کوئین، مك استیو

  درک سیافرانس پینسكر، سارا یونسولدت، جیمز کرتون، دستین سورنتینو، پائولو

 کارتر کوین ،بهچت چلیك کارور، ریموند بوبن، نیستیوولف،کر توبیاس

 دِرِک سیافرانس ، حسین رضوی فرد، آلبرکامو، پینجاس پری



 

 ری سخن رسدب 
 م.ی كن یم م ی چوك را هب شما تقد یات داستان یماهناهم ادب  چهارمینبا افتخار  چهل و 

گاه کتاب نویسندگان و مفتخریم  هب اطالع ربسانیم هک رد سال جدید، هب همت مجموهع کانون رفهنگی چوك، باش
فعالیت خود را آغاز خواهد رکد. هدف اصلی این رطح از بین اندازی خواهد شد و رسما  مترجمان نیز راه

اهیی است هک گاه رد رعهص چاپ و پخش آاثر نویسندگان و مترجمان هب خصوص ربدن محدودیت و ضعف
 شود.جواانن فعال رد حوزه ادبیات داستانی دیده می

اعتالی رفهنگ كشور  ثبتی رد جهتاهی م گام اهی گذشتههمچون سال بتوانیم و رد این سال جدید اميدواریم
رديغ اعضای این کانون و دوستداران رفهنگ و ادب   ربداریم و بدون كش با حضور و حمایت بی

 خواهیم توانست هب اهداف خود ربسیم.
همرااهن این کانون سپاسگزارم هک با حمایت اهی خود ماهي دلگرمی ما بودند و  تشكر وژيه از  و رد اپيان از تمامی

اهیی كم نظیرشان  هک با تالش  هيئت تحرريهي  محترم اعضایسایت و اهی مختلف  بخشمحترم  ان دبیر
 هميشه ربانهم اه ردزمان و موعد  مقرر هب ارجا ردبیاید. باعث شدند

 ربای تمامی ااهلی ادبیات سالی رپبار همراه با  موفقیت روزازفون آرزو می کنم.

ره روزاتن نوروز                            نوروزاتن ريپوز                            

 

 چوکادبيات داستاني ماهنامه

ای است شبیه جغد که از  نام پرنده «چوک»

 کشد. می درپی فریاد شود و پی درخت آویزان می

 مهدی رضایی: دبیر سر

 : حسین برکتیمشاور

 ناظر امور فنی: امین شیرپور

 

 تحریریههیئت 

 تحریریه بخش داستان

نقد، مقاله، گفتگو(  بخش ریاحی )دبیر بهاره ارشد

زاده، ریتا محمدی  داداش محمد خالوندی، محمد 

غزال مرادی، بهاره رضایی، آرشام استادسرایی 

اکمل، ندا امین یاسمن بهارآرنگ، شهناز عرش

نیا  طیبه تیموری  نعیم محمدی، زهرا اسدی، محمد

 )ویراستار( 

 تحریریه بخش ترجمه

شادی شریفیان )دبیر بخش ترجمه(، نگین کارگر، 

 مژده الفت، غزال شهروان، الله ممنون

 تحریریه بخش سینما و تئاتر

پور  ، امین شیر سینما( بهروز انوار )دبیر بخش

مسعود ریاحی، مهران مقدر، راضیه مقدم، ریحانه 

 زادهظهیری، مرتضی غیاثی، حسین حالجی

www.chouk.ir 

info@chouk.ir 

chookstory@gmail.com 

 
 29620123390: آگهی 

 

های پیشین ماهنامه ادبیات داستانی  تمامی شماره

چوک در سایت کانون فرهنگی چوک قابل دسترسی 

 از اعم طریقی هر به شما، سوی از ماهنامه این نشراست. 

 نسبت شما نیت حسن... و کاغذی پرینت دی، سی ایمیل،

، نقدآثار،  منتظر همیشه. گردد می تلقی کانون این به

 .هستیم بزرگواران شما های راهنمایی و نظرات
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 هنرمندان  همه  ن بویتر «چوک»

های کانون فرهنگي چوک آشنایي با کليه فعاليت  

 

 

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

 آثار به که یينقدها ديتوان يم. ديکن ارسال ما یبرا را خود مقاالت ديتوان يم. ديبخوان دیجد مطلب چند ای کی ديتوان يم روز هر تیسا نیا یگفتگو و

 بدون کانون نیا در. ديکن ارسال ما یبرا را خود یها مصاحبه ديتوان يم. ديکن ارسال ما یبرا را اند نوشته شما آثار به ینقد گرانید ای و دیا نوشته گرانید

 .ديکن يمعرف يادب جامعه به را خود آسوده ياليخ با ديبتوان تا میا ساخته يگرام هنرمند شما یبرا را فضا نیا. گردديم اجرا شما درخواست يضيتبع چيه

 

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

 نیا. باشديم چوک يفرهنگ کانون يآکادم و کانون یاعضا مخصوص فقط و فقط جلسات نیورود به ا کهشوديم برگزار يهفتگ صورت  به زين يکارگاه

 .است کرده برگزار يکارگاه جلسه صد از شيب امروز  به تا کانون

 

 011 از شيب به ماهنامه نیا. کنديم میتقد رانیا يادب جامعه به افدیيپ صورت به یا ماهنامه ،ماه هر چوک يفرهنگ کانون :انهیماه تیفعال

 سال طول در کانون نیا ضمن در. دیيت دانلود بفرمایرا از سا يقبل یها ماهنامه دتوانييم زين شما نيهمچن و شوديم ارسال ايدن سراسر در نفر هزار

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

 .است کرده برگزار يحیتفر -يادب جلسه هفتاد از شيب حال

 

 برگزار «ی، حضوریا ي، مكاتبهنترنتیا»ق یبه سه طر يسنویداستان يتخصص يآموزش دوره سه سال در چوک يفرهنگ کانون :یفصل تیفعال

 د.يت مراجعه کنیبه سا ديتوان يم «چوک یفرهنگ کانون یآکادم» دوره با یيآشنا جهت که کنديم

 

 انهيسال هم یيها شیهما باشد،يم کانون یاعضا مخصوص فقط که يهفتگ جلسات یبرگزار بر عالوه چوک يفرهنگ کانون :انهیسال تیفعال

 زين یيرونما مراسم کنند، منتشر یاثر اعضا اگر گرید یموارد در و. شوديم برگزار چوک سال جشن نام با يشیهرساله هما ماه وریشهر در. کنديم برگزار

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

 .دیيبفرما

  

 

 ت.اس  شده یاندازراه زیعز شما هنرمندان شتریب و بهتر هرچه یمعرف هتج« چوکبانك هنرمندان »

و همه هنرمندان يز ادبیها، جوا ها، جشنواره ها، کانون انجمن يچوک حام يکانون فرهنگ
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 یزهرا اسد کوین کارتر،عكس، داستان:

 ییآرشام استاد سرا: خبرهای دنیای ادبیات

 نیگفتار سوم، ندا ام :یر تحول نثر پارسیس

 نعیم محمدیمحمدپیش درآمدی بر ادبیات تطبیقی: 

 شازده احتجاب، هوشنگ گلشیری، ایوب بهرام یادداشت بر رمان:

 ی، غزال مرادعلی اسدالهی، «پنی سیلین»مجموعه شعر :شعر، داستان

 اسمن بهارآرنگی، فردوسی آفرین در شاهنامه گرد: شرح و نقد داستان

 یتا محمدی، رریموند کارور تو نیستند، شوهرها  آن داستان کوتاه: یبررس

 پور آرانی، الهام فالح رنگ خدایی، حسین خادم نقد و بررسی کتاب کودک:

 یاحیبهاره ارشدر کاملی،اهلل ای از جهنم، روحالفبای قطعهمجموعه داستان: ینقد و بررس

 ر کالگری، امسلطان محمد تبریزی الدین، نظامشكست تهمورث دیوان را:، داستانینقاش
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 خبرهای دنیای ادبیاتفراخوان و    

 ییآرشام استادسرا   

 

راخوان چهارمین دوره جایزه ادبی فارسی زبانان  ف

 لیراو 
ثار متفاوتی برگزیده شدند. آی گذشته  دوره سهر د

ویسندگان و شاعران و داوران در کنار هم جشن کوچکی ن

برگزاری آن افروختن چراغ دیگری  برگزار کردند که هدف از

این جایزه، رویکردی  چهارماست تا روشنایی. در دور 

ایم و سعی خواهیم کرد که در مسیر  دیگرگون را پیش گرفته

ات مستقل گام برداریم و با رو در جهت حمایت از ادبی پیش

نویسندگان خالق و مستقل در این مسیر همراه شویم که 

که چرا طلبد، آشوب جسم، آشوب ذهن.  ادبیات استقالل می

است عظیم در مقابل روزمرگی مضر، در مقابل   ادبیات انقالبی

بر این  چهارمآلود و لیراو  های خواب روی ها و کج فهمی کج

 .ی مستقل باز کند برای نویسندهگمان است تا راه را 

 

 شرایط شرکت در این دوره از جایزه ادبي ليراو:

کلمه کمتر و از 1111های ارسالی نباید از  داستان -1

 داستان کوتاه( کلمه بیشتر باشد.)حداکثر سه0111

صفحه بیشتر  اشعار سپید ارسالی نباید از یک -2

 شعر(5باشد.)حداکثر 

 22جایزه بایستی در سال  اثار ارسالی در دو بخش -3

 نوشته و سروده شده باشند.

رتبه و  ها حائز که در مسابقات و جشنواره از ارسال آثاری -0

 یا برگزیده شده باشند خودداری فرمایید.

آثار ارسالی بایستی در یک فایل ورد بوده و اندازه قلم  -5

 و بافونت نازنین ارسال شوند.10

 باشد.  میمو ضوع آثار ارسالی آزاد  -6

 در ابتدای کلیه آثار ارسالی نام اثر نوشته شود. -7

الکترونیکی و  در ذیل کلیه آثار ارسالی مشخصات، نشانی -8

 شماره تماس قید گردد.

تا پایان  1322مهلت ارسال آثار از اول اسفندماه  -2

 خواهد بود. 1323ماه  فروردین

ار سس جایزه ادبی لیراو در چاپ و انتشاعضاء مؤ -11

 باشند. لف آن مجاز میؤهای منتخب با ذکر نام م داستان

توانند برای این جایزه اثر ارسال  زبانان می کلیه فارسی -11

 نمایند.

ارسال آثار فقط از طریق دو ایمیل زیر و شرایط گفته  -12

 شده در جایزه ادبی لیراو شرکت داده خواهند شد.

 

 ارسال  شعر:

بیگ  آقای جمالاجرایی این بخش جایزه  دبیر -

  .باشند می

  poemlirav@gmail.com: شعر ارسال ایمیل

 ارسال داستان:

ریاحی  دبیر اجرایی این بخش جایزه خانم بهاره ارشد- 

 . باشند می

 liravstory@gmail.com: داستان ارسال ایمیل 

 

باشد این دوره ازجایزه ادبی لیراو با  الزم به یادآوری می

 فراگفتار برگزار خواهد شد.همکاری انجمن شعر 

 دوره به ترتیب:  برگزیدگان این

 در حوزه شعر: یک برگزیده و یک تقدیری خواهیم داشت.

در حوزه داستان: یک برگزیده و یک تقدیری انتخاب 

 خواهند شد.

سسین جایزه ادبی لیراو یک ناشر فعال و سایت ؤهمچنین م

 را نیز مورد تقدیر قرار خواهند داد. 22ادبی فعال در سال 

نهایی و نهایی انجام  نیمه، دوره مقدماتی ها در سه داوری

 خواهد پذیرفت. 

های فرهنگی اهداء خواهد  به برگزیدگان لوح تقدیر و بسته

 شد.
 ي سراسری ليراوحميدرضا اکبری شروه دبير جایزه ادب

 

 نویسان اسكاندیناویایی به صف شدند  بهترین جنایی

  

با اعالم فهرست نهایی جایزه پترونا که به بهترین رمان های 

های  شود، فینالیست جنایی اسکاندیناوی ترجمه شده اهدا می

 .جنایی نویسان سال این کشورها، انتخاب شدند

نقل از بوک نیوز، به گزارش خبرگزاری کتاب ایران)ایبنا( به 

اند که  کتاب جای گرفته 6در فهرست نهایی این رقابت 

 :عبارتند از
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  ،نوشته یورن لیر هورست« بسته در زمستان»

« دختر گریان»،نوشته آرنالدو ایندریوسون« سواحل غریب»

نوشته الیف « لیندا، در کسوت قاتل لیندا» ،نوشته ککان نسر

نور » ،یرسا سیگوروردوتیرنوشته ا« بیند کسی مرا می» ،پرسون

نوشته یان کاستین واگنر برنده این رقابت در « در خانه تاریک

ماه مه در  18تا  15جشن ساالنه داستان جنایی که از 

 .شود، معرفی خواهد شد بریستول برگزار می

بری فورشاو نویسنده و روزنامه نگار حوزه فیلم و داستان 

آلمانی در دانشگاه سوانسی جنایی، دکتر کاتارینا هال استادیار 

امسال این و سارا وارد منتقد آثار داستانی جنایی گروه داوری 

 د.دهن رقابت را تشکیل می

های جنایی اسکاندیناویایی  این جایزه شامل حال داستان

اند می شود. هدف از  که به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شده

کشورهای اهدای این جایزه حمایت از ترجمه آثار جنایی 

شمالی است که در بازار کتاب اروپا و آمریکا مخاطبان زیادی 

  .دارند

جایزه پترونا برای گرامیداشت آثار ماکسین کالرک یکی از 

های اینترنتی  نخستین منتقدان آثار داستانی جنایی در شبکه

درگذشت تاسیس شده است. او نام وبالگش را  2112که سال 

 د.آثار جنایی را نقد می کر و در آنپترونا گذشته بود 

سال پیش در نخستین دور اهدای این جایزه لیزا مارکلوند 

انتخاب  2113به عنوان برنده سال « آخرین آرزو»برای کتاب 

 .شد

 

 نخستین رمان شارلوت برونته در ایران منتشر شد 

  

نخستین رمان منتشر شده از شارلوت برونته با « پروفسور»

 .شر شدترجمه رضا رضایی منت

ماجرای زندگی مردی جوان است و « پروفسور»رمان 

 .شود  می روایت شخص اول داستان از زبان راوی

نویسنده در این کتاب بلوغ این مرد جوان و ماجراهای عشقی  

کند. قهرمان  ای دخترانه بیان می اش را در مدرسه و شغلی

داستان، کودک یتیمی بوده که پیشنهاد نزدیکانش را برای 

پذیرد زیرا خود  که در نقش یک روحانی فعالیت کند، نمی این

رود و شغل  بیند. او به بلژیک می را برای این شغل مناسب نمی

  .گزیند معلمی را برای خود برمی

 ادبیات شده شناخته آثار از یکی امروزه« پروفسور»گرچه 

انتشار آن برای شارلوت برونته  اما شود می محسوب جهان

رمان از سوی  این اصلی نسخه ده نبود. در ابتداخیلی هم سا

تر رمان خواهر شارلوت را منتشر کرده بود به  ناشری که پیش

 1857در سال  باالخرهکه  تایید برای چاپ نرسید؛ تا این

میالدی، فردی کار ویرایش و بازبینی رمان را بر عهده گرفت و 

 .چندی بعد کتاب منتشر شد

قهرمان داستان شغلی را »است: در توضیح این کتاب آمده 

وجوی معاش و کار به  کند و در جست که دوست ندارد رها می

گذارد تا  رود. ماجراهایی را پشت سر می سرزمین بیگانه می

ها، آیا  کند. بعد از همه تالش سرانجام عشق را تجربه می

 «د.شو رنج گنج میسر نمی خواهد؟ نابرده رسد به آنچه می می

با ترجمه اسماعیل  1322یمه نخست سال این رمان در ن

اثر شارلوت برونته با « روفسورپ. »کیوانی نیز منتشر شده بود

هزار تومان  22صفحه و به بهای  300ترجمه رضا رضایی در 

 .از سوی نشر نی منتشر شده است

 

بازگشایی  39سیمین و جالل اردیبهشت  ی خانه

 شود  می

  

سیمین دانشور، با اشاره به علی خالقی، همسر دخترخوانده 

احتمال اعالم حکم قطعی دادگاه درباره صحت وصیت نامه 

دانشور در هفته آینده، گفت: در صورت تایید دوباره آن، این 

بازگشایی خواهد  23خانه فرهنگی هنری هفتم اردیبهشت 

 .شد

علی خالقی همسر لیلی ریاحی، دختر خوانده و وارث 

راسم بزرگداشت این نویسنده که قانونی سیمین دانشور، در م

اسفند در تاالر استاد شهناز خانه  18عصر دیروز، یکشنبه، 

هنرمندان ایران برگزار شده بود، از احتمال صدور حکم قطعی 

که  وی با بیان ایند. بطه با خانه سیمین دانشور خبر دادر را

ممکن است خانه سیمین دانشور که البته همان خانه مشترک 

احمد است، میلیاردها تومان ارزش داشته باشد  ل آلاو با جال

داشتی به آن نیست، اظهار کرد: بنابر وصیت نامه  اما چشم

سیمین دانشور، لیلی ریاحی تنها وارث قانونی ایشان هستند 

اما ویکتوریا دانشور، خواهر ایشان با این مساله موافق نیست و 
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ین وصیت به صحت آن شک دارد. این سبب مسایلی پیرامون ا

خالقی ادامه داد: در تیرماه سال  .نامه به وجود آمده است

تایید کرد اما  دادگاهدرحکمیصحتوصیتنامهرا (22جاری )

ویکتوریا دانشور به این حکم اعتراض کرد، به این دلیل این 

ت دادگاه و زیر نظر و ریاس 55پرونده در حال حاضر در شعبه 

 د.پور قرار دار آقای اصالن

افزود: باخبر شدیم که ممکن است حکم قطعی در هفته وی 

آینده اعالم شده و صحت وصیت نامه بار دیگر تایید شود که 

 23اردیبهشت  7در این صورت، این خانه فرهنگی هنری در 

 شد. خواهد بازگشایی مراسمی در و

 سیمین مفقودشده همسر لیلی ریاحی در پایان درباره رمان

ما به مدت دو سال به خانه سیمین و  متاسفانه: گفتدانشور 

کوه »جالل نرفتیم و پس از آن باخبر شدیم که رمان 

ه و تا این لحظه نشانی از نوشته سیمین مفقود شد« سرگردان

 .ما امیدواریم که این رمان هرچه زودتر پیدا شودت. آن نیس

 

 منتشر شد  «عباس عابد»عرشیان به خط به قلم 

 

اثری است درباره خاطرات محمد « عرشیان به خط » کتاب 

درصدی هشت سال جنگ تحمیلی  31حسن شهرکی جانباز 

که اکنون در سن هفتاد سالگی به سر می برد و هنوز هم با 

 عباس عابدگوید و  رویی و حسن خلق از خاطراتش می گشاده

 )ساوجی( زحمت نگارش آن را کشیده است. 

کند، روایت  را متمایز می« عرشیان به خط » آنچه کتاب 

لحظه به لحظه آن از چگونگی اعزام محمد حسن شهرکی به 

باشد، به شکلی که  ای جذاب و قابل لمس می منطقه به گونه

گذارد و بدین  خواننده را بدون واسطه پیش روی اتفاقات می

زنده ها  آن های جنگ را به نوعی جذاب برای ترتیب لحظه

ن است که در پایان های دیگر این کتاب ای کند. از ویژگی می

های محمد حسن شهرکی در زمان جنگ مواجه  آن با عکس

برای اولین بار است که در معرض ها  آن شویم که بعضی از می

های کتاب   گیرد و این مهم بر جذابیت دید عموم قرار می

عرشیان »کتاب بیش از پیش افزوده است. « عرشیان به خط »

رات نبوی زیر نظر اداره به تازگی توسط موسسه انتشا« خطبه 

های دفاع مقدس جنوب غرب تهران در  حفظ آثار و نشر ارزش

 جلد به چاپ رسیده است. 2111

 

 جایزه اسكار فروش کتاب را باال برد 

  

فروش این « گیبردسال  12»با اهدای جایزه اسکار به فیلم 

 .کتاب باال رفت

)ایبنا( به نقل از پابلیشرز  به گزارش خبرگزاری کتاب ایران

ویکلی، هشتاد و ششمین مراسم اسکار که یکشنبه شب در 

به « گیبردسال  12»هالیوود برگزار شد، با انتخاب فیلم 

عنوان بهترین فیلم سال موجب شد تا فروش کتابی که این 

 .فیلم با اقتباس از آن ساخته شده بود، باال برود

د تا جایزه بهترین در مراسم اسکار این فیلم موفق ش

فیلمنامه اقتباسی را نیز به خود اختصاص بدهد و به این 

ترتیب دو جایزه مهم را از آن خود کند. با محاسبه سومین 

ای که نصیب این فیلم شده، یعنی جایزه بهترین بازیگر  جایزه

زن مکمل، اشتیاق مردم به این فیلم بیش از پیش شده است 

که موجب ساخته شدن آن شد،  به سراغ منبع اصلی و طبعاً

 .اند رفته

این فیلم که با اقتباس از خاطراتی که یک فرد سیاهپوست 

در قرن نوزدهم نوشته بود ساخته شده، شب پیش از مراسم 

آمازون جای داشت اما دیروز بعدازظهر  326اسکار در جایگاه 

 12و تنها چند ساعت پس از اهدای جوایز اسکار، به رتبه 

 .رسیدآمازون 

کویین کارگردان  که استیو مک «گیبردسال  12»فیلم 

بریتانیایی آن را ساخته، به عنوان اولین ساخته یک کارگردان 

سیاهپوست که موفق به کسب اسکار شده، نام خود را در 

 .تاریخ ثبت کرد

سالومون نورتاپ از خاطرات  «گیبردسال  12»در کتاب 

یویورک بود، اما در او شهروند ن. اش سخن گفته است زندگی

واشنگتن ربوده شد و به عنوان برده در لوییزیانا فروخته شد. 

سال به عنوان برده کار کند و در سال  12او مجبور شد تا 

پس از رهایی خاطراتش را منتشر کرد. جالب این که  1853

ای دست  هزار نسخه 31کتاب او در همان زمان به فروشی 

 .یافت و پرفروش شد

رایدلی نویسنده فیلمنامه این فیلم که موفق شد تا جان 

جایزه فیلمنامه اقتباسی اسکار را کسب کند، گفت عالوه بر 

کتاب، اطالعات زیادی را برای ملموس شدن اطالعاتش از 

 .های آن زمان کسب کرده است روزنامه

موفقیت این فیلم پیش از اهدای مراسم اسکار نیز موجب 

ای از این  گراف بریتانیا با انتشار نسخهشده بود تا روزنامه تل

کتاب آن را به صورت رایگان همراه با روزنامه صبح یکشنبه 

 ■. در دسترس مخاطبانش قرار دهد 2110ماه ژانویه 
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 «ای از جهنمالفبای قطعه» مجموعه داستان نگاهی به   
 «یاحیبهاره ارشدر» ؛ «یروح اهلل کامل» سندهینو  

 
 هیال نشر توسط جهنم از ای قطعه الفبای داستان مجموعه

. است شده عرضه نشر بازار به صفحه100 در 1322سال در

 :عناوین با است کوتاه داستان 12شامل مجموعه این

 من ماورایی کوچک ی گربه •

 جهنم از ای قطعه الفبای •

  بدبخت دومینوهای •

 آریانا •

  گنبدخانه باالی چشمِ آن •

 ها انگشت •

  آدم های پنجه جای •

 متروک های مهره تذهیب •

  سنگی دل ی فتانه آن برای شاهکاری •

 برج آونگ دنگ •

  ما فلزی جاه صاحب •

 گردون ی فرفره •

  ها تپه فلوت •

 آهو ناصح •

  بازوها تأللؤ •

 برفی ی مرثیه •

  مار چشم •

 مینیاتوری وهم •

  الهوتی ارباب متروک های اتاق •
 

. است تاثیرگذار و قوی مجموعه، این های داستان زبان و نثر

 و بخشیده تشخص خاصی ها داستان به فرم و فضا تنوع

 ها داستان سایر با ها فرسنگ داستان هر ی برساخته های جهان

 پیش غیرقابل و متفاوت هاشان، دنیا و ها شخصیت. دارد فاصله

 خوبی به و رفته تر جلو تیپ مرز و حد از همگی. هستند بینی

 و تکرار دچار ها داستان خاطر همین به. اند شده پرداخته

 .شوند نمی محتوایی ی آزاردهنده های شباهت

 

 ی کوچک ماورایي من: گربه

 به را راوی ی مرده همسر وسایل که ای گربه ی ایده

 کافی ولی است، جذاب و خالق گرداند، برمی آپارتمانش

 به چیزی آنکه بی شود، می تکرار بعد به جایی یک از. نیست

 وسایل آوردن از بعد. کند اضافه مخاطب های دانسته و داستان

. هستیم بعدی اتفاق منتظر بدنش، های تکه بعد و زن شخصی

 وقوع ی مقدمه و زمینه پیش حوادث این تمام انگار که اتفاقی

 تبدیل ها روایت خرده و دهد نمی رخ اتفاق آن ولی. اند بوده آن

 گره و کوچک های بحران واقع، در. اصلی بحران به شوند می

 ی نقطه به تا اند شده چیده هم کنار خوبی به فرعی های افکنی

 بحران منتظر که ای نقطه در دقیقاً ولی برسیم، داستان اوج

 راوی، بودن قاتل. یابد می پایان داستان هستیم، داستان اصلی

 های افکنی گره با کافکایی فضایی لحظه آن تا که را داستانی

 پلیسی سوم و دوم دسته های داستان حد تا داشت، ییپو آلن

 فقط انگار و است منطق بی و ناگهانی ضربه،. دهد می نزول

 ما به راوی که هایی المان. است بسته عجوالنه را داستان

 زیاد داستان اوج بخش به ورود برای را ما آمادگی دهد، می

 روایت، ماندن ناتمام با ولی کند می

 .مانند می استفاده بدون ها آن ی همه

 داده کدهایی داستان در اگر مثالً

 یا بودن دوقطبی بر مبنی شد می

شد  که منجر می مرد، حواس اختالل

 دلیلی آنکه بی زن، شدن به کشته

 خاطر در حتی و باشد داشته وجود

 قابل داستان پایان باشد، مانده راوی

 اگر مثالً یا. شد می توجیه و توضیح

 در زن ی جنازه حضور ی دهنده نشان زن بدن های تکه

. بود گریخته آن در حضور از تر پیش راوی که بود آپارتمانی

 ی گربه) داستان در دیوار، ی تیغه در جنازه کردن پیدا مثل

 .پو آلن ادگار( سیاه

 

 دومينوهای بدبخت :

 تغییر است؛ مکان و زمان در شدن گم داستان ی ایده

 آغاز گونهاین داستان. فیزیکی منطق بدون فضا ناگهانی

 : شود می

 رخ اتفاقی چنین ها بار. سادگی همین به. شوم می گم _

 در کرده، تغییر ناگهان ام بوده آن در که مسیری یعنی داده،

 ..نبوده آشنا جزئیاتش از کدام هیچ که ام افتاده خیابانی

 

 طرح و ایده یک حد در ولی است، جذاب داستانی ی ایده

 روایت، کل. است نشده داستان که ای واره طرح. ماند می باقی

 قوی مجموعه، این های داستان زبان و نثر

 به فرم و فضا تنوع. است تاثيرگذار و

 و بخشيده تشخص خاصي ها داستان

 داستان هر ی برساخته های جهان

 .دارد فاصله ها داستان سایر با ها فرسنگ
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 زمان مدت چطور که. است شخصیت شدن گم ی ایده بسط

 های عینیت این خاطر به و شود می بیشتر هایش شدن گم

 مشکل دچار اش شخصی زندگی و کار در مکانی و زمانی

 روایت خرده یک تواند می شخصیت شدن گم ی واقعه. شود می

 بحران بتواند که نیست کامل و پخته آنقدر ولی باشد، فرعی

 .باشد کوتاه داستان مرکزی و اصلی

 

 آن چشمِ باالی گنبدخانه :

 گفتن نه است،( SHOWING) دادن نشان هنر داستان

(TELLING .)داستان، مختلف های قسمت در راوی اینکه 

 را مخاطب کند، می اصرار وقایع بودن غیرعادی و عجیب روی

 بدون که هستند تاثیرگذار و واضح آنقدر تصاویر. دهد می آزار

 غیرعادی حس آن، امثال و( است عجیب) ی جمله آوردن

 . کنند منتقل مخاطب به را خود بودن

 حضور روی ولی دارد، خوبی اجرای و ایده داستان

 اشارات دارند، نظر زیر را ثریا و راوی که کسانی و میکروفون

 در ناگهانی، طور به موضوع، این. است شده ناکافی و مبهم

 ظاهر گشا گره کلیدیِ عنصر یک صورت به داستان دوم ی نیمه

 ذهنی ی زمینه پیش و آمادگی گونه هیچ آنکه بدون شود، می

 .بدهد مخاطب به

 

 های آدم: جای پنجه

 داستان این برای روایت، وقایع حجم

 – تبعید – مرگ است؛ زیاد کوتاه

 در همه... و گراییسنت – خودکشی

. اند کرده پیدا نمود داستان کوتاه حجم

 هضم و گنجایش پتانسیل کوتاه داستان

 نتیجه در. ندارد را فرعی بحران همه این

 . است شده خارج اعتدال خط از داستان

 حجم مخاطب، برای و درآمده آب از مصنوعی زن خودکشی

 فضای باید روی. شود نمی درک خوبی به زن طردشدگی

 ده، مردم مثالً. شود کار بیشتر باید راوی و زن درماندگی

 خودداری او به هم موادغذایی فروختن از نفت، بر عالوه

 سمت به را او گرسنگی و تنهایی و درد نهایت،   در و. کردند می

 .داد می سوق مرگ

 

 سنگي:ی دل  شاهكاری برای آن فتانه

 فردهب منحصر و خاص شخصیتی داستان، اصلی شخصیت

 او به را مخاطب راوی، خاص شغل و شخص اول نظرگاه. است

 هایش دغدغه و شود می همراه او با مخاطب. کند می تر نزدیک

 .کند می حس را

 لمس غیرقابل و ذهن از دور کمی داستان فضای اینکه با 

 آن در را اصلی شخصیت توانسته خوبی به نویسنده ولی است،

 و غریب بحران حتی. سازد باورپذیر و بگنجاند داستانی فضای

 و فضا به نیز داستان پایان ناگهانی و غیرمنتظره گشاییگره

 .است جنس هم و نزدیک روایت کالسیک پرداخت

 

 جاه فلزی ما:صاحب

 او شخصیت پرداخت و فرهنگی ی طبقه انتخاب راوی، لحن

 . شده انجام هنرمندانه

 جا، به و مناسب های سازی بحران با همراه اثر فانتزی تم

 .است کرده خلق خواندنی و جذاب داستانی

 

 ها: فلوت تپه

 با نمادین مسلماً کالسیک، حکایت، فرم به شبیه ای قصه

 . مدرن و باز پایانی

. استشده کار کم زن، نی جوانکِ شخصیت روی ولی

 و گذشته به. است محو و گنگ و مانده سطح در شخصیت

 .شود نمی ای اشاره هم پیرمرد و پیرزن اصلی ی دغدغه

 

 تأللؤ بازوها:

 بحران، و محتوا نظر از داستان

 و جزئیات اگر شاید. است مالمینی

 حذف تکراری و واضح توضیحات

 داستان نیز حجمی نظر از شد، می

 . داشتیم خوبی مالمینی

 همراه سرباز جسمانی وضعیت

 شود، می مواجه آن با زندانی که عجیبی موقعیت و زندانی

 های المان. است مالمینی داستان این برای ی خوبی ایده

 پرداخت و گیریشکل به ها فضا توصیف و پردازی شخصیت

 .است کرده کمک بسیار ایده نهایی

 

 چشم مار:

 این دیگر داستان چند مانند هم داستان این فضای

 با ها آن از هرکدام داستانی فضای البته. است نظامی مجموعه،

 – سربازخانه یکی – زندان یکی است؛ متفاوت کامالً یکدیگر

 .. جنگ میدان یکی

 سپاهی ی فرمانده با دخترش و جوان زن بین ساده دیالوگ

 ایجاد جذابی دیالکتیک فرستاده، جنگ به را زن شوهر که

 شخصيتي داستان، اصلي شخصيت

 اول نظرگاه. است فردبه منحصر و خاص

 به را مخاطب راوی، خاص شغل و شخص

 همراه او با مخاطب. کند مي تر نزدیک او

 .کند مي حس را هایش دغدغه و شود مي
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 و کمرنگ کوتاه داستان یک برای بحران هم هنوز ولی کرده،

 .است ناکافی

 

 های متروک ارباب الهوتي: اتاق

 آن، با متناسب فضایی و جنایی تم با مال مینی داستانی

 مورد در کمی که دارد نیاز روایت ولی. مهیج و ترسناک

 ی گذشته مورد در و کند صحبت متروکه ساختمان جزئیات

 خواهد می و شده خواب کارتن چطور دانیم نمی که پیرمردی

  بوده؟ خواب کارتن همیشه آیا. بمیرد

 و راوی شخصیت از تری عمیق واکاوی به دارد نیاز روایت

 مسائل در مورد اش، شخصی دالیل و ها دغدغه بررسی نیز

 این چرا مثالً: اند شده بیان داستان در که مختلفی

 خاطرات آیا هستند؟ مهم او برای انقدر فرسوده های ساختمان

 او به احساسی نظر از ها آن شدن خراب و دارد ها آن از خاصی

 حس قدیمی های ساختمان تمام به نسبت یا زند؟ می ضربه

 و سوال و دارد؟ دلیل بی نوستالژی

 .جنس این از هایی جواب

 

 ای از جهنم: الفبای قطعه

 به شبیه داستان فضایی دارد

. ساعدی غالمحسین های داستان

 تصاویری و خاص هایی شخصیت

 لحن و رئال روایت در که متوهم

 جذابیت و تعلیق داستان، تفاوت بی

 . است کرده ایجاد زیادی

 خوابیدن ی صحنه تا هایش، روایت خرده و داستان فضای

 داستان نقطه آن از ولی برد، می پیش را داستان خوبی به راوی

 و شده رها   و است دستی دم بندی پایان. شود می قیچی

 .است مانده باقی کاره نیمه و مقطوع داستان،

 

 آریانا:

 و دور داستان مکان و فضا. است جذاب داستانی ی ایده

 دو داستان. ناکجاآباد به شبیه جایی. است لمس غیرقابل

 : دارد اصلی مرکزیت

 فروش اقتصاد و تماشاچیان و حیوان معضل – آریانا

 .وحش باغ های بلیت

 ما برای شده، واقع حیوان ی عالقه مورد آریانا چرا اینکه

 سایه، یک حد در آریانا شخصیت واقع، در. شود نمی مشخص

 های الیه و ها انگیزه. رود نمی عمق به و ماند می باقی تیپ یک

 و سایه در و شود نمی بازنمایی ما برای اش گذشته و شخصیتی

 . ماند می باقی تاریکی

 گشایی گره منتظر که هایی بحران از هم داستان پایان

 سوم دو در ها افکنی گره. است باور غیرقابل و دور بودند،

 ولی دهند، می داستان به زیادی پتانسیل داستان ابتدایی

 .نتیجه بی

 

 ها: انگشت

 روایت خرده یک یا تصویری سکانس یک حد در ها انگشت

 انگشتش چهار که راننده شخصیت. است مانده باقی داستانی

 کردن عوض دنده برای مسافران از و شده بریده ساطور توسط

 هنرمندانه پردازی شخصیت برای خوبی مثال خواهد، می کمک

 .است نشده ایجاد بحرانی و نگرفته شکل داستانی ولی است

 

 های متروک: تذهيب مهره

 از استفاده. دارد جذابی ریتم داستان

 عین در که مقطع و کوتاه های جمله

 به وقایع و ها صحنه توصیف برای حال

 ریتمی و آهنگین نثری اند، رفته کار

 باعث تند ریتم. است کرده ایجاد تند

 داستان در سرعت و هیجان لحن ایجاد

 جذابیت افزایش و پیشبرد به و شده

 .کند می کمک اثر

 

 دنگ آونگ برج:

 کامل و خوب ولی حیوان، راوی پرداخت برای شده تالش

 و وقایع دلیل به روایت، لحن دلیل به نه. است درنیامده

 ی مختصری اشاره. مانند می باقی ابهام از ای هاله در که حوادث

 به گشایی گره برای کدی یا موتیف ولی شود، می ها نامه به

 .شود نمی داده مخاطب

 

 ی گردون: فرفره

 ی شیوه از استفاده و داستان در داستان روایتِ ی شیوه

 از ها مکان و فضاها سازی موازی کنار در گویی قصه کالسیک

 عنوان به ها دیالوگ و است ساخته نقص بی کالژی داستان،

 گرایانه فرم ساختار مختلف های بخش ی دهنده ارتباط لوالهای

 .اند کرده عمل خوبی به

 

 ناصح آهو:

 : است آن زبان داستان، این قوت ی نقطه

 و داستان در داستان روایتِ ی شيوه

 در گویي قصه کالسيک ی شيوه از استفاده

 از ها مكان و فضاها سازی موازی کنار

 و است ساخته نقص بي کالژی داستان،

 ارتباط لوالهای عنوان به ها دیالوگ

 ساختار مختلف های بخش ی دهنده

 .اند کرده عمل خوبي به گرایانه فرم
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 در ام درمانده: )ها جمله ابتدای در افعال بردن کار به -

 اتراق. ماندن هم و رفتن هم شده دشوار برایم. راه کوره این

 ( سگ. جان و خواهد می تر ش طاقت برهوت، این توی

  ها، جمله آخر در ها قید از استفاده  -

  آرکائیک، بعضاً اصطالحات و کلمات از استفاده -

  تئاتری، روان های مونولوگ ساختن -

 پرسیدم، می: )ترکیبی و برساخته صفات ایجاد -

 از کنان فشه و خمان ماری که دیده دیده، کابوس گفت می

 .( حلقومش دور شده کالف و شده رد اش سینه روی

 . اند کرده ایجاد خاصی داستانی فضای مذکور، موارد

 جایی و شده چیده هم کنار چیز همه داستان پایان در ولی

 .گذارد نمی مخاطب چینیِ پازل و کدگذاری و تفکر برای

 

 ی برفي: مرثيه

 خاکستری برفی، و سرد محیط از استفاده بدیع، تصاویر

 را داستان سورئال، پالتی و ها شخصیت با همراه فضا بودن

 . کند می کافکایی

 هایی اکت تعداد و است وار مسلسل و وقفه بی اتفاقات توالی

 باید نویسنده. زیادند داستانی حجم به نسبت دهد می رخ که

 برش یا شود بیشتر داستان حجم یا که کند ایجاد تمهیدی

 .تر محدود حوادث، زمانی و مکانی

 

 وهم مينياتوری:

 و نوشتن بین ارتباطی پل ایجاد و مفاهیم تصویرکشیدنِ به

 گانه پنج حواس ی هنرمندانه ترکیب با کشیدن نقاشی

 . است داستان این ویژگی ترین پررنگ

 پرداخته خوبی به جزئیات به. است خالق داستان ی ایده

■ .است برانگیز تأمل و متفکرانه داستان، پایان و شده



   9313 رفوردین ماه  |چوکماهناهم ادبیات داستانی |چهل وچهارم شماره 97 

 «ستندیها شوهر تو ن آن» داستان کوتاه یبررس   
 «یتا محمدیر» ؛ «موند کاروریر» سندهینو  

 
کرد، از کار بیکار شده  ارل اوبر که قبالً فروشندگی می

روزی  شاپ شبانه ها در یک کافی بود. اما زنش دورین شب

کرد. یک شب که ارل داشت  نزدیک شهر پیشخدمتی می

و شاپ سری بزند  خورد، تصمیم گرفت به کافی مشروب می

 جور جایی کار خواست ببیند دورین چه چیزی بخورد. می

 جا چیزی سفارش بدهد. شود به حساب همان کند و اگر می می

 خوان نشست و صورت غذا را نگاه کرد.  ارل جلوی پیش

کار  جا چه این: »جا نشسته، گفت وقتی دورین دید او آن

 سفارشی به دست آشپز داد.  «کنی؟ می

 «طورند؟ ها چه رل؟ بچهخوری، ا چی می: »گفت

های  خورم با یکی از آن ساندویچ ند. قهوه میا خوب: »ارل گفت

 «ی دو. شماره

 دورین یادداشت کرد. 

جا، فهمیدی که،  شود این ببینم، می»

را به دورین گفت و چشمک  این «ها؟

 زد. 

اصالً با من حرف نزن. : »زن گفت

 «سرم خیلی شلوغ است.

اش را خورد و  هوهقارل 

منتظر ساندویچ شد. دو مرد کت و 

شلوار به تن، با کراوات شل، با یقه 

جوش  باز، کنار او نشسته، قهوه خواستند. وقتی دورین قهوه

باسن : »شد، یکی از مردها به دیگری گفت دست دور می به

 «شود. را نگاه، آدم باورش نمی این

 «همچین مالی هم نیست.: »دومی خندید. گفت

ها چاق  قهم همین بود. اما بعضی احم منظور من: »اولی گفت

 «پسندند. و چله می

 «پسندم. من یکی که نمی: »دومی گفت

 «هم همین بود. طور. منظور من هم همین من: »اولی گفت

زمینی  دورین ساندویچ را جلوی ارل گذاشت. کنار آن سیب

 شور بود.کرده، ساالد کلم و خیار سرخ

 خواهی؟ یک لیوان شیر چیز دیگری نمی: »دورین گفت

 «خوری؟ می

جا ایستاده، سرش را به  حرفی نزد. وقتی دید زن همانارل 

 عالمت منفی تکان داد.

 «ریزم. برایت باز قهوه می: »زن گفت

دو مرد قهوه ریخت.   دست برگشت و برای ارل و آن قوری به 

بعد ظرفی را برداشت و پشت کرد تا کمی بستنی بردارد. 

بنا  ی مخصوص دستش را توی ظرف بزرگ دراز کرد و با مالقه

اش کشیده  کرد به برداشتن بستنی. دامن سفیدش روی باسن

بند صورتی رنگش،  شد و از روی پاهایش باال رفت. شکم

ای  طرز آشفته ها که به های پر چین و چروک و پر مو و رگ ران

 جای پایش پخش بودند، نمایان شدند.  همه

دو مرد که کنار ارل نشسته بودند، به هم نگاه کردند.  آن

ابرو باال انداخت. دیگری نیشخندی زد و از باالی ها  آن از یکی

فنجانش به دورین که داشت با قاشق کاکائو را روی بستنی 

ریخت، زل زد، وقتی زن شروع کرد به تکان دادن قوطی  می

خامه، ارل از سر جایش بلند شد و غذایش را رها کرد و به 

طرف در رفت. شنید که زن صدایش 

 ش را کشید و رفت. زند، اما راه می

*** 

ها سر زد و بعد به  ارل به بچه

خواب رفت و لباسش را درآورد.  اتاق

هایش را  مالفه را رویش کشید، چشم

بست و خودش را به فکر و خیال 

اش پدید آمد و  سپرد. حسی در چهره

بعد به شکم و پاهایش سرایت کرد. 

بعد  جا کرد.ب هایش را باز کرد و سرش را روی بالش جا چشم

به پهلو غلتید و به خواب رفت. صبح دورین بعد از راهی کردن 

خواب آمد و کرکره را باال کشید. ارل  ها به مدرسه، به اتاق بچه

 «یک نگاهی توی آینه به خودت بیندار.: »بیدار بود. مرد گفت

 «چی؟ منظورت چیه؟: »زن گفت

 «فقط توی آینه نگاهی به خودت بینداز.: »مرد گفت

حال به آینه  با این «مگر قرار است چی ببینم؟» :زن گفت

 ها پس زد. توالت نگاه کرد و موهایش را از روی شانه میز

 «خب؟: »مردگفت

 «چی؟ که خب: »زنگفت

نظر من بهتر  آید بهت بگم. اما به دلم نمی: »ارل گفت

گویم.  ذره رژیم بگیری. منظورم همین بود. جدی می است یک

 «ندی وزن کم کنی. بدت نیایدها.نظرم بتوانی چند پو  به

 «گویی؟ چی داری می: »زن گفت

و منتظر ساندویچ اش را خورد  هوهقارل 

شد. دو مرد کت و شلوار به تن، با کراوات 

شل، با یقه باز، کنار او نشسته، قهوه 

دست  جوش به خواستند. وقتي دورین قهوه

: شد، یكي از مردها به دیگری گفت دور مي

 «شود. را نگاه، آدم باورش نمي باسن این»
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نظرم بتوانی  که گفتم. به هیچی، فقط همین: »مرد گفت

 «چند پوندی کم بکنی. فقط چند پوند.

لباس خوابش را  .«قبالً چیزی نگفته بودی: »زن گفت

 باال زد و برگشت تا توی آینه نگاهی به شکمش بیندازد. 

ساز  کردم چاقی مسئله اصالً فکر نمیقبالً : »مرد گفت

 سعی کرد سنجیده حرف بزند.  «باشد.

خواب را دور کمرش جمع کرده  دورین که هنوز لباس

بود به آینه پشت کرد و از باالی شانه نگاهی انداخت. یک 

 لمبرش را گرفت و بعد ول کرد. 

شاید دارم اشتباه : »هایش را بست. گفت ارل چشم

 «کنم. می

گمان کنم بتوانم چندپوندی کم بکنم، اما کار : »زن گفت

 .«سختی است

حق با توست، کار آسانی نیست. اما من : »مرد گفت

 «کنم. کمکت می

خواب را رها کرد  لباس «شاید حق با تو باشد.: »زن گفت

ها  آن خواب را از تنش درآورد. و به مرد نگاه کرد و بعد لباس

در مورد رژیم گرفتن صحبت کردند. 

خواری، رژیم  پروتئین، رژیم گیاه رژیم

فروت. اما به این نتیجه  آب گریپ

رسد  رسیدند که وسعشان نمی

های رژیم پروتئین را بخرند و  استیک

شود که آدم فقط  نمی: »دورین گفت

فروت را هم زیاد دوست  و چون آب گریپ «سبزیجات بخورد.

 تواند از پس آن رژیم بربیاید.  طوری می دانست چه نداشت، نمی

 «خیلی خب، ولش کن.: »مرد گفت

 «کنم. گویی. یک کارش می نه، تو راست می: »زن گفت

 «طوره؟ ورزش چه: »مرد گفت

 «کنم بسم است. هایی که سرکار می دوندگی: »زن گفت

روز هیچی  دو سه فقط چیزی نخور. خب؟: »ارل گفت

 «نخور.

کنم. چندروزی امتحان  ام را می باشه، سعی: »زن گفت

 «کنم. قانعم کردی. می

 «ما اینیم دیگه.: »ارل گفت

*** 

شان را جمع زد، بعد با  مرد موجودی حساب جاری

ماشین به فروشگاه حراجی رفت و ترازویی خرید. وقتی خانم 

کرد، ارل او را برانداز  فروشنده مبلغ ترازو را وارد صندوق می

هایش را  واداشت تمام لباسکرد. توی خانه، او دورین را 

هایش توی هم  ها را دید، سگرمه درآورد و روی ترازو برود. رگ

یی که روی ران زن ها رفت، انگشتش را در امتداد یکی از رگ

 بیرون زده بود کشید. 

 «کنی؟ کار می چه: »زن پرسید

 «هیچی.: »مرد گفت

کاغذی یادداشت  به ترازو نگاه کرد و وزن او را روی تکه

 . کرد

 «خب، خیلی خب.: »ارل گفت

ای کرد. کارفرما  روز بعد، ارل تمام عصر را صرف مصاحبه

کشی را در انبار به  لنگان لوازم لوله مردی تنومند بود و لنگ

داد، از او پرسید آیا مانعی برای مسافرت کردن  ارل نشان می

 دارد یا نه. 

 «مطمئن باشید، هیچ مشکلی ندارم.: »ارل گفت

 ایت سری تکان داد. مرد با رض

 ارل لبخند زد.

*** 

گوش ارل  قبل از باز کردن در خانه، صدای تلویزیون به

گذشت  رسید. از اتاق نشیمن که می

ها نگاهش نکردند. توی آشپزخانه،  بچه

دورین که حاضر شده بود سرکار برود، 

خورد. ارل  داشت ژامبون و نیمرو می

 «کنی؟ کار می داری چه: »گفت

زن دولپی به جویدن ادامه داد. 

 اما بعد همه را توی دستمال تف کرد. 

 «نتوانستم جلوی خودم را بگیرم.: »گفت

به  «ور، باز هم بخور! بلمبان!ای بیمار، بخ: »ارل گفت

خواب رفت، در را بست و روی تخت دراز کشید. هنوز هم  اتاق

هایش را زیر سرش گذاشت و به  آمد. دست صدای تلویزیون می

ام را  دوباره سعی: »سقف خیره شد. دورین در را باز کرد. گفت

صبح دو روز  «ببینیم و تعریف کنیم.: »مرد گفت «کنم. می

 «جا را ببین. این: »بعد زن از توی حمام صدایش زد. گفت

مرد رقم را روی ترازو خواند. کشو را باز کرد و کاغذ را در 

که زن نیشخند به لب داشت او دوباره ترازو را  آورد و درحالی

 «سه چهارم پوند.: »خواند. زن گفت

ن را گفت و آهسته به باس مرد این .«این شد یک چیزی»

 زن زد.

*** 

ی کاریابی  خواند. به اداره ها را می ی نیازمندی مرد صفحه

بار با ماشین برای مصاحبه  چهار روز یک رفت. هر سه ایالتی می

 «شاید حق با تو باشد.: »زن گفت

خواب را رها کرد و به مرد نگاه کرد  لباس

ها  خواب را از تنش درآورد. آن و بعد لباس

 در مورد رژیم گرفتن صحبت کردند.
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شمرد،  های زن را می ها انعام رفت و شب شغلی به جایی می

کرد و  ها را با دست روی میز صاف و صوف می اسکناس

سنتی را یک دالر  بیست و پنجسنتی و  سنتی، ده های پنج سکه

برد.  چید. هر صبح زن را روی ترازو می یک دالر روی هم می

 در عرض دو هفته زن سه پوند و نیم وزن کم کرد. 

زنم. از صبح تا شب  تازه ناخنک هم می: »زن گفت

زنم. همین  کار هی ناخنک میکشم و بعد سر گرسنگی می

 «برد. وزنم را باال می

ی  زن پنج پوندو نیم وزن کم کرد. هفتههفته بعد  اما یک

زد.  هایش به تنش زار می بعد از آن نه پوندو نیم کم کرد. لباس

 مجبود شد از کرایه خانه بزند و لباس کار دیگری بخرد. 

 «زنند. هایی می مردم سرکار یک حرف: »زن گفت

 «هایی؟ مثالً چه حرف: »ارل گفت

که از  دیگر این که رنگم زیادی پریده. اول این: »زن گفت

 «ترسند که مبادا زیادی الغر بشوم. میها  آن ام. قیافه افتاده

شان  های مگر الغر شدن عیبی دارد؟ به حرف: »مرد گفت

 اصالً اهمیت نده. بهشان بگو سرشان به کار خودشان باشد.

ها  آن که شوهر تو نیستند. تو که باها  آن

 «کنی. زندگی نمی

کار که ها  آن ولی با: »دورین گفت

 «کنم. می

ها  آن درست است. اما: »ارل گفت

 «شوهر تو نیستند.

*** 

رفت و منتظر  هر روز ارل پشت سر زن به حمام می

کاغذی در دست، زانو  شد تا او روی ترازو برود. مداد و تکه می

زد. کاغذ پر از تاریخ و ایام هفته بود. او وزن زن را  می

داد  کرد و با رضایت سر تکان می یخواند، با کاغذ مقایسه م می

 شد.  اش آویزان می که از نارضایتی لب و لوچه و یا این

ماند.  حاال دیگر دورین بیشتر از قبل توی رختخواب می

کرد به رختخواب  ها را راهی مدرسه می که بچه ز اینابعد 

گشت و عصرها قبل از رفتن به سرکار دوباره یک چرت  برمی

رسید، تلویزیون تماشا  کارهای خانه می خوابید. ارل به می

گذاشت زن بخوابد. تمام خریدهای خانه پای او  کرد و می می

 رفت.  بود و گاهی هم برای مصاحبه جایی می

ها را خواباند، تلویزیون را خاموش کرد و  شب ارل بچه یک

که بار تعطیل شد با  تصمیم گرفت برود لبی تر کند. وقتی

 ت. شاپ رف ماشین به کافی

 او متوجه تا زن. ماند منتظر و نشست یشخوان جلوپ 

 «ها خوبند؟ بچه: »شد،گفت

 ارل به عالمت مثبت سر تکان داد. 

چنان زن را که  برای سفارش غذا کمی لفت داد. هم

پایید.  رفت می پشت پیشخوان از این طرف به آن طرف می

دست آشپز داد  آخر سر چیزبرگر سفارش داد. زن سفارش را به

و سراغ یک مشتری دیگر رفت. پیشخدمت دیگری با 

 جوش آمد و فنجان ارل را پر کرد.  قهوه

این دوستت : »ارل با سر به زنش اشاره کرد و گفت

 «کیه؟

 «اسمش دورین است.: »پیشخدمت گفت

جا بودم خیلی  ی پیش که این نسبت به دفعه: »مرد گفت

 «عوض شده.

 «واالّ چه عرض کنم.: »پیشخدمت گفت

مرد چیزبرگر و قهوه را خورد. مردم مدام جلوی 

های دم  شدند. بیشتر مشتری نشستند و بلند می پیشخوان می

انداخت، اگرچه گاهی همان  پیشخوان را دورین راه می

آمد و سفارشی  پیشخدمت هم می

گرفت. ارل زنش را زیر نظر گرفته  می

کرد. دوبار برای  دقت گوش می بود و به

دستشویی رفتن مجبور شد از سر 

جایش بلند شود. هربار نگران بود که 

هایی زده شود و او نشنود.  نکند حرف

فنجانش را  دوم از دستشویی برگشت، دید وقتی برای بار

اند و کس دیگری جایش را گرفته است. در انتهای  برداشته

راه به تن داشت روی  پیشخوان کنار مرد مسنی که پیراهن راه

 ای نشست. چهار پایه

دیگر : »تاد، گفتفوقتی دورین دوباره چشمش به ارل ا

 «خواهی؟ خیال نداری بروی خانه؟ چه می

 «یک فنجان قهوه بیاور.: »ارل گفت

بغل دست او مشغول روزنامه خواندن بود. سرش را  مرد

ریخت نگاه  بلند کرد و به دورین که داشت برای ارل قهوه می

شد نگاهی انداخت. بعد  کرد. به دورین که داشت دور می

 دوباره به روزنامه خواندنش ادامه داد. 

جرعه خورد و منتظر شد مرد  اش را جرعه ارل قهوه

را زیر نظر داشت. مرد غذایش را چیزی بگوید. زیرچشمی او 

تمام کرد و بشقاب را کنار زد. سیگاری روشن کرد، روزنامه را 

را از سر گرفت. دورین آمد و  جلویش تا کرد و خواندن آن

 بشقاب کثیف را برداشت و برای مرد دوباره قهوه ریخت. 

نظرت راجع به : »ارل به مرد گفت

و با سر به دورین که داشت  «اون چيه؟

: رفت اشاره کرد سر پيشخوان مي نآبه 

 «نظر تو تيكه خوبي نيست؟  به»
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و با سر به  «نظرت راجع به اون چیه؟: »ارل به مرد گفت

 به: »رفت اشاره کرد سر پیشخوان می نآه دورین که داشت ب

 «نظر تو تیکه خوبی نیست؟ 

مرد سرش را بلند کرد به دورین و بعد به ارل نگاهی 

 انداخت و بعد دوباره مشغول خواندن روزنامه شد. 

کنم.  خب، نظرت چیه؟ دارم ازت سؤال می: »ارل گفت

 «نظر تو خوبه یا نه؟ بگو دیگه.  به

طرف  تکان داد. وقتی دورین دوباره به مرد روزنامه را تکان

ای به شانه مرد  سر پیشخوان راه افتاد، ارل آهسته سقلمه آن

خواهم یک چیزی بهت بگویم. گوش کن.  می: »زد و گفت

: رو به دورین گفت «باسن زنه را ببین. حاال این را داشته باش.

 «یک بستنی شکالتی بیاور.»

اش را  حرص نفس روی او ایستاد و از روی دورین روبه

رها کرد. بعد برگشت و ظرف و مالقه بستنی را برداشت. روی 

فریزر خم شد، دستش را دراز کرد و مالقه را توی بستنی فرو 

شد،  هایش باال کشیده می برد. وقتی دامن دورین از روی ران

ارل به مرد نگاه کرد و چشمک زد. اما 

عوض، نگاه مرد در نگاه آن یکی  در

ه خورد، و بعد روزنامه را پیشخدمت گر

زیر بغلش زد و دست کرد توی 

جیبش. آن یکی پیشخدمت یکراست 

این یارو : »رفت سراغ دورین. گفت

 «کیه؟

و بستنی  «کی؟: »دورین گفت

 دست به دور و بر نگاه کرد.  به

گویم.  او را می: »پیشخدمت با سر به ارل اشاره کرد. گفت

 «این عوضی دیگه کیه؟

ترین لبخندش را روی لب کاشت به لبخند  ارل قشنگ

قدر که حس کرد صورتش از ریخت و قیافه  زدن ادامه داد. آن

داشت و دورین  اما آن یکی پیشخدمت چشم از او برنمیافتاده. 

شروع کرد به آهسته سر تکان دادن آن مرد مقداری پول خرد 

 کنار فنجانش گذاشته، سرپا ایستاد، اما او هم منتظر ماند تا

 به ارل چشم دوختند. ها  آن ی جواب را بشنود. همه

او یک : »دورین شانه باال انداخت و گفت باالخره

بعد بستنی شکالتی  «فروشنده است. شوهر من است.

حسابش را  کاره را جلوی ارل گذاشت و رفت صورت نیمه

 بیاورد. 
 زیبا گنجي  -زاده ی: پریسا سليمان ترجمه

________________________________ 

 نقد و بررسي داستان

  سوم شخص.: راوی

کرد، از کار بیکار شده  * ارل اوبر که قبالً فروشندگی می

روزی  شاپ شبانه ها در یک کافی بود. اما زنش دورین شب

 کرد.  نزدیک شهر پیشخدمتی می
 

 گرای مدرن.  ژانر: واقع

آیند در مورد  خواهد بداند مردانی که به کافه می مرد می

 اندام زنش چه قضاوتی دارند. 
 

عناصر داستان )زمان، مكان، توصيف، صحنه، 

 تصویر، تشبيه...(

 زمان:

 ها... * صبح دورین بعد از راهی کردن بچه

ها را خواباند، تلویزیون را خاموش  * یک شب ارل بچه

 کرد...

 مكان: 

* ارل جلوی پیشخوان نشست و 

 صورت غذا را نگاه کرد.

ها سر زد و بعد به  * ارل به بچه

 خواب رفت... اتاق

 توصيف:

* دو مرد کت و شلوار به تن، با 

کراوات شل، با یقه باز، کنار او 

 نشسته... 

 ابرو باال انداخت. دیگری نیشخندی زد...ها  آن * یکی از

 : صحنه

توالت نگاه کرد و موهایش را از روی  * به آینه میز

 ها پس زد.  شانه

خواب را دور کمرش جمع کرده  * دورین که هنوز لباس

 آینه پشت کرد...بود به 
 

 تصویر: 

کرد و کاغذ را * مرد رقم را روی ترازو خواند. کشو را باز 

 آورد...در

کرد  ها را با دست روی میز صاف و صوف می * اسکناس

سنتی را یک  سنتی و بیست و پنج سنتی، ده های پنج و سکه

 چید.  دالر یک دالر روی هم می

 ی اول دهععدم قضاوت کردن راوی که جزء قا

 شخص است.

اما آن یكي پيشخدمت چشم از او 

داشت و دورین شروع کرد به  برنمي

آهسته سر تكان دادن آن مرد مقداری 

پول خرد کنار فنجانش گذاشته، سرپا 

ایستاد، اما او هم منتظر ماند تا جواب را 

 ها به ارل چشم دوختند.  ی آن بشنود. همه
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شد، یکی از  دست دور می جوش به ... وقتی دورین قهوه

را نگاه، آدم باورش  باسن این: »مردها به دیگری گفت

 «چین مالی هم نیست. هم: »دومی خندید. گفت «شود. نمی

ها چاق  هم همین بود. اما بعضی احمق منظور من: »اولی گفت

 «پسندند. و چله می
 

 توضيح:

که می شنود آن دو مرد به باسن زنش ارل اوبر در حالی 

دهند. حتی او را هم  نظرشان را هم می کنند و توجه می

کنند هیچ  به احمق بودن متهم می قضاوت کرده و

دهد. نویسنده خونسردانه روایت  العملی نشان نمی عکس

حل صریحی بدهد.  که قضاوت کند و یا راه کند بدون این می

 گذارد. یی خواننده م عهده قضاوت را به

  

 مسئله داستان چيست؟ 

وزن داشتن مورد  دلیل اضافه  ارل اوبر به دورین همسر

کنند قرار  قضاوت و تمسخر مردانی که به کافه رفت و آمد می

که  ل شده تا جاییضکم تبدیل به مع گیرد. این مسئله کم می

شود، حساب بانکی خود را بیرون بکشد، برای  مرد مجبور می

خوانی دارد  همها  آن رژیم مناسبی که با درآمدزن ترازو و 

های  ها با پرداختی قوی الیه تهیه کند. نویسنده از طریق نشانه

 سازد.  زیرین را می
 

 سطح دارد.  داستان سه

 سطح اول:

 . است پیچیدگی و ابهام عدم و آشکار و واضح روایت 

زن و مردی با دو فرزند، زندگی مشترکی دارند، اختالفی 

کند، در خانه حضوری  شاپی کار می هم ندارند. زن در کافیبا 

کارهای و است  وزن پیدا کرده، مرد بیکار رنگ دارد، اضافه کم

 دهد.  ها به مدرسه را انجام می بردن بچه و خرید مثل خانه
 

 سطح دوم: 

 انسان وسواس _2. مدرن مرد و زن تقابل _0

 . مدرن

 ارل اوبر )مرد داستان( 

ها  کند حتی شب ها رسیدگی می است. به بچه مرد بیکار

ها مشکلی ندارند.  رفته تا مطمئن شود بچهها  آن خواب به اتاق

 رود تا از مشکالت او از نزدیک آگاه شود. به محل کار زن می

 مثال: 

کرد، از کار بیکار شده  ارل اوبر که قبالً فروشندگی می

روزی  شبانهشاپ  ها در یک کافی بود. اما زنش دورین شب

کرد. یک شب که ارل داشت  نزدیک شهر پیشخدمتی می

شاپ سری بزند و  خورد، تصمیم گرفت به کافی مشروب می

جور جایی کار  خواست ببیند دورین چه چیزی بخورد. می

 کند.  می

 دورین )زن داستان(

کند.  روزی نزدیک شهر کار می ی شبانها زن! در کافه

جور مردی  جلوی میز بار همهرنگ در خانه دارد.  حضوری کم

 گیرد.  کند سفارش زیادی می رفت و آمد می

 مثال:

شدند.  نشستند و بلند می مردم مدام جلوی پیشخوان می

 انداخت... های دم پیشخوان را دورین راه می بیشتر مشتری
 

 توضيح: 

 رنگ شده بلکه تبدیل به نقش پدر نه تنها کم نقش مادر

وزی عوض شده، دیگر خانواده جایگاه زن و مرد امر .شده

تعریف گذشته را ندارد. زن کار مردان و مرد کار زنان را انجام 

دهد. زن و مرد سنتی در دنیای مدرنیته مانند گذشته  می

 جایی ندارند. 
 

 وسواس انسان مدرن.  _2

ها وسواس انسان مدرن را  نویسنده از طریق نشانه

 دهد.  تر نشان می خوبی هرچه تمام به

انسان مدرن چگونه اسیر ذهن و اطراف مدرنیته خود 

که وسواس او بیمارگونه شده، از زندگی عادی  شده تا جایی

بازمانده، برای رسیدن به آرامشی که در دنیای مدرن برای 

 بسته پایش و دست و دهد می بینی کرده از دست خود پیش

 . ماند می

 ها:  نشانه

 خرید ترازو از حراجی.  _1

 های پر چین و چروک زن.  ران _2

 .آشپزخانه در زن پرخوری  _3

 کنترل وزن زن هر روز صبح. _0

 های زن. گشاد شدن لباس _5

 پریدگی زیادی رنگ زن. _6

 غیابش در او نگرانی و رفتن مرد به دستشویی کافه  _7

 .نشنود او و شود زده دورین مورد در هایی حرف

رفتن به کافه و نظر مردان را در مورد تغییر فیزیکی  _8

  زنش خواستن. 
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 سطح سوم: 

 شناسي اخالقي  روان

شرط رفتار اخالقی  ی آزاد پیش به اعتقاد یونگ، اراده

است. به بیان دیگر، انسان باید ازاین انتخاب برخوردار باشد که 

اش  خودمختاریجور دیگری رفتار کند. لیکن اگر تخیل فرد از 

گاه فرد بیش از توان خود مسئولیت خواهد  پیشی بگیرد، آن

 پذیرفت. 

 ی یونگ با داستان موردنظر چيست؟!  انطباق نظریه

اش آزاد بوده و ارل اوبر نه تنها  دورین در انتخاب شغل

مخالفتی با آن نداشته بلکه با خالی کردن حساب بانکی خود 

سب اندام برسد در تناکند به  به همسرش دورین کمک می

نتیجه چون از حق انتخاب برخوردار بوده راه کارهای همسرش 

دو مرد در کافه در  شنود آن پذیرد. از طرفی وقتی ارل می را می

اعتماد  کنند، نسبت به دورین بی مورد اندام زنش اظهارنظر می

کند. حال اگر با شغل زن  شود او را به خیانت متهم نمی نمی

شد،  آمد، او در خانه حبس می کرد و یا کنار نمی مخالفت می

رسید بنابراین  تخیالت زن برای رسیدن به این شغل به اوج می

 دید شاید رفتار نیافتنی می وقتی مرز عمل تا تخیل را دست

 زد. صورت جداگانه سر می غیراخالقی هم از هر یک به

 مثال: 

من بهتر  نظر آید بهت بگویم. اما به دلم نمی: »* ارل گفت

گویم.  ذره رژیم بگیری. منظورم همین بود. جدی می است یک

زن  «نظرم بتوانی چند پوندی وزن کم کنی. بدت نیایدها. به

خوابش را باال زد و  لباس «قبالً چیزی نگفته بودی.: »گفت

: برگشت تا توی آینه نگاهی به شکمش بیندازد. زن گفت

ما کار سختی گمان کنم بتوانم چند پوندی کم بکنم، ا»

حق با توست، کار آسانی نیست اما من : »مرد گفت «است.

 «کنم. کمکت می

 پایان داستان: 

مخاطب تنها یک صفحه از داستان را که پشت سر 

که  برد اما همین سر می گذارد در وضعیتی ثابت به می

را تا انتها دنبال کند ناگهان نویسنده با  خواهد با آرامش آن می

کند. بحران شروع  بحران را با پرسش ایجاد میزیرکی خاص 

دو مرد کت و شلوار به تن، با کراوات شل، با یقه باز،  شود: می

 کنار او نشسته، قهوه خواستند... 

 شود:  ها مطرح می سوالدنبال آن  و به

چرا انسان در آرامش نیست؟! چرا برای مرد مهم است 

ادرست های او در مورد بدن همسرش قضاوتی ن جنس هم

کند تا نظر  گونه زن را کمک می دارند؟! چرا مرد وسواس

جنسان خود را نسبت به زنش تغییر دهد؟! چرا انسان  هم

که مخاطب این ذهنیت را  امروزی در آرامش نیست؟! تا جایی

چه  شود مرد به آن چیز تمام می کند که، حاال همه پیدا می

 :گوید می صریحاً نویسنده خود که  طوری  به رسیدهخواسته  می

. کرد کم وزن یمن و پوند پنج زن بعد هفته  یک ** 

 شزار های لباس. کرد کم نیم و پوند نه آن از بعد ی هفته

کار دیگری  و لباس بزند خانه کرایه از شد مجبور. زدند می

 بخرد. 

دهد و  اما پایان داستان چرخشی به دید مخاطب می

ها  آن پاسخ دادن بههای مطرح شده بدون  سوالچنان با  هم

 کند.  داستان را تمام می

 افتاد، راه پیشخوان سر آن طرف  به دوباره دورین وقتی 

 یک خواهم می: »گفت و زد مرد انهش به ای سقلمه آهسته ارل

را ببین. حاال این را  بهت بگویم. گوش کن. باسن زنِ چیزی

 «یک بستنی شکالتی بیاور.: »رو به دورین گفت «داشته باش.

اش را  روی او ایستاد و از روی حرص نفسب دورین رو

رهاکرد. بعد برگشت و ظرف و مالقه بستنی را برداشت. روی 

فریزر خم شد، دستش را دراز کرد و مالقه را توی بستنی فرو 

شد،  هایش باال کشیده می برد. وقتی دامن دورین از روی ران

ارل به مرد نگاه کرد و چشمک زد. اما رد عوض، نگاه مرد در 

نگاه آن یکی پیشخدمت گره خورد، و بعد روزنامه را زیر بغلش 

 زد و دست کرد توی جیبش. 

: آن یکی پیشخدمت یکراست رفت سراغ دورین. گفت

 «این یارو کیه؟»

دست به دور و بر نگاه  و بستنی به «کی؟: »دورین گفت

 کرد. 

گویم.  او را می: »خدمت با سر به ارل اشاره کرد. گفتپیش

 «این عوضی دیگه کیه؟

ترین لبخندش را روی لب کاشت به لبخند  ارل قشنگ

قدر که حس کرد صورتش از ریخت و قیافه  زدن ادامه داد. آن

 افتاده. 

داشت و دورین  اما آن یکی پیشخدمت چشم از او بر نمی

ن آن مرد مقداری پول خرد شروع کرد به آهسته سر تکان داد

کنار فنجانش گذاشته، سرپا ایستاد، اما او هم منتظر ماند تا 

 به ارل چشم دوختند. ها  آن ی جواب را بشنود. همه

او یک : »دورین شانه باال انداخت و گفت باالخره

کاره  یمهن بعد بستنی شکالتی «من است.فروشنده است. شوهر

 ■ حسابش را بیاورد. را جلوی ارل گذاشت و رفت صورت
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 «یقیات تطبیادب»بر  یمدآدر شیپ    
 «یم محمدینعمحمد»  

 
روز بر توشه   به که روز صحیفه نوری چوک از آنجا 

ها  افزاید بر آن است تا رخسار به تمام خوبی میاش  تجربه

دهد به آن امید که با معیت  ای دیگر می بیاراید، نوید جوانه

خوانان بتواند بیش از  وری از نظرات چوک نویسان و بهره چوک

ای دگر بر ادبیات فارسی بنگرد و بر  پیش از روزنه

 محفالنش بنمایاند.   هم

ها را بیش از پیش قرین هم  دهکده جهانی، امروز فرهنگ

ای با عنوانی  هر رشته و زمینه نموده است و این پدیده در

های  خاص سر برکرده است. اگر سیری گذرا به انتشارات سال

شده  های منتشر شده و مقاالت چاپ اخیر اعم از کتاب

های تطبیقی را در  بیندازیم فزونی کمی و البته کیفی پژوهش

در زمینه ها  آن بینیم که سهم عمده بستر ادبیات فارسی می

که در   باشد و آثاری شعر و نظم می

تطبیقی با رویکرد زمینه ادبیات 

ادبیات داستانی نوشته شده است 

بسیار ناچیز است. اگر از ادبیات 

داستانی منظوم کهن فارسی صرف 

نظر کنیم و داستان و ادبیات داستانی 

که رویکرد چوک بوده در  را چنان

معنای مدرن آن درنظر بگیریم 

متوجه عمر نه چندان طوالنی آن 

که بذر ادبیات داستانی شویم. چیزی حدود یک قرن است  می

صورت رسمی جوانه زده است و اهل قلم و هنرمندان و  به

عالقمندان این مسیر در طول این صدسال هر یک به فراخور 

اند. اما  توان خود سعی در رونق گرفتن بیشتر آن نموده

دالیل مختلف که  دانند که به نظران و اهل ذوق می صاحب

بخش ادبیات تطبیقی مجال بحث آن نیست خأل بزرگی در 

چنانکه رسالتش است در  «چوک»داستانی محسوس است. 

نظر دارد روحی عمیق در این حوزه بدمد و بر آن است تا 

محفالن خود را در بستر تطبیق  بخشی از تالش اهل قلم و هم

آثار ادبیات داستانی ایران و جهان جهت بخشد. باشد که 

یی باشد که مشتاقان ها ها و سرخط ترسیم این محورها، نشانه

فرهنگ دوست هم از آن بهره گیرند و هم بر ثمراتش  

دلیل ماهیت ادبیات تطبیقی  بیفزایند. واقعیت این است که به

چنانچه در سطرهای بعدی بدان اشاره خواهد شد جست و 

خیز در عرصه ادبیات داستانی تطبیقی ایران و جهان اندکی 

طرحی نو »توان  فکری مینماید اما با همدلی و هم تر می سخت

ای گوارا برای تطبیق دوستان فراهم  و سرچشمه« درانداخت

آورد. با این مقدمه از عالقمندان و پژوهشگران این عرصه 

شود تا ابراز حضور نمایند که بتوان این مشارکت   دعوت می

ای درخور مدون نمود. در  فکری و تجربی را رقم زد و برنامه

به مبانی و تعاریفی مختصر از ادبیات این شماره ضمن اشاره 

نویس  تطبیقی به معرفی و بررسی مختصر دو اثر از دو داستان

 شود.  مشهور صادق هدایت و آلبرکامو پرداخته می

ها و  ادبیات تطبیقی و تاریخ تطبیق از زمان اولین نوشته

تدریج رخ نموده و خود را آشکار  اما به ؛ها زاده شد با اولین قلم

دار  وام ش،شک اثر بیی هر نویسنده یا صاحب اثر. ستکرده ا

ای پیشین و یا مؤلفی دیگر است، حتی اگرچه ردّ پای  نوشته

ی قبلی آشکار نباشد و  نویسنده

ها ناگزیر از  چشم نیاید اما انسان به

های زنجیر به  که چون حلقه آنجا

اند  آنچه را  یکدیگر پیوسته و وابسته

دیگر مدیون آفرینند به یک نیز که می

گاه این اقتباس پا را از  و مرهونند.

مرزها جغرافیایی، فرهنگی و زبانی 

نهد و انتقالی فرهنگی، ادبی  فراتر می

 گیرد.  و یا... صورت می

که داند  غنیمی هالل ادبیات تطبیقی را علمی می

رسالتش بررسی و کنکاش میان ادبیات ملل مختلف است و 

ملی یک کشور و دیگر کشورها را  ی میان ادبیاتها تأثیرپذیری

(و یا ایوشورل نظرش را در  18: 1287هالل، د. )کن رصد می

ادبیات تطبیقی »:کند مورد ادبیات تطبیقی اینگونه اظهار می

خاطر تحقیق در پیوندهای قیاسی،  هنر روشمندی است، به

قرابت، تأثیر مقایسه ادبیات با قلمروهای دیگر بیان و معرفت؛ 

با فاصله و یا ها،  آن موضوعات و یا متون ادبی ما بینیا اینکه 

شرط اینکه  هم به بدون فاصله نسبت به زمان و یا به مکان، آن

متعلق به چندین زبان و یا به چندین فرهنگ باشند و یا اینکه 

به ها،  آن حتی جزء یک سنت باشند تا بهتر بتوان به وصف

یوشورل)ترجمه )ا«.پرداختها  آن و به ارزیابیها  آن درک

 (  25: 1386ساجدی( ، 

طه ندا حوزه ادبیات تطبیقی را گاه در مضمون، گاه در 

های ادبی را در  های انتقال قالب داند و گاهی زمینه واژه می

ر نظر دارد چنانكه رسالتش است د« چوک»

روحي عميق در این حوزه بدمد و بر آن 

است تا بخشي از تالش اهل قلم و 

محفالن خود را در بستر تطبيق آثار  هم

 ادبيات داستاني ایران و جهان جهت بخشد.
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دهد. او حتی ادبیات تطبیقی را  دستور ادبیات تطبیقی قرار می

داند که انتقال احساس و عواطف را از فرهنگی به  میزانی می

:  1387کند. )طه ندا)ترجمه نظری(،  نگ دیگر مشخص میفره

ها  ها را در زمینه ادبیات تطبیقی به فرانسوی ( اولین تالش 26

میالدی ویلمن در دانشگاه  1828دهند. در سال  نسبت می

سوربن، در درس تاریخ ادبیات فرانسه، از تاثیر ادبیات انگلیسی 

او در مجموعه و ایتالیایی بر ادبیات فرانسه سخن گفت. 

بار اصطالح ادبیات تطبیقی را در  های خود برای اولین سخنرانی

کار گرفت.  (  به literature compareeزبان فرانسه )

( و بعدها اندیشمندان دیگری عناوین  83:  1382نیا،  )محسنی

ترین  نظر مقبول و اصطالحات دیگری را نیز مطرح کردند که به

(    Comparative literatureادبیات تطبیقی ) اصطالح،

 شناخته شده است. 

نویسان ایرانی  است که نه  صادق هدایت از جمله داستان

تنها در کشورمان بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر جهان 

نیز شناخته شده است. در این شماره به بررسی مختصر 

از آلبرکامو  «مرتد»هدایت با داستان  «قطره خون سه»داستان 

 شود.   فرانسوی تبار پرداخته می -ه الجزایرینویسند

 

 «:مرتد»و « قطره خون سه»بررسي 

عصر بودند و  نویسندگان هر دو داستان از نظر زمانی هم

پردازی از نوع  از لحاظ فکری شبیه به هم. هر دو اثر شخصیت

(؛ یعنی هر دو به  Expresionismگزینند ) مدرن را بر می

اند. در هر دو اثر  آثارشان پرداخته های نمادین در خلق چهره

اول شخص روایتگر داستان است و همچنین این نوع روایت از 

گیرد که البته این  پریشی سرچشمه می یک نوع روان

تر است. قهرمان در هر  پریشی در اثر کامو بسیار پررنگ روان

دو راوی است واحساسات و عواطف شخصی در دو داستان 

شود از دید روانکاوانه و  ها را می داستانآنچنان زیاد است که 

ی چشمگیر دیگر  روانشناسانه موردبررسی قرار داد. نکته

ی خود درآورده  توصیف است که هر دو اثر را تحت سیطره

بسیار چشمگیرتر است. « مرتد»است. اما توصیفات کامو در 

« مرتد»گیرند اگرچه  کوتاه قرار می هر دو در حوزه داستان

قطره خون در  . سهی را در برگرفته استترصفحات بیش

های مختلف با  شود که آدم تیمارستانی شروع می

گذرانند و هر از چند  جا عمر می های مختلف در آن شخصیت

نیز ماجرا به « مرتد »رود در  آید و دیگری می گاه یکی می

های  شود و با توصیفات غریب و شخصیت صحرایی کشیده می

اگر از ارتفاعی باالتر به دو اثر بنگریم شود.  عجیب دنبال می

خانه یا همان  شویم که دو نویسنده در مجانین متوجه می

کنند.  تیمارستان و صحرا دنیای آشفته بازار را ترسیم می

ای  های جاری در بندبند داستان چنگ انداخته و لحظه موتیف

های زیرین داستان  کنند. در الیه ذهن خواننده را رها نمی

رسد و از درد  گوش می ره خون آهی آکنده از بغض بهقط سه

چیز را  هریزد و مرتد گستاخانه هم خیانت محبوبی اشک می

تازد  شکند. به دین، انجیل و مسحیت و حتی خدا می درهم می

رود و حتی  و رگبار ابهام را در قلب و روح خواننده نشانه می

را با تمسخری گذارد و اعتقاد به دین  گاهی پا را فراتر می گاه

گیرد و عادتی بیش  پوشیده در لفاف ابهام و سوال به بازی می

توصیه به ارتداد است. پیرنگ هر دو واقعاً داند. هدف مرتد  نمی

اثر استعاری است، یعنی ما ناگزیریم از روساخت داستان به 

ژرف ساخت نفوذ کنیم و معنای داستان را از ژرف ساخت آن 

های  وار اندیشه سنده در روایتی خلسهبیرون بکشیم. هر دو نوی

های پورنوگرافی، نومیدی،  سوررئالیستی خود را در قالب

اند.  تصویر کشیده پریشی، رویاگونگی و تشویش به روان

توانیم هر دو داستان را از دیدگاه سمبولیسم نیز بررسی  می

ها از نمادهای فراوانی استفاده شده  کنیم؛ زیرا در این داستان

توانند  پردازند می میها  آن هایی که به توصیف شخصیتاست و 

 ■نماد باشند... . 
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 ادبیات ایران گرایی درگرایش به صورت«گفتار سوم» ،یر تحول نثر پارسیس   
 «نیندا ام»  

 

تاریخ ها در  که گذشت قرن دو گفتار پیش گفته شد در

دهد، هم زبان گفتار و هم زبان نوشتار  ادبیات ایران نشان می

در طول حیات خود تا به امروز تحوالت عمیق و وسیعی 

و در زمان  داشته است. در آثار مکتوب هر دوره، در ابتدا

تدریج  معاصر آنان این تغییر و تحول غیرمحسوس است و به

گردد و در  تر می شود نتیجه آن محسوس که این آثار انبوه می

شود که طرز تحریر و شیوه نثر تغییر  یمپایان هر دوره دیده 

های آغازین، فاصله  نثر دری در دورهگفتیم که  .یافته است

آرام و تحت تأثیر  زیادی با زبان گفتار زمان خود ندارد، اما آرام

های خالق  اجتماعی و نبوغ فردیت -شرایط خاص فرهنگی

از زبان ها  آن د طبیعی تکامل حاصل ازاعصار مختلف و در رون

را بیش از  محاوره فاصله گرفته و بر خصائصی که وجه ادبی آن

 افزاید. مرور می کنند، به پیش می

این افزایش وجه ادبی کالم 

ست که درتاریخ سیر تحول ا ای نکته

 نثرکالسیک فارسی نمود بارز و

رقابت شگرف  چشمگیری دارد.

نوآوری و  نویسندگان پارسی در

شگردهای  بکارگیری صنایع بالغی و

زیباسازی صورت کالم در نهایت نثر 

تدریج به نثر  ساده قرن چهارم را به

و تصویری از اوج توجه  رساند پیچیده قرن هفتم می مغلق و

صرف به آرایش ظاهر کالم را در نثر امثال تاریخ وصاف در 

 کند. تاریخ نثر پارسی ثبت می

 

 گرایي   صورت مكتب-0

در مقام یک مکتب مستقل در قرن بیستم  1گرایی صورت

در عرصه پژوهش ادبی روس ظهور کرد. نظامی نظری که در 

تقابل با سنت غالب مطالعه ادبیات، که ادبیات را در پیوند و 

شناسی و  ها همچون تاریخ، جامعه نسبت با سایر رشته

ای مربوط کرد، تأکید خود را بر الگوه شناسی بررسی می روان

نظران اصلی  صورت و شگردهای فنی ادبیات گذاشت. صاحب به

بودند.  3و رومن یاکوبسن2این مکتب ویکتور اشکلوفسکی

                                                           
1- formalism. 

2- Victor shkolovsky.(1893-1984) ، بنیان گذار جنبش فرمالیستی 

3- Roman jakobson.(1896-1982) ، مشهورترین زبان شناس فرمالیستی روس
 

های زبان ادبی و زبان  فرمالیسم به بررسی مسئله تفاوت

داند که با  پردازد و ادبیات را نوعی زبان خاص می روزمره می

هدف این زبان،کاربردی ها  آن زبان عادی تفاوت دارد. به اعتقاد

رسانی نیست و زبان ادبی خود محور و قائم به ذات  یا اطالع

 «ادبیت»ها  آن زعم های زبان ادبی به ترین جنبه مهم است.

های ظاهری و صناعات خود  است که توجه ما را به ویژگی

کند. ادبیت به تعبیر یاکوبسن عاملی است که یک اثر  جلب می

گرایان از همان  کند. صورت ی بدل میمشخص را به یک اثر ادب

آغاز بر استقالل پژوهش ادبی تأکید داشتند و رویکردهای 

به جایگزینی ها  آن خاطر گرایش  مسلط به پژوهش ادبی را به

ی ادبی با چیز دیگری مانند بررسی زندگی نامه مؤلف، مطالعه

 .0شناسی و... مورد انتقاد قرار دادند جامعه

 

گرایی، تأکید خاصی بر  صورت

که در  طوری زبان در ادبیات دارد، به

رفداران این نظریه، تمام اهمیت، نظر ط

ارزش و تأثیر یک متن ادبی در نحوه 

استفاده آن از زبان و ساختارهای 

 شناختی آن نهفته است.  زبان

طور کلی اعتقاد به نقش ادبی  به

های اشکلوفسکی  ریشه در دیدگاه زبان،

فرآیند  گرایان دو گرایان چک دارد. صورتروسی و صورت

های  نامفرآیند  و براین دو بازشناختندزبانی را از یکدیگر 

فرآیند  به اعتقاد آنان نهادند. 6سازی و برجسته 5خودکاری

ای  گونه زبان است به کارگیری عناصر خودکاری زبان دراصل به

کار رود، بدون آنکه شیوه بیان  قصد بیان موضوعی به که به

سازی  توجه اصلی قرار گیرد اما برجسته نظر کند و مورد جلب

نظر  ای که شیوه بیان جلب گونه کارگیری عناصر زبان است به به

خودکاری زبان، غیر فرآیند  غیرمتعارف باشد و در مقابل کند،

 خودکار باشد. 

                                                           
 برای اطالع بیشتر ر.ک.:- 0

در فرهنگ نظریه و نقد ادبی ، »formalism«سعید سبزیان و میرجالل الدین کزازی -

 228(،ص1388)تهران:مروارید،

در دانش نامه نظریه ها ادبی معاصر ، مترجمان مهران « ی صورت گرایی روس» ایرناریما مکاریک ، -

 .122-128( ،ص1388مهاجر و محمد نبوی ) تهران : آگاه ،

5- Automatisation. 

6- Foregrounding. 

 اعتقاد به نقش ادبي زبان،طور کلي  به

های اشكلوفسكي روسي  ریشه در دیدگاه

گرایان  گرایان چک دارد. صورتو صورت

 زباني را از یكدیگر بازشناختندفرآیند  دو

های خودکاری و  و براین دو فرآیند نام

 سازی نهادند. برجسته
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بنا ها  آن های فرمالیسم حول در نهایت آرایی که آموزه

نوکننده هنر  شده و در این رساله موردتوجه است، یکی نقش

و زبان است که این هدف خودکاری ادراک فرآیند  در

را توضیح  های بعد روند آن قراردادهای هنری است و در بخش

خواهیم داد و دیگر قرار گرفتن اثر در مرکز تحلیل و توجه و 

معتقد است  7فارغ از رویکردهای بیرونی است. تزوتان تودورف

قرار دادن اثر ادبی در مرکز توجه و بررسی ماده و »که 

داوری، حرکتی است که متفکران  یشساختمان اثر بدون پ

های متفاوت را به نتایجی نزدیک به نتایج کشورها ودوره

 (.22: 1385/ 1260« ).ها رسانده است فرمالیست
 

سازی، دو شگرد  زدایي و برجسته آشنایي -0-0

 .ادبي اثر برای ایجاد

های ادبی خود عقیده  های روسی در نظریه فرمالیست

زبانی است خودکار شده و نقش هنر و  داشتند که زبان روزمره

زبان ادبی این است که این خودکارشدگی را از بین ببرد و 

وجود آوردن زبان ادبی فرایندی  های ادیبان در به یکی از روش

 زدایی است. به نام آشنایی

 

 ( defamiliarization آشنایي زدایي) -0-0-0

بار در مقاله  این نظر نخستین

نوشته ویکتور  تمهیدهنر به مثابه 

طرز  م.( به 1217اشکلوفسکی )

جامعی ارائه شد. ابتدا این اصطالح در 

زدایی از واقعیت مألوف  مفهوم آشنایی

رفت اما پس از  کار می جهان خارج به

ها این مفهوم را از  مدتی فرمالیست

جهان خارج به جهان خود متن 

ادبی که  زدایی از تمهیدات را به آشنایی منتقل کردند و آن

وجه تمایز زبان شعری از زبان علمی است، تعبیر کردند. در 

نظریه آنان تمهیدات ادبی بسته به عملکردی که طی 

یابند، نقشی آشنازدایانه پیدا  های ادبی مختلف می دوران

کنند. اشکلوفسکی نشان داد که هدف هنر مختل ساختن  می

ید واسطه تمه ادراک خودکار ما از چیزهاست. هنر به

زدایی اشیاء آنچه را در پیرامون ماست ناآشنا و غریب  آشنایی

 افزاید، زیرا ادراک میفرآیند  سازد و بر دشواری و تأخیر می

                                                           
7- Tzvetan Todorov. .م(1232)متولد   

( theorie de la literature 1965نظریه پرداز و جستارنویس بلغاری که در مجموعه ای با عنوان نظریه ادبیات)

 فرمالیست های روس را به فرانسویان معرفی کرد

 شناختی است و این نفسه غایتی زیبایی ادراک فیفرآیند 

باید طوالنی شود. تمهیدات ادبی، خود پس از مدتی فرآیند 

که دیگر از ایفای  طوری آیند، به صورت مألوف و آشنا در می به

مانند. اینجاست که باید از خود  می آن تأثیر اولیه عاجز

زدایی شود و تمهیدی خاص،  تمهیدات ادبی نیز آشنایی

عملکردی جدید و متفاوت بیابد تا قادر به القای تأثیر اولیه 

 باشد.
 

 (  foregrounding ) سازی برجسته -0-0-2

ها دریافتند که خود تکنیک  رفته فرمالیست رفته

ز دست شود و حالت غرابت خود را ا زدایی خودکار می آشنایی

به مسئله دیگری جلب شد که ها  آن رو توجه دهد، از این می

سازی  سازی نامیدند. در ادبیات برجسته برجستهفرآیند  آن را

گیری از شیوه متعارف در استفاده از  به معنی تخطی و فاصله

های هنری و ادبی  قواعد و سنن ادبی و هنری است، انواع شیوه

مضمون به نحوه گفتن مضمون  و زبانی که توجه خواننده را از

های مختلف یا ادوار  دهد. تغییراتی که در سبک سوق می

آیند، تصادفی نیستند بلکه ناشی از  مختلف ادبی پدید می

تغییر عنصر مسلط ادبی هر دوره هستند. در واقع هر سبک 

سازی یکی از اجزا که قبالً  کوشد تا با برجسته ادبی جدید می

ته بوده است، زمینه قرار گرف در پس

عامل مسلط را تغییر دهد و در نتیجه 

زدایی، اثری ادبی  این آشنایی

یندهای آشنا و متداول آبیافریند. فر

های مختلف و نزد افراد  زبان در دوره

متفاوت همواره جای خود را به 

روند  دهد. های دیگر می شیوه

های متنوع  سازی، پیوسته شکل غریب

مدت طوالنی تازه و  ای به ویژگی یابد. هیچ تری می و گسترده

لغزد و جای  زمینه می ماند و بعد از مدتی به پس برجسته نمی

 .دهد های ناآشنا و غریب دیگر می خود را به عناصر و شکل

های ادبی  ناگفته نماند که این برجستگی باید از انگیزه

شناسی  نشأت گرفته باشد و خاستگاه و هدف هنری و زیبایی

عنوان نقطه ضعف  صورت به در غیر اینداشته باشد، 

 .8شناسانه شخصی نویسنده تلقی خواهد شد سبک

                                                           
 برای اطالع بیشتر از این اصطالحات ،ر.ک.: -8

در فرهنگ « foregrounding» و «  defamiliarization»سعید سبزیان و میرجالل الدین کزازی،-

 .266 -108(،ص1388نظریه و نقد ادبی ، )تهران : مروارید ،

در دانشنامه نظریه های ادبی معاصر ، مترجمان « برجسته سازی » و « آشنایی زدایی» ایرناریمامکاریک،-

 .211-211،  61(،ص 1388مهران مهاجر و محمد نبوی )تهران :آگاه،

دریافتند که خود ها  رفته فرماليست رفته

شود و  زدایي خودکار مي تكنيک آشنایي

دهد، از  حالت غرابت خود را از دست مي

ها به مسئله دیگری جلب  رو توجه آن این

 سازی ناميدند. شد که آن را فرآیند برجسته
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گونه  : دو01افزایي و قاعده 0هنجارگریزی

 سازی  برجسته

نثر در اصل، شکل نوشتاری زبان خودکار است، یعنی 

همان صورت مکتوبی که صرفاً جنبه اطالعی و ارتباطی دارد و 

سازی  برجستهفرآیند  امارود.  کار می در متون علمی به

ای است که پیام از اهمیت  شیوه کارگیری عناصر زبان به به

برخوردار شود و شیوه بیان 

نظر کند. برای آفرینش هنری  جلب

سازی  برجستهفرآیند  و اعمال

توان به دو صورت عمل کرد.  می

نخست اینکه از آنچه هنجار است 

بیرون رفت و دوم اینکه بر هنجار 

گونه  صورت گرایان این دوافزود. 

سازی را تحت دو نام  برجسته

افزایی معرفی  هنجارگریزی و قاعده

کنند. به اعتقاد آنان  می

هنجارگریزی انحراف از قواعد زبان 

خودکار است و قاعده افزایی اعمال قواعدی بر قواعد زبان 

کند و به  خودکار، که به گفته یاکوبسن توازن ایجاد می

( عامل پدید آورنده 31-28:1368کدکنی )نظردکتر شفیعی 

 ترین مفهوم خود است. نثری که تحت تأثیر موسیقی در کلی

هنجارگریزی و انواع آن قرار دارد، نثر شاعرانه نامیده فرآیند 

نثر برای آنکه به نثر  شده است. به اعتقاد دکترحق شناس،

کم نیاز به هنجارگریزی سبکی دارد،  ادبی مبدل شود دست

های زبانی )یعنی شعر،  یابد که گونه زمانی تحقق مییعنی 

 (.53:1371نظم، نثر( در هم آمیخته شده باشند.)

 

افزایی قرار گیرد و از  قاعدهفرآیند  نثری که تحت تأثیر

شود.  توازن برخوردار شود، نثر منظوم یا نثر مسجع نامیده می

 میزان عملکرد قواعد شعرآفرینی بر نثر، پیوستاری را پدید

 آورد که از نثر شاعرانه تا شعر منثور گسترش یافته است. می

 

شباهت و نزدیكي ادبيات ایران با نظریه  -2

 ها فرماليست

                                                                                         
در فرهنگ اصطالحات نقد ادبی ،)تهران « نقش ادبی  –یاکوبسن » و « آشنایی زدایی » بهرام مقدادی ، -

 .625، 26(،ص1378: فکر روز ،

9 - Deviation 

10 - Extraregularity
 

بررسی  وظیفه تاریخ ادبی را در قرن بیستم، ها فرمالیست

ها  آن به نظر کنند. های ادبی قلمداد می جابجایی فرم روند

عناصر غالب در  ها و تغییر تحول ادبی نتیجه جابجایی صورت

ها و جابجایی  هاست. تاریخ ادبی یعنی تاریخ جانشینی فرم دوره

ای برای بیان محتوا  شکل وسیله از این دیدگاه، های ادبی. قالب

وجود آوردن شکل اثر  نیست بلکه این محتواست که انگیزه به

 کننده شکل است و یعنی محتوا یکی از عناصر تعیین شود. می

 گیرد. می ربررسی قرااز این جهت مورد 

الزم است اشاره شود که نظریه 

لوکاچ در واقع در تقابل با این عقیده 

لوکاچ به اصالت »گرایان است. صورت

رسد و در  محتوا در مقابل فرم می

گیرد که این  تحلیل نهایی نتیجه می

کننده شکل است و  محتواست که تعیین

نه برعکس. این نتیجه در توافق با بیان 

رد که گفت در ادبیات فرد سارتر قرار دا

اول باید چیزی برای گفتن داشته باشد 

)محتوا( و سپس در مورد بهترین راه 

)به نقل از عسگری حسنکلو، « گفتن آن تصمیم بگیرد )شکل(

1387 :50.) 

خاطر هنر در   عبادیان معتقد است شعار هنر به دکتر

در  عنوان کاالیی  اصل واکنشی بود، به دیدگاهی که هنر را به

دانست. این شعار واکنشی، البته  انحصار تعامالت اجتماعی می

کرد و  ضعف خود را داشت، خصلت اجتماعی هنر را نفی می

 (. 1380)معماریان، تعهد اجتماعی در آن لحاظ نشده بود.

 

حقیقت این است که اشکال عمده رویکردفرمالیستی در 

خالء ای نیست که در  بعدی بودن آن است. متن پدیده تک

و شرایط برون متنی حتی در ریزترین عناصر  پدید آمده باشد

ها هم،  رسد خود فرمالیست می نظر متنی حضور دارد. به

کم در مورد تاریخ ادبی به این نتیجه رسیده بودند، چون  دست

چه در حوالی متن  های بعدی این نهضت، توجه به آن در دوره

در  حتی بعدها رد.موضوعیت پیدا کها  آن نیز برای گذرد می

شرایط برون  که فرزند طبیعی فرمالیسم بود،11ساختارگرایی

 یکی از واژگان کلیدی گسترش یافت. متنی تا حد

گوید:  یان ریپکا درباره رابطه لفظ و معنی در ایران می

ابداع و خالقیت در شرق و غرب یکسان نیست. در ادب »

معانی  غرب، اصل یک نوع ضرورت حتمی تازگی و بکر بودن

                                                           
11

- Structuralism. 

نثر در اصل، شكل نوشتاری زبان خودکار 

است، یعني همان صورت مكتوبي که صرفاً 

جنبه اطالعي و ارتباطي دارد و در متون 

رود. اما فرآیند  کار مي علمي به

کارگيری عناصر زبان  سازی به برجسته

ای است که پيام از اهميت  شيوه به

 نظر کند. جلببرخوردار شود و شيوه بيان 
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است، ولی در شرق، تغییر شیوه بیان، غور بیشتر در مضامین 

کهن، تلطیف تصور و بیان و نظایر آن کافی است ]...[ در شرق 

توجه بیشتر به چگونگی معطوف است تا به ماهیت و تلطیف 

 (.137: 1385) «.مورد نظر است نه تنوع

تا حدودی، حقیقت نیز همین است 

توان به کل ادب  ترین نظریه که می و مهم

گرایی است. به  فارسی تعمیم داد صورت

ترین مبنای  این معنی که صورت، مهم

نظری در هر نوع سرایش و پردازش ادبی 

توان گفت ادب  که می بوده است، تا جایی

فارسی در کلیت خود چیزی جز بسط و تثبیت و پرداختن به 

 صورت نیست.

 

ت و اشراف نخستین محققی که به صراح رسد، نظر می به

گرایی در ایران اشاره کرده، استاد  به نقد علمی تسلط صورت

 باره نوشته است:  فروزانفر بوده است. ایشان در این

چون میزانی که پیشینیان برای نقد شعر و نثر و تمیز »

اند، بیشتر بر فصاحت و تناسب  دست داشته سره از ناسره به

قاصد معنوی و های بلند انسانی و طرح م الفاظ و نه هدف

زد، بدین جهت سخن را هر گاه  قیمت حقیقی سخن دور می

کرد، عالی و  در کسوت عبارت و قوالب مخصوص جلوه می

نمود به نظر  بدانچه خالف آن می و شمردند فصیح و بلیغ می

 (.1:1353«).کم توجهی نداشتند نگریستند یا دست انکار می

 

ساخت اصلی و شود که مفهوم صورت، مادر  یادآوری می

اولیه است که در هر قالبی، مبنا و الگوی عمل سرایش یا 

گیرد و نویسنده یا شاعر به ناچار، باید بر اساس  نگارش قرار می

عنوان شاعر  همان موازین و قواعد بسراید یا بنویسد تا بتواند به

 یا نویسنده در نگاه جامعه ادبی پذیرفته گردد. 

 

ناقدان بزرگ مسلمان در قرن  گران و همه تحلیلتقریباً 

که شروع به تبیین مسئله نظم و  چهارم و پنجم هنگامی

طور کلی اساس نگاهشان را  فصاحت و بالغت قرآن کردند، به

بر مبنای اصالت صورت پی انداخته بودندو در تحلیل هویت 

صورت در نگاه  گرا داشتند. آثار ادبی خود ذاتاً ماهیتی صورت

صوری اجزا اثر ادبی بود، یعنی اثر از  اینان نوعی هماهنگی

. ها و ترکیبات و تعبیرات درست باشد نظر صرفی و نحوی واژه

 (. 77، 73: 1388)محبتی،

رفته از قرن ششم به بعد نثر بیش از پیش با باور  رفته

ها تطابق یافت. در این دوره نویسندگان نثر فنی با  فرمالیست

زدایی در  سازی و آشنایی استفاده از شگردها و صناعات غریبه

آفرینش اثر ادبی خود، فرم جدیدی را خلق کردند که به گفته 

ای برای ابراز  مایه بسیاری از خود آنان، در این آثار محتوا دست

توانایی و مهارت در ارائه هنر 

روی نثر  پردازیشان بود. از این صنعت

که سیر تحول آن مورد نظر -فارسی 

گیری و بعدها  از همان آغاز شکل -ماست

های  در دوره نثر فنی و پیدایش سبک

مختلف آن، قابلیت زیادی برای مطالعه 

 به روش فرمالیستی دارد.

 

 ادبيات ایرانگرایي در  علت صورت -2-0

 -در آستانه قرن پنجم هجری، تحت تاثیر زمینه فرهنگی

ای غالب  اجتماعی به وجود آمده، آرام آرام دیدگاه ظاهرگرایانه

چیز را برای مردمان، فقط صورت و  شد که مالک همه می

ظاهر عملی نمایاند، صورت و ظاهری که به جبر روزگار باید با 

کرد.  ریاکارانه خود را هماهنگ میسویه حاکم، حتی  نظام یک

عنوان برآیند حاصل از  این فضا بیش از هر چیز در ادبیات به

صورت بنیادهای نظری زیباشناختی که  های اجتماعی، به کنش

گرا و یکسویه که مالک قضاوت  های وحدت بر مبنای دیدگاه

ویژه ادیبان مجتمع در دربارها شده  هنری همگان به -ذهنی

 داد. ا نشان میبود، خود ر

 

در کتاب از معنا تا صورت به تفصیل آمده است که  

ها و  ها، تحلیل گرای قدما بر تمام تعریف چگونه این نگاه صورت

نخستين محققي که  رسد، نظر مي به

به صراحت و اشراف به نقد علمي 

گرایي در ایران اشاره  تسلط صورت

 کرده، استاد فروزانفر بوده است.
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نظرانه  های صاحبها و حتی تمام تجویزها و توصیه تألیف

ها و  ها و نکته ادبیات کهن ایران حاکم است و اینکه این توصیه

مهم فرهنگی و اجتماعی وتفاوت  تجویزها، علیرغم تمایزهای

آن  این امر مشترکند و همگی درتقریباً مکانی،  -ظهور زمانی

 توجه جدی و عجیب به شکل است.

 

در توضیح این مطلب باید افزود که قوانین و قواعد شیوه 

دوره تاریخ ادبیات ایران  هر نگارش و ترسل اگر چه در

دوره، تغییرات  هرهای  گرایش و ها سلیقه و ها متناسب با سبک

هایی که بزرگان ادبی، منشیان و  اساسی دارد، اما تمام توصیه

صاحبان فن ترسل در آثار خود به شاگردان و مشتاقان این راه 

تنها در حوزه صورت و بالغت و فصاحت صوری کالم  دارند،

گرایی دو نکته را  محبتی در باب علت این صورت است. دکتر

 دهد: ه قرار میبیش از هر چیز مورد توج

گرایی ادبی را چیزی جز برآیند  نخست اینکه صورت -

اند و معتقد است مبانی  تر اجتماعی و تاریخی  تحوالت عمیق

طور ذاتی  که به -های ایستا، همواره با صورت  فرهنگی سنت

سر سازگاری بیشتری دارند تا  -امری شکل گرفته و ثابت است

 اه هاست.با معنا که غالباً محصول تنوع دیدگ

های درون شکلی هم  نکته دوم این است که نوآوری -

ای است برای پوشاندن ضعف خالقیت معنا.  درواقع پرده

طور عمده از آن جهت در ادب کالسیک  گرایی به صورت

ها،  خواسته است با تکرار صورت فارسی رونق داشته که می

های تکراری اندیشه را بپوشاند که از قضا موفق هم  صورت

 ■ (. 111،  113-112همان :  است. ) شده

 منابع:
هایي از  ی ادبيات،متن نظریه(.1260/1385تزوتان.) تودورف، -1

تهران: نشر  چاپ اول. عاطفه طاهایی. . مترجمهای روس فرماليست

 اختران.

« گونه ادبی سه نظم، شعر،(.»1371علی محمد.) حق شناس،  -2

دومين کنفرانس مجموعه مقاالت سید علی میرعمادی)گردآورنده(. 

 .تهران :انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی.زبانشناسي نظری و کاربردی

از دوران ، نتاریخ ادبيات ایرا(. 1385و دیگران.)یان ریپکا،-3

. ترجمه عیسی شهابی. چاپ سوم. تهران: نشر علمی باستان تا قاجاریه

 وفرهنگی

ترجمه ادبيات چيست؟(.1207/1308سارتر، ژان پل. )-0

 ابوالحسن نجفی و مصطفی رحیمی.چاپ اول. تهران: نشرکتاب زمان.

فرهنگ  (.1388الدین.) سبزیان.م،سعیدوکزازی،میرجالل -5

 چاپ اول. .های وابسته حوزه واژگان ادبيات و نقد ادبي، نظریه و

 نشر مروارید. تهران:

. چاپ موسيقي شعر(. 1368شفیعی کدکنی، محمدرضا.) -6

 دوم. تهران: نشرآگاه.

درآمدی برسبكوسبک شناسي (. 1368عبادیان،محمود.) -7

 تهران: جهاددانشگاهی دانشگاه تهران . .در ادبيات

های  سیر نظریه(. »1387-1386عسگری حسنکلو، عسگر. ) -8

شماره چهارم،زمستان و  .نشریه ادب پژوهي «.شناختی ادبیات نقد جامعه

 .87-86بهار

ادبيات تاریخ (. 1383. )الزمان بدیع فروزانفر، -2

ا گفتاری از عبدالحسین . بایران،بعدازاسالم تا پایان تيموریان

تعلیقات عنایت اهلل مجیدی. چاپ دوم.  توضیحات و مقدمه و زرینکوب.

 تهران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی سازمان چاپ و انتشارات

 (.چاپ اول.1.)ج.از معنا تا صورت (.1388مهدی.) محبتی، -11

 سخنانتشارات  تهران:

فرهنگ اصطالحات نقد ادبي،از (. 1378بهرام.) مقدادی، -11

 چاپ اول . تهران: نشر فکر روز. .افالطون تا عصر حاضر

های ادبي  نامه نظریه دانش(. 1388ایرناریما.) مکاریک، -12

 محمد نبوی . چاپ سوم.تهران: نشر آگاه. و . ترجمه مهران مهاجرمعاصر
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 «بخش نخست» فردوسیی   هآفرید در شاهنامشرح و نقد داستان گرد   
 «اسمن بهارآرنگی»  

 

 پيش سخن:

بنای ی   هترین ستون سازندگمان شاهنامه اصلی بی

شکوهمند ادبیات پارسی است. چه از لحاظ تقدم بر دیگر 

های درجه اول و چه از نظر اینکه در احیا و استواری کتاب

ترین نقش را داشته. شاید اگر های زبان پارسی مهمپایه

شد، زبان پارسی در عربیت ایران بعد از  شاهنامه سروده نمی

 اسالم از یادها می رفت.

، از میان قهرمانان شاهنامه، داستان در این پژوهش

های او اندیشیها و چارهگردآفرید دختر گژدهم و شرح دالوری

بیت داستان رستم و سهراب  72که در -در رزم با سهراب 

موردبررسی قرار گرفته و شخصیت او از  -شود مطرح می

 های مختلف اخالقی و رفتاری نقد و بررسی شده است.جنبه
 

 زن در شاهنامه

نقش و جایگاه زنان در شاهنامه 

ظریف، پیچیده و قابل تأمل است. 

که تاکنون نظرات گاه بسیار  چنان

 متناقضی در این باب داده شده.

ای مانند تئودور نولدکه  عده

ها در شاهنامه مقام  زن»معتقدند: 

ای با  ( و عده161، ص1372)نولدکه،  «.مهمی را حائز نیستند

تری  داستانی به قضاوت عادالنههای  گذشتن از پیچ و خم

اند. برخی هم مقام زن را در شاهنامه ارجمند و  دست یافته

 دانند.بس واال می

صورت جمالت صریح در  در شاهنامه نظرات متفاوتی به

مورد زن وجود دارد. گاه از زبان قهرمان داستان در مورد او 

 سخن رانده شده و گاه به مناسبت مضمون، جمالتی بیان شده

 است.

جا راهنما و مشاور فرزند است و مقامی بس  مادر همه

جا دختران نور چشم پدر و مادر، عزیز و  ارجمند دارد. همه

دوری و جدایی  ی واسطه  که پدر به مگر در جاهایی اند. گرامی

از دختران جمالتی از سر احساس و عشق و ناخشنودی از این 

 آورد. فراق بر زبان می

ارث رسیدن خلق و خوی مادر به فرزند و در ازدواج بر به 

 دقت در انتخاب همسر برای نسلی واال بسیار تأکید شده :

 

 که خاقان نژاد است و بد گوهراست     

 به باال و دیدار چون مادر است

 

طور کلی موضوعی که در شاهنامه محور قرار  اما به

گیرد مبتنی بر سیر داستان مردان است. این مردانند که  می

شود، ادامه  آغاز میها  آن کنند. داستان با آفرینی می نقش

سخن از زنی پیش  گیرد و اگر پایان میها  آن یابد و به می

صورتی با زندگی یک مرد  ایست که به آید به تناسب رابطه می

شود و حتی جزئیات  دارد. مثالً اگر داستان رودابه مطرح می

های عشق میان او و زال، سپس فراوان از ابتدای ایجاد جرقه

و یا حتی شرح مفصل از چگونگی بارداری و ها  آن پیوند بین

خاطر  شود؛ فقط و فقط به بیان می به دنیا آوردن فرزندش،

های اوست. در واقع شاعر، فضا را مهیا کرده رستم و قهرمانی

که خواننده بداند رستم بر تمام  برای آن

پهلوانان پیشین و پسین خود برتری 

دارد که حتی تولد او نیز با دیگران 

متفاوت است. یا اگر صحبت از تهمینه 

زندی وجود آمدن فر خاطر به شود بهمی

ی   هبا نژادی واالست که سرانجام غمنام

 رستم رستم و سهراب را بیافریند.

 

ی   هیا مثالً در مورد مادر زال، همسر سام، در ابتدا اشار

مختصری به او شده و از او صحبتی به میان آمده اما پس از 

راند  تولد زال، وقتی سام فرزند موسپید را از خانه و کاشانه می

آید. او عنوان مادر به میان نمی از این زن به دیگر هیچ سخنی

تنها به دنیا آورنده است و بس. و دیگر در هیچ کجای داستان 

نماید. شاید اگر به زیبایی و ماهرویی او اشاره شده  چهره نمی

دلیل آنست که مخاطب بداند از پدر و مادری که هردو  تنها به

پیرمویی به دنیا اند چنین کودک  سالم، زیبا و بدون نقص بوده

 آمده است.

جای  یابی به هدف و رسیدن کار به چنانکه بعد از دست

رود، دیگر از تهمینه و رودابه سخنی  مطلوب، وسیله کنار می

آید. این رستم و سهرابند که کانون بحث و به میان نمی

گفتگویند. یا فرانک، مادر فریدون، تا وقتی در داستان حضور 

ت و نگهداری مادر نیازمند است. در واقع دارد که او به مراقب

 ها ندارند. زنان نقش محوری و اصلی در داستان

صورت  در شاهنامه نظرات متفاوتي به

جمالت صریح در مورد زن وجود دارد. 

د او گاه از زبان قهرمان داستان در مور

سخن رانده شده و گاه به مناسبت 

 مضمون، جمالتي بيان شده است.
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توجه اینست  قابلی   هاما نکت

که اگر چه زنان در شاهنامه 

بیشتر در حاشیه مطرح 

شوند، گاه نقشی چنان در  می

خور توجه دارند که حاشیه 

چشم  خود بیش از متن اصلی به

های آید. گویی حاشیه می

پررنگی هستند که بیشتر مورد 

 گیرند.نظر قرار می

نام در شاهنامه  اما از میان تمام زنان که با نام و بی  

ها  آنی   ههایی که در بیشتر یا حتی هم شوند ویژگی مطرح می

خورد از این قرارند: پارسایی، صفا، مهربانی،  به چشم می

پایبندی به خصوص وفاداری و  داری، خردمندی و به خویشتن

 همسر.

مند به شوهر و در غم و شادی  جا عالقه زنان شاهنامه همه

آنان شریکند. حتی سودابه که با عشق خود نسبت به فرزند 

وجود آورد  مرگ سیاوش را بهی   هشوهرش، سیاوش، غمنام

 -پدر سودابه-هنگام گرفتاری کیکاوس در دست شاه هاماوران 

 کند. رها میگیرد و پدر را  جانب شوهر را می

توجه دیگر در شاهنامه این است که مردان در  قابلی   هنکت

هر مقام و جاه و مرتبه هرگاه با مشکلی مواجه شوند با اولین 

یک زن  معموالًگویند  نهند و سخن می که در میان می  کسی

 است.

پروایی و در عین حال پاکی خاصی  عشق در شاهنامه با بی

از اظهار عشق ابایی ندارند. وقتی آمیزد. دختران  در هم می

های ممتاز رستم با خبر است، از حضور او  تهمینه که از ویژگی

رود و به او  شود شبانه به بالین او می در سمنگان مطلع می

 گوید: از خود به من فرزندی ببخش. می

اما عشق زنان نه از راه هوس بلکه فراتر از جسم و ظاهر 

چنان که رودابه در بیان عشق خود جز مورد سودابه(  است )به

 گوید: به زال می

 

 مرا مهر او دل  ندیده گزید         

 همان دوستی از شنیده گزید

 برو مهربانم نه بر روی و موی          

 بسوی هنر گشتمش مهرجوی

 

زنی  استمحور سخن در این پژوهش  اما گردآفرید که

همچون  و بانوگشسب پهلوان و جنگجو، هاست همچو گردی

سیندخت کاردان، هوشیار و اهل سیاست، مانند کتایون بخرد 

جمال و  و دوراندیش و همچون دیگر زنان شاهنامه صاحب

 زیبایی.

بیتی که به نبرد گردآفرید و سهراب  72فردوسی در 

اختصاص داده که در حقیقت تمام داستان گردآفرید را شامل 

ته و او را این خوبی و ظرافت از صفات او سخن گف شود به می

 چنین وصف نموده:

 در پهلوانی و جنگاوری:

 زنی بود بر سان گُردی سوار       

 همیشه به جنگ اندرون نامدار

 کجا نام او بود گردآفریـد       

 زمانه ز مادر چـنو ناوریـد

 فرود آمد از در چو کردار شیر       

 کمر بر میان، بادپایی به زیر

 بیامد رمـان پیش گردآفریـد       

 چورخت کمند افکن او را بدید

 کمان را به زه کرد و بگشاد بر       

 نبد مـــــرغ را پیش تیرش گذر

 بگـفتند: کای نیکـدل شیرزن       

 پر از غم بد از تو دل انجمـــن

 

 غیرت ملی:

 چنان ننگش آمد ز کار هجـیـر     

 قیرکه شد الله رنگش به کردار 

 

 های او: وصف زیبایی

 چو رخساره بنمود سهراب را     

 ز خـوشاب بگشــاد عناب را

 یکی بوستان بـــد اندر بهشـت     

 دهقان نکشت سرو به باالی او

 کمان     ابرو دو دوچشمش گوزن و

 توگفتی همی بشکفد هرزمان

 

هایش در سیر  اندیشی و دیگر صفات او که از رفتار و چاره

شود و در بخش بعدی به آن پرداخته  مایان میداستان ن

 ■ شود. می

 منابع:
، 0810ملي ایرانيان، تئودور نولدکه، بزرگ علوی)مترجم(، نشر نگاه، ی   هحماس

 .060ص 

 شاهنامه فردوسي توسي
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 «نیلیس یپن»در مجموعه شعر ییعناصر روا یبررس: داستان،شعر   
 «یغزال مراد »؛  «یاسداله یعل» سروده  
 

 دیروز درهم آميختگي امروز و

 «علی اسدالهی»نام مجموعه  شعری از  «سیلین پنی»

پیش از اسدالهی . صورت مجازی منتشر شده است است که به

در کارنامه خود داشته است که  مجموعه شعر دیگر رادو 

جنس  .مجموعه قبلی است تر از دو سلین اندکی متفاوت پنی

های خبری است که در  روایت در شعرهای این مجموعه گزاره

های  شود. واژه های کهن بیان می ی کتاب شیوه چند  شعر به

ور های امروزی حض آرکاییک در این مجموعه شعر درکنار واژه

 دارند.  

 بود نبشته

 شد دیگر روز و ذشت گید

 نشاط و زرع به آمده بهار

 هزار خوش بانگ و است نهر عبور

 یا  

 ترسم می چه ماهی از پوست یدور از خون، از اما من

 بشوم گیاهخوار باید

 تمشک چیدنِ عدن باغِ بروم

 اُرگانیک یها میوه میان بدهم لم

 آنقدر زرین اباریق از بنوشم

 ببرند خانه به را ام جنازه شراب یها رودخانه که

 رودهن فاضالب ی دریچهت پش کنند رها ببرند

 (11)صفحه مکذّبین عاقبت است این که

معنا   علی اسدالهی  به محتوا و

توجه دارد گرچه در این اثر کوشیده 

های معناگریزانه را در کنار  تا تکنیک

تصویر به پیش ببرد اما  فرم و

وامدار به معنا باقی مانده چنان  هم

 ارجاعات زمانی و مکانی و است  و

 تاریخی در آثار او مشهود است و

جای  طور نگاهی تلخ که در جای همین

او در مجموعه شعر خود  .توان مشاهده کرد مجموعه شعر می

های  شیوه کالسیک ندارد و شخصیت پردازی به شخصیت

سیال ذهن  های های داستان شعری او نیز مانند شخصیت

تری  هایی که در جاهایی دامنه وسیع«من راوی» .هستند

 یابند. می «ما»یابند و تعبیری از  می

 شد خواهیم دفن ات بسته یها پلک در که  یروز

 ایستی می تپه بلندترین بر که  یروز

 دهی نمی ما نشان را ات سینه یها ترک و

 ما از یکی و

 حقانیت به تا خواست، برخواهد موعود مقعد از

 (32)صفحه بدهد گواهی ها وعده

است که به  {2}شعری از او هم متاثر از حافظ موسوی

را با  کار گرفته شده است وکاش شاعر این عقیده من تعمداً به

 :داد پانویسی نشان می

 خون گردش دستگاه به شده اضافه که دهانی از

 برسازد استعاره آشغال یها سطل با تا

 BRT است استعاره

 (01)صفحه اند استعاره سرکه و کتانی کفش

 

خود  تصاویر ایجاد شده از شعرهای او شکل سورئالی به

تواند  جریان سیال ذهن تلقی  گرفته است نوعی روایت که می

ش ییی درونی که مدام در جریان شعر پها گویی شود. تک

  مختلف  که شاعر در سطوح  و عاطفی  ذهنی  روند. تجربیات می

کند و زمان دیگر معنای  هایی بیان می به شکل گزاره  ذهن

ر این شعرها  دهد در واقع اسدالهی د را از دست می عادی خود

دار امروز و دیروز است   و عمد مانند انسان امروز که در گیر به

دهد و  های شعری را میان دو زمان سیال قرار می خود گزاره

  ارتباطی  سطح  به  که  است  از آگاهی  هایی هر سطر الیه

  ارتباطی  مبنای  رسد و گاه متضمن نمی

طور که گفته شد در  همان هم نیست.

و   و منطق  و عقل  ها نظم این گزارهمیان 

تا کشف و نیست   حاکم  زمانی  ترتیب

فواصل  دست آید. حال بهاز   شهودی

تند و تجربیات ذهنی  زمانی درهم می

هایی بیان  شکل گزاره شاعر که به

 اساس تقدم و تأخر زمانی نه برشوند  می

ین . شاعر در عاند اساس میزان عمق تجربه نظام یافته بربلکه 

مجموعه شعر پیشین خود از قید  کوشد برخالف دو که می این

 کار موفق نیست.   تعهد بگریزد اما در این خواهی و آرمان

 دید؟ می کسی چه را ازجمعیت ام شدن دور

 پوست از ریخته فرو یها تکه با

 بهارستان نحیف یها خشت چونان

علي اسدالهي  به محتوا و معنا  توجه 

دارد گرچه در این اثر کوشيده تا 

های معناگریزانه را در کنار فرم و  تكنيک

چنان وامدار  تصویر به پيش ببرد اما هم

 به معنا باقي مانده است.



   9313 رفوردین ماه  |چوکماهناهم ادبیات داستانی |چهل وچهارم شماره 33 

 کردند خالی پهلویم و صورت بر توپ دو که  وقتی

 (52)صفحه 

نماید  عمد از عبارات کهن استفاده می در جاهایی شاعر به

خواهد به شعرهای خود تشخص  ه این شیوه است که میو ب

بخشد و با بکارگیری زبانی آرکاییک پریشانی ذهن انسان  

که خود سبب زیبایی متن   گردد تضادی امروز روایت می

 گردد.  می

 بود نبشته

 بردار کمند و برخیز

 دشت به رود می واند نخجیر که

 است خوش تفته زغال و دودپیه و بستان صحن که

 بزن شانه جهت خالف را ماهی یها فلس و برخیز

 (15)صفحه بزن شانه را النخاع بصل

 

های شعری در  بینید گزاره طور که در نمونه باال می همان

گردند. ناخودآگاهی  سورئال تصویرسازی می بستری هذیانی و

باهم  را دو شاعر این گیرد و سرچشمه میکه از خوداگاهی 

ترکیب کرده تا ساختی روایی ایجاد 

خودی خود یک  کند و هنر روایت به

شناسانه است  زیبایی امر بسیار مهم و

ی وهم،  سبک سوررئالیسم به قوه در

یا و تداعی آزاد صور پنهان در ؤر

ضمیر ناخودآگاه هنرمند اصالت داده 

سورئال در این مجموعه  های گرچه این تصویرسازیشود  می

خواهی فاصله  شعر باعث نشده است که شاعر از فضای آرمان

 بگیرد .

 بود شده زخم مان هیوالیی پیکر از جایی

 کجاست دانستیم نمی که  جایی

 ی نقشه در و Google گشتیم می دنبالش به

 رفت می خون داشت مان تن از جایی از

 است آس کیانوش اش علمی نام که تن از جایی

گیرد  البته در جاهایی هم شاعر از  زبان فاخر فاصله می

و ابایی از آوردن کلماتی که ممکن است درشعر متداول نباشد 

انتشار مجازی هم باعث شده است که شعرها  را ندارد و

الف » واقع علی اسدالهی از آن جوان پرشور. سانسور نشوند در

سیلین با  ی پنی این مجموعه در فاصله گرفته است و «تا ی

 که به  اندکی سرخوردگی همراه است چیزی قوام اندیشه و

 شدت در میان نسل جوان امروز مشهود است. 

 میرآبادا در بپیچد برنج یها ساقه دود

 «انقالب» در 

 است کنایه بیاوریم، را اسمش هم دلیل بی اگر که

 «یآزاد» شبیه

 و غرب ترمینال گُهدانیِ تواند می که

 کند راتعمید اطرافش آلود روغن تاکسیِ یها ایستگاه

 برود خوشش عطر شرق ترمینال تا حتی و

 

گرچه در این مجموعه بیشتر اجراهای شعری علی 

اسدالهی مشابه دوکتاب پیش او بود اما در برخی شعرها نیز 

،  نمایش بگذارد خوبی توانسته بود اجرای دیگری را به به

ارتباط بیشتری با « تا ی الف»موعه شعر اول او هرچند که مج

اجرا در شکل  کرد اما همین تغییر زبان و مخاطب برقرار می

شعرها نقطه قوتی است که در این مجموعه وجود دارد که 

اجرای شعر  علی اسدالهی توانسته است شکل دیگری از زبان و

 :را تجربه نماید

 پانویس:

توصیف  ال ذهن:ي. جریان س0

جریان مستمر فکر و احساس در 

ذهن آدمی قبل از گفتار است، یا 

درون ذهن در معرض نگاه قرار 

تمایل به ناپیداسازی ها  گونه داستان ی این گیرد. نویسنده می

خویشتن دارد و بر آن است تا خواننده را مستقیماً رویاروی 

 ها قرار دهد. ی ذهن شخصیت تجربه

های درهم ابرها را  . ما فقط سرمان باال بود/ و شکل2

کردیم/ کاری به باران نداشتیم/ غروب هم برای  مرتب می

دادیم/ گریه  زدیم/ شعار می خودش سرخ بود/ فریاد می

کردیم/ ما استعاره نبودیم/ آسمان و ابر و غروب/ استعاره  می

مان  زور رمزگشایی نبودند/ ما فقط جوان بودیم/ و دیگران به

ها و شعرهای  ریز خاطره کردند... )حافظ موسوی، خرده می

 ■ (1387خاورمیانه انتشارات آهنگ دیگر تهران 

 

 منابع:
 (.شكل مجازی )انتشار به 0802سيلين، .اسدالهي،علي، پني0

گرچه در این مجموعه بيشتر اجراهای 

اسدالهي مشابه دوکتاب پيش او شعری علي 

خوبي توانسته  بود اما در برخي شعرها نيز به

 نمایش بگذارد. بود اجرای دیگری را به
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 «شازده احتجاب»رمان  بر یادداشتی   
 «وب بهرامیا»  ؛ «یریهوشنگ گلش» سندهینو  

 
و  اش فرورفته بود توی صندلی راحتی «شازده احتجاب»

ستون دستش گذاشته بود سرفه  پیشانی داغش روی دو

 کرد... می

که در   رمانی شود. گونه شروع می این «شازده احتجاب»

روایتی از یک  شود. روایت می و تخیالت راوی نوسان دارد

 و امید روایتی ازیک بیم و گیر. نفس خم و و گذشته پر پیچ

 ست یا حسرت؟!ا درست معلوم نیست پشیمانی

با توصیفاتی از ، شود رمان با ریتمی مالیم شروع می

شود گفت از خرابی یک  می گذشته دور که حاال نیست.

ها برای خود ساخته  زاده خان امپراطوری مینیاتوری که خان و

 .گوید ملی میراوی بدون هیچ تأ گوید. بودند سخن می

های زیرین  کردن توده له گوید از کشتن و چیز را می همه

های دهانی  خرد کردن دندان زمان.  آن جامعه محلی)دهاتی(

 یبریدن دست که باز شده به اعتراض و

بلند شده به  آن است و که چماق در

 اعتراض.

چند « احتجاب»های شازده  آدم

 :اند دسته

 دسته که اطراف خان و  یک -1

 .کنند خدمتی می خوش ها زاده خان

 .هستند ها دوم بازوی قهری خان  دسته -2

نبودشان فرقی  بود و ،سوم که خنثی هستند  دسته -3

 .ندارد

کف  در شوند و که له می چهارم کسانی هستند دسته -0

 .مانند خیابان می

اتفاق  روی دیوارکل داستان در قاب نقاشی چسبیده 

 کل است. چیز حرکت سیال ذهن گوینده یا دانای همه افتد. می

 آیند بیرون و گاهی جمعی می تک و ها گاهی تک شخصیت

دوباره به درون تابلو  و کشند دوش می ای از داستان را به گوشه

 قدر هنری انجام شده که باید نآکار  البته این د.نگرد باز می

 جایی را متوجه بشویی.ریتم مالیم جابب دقت کنی تا این خو

 درست عین همان تابلوی نقاشی.

تضاد همان مدرنیته  است، نو جریان همان جدال کهنه و

مرتجع  به جلو و روایت همان دعوای حرکت رو سنت. و

 گرایی. واپس ماندگاری و

 دارد و دیگری غم نداشتن وارث را و خواهد برود یکی می

های شازده  آدم استثمار کند. بدوشد و ه وارثی که بماند وبتال

جدید  آمدن عصر های این دهه از داستان مانند دیگراحتجاب 

 ها از همان انگار صدای پای شکاف نسل هراسی هم دارند.

تصویر   را گلشیری خیلی خوب به  این شده و موقع شنیده می 

 کشیده.

 امان است. های بی شازده احتجاب رمان توصیف

از بزک فخرالنساء  نخورده. دست و بدون تکرارهای  توصیف

های اسبی که  شیهه های فخری سوگلی شازده و گریه گرفته تا

ریزی شده  خیابان ریگ درون قاب است و در نوسان بیرون و

 و دهند ن جوالن میآباغ که سوارهای قاب الینقطع در 

ایی ه دهند وخانواده که از خوشخدمتی جوالن می یهای گماشته

زیر تلی از سنگ زنده  افتند و یک به یک در چاه قاب میکه 

بله  تمیز!! خیلی آرام و شوند. گور می هب

است از توصیفات  شازده احتجاب پر

 دقیق. امان و بی

 زبان داستان کارکرد خوبی دارد.

خوب  ،نهایت ترکیبات در لمات وک

به تن روایت  اند و بست شده چفت و

کیدی که در أهای ت واژه و اند نشسته

یند مثبتی در ذهن خواننده آبر ،آیند بندی می پایان جمله

کنند که البته بیشتر در سبک گفتاری اشخاص  ایجاد می

 نمایند. گری می جلوه

ریزی  ی قالب گلشیری خوب توانسته از عهده

که در گفتگوی اشخاص  نحوی به های داستان برآید. شخصیت

 ها خیلی خوب و های متفاوت اجتماعی دیالوگ با موقعیت

های مختلف با  ای که شخصیت گونه به ماهرانه انتخاب شده،

خیلی  .اند های مختلف خلق شده کالم هیق مختلف با تکیسال

 ظریف.

توان به دیالوگ فخراالنساء  های رمان می از بهترین دیالوگ

 اشاره کرد... به بعد 07ی  شازده احتجاب جوان در صفحه و

 زند. ذهن حرف اول را می در روایت رمان حرکت سیال

 شود و ها جایگاه ثابتی ندارند گاهی راوی عوض می شخصیت

 فخری و گاهی .خوریم برمی یگاهی حتی به روایت چندصدای

 کند. گاهی فخرالنساء روایت می

ها شخصيتي  شازده احتجاب زندر 

دهند،  خنثي دارند. تن به هر کاری مي

شوند، حتي خيانت شوهر  مجازات مي

 کنند. اعتراض نميبينند اما  را مي
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 ،ایگاه رواییاز نظر جهای رمان شازده احتجاب  شخصیت

اما گروهی که  اند. زمان روایت مرده ند ولی درا هیک زمانی بود

فخری دارد نقش  آورند. هستند دارند ادای گذشتگان را درمی

اینکه  با حرف زدن، کند لباس پوشیدن، فخرالنساء را بازی می

کند حتی به تقلید از او  سواد ندارد عینک زدن او را تقلید می

رود وکارهای دیگر که  گذارد به تقلید از او راه می خال می

حتی شازده احتجاب نیز زندگی او نقش  مجال آن نیست.

به شکار  آورد. بازی کردن است او هم ادای جد بزرگ را در می

تی به تقلید از جد ح کند و رود به تقلید از او مجازات می می

 ... و کند عشقبازی می ،که صد کنیز عقد کرده داشته

 تن به هر ها شخصیتی خنثی دارند. در شازده احتجاب زن

حتی خیانت شوهر را ، شوند مجازات می دهند، کاری می

 ،نه ت ندارند،أنه اینکه جر کنند. بینند اما اعتراض نمی می

گونه است وگرنه  شده شازده احتجاب این دنیای ترسیم

حتی  ،فخرالنساء با توصیفات موجود قدرت هرکاری را داشته

به ریشخند  کند و می خیلی موارد شازده را تمسخر در

شازده احتجاب جایگاهی که ندارد  فمنیسم در شعار گیرد. می

 باشد. خنثی می هیچ، زن خود خواسته هرهری مسلک و

 احتجاب حدیث اضمحالل یک شخصیت)شازدهشازده 

خواهد از همه انتقام  شخصیتی که انگار می احتجاب( است.

از  ،های داخل حوض از ماهی ،از فخرالنساء ،از فخری. بگیرد

خیست تمام یک مازو حتی از خودش. و ءهای فخرالنسا کتاب

یک امپراتوری مینیاتوری را  چرا چون مجبور شده که. عیار

 اداره کند.

 موازات هم است.شازده احتجاب حدیث نفس چندنفر به 

 م.یبین کجا تزاحم روایت نمی صدایی هیچدر این روایت چند

 گذرد. می و کند روایت خود را می آید و هرکس می

های  در پایان شازده احتجاب مانند دیگر شخصیت و

 قابی نمور و. رود قوس درون قاب می داستان در یک کش

 ■ تاریک.
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 داستان، ینقاش   

 «امیر کِالگِر»  ؛ «محمد تبریزیالدین سلطاننظام» اثر «وان رایشکست تهمورث د»  

 

الدین  دست تهمورث اثر نظام نقاشی شکست دیوان به

 1077(، نگارگر دوره صفوی )12سلطان محمد تبریزی )عراقی

تهماسب است. این اثر،  میالدی( و نقاش دربار شاه 1555تا 

تهماسبی جزو آثار برجسته سلطان محمد در شاهنامه 

باشد و نگاره رزم و پیکار تهمورث دیوبند با دیوان پر  می

 افسون است.

،  13تهمورث پسر ویونگهان پسر انگهت پسر هوشنگ

دومین پادشاه پیشدادیان، برادر جمشید است. در اوستا 

صورت تخمو اوروپ آمده که تخم همان تهم است در  به

م که اوروپ تهمتن به معنای دلیر و بزرگ و پهلوان. جزء دو

که  هایی آمده بر آن باشد، به معنا چندان آشکار نیست و گمانه

اعتنا نیست. به شاهنامه او را لقب دیوبند باشد  چندان باز قابل

آن سپنته نسک جاودانه،  و در اوستا،

شود، در صورت  از او به زیناوند یاد می

معنای دارنده  به 10و شکل زئننگهونت

 دارد.سالح یا آنکه سالح تمام 

 رود: کنون بشنو از نقلی که می

تهمورث به شاهانشاهی که 

رسد، از اهورای یکتا و ایزدان،  می

اندروای چیرگی بر اهریمن بدخواه و 

طلبد. در  ها می شستن زمین از بدی

تهمورث زیناوند از ایزد هوا »رام یشت آمده:  13و  11بندهای 

مردمان دروند چنین درخواست کرد که وی را بر همه دیوان و 

و جادوان و پریان چیره سازد که وی اهریمن را به پیکر اسبی 

 «درآورده بر او سوار گشته تا به دو انتهای زمین براند.

که تهمورث به شکستن اهریمن رود،  اما پیش از آن

تابید که  بایست خود پالوده گشته و فره ایزدی در او می می

ک بنیاد و نیکو سرشت تهمورث را وزیری بوده با تدبیر و پا

گاه رهنمون درستی و پاکی بوده  نام شهراسپ که همه به

                                                           
عراق معرب کلمه ایراک می باشد به معنای ایران کوچک. اراک  12

 خودمان هم به همین معنا و صورت پارسی عراق می باشد.
هائو شیانگها آمده به معنای خالق هوشنگ در اوستا به صورت  13

 خانه های نو.

زئن + انگهونت که زئن به معنای سالح می باشد. زین امروزی از  10

 همین کلمه می آید.

شاهنشاه را چنانکه تهمورث به روز و شب بر نماز اهورا ایستاد 

 و بدی از او دور گشت و تابید بر او فره ایزدی.

پس زمانش رسید و تهمورث در روز خرداد در ماه 

، اهریمن بدخواه فروردین به یاری ایزدان و به افسونی درخور

را به بند آورد و فرمانبردار خود کرد و بر او که به هیئت اسبی 

 در آمد سوار گشت و هر زمان تا زمان گرد گیتی بتاخت:

 برفت اهرمن را به افسون ببست     

 چو بر تیز رو بارگی بر نشست

 زمان تا زمان زینش برساختی       

 همی گرد گیتیش بر تاختی

را ببست و از او  15از این کردار تهمورث که ساالر دیوان

ها  سواری گرفت، دیوان را خوش نیامد و پس به انجمن

ها نمودند به جنگ  نشستند و بدرایزنی

با تهمورث زیناوند. پس سپاهی عظیم 

فراهم نمودند با نیرنگ و افسون که از 

خاور تا باختر در کش و قوس، زمین و 

ها به لرزه،  زمان را درگرفته، کوه

از  آسمان در خودش پیچیده

هاشان. سپاهی انبوه که چون  نعره

 انگیز. شب، سیاه و هول

چون آگاه بدان گشت تهمورث، 

باک و با  به گرد آورد سپاهش، سپاهی ز مردان دالور، بی

هایی اهورایی سراسر. سترگ چون امواج سهمگین دریاها،  دل

نه کم از سپاه دیو، نه باکی ز فریادهای جانکاه. چون به 

در آستان رزم، در ایستاده برابر، چون دو همدیگر رسیدند، 

 فام، سر، یکی همچو شب تیره سر به آن کوه سترگی، از این

 16دیگری سپید و کیومرث نشان؛ اهورا و اهریمنی. ز دیوان

                                                           
 

تــرین  دیـو پــیش از ظهــور اشــو زرتشــت، خــدای خــدایان و قــوی  5

را به صورت دئوس و زئوس در ادبیـات   خدایگان آریاییان بوده، که معادل آن

توان یافت. پس از آمدن زرتشـت و   هند و یونان باستان می و فرهنگ دینی

عنـوان نـه خـدای خـدایان کـه خـدای        جایگزینی اهورامزدا بجای دیو و بـه 

یکتای خردمند و جاودان، واژه دیو از دایره دینی روای ایرانی خـارج گشـته   

نحوی هر آنکـه   و معنایی مخالف گرفته و به خدای کافران مبدل گشت و به

خواندنـد. پـس جـدال     زدیسنا نبوده را کـافر و جـزو دیـوان مـی    به کیش م

تهمورث با دیوان در شکل حقیقی و غیر نمادینش جدالی با کـافران بـومی   

 فالت ایران بوده.

ان گشت تهمورث، به گرد چون آگاه بد

آورد سپاهش، سپاهي ز مردان دالور، 

هایي اهورایي سراسر.  باک و با دل بي

سترگ چون امواج سهمگين دریاها، نه کم 

 .از سپاه دیو، نه باکي ز فریادهای جانكاه
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برافروخته شد آتشی بس گران، زبانه کشیده بر آسمان، هور و 

هور چون دم اژدها، کرد دور تا دور سپهر را سیاه. دمیدند هر 

ها، که کوبیده  دو در شیپور ها، زدند بر کوس و طبل و تبوراک

هم هر دو سپاه. چو کارزار درگرفت، دشت سبز را  گشتند به

سرخ خون برگرفت. لشگر تهمورث دیوبند، همه گرزین و دل 

در اهورا به بند، پس بکشتند یکی بهره دیوان را، دو بهره دگر 

 را ببستند به افسون و ترفند:

 دو بهره به افسون ببست از ایشان

 دگرشان به گرز گران کرد پست

                                                                                         
های  از سویی دیگر در اوستا و شاهنامه اشاره به آن گشته که از مکان

ین مازنـدران  زندگی دیوان در ایران، مازندران بوده. اگر آن مازندران را همـ 

هـا و   کنونی بگیریم؛ مردمان مازندران آریایی نبوده و از آنها در سنگ نبشته

کتب مختلف تاریخی به تاپور و آمارد)آمور( یـاد شـده اسـت و در جاهـایی     

معنای غیرآریـایی. و اینهـا در ابتـدا بـر کـیش       آنها را آناریاک خوانده اند به

تیالی آریاییـان بـر آنهـا بـه کـیش      اند و بعد از اس زرتشتی و مزدیسنا نبوده

شـود کـه    الق مـی از طرفی امروزه دیـو بـه موجـودی اتـ     آیند. ایشان در می

بدسرشت و بدهیبت و درشت و اندام و غول پیکر است. این احتمال وجـود  

هـای نئانـدرتال    دارد که شاید مراد از دیو با این جثـه عظـیم همـان انسـان    

هـا بـا آنهـا مواجـه      زیسـته و آریـایی   باشند که در مازندران کنونی نیـز مـی  

گونـه از انسـان را در غـار     های ایـن  دانیم استخوان اند. همانطور که می گشته

ای  انـد کـه دارای جثـه و جمجمـه     هوتو در شهرستان بهشهر مازندران یافته

 بزرگتر از انسان هوشمند بوده است.

آنگاه دیوان از ترس جان خود زینهار خواستند، به زاری 

درافتادند به پای شاهانشاه داداری که ما را اگر امان دادی 

ها نهان بوده بر کیوزادگان. پس  هنرهایت بیاموزیم که سال

 آموختند نبشتن را به تهمورث:

 نزدیک سینوشتن یکی نه که 

 چه رومی چه تازی و چه پارسی

 

و هنرهای  سال پادشاهی کرد از آن پس تهمورث سی

فراوان از رشتن پشم و بافتن جامه و فرش را تا رام کردن 

اسب و استخراج ابریشم بیاموخت مردمان را. و استیالیش بر 

 سی بشد پایان. شیطان به سال

 

آنکه دیوبند جا به آخر رسد، امید  کنون نقل ما در همین

 ■ دوران سر رسد...
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 س، داستانكع   
 «یه اسدیمرض»  

 

نشان  را نحیفی و رنجور پوست سیاه ی هدختربچعکس، 

 گویی و درآمده پای از گرسنگی و ضعف فرط از کهدهد  می

 (الشخور)کرکس  حالیک همین در و است دادن جان درحال

گر جان کندن اوست و  در چند قدمی او فرود آمده و نظاره

انگار برای مرگ کودک و دریدن هیکل نحیف او انتظار 

 .کشد می

"I am depressed... without phone... 
money for rent... money for child support... 
money for debts... money!!!... I am haunted 
by the vivid memories of killings and corpses 
and anger and pain... of starving or wounded 
children, of trigger happy madmen, I have 
gone to join Ken [recently deceased 
colleague Ken Oosterbroek] if I am that 
lucky."  

م... بدون تلفن... بدون پول برای من افسرده و ناامید"

بدون پول برای حمایت از کودکان... بدون ... پرداخت اجاره

!... ذهن من با خاطرات !پول برای پرداخت بدهی... پول!

ای از خشم و درد و کشتار و اجساد روی هم تلنبار شده و  زنده

های خالی از سکنه و کودکان گرسنه و رنجور انباشته  خانه

 «کن»است... من اگر شانس بیاورم برای پیوستن به  شده

)مقصود از کن، کن اوستربروک، دوست و همکار  "خواهم رفت

 از یادداشتهایی  بخش _( که اخیراً درگذشته بود است کارتر

 _ کارتر قبل از خودکشیکوین 
در اید.  متوجه رابطه میان این دو عکس شده احتماالً      

، میالدی، و در جریان سفر کوین کارتر 1223ماه مارس سال 

برداری  طور اتفاقی امکان عکس هبه سودان، وی ب یعکاس خبر

سودان در مرگ -یقحط از دهنده تکان و عجیباز یک لحظه 

 و خردسال کودک خاص،آن سال را پیدا نمود. در این لحظه 

در تالش برای رسیدن به یک مرکز تغذیه )از مراکز  ای گرسنه

خسته و ناتوان از پای  سازمان ملل متحد( های غذایی کمک

افتاد و درست در همین لحظه یک کرکس )الشخور(، در 

ودک را نزدیکی او بر زمین نشست. گویی انتظار مرگ ک

 هگر جان دادن کودک بود تا پس از آن جث کشید و نظاره می

نحیف کودک را بدرد و خوراک خود سازد. در این لحظات 

ای و عنوان شغلی خود، برای  کارتر به اقتضای موقعیت حرفه

ن یلنز دورب ثبت و گزارش این لحظه تالش کرد و صحنه را با

ای صبر کرد  دقیقه 21. به گفته خود کوین، او خود شکار نمود

های خود را باز کند تا بتواند عکسش را ثبت  تا کرکس بال

ای نداد و او عکس خود را به همین صورت  کند اما صبر نتیجه

 بینید گرفت و کرکس را فراری داده و از محل دور شد.    که می

در نیویورک  1223مارس  26در  «کودک و الشخور»عکس 

آوریل  12سال بعد در  ز یکچاپ رسید و کمتر ا تایمز به

توجه جهانیان به فجایع انسانی در سودان  دلیل جلب به 1220

برنده جایزه پولیتزر شد. پس از دریافت این جایزه، کوین مورد 

ای او را  ها قرار گرفت. در این میان عده توجه گسترده رسانه

اش به سرنوشت  توجهی دلیل بی ستودند و عده زیادی به

ای معتقد بودند کار او معنای  سرزنش کردند. عدهکودک او را 

رسانی بود، او افکار عمومی را بیدار و توجه  تری از امداد وسیع

جهان را به این مردمان جلب کرد و عده زیادی باورشان این 

ای  عده .«گیرند ه میزها جای میرند، عکاس ها می آدم: »بود

ر را کرکس همچون روزنامه سن پترزبورگ چاپ فلوریدا کارت

که لنز دوربینش را تنظیم  آدمی: »دوم صحنه خطاب کردند

کند تا رنج آن دختر را از زاویه بهتری عکس بگیرد، بعید  می
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تواند غارتگر باشد، یک کرکس دیگر در  نیست که خود می

ای در برابر این انتقادات شدید به حمایت از  و عده .«صحنه

دانست کوین  کس نمی مدت هیچ کارتر برخاستند. اما در این

برد، تا اینکه او تحت  سر می در چه وضعیت روحی به حقیقتاً

با ماشینش به کنار  1220ژوئن  27فشارهای روانی در 

در یوهانزبرگ، محل  Braamfontein Spruitرودخانه 

اش رفت و شلنگی به اگزوز ماشین  بازی دوران کودکی

سمت مسافر  اش وصل کرد و سر دیگر آن را از شیشه صحرایی

سالگی با مسمومیت  30به داخل آورد و بدین ترتیب در سن 

کوین واهر کربن به زندگی خود پایان داد. خاکسیدناشی از منو

ن بود که یت دردناک او ایمامور»ن نوشت: یپس از مرگ او چن

هایی که روح  عدالتی بی ل ویاز مسا یاریرا به بس چشم مردم

 «نهایت هم او را از ما گرفت، باز کند.او را پاره کرده بود و در 

فیلم زندگی کوین کارتر  2110دان کراس، که در سال 

دید.  او عکاسی بود که بیش از حد می: »را ساخت، اعتقاد دارد

حساسیت بیش از اندازه  اتانگیز او درباره خطر ما قصه عبرت

های افراطی بودن را بین  به سوژه، و نیز شاهد خشونت

 «.کنیم ه میخودمان زمزم

ای از عکاسان  مدتی پس از خودکشی کارتر، عده      

خبری آزاد امریکایی و عکاسانی از افریقای جنوبی بنیادی را 

یاد او تاسیس کردند. هدف از تاسیس این بنیاد کمک و  به

های دلخراش  حمایت از عکاسان آزادی است که از صحنه

چندین گیرند. در این مرکز به کمک  انسانی عکس می

روانشناس متخصص، جوانب گوناگون تاثیرپذیری عکاسان در 

شرایط بحرانی بررسی شده و راهکارهای علمی و عملی برای 

ها  آن کنترل استرس و تاثیرات منفی و بازیابی سالمت روحی

ن عکاسان جنگ یازمشهورتر یکی ،یمز نچوویجشود.  ارائه می

ها منتشر  عکس»گوید:  است. او می ادین بنیان ایاز حام

شوند برای دیدن  ها مجبور می وقت ها حتی خیلی شوند، آدم می

 قینفس عم یا حتیرند یجلو صورتشان را بگها  آن بعضی از

پشت لنز،  هک یآدم آن حال به قهیدق کی است یکاف و ندبکش

ن صحنه یا یقدم کیکه در  ید؛ کسیز کرده فکر کنیچشم ت

 را بانشیگر اه کابوس نیها ا دلخراش بوده و قرار است سال

گونه  نیر در ایدرگ یخبر سعکا کی عنوان به. نکند رها

م ا تین فعالیشتریگذشته بسال  31 که در طول حوادث

 ،بودههای اجتماعی  عدالتی ها و بی یریمتمرکز بر جنگ و درگ

د کمتر از یاست که عکاس هم شا تجربه به من ثابت کرده

ن یو ابیند  یب نمیآس هستند،ع ین فجایا ریدرگهایی که  آدم

 ■ «.اد استین بنیس ایاز تاس یاصل مساله هدف

 

 منابع: 
www.magiran.com 

 ویكي پدیا فارسي

 

http://www.magiran.com/
http://www.magiran.com/
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 «ییرنگ خدا»کتاب کودک  ینقد و بررس  
 «الهام فالح»؛  «یپور آران ن خادمیحس» نویسنده  

 
تواند از نظر  ادبیات کودک می

ها و معیارها برای مخاطب خود ارزشمند باشد.  عاطفی، ارزش

برای انتقال مفاهیم گوناگون و  قصه و داستان، بستری مناسب

 های زندگی به کودک و نوجوان است. از جمله مهارت

تواند  های خوب می گوید: کتاب الندزبرگ میمیشل 

هیچ لذت دیگری  .تأثیرات شگرفی بر کودکان داشته باشد

ها و الگوها و  تواند با چنین غنایی ذهن کودکان را با نشانه نمی

طور عمیق شکوفا  های مربوط به تمدن انسانی به مسئولیت

 (02)هانت: سازد.

ثر نوشته بخش بزرگی از ادبیات کودک و نوجوان به ن

شده است. نثر در واژه به معنای پراکندن و در اصطالح سخنی 

 (1363است که به وزن و قافیه مقید نشده باشد. )همایی:

ای  داستان رنگ خدایی نوشته

منثور است. این داستان در مورد 

ای زیبا و سفید است. این ستاره از  ستاره

رنگ خود راضی نیست. شبی نزد فاطمه 

خواهد تا او را  و از او می آید کوچولو می

رنگی  رنگ آبی درآورد، فاطمه با مداد به

کند اما وقتی باران  رنگ می او را آبی

شود. ستاره  بارد رنگ ستاره پاک می می

رود و از او  دوباره نزد فاطمه می

آورد.  رنگ زرد درمی خواهد تا او را زرد کند و فاطمه او را به می

 شود. رنگ زرد او مثل قبل سفید میاما با تابش نور خورشید 

خواهد رنگ او را قرمز کند و فاطمه  بار ستاره از فاطمه می این

بار چون رنگش قرمز شده بود مجبور  اما این کند. کار را می این

ها همه خوابند بیدار بماند و برای مردم  بود وسط روز که ستاره

ه رنگ سیاه گوید مرا ب بار به فاطمه می ستاره این چشمک بزند.

ها، دیگر ستاره را به جمع خودشان راه  بار ستاره درآور! این

رود و  فهمد و نزد فاطمه می ندادند. ستاره اشتباه خودش را می

خواهد تا او را مثل اول سفید کند تا هم با دوستانش  از او می

خاطر رنگ زیبایی که به او داده  بازی کند و هم از خدا به

 تشکر کند.

لد کتاب اینگونه آمده است: مناسب برای بر روی ج

ی کتاب برای  های ابتدایی دبستان و در شناسه کودکان سال

های سنی الف و ب مناسب شناخته شده است. گروه  گروه

سنی الف شامل کودکان از صفر تا زیر دبستان و گروه سنی ب 

های نخست دبستان یعنی اول تا پایان سوم  کودکان سال

های سنی به نثرهای آهنگین بیشتر عالقه  هدبستان. این گرو

ریتم و موسیقی تکرار شونده را دوست دارند و ها  آن دارند،

 ماند. اینگونه جمالت بیشتر در ذهنشان می

باشد که در جذب  نثر اولین عنصر مهم داستانی می

ی این مجموعه از  مخاطب نقش اساسی دارد و نویسنده

ی این وظیفه برآمده است. شروع داستان آرام، دلنشین و  عهده

ن داستان ی نثر آن تا پایا گونه است که دیگر نمونه تشبیه

در این کتاب نثر ساده و بدون آهنگ است. نثر  شود. تکرار نمی

انگیزد زیرا  داستان یکدست است. اما کسالت خواننده را بر نمی

کند تا  تأمل است و خواننده را جذب می ها قابل از برخی جنبه

داستان را دنبال کند و ماجراهایی را پی بگیرد تا بداند چه 

 های دیگری در شرف وقوع است.  اتفاق

توجه به رشد و آموزش زبان در 

های سنی پایین از نکاتی است که  گروه

توجه شاعران و نویسندگان قرار  باید مورد

بگیرد. واژگان مناسب برای مخاطبین 

توانند سبب رشدزبانی  این گروه سنی می

ی  شده و به افزایش و گستردگی دایره

وه رشد و تقویت عال واژگانی بینجامد. به

های بعد تأثیر  زبان بدون شک در سال

 در مدرسه دارد.ها  آن سزایی در خواندن و یادگیری به

زبان این اثر یکدست است. در عبارات و جمالت تعقید و 

خورد. واژگان ساده و درعین حال  چشم نمی پیچیدگی به

باشند و نویسنده از دایره واژگانی متناسب  ی معنا می رساننده

مخاطبان کودک  با گروه سنی مخاطب استفاده کرده است.

 کنند. راحتی با زبان این اثر ارتباط برقرار می به

شوند. برای  عبارات شروع جمالت گاه دچار تکرار می 

ها در  توصیف فضای داستان، مکان داستان و حاالت شخصیت

بسیاری از موارد از صفت شمارشی یک استفاده کرده است. 

 نمونه:عنوان  به

ی سفید،  ستاره، یک صدایی آمد، یک ستاره یک شب پر 

یک چند روزی، یک نگاهی به خودش کرد، یک نگاهی به 

 یک چندروزی که گذشت و...  بیرون کرد،

های  انگاری تمام پدیده زنده ،سنی الف و ب های در گروه

. بیش از سایر موارد .و.  های کودکانه، کنجکاوی پیرامون، بازی

تواند از نظر  ادبيات کودک مي

ها و معيارها برای  عاطفي، ارزش

مخاطب خود ارزشمند باشد. قصه و 

برای انتقال داستان، بستری مناسب

های  مفاهيم گوناگون و از جمله مهارت

 زندگي به کودک و نوجوان است.
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خوبی در متن داستان  خورد که این موارد به می چشم به

کند. البته  راحتی ارتباط برقرار می نشسته و با مخاطب به

 میزان پرداخت به هریک از این عوامل، متفاوت و بعضاً

طور مثال در ابتدای داستان به نقاشی کردن  نامتعادل است. به

ی  انههای کودک پردازی ها و خیال فاطمه، بازی کردن با عروسک

ی داستان نیز به تجارب و  او اشاره شده است. ادامه

ستاره که زنده انگاشته شده است  ها و آرزوهای  کنجکاوی

پردازد. در این داستان نقش بازی و لذت که عاملی مهم در  می

باشد.  باشد بسیار کمرنگ می جذب مخاطب کودک می

به توانست  کارگیری این ویژگی کودکانه در داستان می به

 ی کودکی کمک فراوانی کند. نمایش دنیای شاد و سرزنده

شخصیت های داستان، ستاره و فاطمه هستند. شخصیت 

فاطمه در این داستان هیچ نقشی ندارد. گویا تنها نقش او 

رنگ کردن ستاره است. خواننده هیچ دیالوگی را از این 

خواند که در پیشبرد داستان نقش داشته باشد.  شخصیت نمی

سنده فقط با اوصافی مانند کوچولو و مهربان از او یاد نوی

کند و حضورش را تنها با رنگ کردن ستاره برای ما  می

 کشد.  تصویر می به

که اولین شخصیت وارد شده به داستان، فاطمه  از آنجایی

باشد  پردازی داستان نیز در اتاق فاطمه می است و اولین صحنه

این شخصیت دارد اما در  مخاطب انتظار حضور بیشتری را از

اگر این  شود. ادامه و تا پایان داستان این انتظار برآورده نمی

شد، هم به انتظار مخاطب  شخصیت بیشتر و بهتر توصیف می

ساخت.  مندتر می شد و هم او را به داستان عالقه پاسخ داده می

پنداری  تواند همذات که خواننده با این شخصیت بهتر میچرا

بینند و همچنین  ها می کودکان خود را در داستانکند زیرا 

 گونه که دوست دارند باشند. رفتار خود را آن

موضوع داستان دارای ریتم مالیم و روند آرامی است که 

البته با موضوع و فضای داستان متناسب است و ارتباطی 

 کند.  درونی و شخصی با مخاطب برقرار می

او دوست  گش است.گره داستان نارضایتی ستاره از رن

وقتی به اتاق فاطمه  دارد تا با دیگران تفاوت داشته باشد.

برای اینکه با دیگران تفاوت داشته »گوید: رود به او می می

 (0)خادم پور آرانی: .«باشم دوست دارم آبی رنگ باشم

سازی  کودکان در این سن بیشتر به تقلید و شبیه 

های  ته برای گروهگرایش دارند تا تفاوت. و درک این خواس

 سنی الف و ب کمی مشکل است.

کرد و تنها خستگی  ای نمی اگر نویسنده به تفاوت اشاره

کرد برای  ستاره از رنگش را، دلیل ناراحتی او عنوان می

 تر بود. کودکان بسیار باورپذیر و قابل قبول

ویژه  شود)به در هر کتابی که برای کودکان نوشته می

بر ها  آن اساسی را در جذب کردنخردساالن( تصویر نقش 

عهده دارد. چرا که کودک خردسال هنوز قادر به خواندن و 

نوشتن و حتی فکر کردن کامل نیست. بخشی از این نقیصه با 

گردد. اما بخش  خواندن داستان توسط بزرگساالن رفع می

گیری فرآیندهای  دیگر که پرورش تخیل و کمک به شکل

کودک بر عهده دارند تصویرهای منجر به فکر کردن را در 

 کتاب هستند.

ای  العاده های کودک ظاهر کتاب از اهمیت فوق در کتاب

ی ویژگی صوری کتاب  برخوردار است. منظور از ظاهر همه

است اعم از تصویرگری، چینش اشعار، نوع فونت انتخاب شده 

 کم رنگ یا سیاه بودن آن، رعایت سفیدخوانی در صفحات و... 

کمی برای ها  آن نوشتارهای این کتاب زیاد است. فونت

های  در برخی از صفحات متن این گروه سنی کوچک است.

طوالنی آمده است که باعث شلوغی و ازدحام صفحه شده که 

، 2کند مانند صفحات  قطعاً چشم مخاطب را دچار خستگی می

ی کتاب نباید شبیه  . به قول جان ریدر صفحه11و  2، 0

ای از  ها باشد و در بهترین شکل مجموعه ای از واژه مجموعه

 (106ها.)کالرک: عبارت

کلی این اثر دارای نثری دلنشین و  در یک جمع بندی

محتوا و پیامی مناسب است. زبان آن یکدستی الزم را دارا 

نویسی خودداری کرده است.  باشد و نویسنده از شکسته می

 ی واژگانی رش دامنهتواند باعث گست های کودکان می داستان

شود. کودکان گروه سنی الف و ب هنوز در حال آموزش ها  آن

زبان هستند و شاعر و نویسنده باید تالش کنند از طریق 

 ی زبانی سالم این آموزش را به مخاطب عرضه کند. ارائه

و در پایان برای این نویسنده آرزوی موفقیت داریم و  

 ■ بهتری از ایشان باشیم.امیدواریم شاهد کارهای بیشتر و 
 منابع و مآخذ:

 (. رنگ خدایي.انشارات: کتاب نشر0800پور آراني،حسين ) خادم

ی ثریا قزل ایاغ. دفتر  (. نوشتن برای کودکان. ترجمه0831کالرک، مارگارت )

 هش های فرهنگي.پژو

 (. درک ادبيات کودکان جهان. سایه گستر.0836هانت، پيتر )

(. فنون بالغت و صناعات ادبي. تهران: انتشارت 0868الدین)همایي، جالل 

 توس.

ی انتشارات  مناسب برای گروه سني الف و ب. موسسه/ تصویرگر: سميه بيگدلي

 . 0800کتاب نشر.
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 33هدایت سال برگزیده جایزه صادق ،«تلنگر»داستان کوتاه   
 «یم.کاشان یمهد» سندهینو  

 

صداها ضعیف است اما از همان همهمه محو هم 

زند. الیکا هنوز خواب است. تخت را  حس شادی بیرون می

کنم و در جستجوی منبع صدا از پنجره به بیرون  ترک می

های تفریحی است روی تنگه  شوم. یکی از کشتی خیره می

بوسفور و در حال عبور از زیر پل عظیمی که استانبول 

کند. از خودش رد سفیدی از  ل میشرقی را به غربی وص

های بادبانی  گذارد و غرورآمیز از قایق آلود باقی می آب کف

ها، از  اش، توریست گیرد. روی عرشه و موتوری سبقت می

اند. پنجره را فقط اندکی باز  وجوش هر سنی، در جنب

کنم، انگار که از روی حسادت بخواهم الاقل هوای  می

کنم. قرار بود ما هم سوارش  های روی کشتی را تنفس آدم

مان تا نزدیکی سحر طول  شویم اما خواب ماندیم. شب

طور که کودکی  رود، آن کشیده بود. نگاهم سوی الیکا می

کند تا با  به همدستش نگاه می

هایشان را مرور  هم شیطنت

کنند. الیکا پتویش را تا روی 

چانه باال داده و موها بقیه 

آن اند.  ه صورتش را پوشانید

های ظریف و عسلی که قبل  شانه

از بلند شدنم، چشمانم را مشغول 

سردش حتماً اند.  خود کرده بودند، حاال زیر پتو مدفون

نشینم و سرم را  بندم، لبه تخت می شده است. پنجره را می

 گیرم. در دستانم می

 سرم سنگین است. 

ماند،  دیروز به استانبول رسیدیم. پروازمان به فرار می

هایش.  لرزه های عروسی؛ قبلش، خودش و پس فرار از تنش

گریزند.  هایی بود که عشاق، شبانه با هم می مثل قصه

بخش  نه! اما فکر کردنش هم طعم گس و لذت شبیه که

های هواپیما جمع شد و  که چرخ دهد. وقتی گناه را می

مهماندار به فارسی، ترکی و انگلیسی سفر خوبی برایمان 

آرزو کرد تازه توانستیم با هم کمی تنها باشیم و اتفاقات 

های عروسی گفتیم،   روزهای قبل را مرور کنیم. از مهمان

شان و  هایی که تبریک گفتند و کمی هم از زندگی از آن

که زن و شوهر باید از خانواده هم  هاشان و چیزهایی رابطه

بدانند. من از دوست قدیمی بابام گفتم که شنگول از 

اش داشت، دهانش را به گوشم  چه در بغلی نوشیدن آن

  نزدیک کرد و حکم داد که در هر ازدواجی یکی برنده

ای ندارد. الیکا هم  است و یکی بازنده، اما ازدواج ما بازنده

اطر گرمازدگی به دستشویی رفته خ ای گفت که به از لحظه

اش آمار برادر احتمالی داماد را  جا دختر خاله بود و در آن

تغاری یک خانواده دخترزا  فهمد داماد ته گیرد و می می

است. آخرین تبریک آن شب از بابا بود که مخفیانه به 

خودم گفت و من به الیکا نگفتم، چه همان موقع و چه 

که تنها گیرم آورد. همین که گره دیروز. اواخر مراسم بود 

کوتاه و « مبارکه پسرم!»کرد گفت،  کراواتش را شل می

هایش حرف دیگری هم بود، حرفی  تلگرافی. اما در چشم

دزدید و به انتهای  که برای گفتنش باید نگاه از من می

دوخت. دستم را گرفت و در گوشم نجوا  کراوات چشم می

 «ت از بابات بیشتر باشه. شاءاهلل توی زن شانس ان»کرد، 

کراوات از دستش به زمین 

 سر خورد.

بابا از کراوات متنفر است. 

وقت گره زدنش را هم یاد  هیچ

ترم گفته  نگرفت. به خواهر بزرگ

ترین حسن طالق  بود که بزرگ

این بوده که الزم نیست هر روز 

کراوات بزند. نه فقط آن! گفته بود که تا پیش از طالق 

مانده بود که در خانه پیژامه بپوشد، که  آرزو به دلش

ها دیرتر از هشت صبح بیدار شود، که یک شب  جمعه

ریش داشته باشد. مامان خانه را  بلوزش را تا نکند، که ته

چرخاند. بابا در زن شانس  با قوانین سفت و سخت خود می

 نداشت.

جهم که  خورد. از جایم می تلفن اتاق زنگ می

ها  ها بازند و لباس ر نکند. در چمدانصدایش الیکا را بیدا

اند. بین پاورچین رفتن و تند قدم  آشفته بیرون زده

برداشتن مرددم و هرطور که هست خودم را به شکل 

 رسانم. مضحکی به تلفن می

 «هِلو؟»

 «سیاوش جان؟»

 «مامان تویی؟ شماره اتاق رو از کجا آوردی؟»

ها  آن اسم و فامیل من را به پذیرش هتل داده بود و

خواست بداند پروازمان چطور بوده و  وصل کرده بودند. می

دیروز به استانبول رسيدیم. پروازمان به فرار 

های عروسي؛ قبلش،  رار از تنشماند، ف مي

هایي بود  هایش. مثل قصه لرزه خودش و پس

 گریزند. که عشاق، شبانه با هم مي
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زندگی مشترک چطور است. توضیح دادم که اولی راحت 

 بوده و دومی هم تا حاال خوب.

 «الیکا جون کجاست؟»

 «خوابه.»

کنم. باز کف پای الیکا بیرون افتاده  به تخت نگاه می

 کشم. شوم و پتو را روی پایش می است. بلند می

سوالش سوال نیست. از روی تعجب است. « وابه؟خ»

 «اونجا... االن ساعت چنده؟»

تر است اما  استانبول یک ساعت و نیم از تهران عقب

 حتی با این ارفاق هم مامان راضی نخواهد شد.

مادر جان! ما اومدیم ماه عسل. مهم نیست که »

 «ساعت چنده.

کشم.  کنم، روی تخت دراز می خداحافظی که می

ها را  دانم چیزی از حرف ن الیکا بسته است. نمیچشما

کنم و به او زل  شنیده است یا نه. دستم را زیر سرم تا می

شوم. رو به من  زنم. اولین بار است که کنارش بیدار می می

ها پشت  خوابیده است. چشم

هایش حرکتی ندارند. لب و  پلک

رنگی را  دهانش فرم لبخند کم

ل دیدن اند، گویی که در حا گرفته

دانم!  خواب شیرینی باشد. نمی

خوابد،  شاید همیشه با لبخند می

ام. پس این است  من که ندیده

تصویری که هر روز صبح، کاری و 

غیرکاری، خوش و ناخوش، خواهم 

اند و  ها در وصفش گفته دید. تصویری که شعرا و نویسنده

که قادرند حس را به واژه ها  آن اند و نه فقط سروده

پدری که در شب عروسی -نند، که حتی پدرمبرگردا

-عشقی پنهان کند تواند تاسفش را از بی پسرش نمی

دیدن صورت »گفت  شد می روزها که می صحبت آن

هر دردی را درمان  «آرایش مادرت با چشمان بسته بی

کرد. پس چه شد مادری که درمان دردها بود خود  می

ه البته ک-مبدل به دردی شد؟ از کِی شد؟ صورت الیکا

چطور؟ تا کِی جادوی -آرایشی از شب قبل دارد هنوز ته

هارمونی این لب و دهان و چشم و ابرو دوام خواهد 

 داشت؟

خورد. از شکاف هاللی چشمان  الیکا تکانی می

گشاید تا من در  کند. دستانش را می بازش نگاهم می نیمه

روم. در سکوت. گردنم در گودی بین سر  آغوشش بروم. می

خورم. فکر کنم باز  نه او ناراحت است اما جُنب نمیو شا

 خوابش برده است.

این را مامان  «پشت هر نگاه یک دنیا حرف نهفته.»

قدر سعی  این»کرد که،  گفت وقتی بابا او را سرزنش می می

و این را بابا وقتی  «نکن که از هر کار مردم معنی بسازی.

ها و  گفت که مامان مچ او را در حال بگو و بخند با زن می

ها هر از چند  گرفت. جر و بحث دخترهای آشنا و غریبه می

شدند تا باز به  فرجام تمام می شدند و بی گاهی تکرار می

ای شروع شوند که باز تمام شوند تا روزی که مامان  بهانه

سم زنی را پیدا کرد. به روی در جیب کت بابا شماره و ا

خودش نیاورد تا چندروز بعد که وسط دعوایی آن را پیش 

های  کشید و برای اولین بار کلیدواژه طالق در محاوره

 ناخوشایندشان راه یافت.

این را  «تقصیر خودش هم نبود. خب جذاب بود.»

ول تمام ئتر بود، که بابا را مس ت که آرامگف مامان وقتی می

ای  دونم چه توانایی نمی»دید.  مشکالت کره خاکی نمی

ترین زن  بدخلقخدا بهش داده بود. 

دید با دو تا جمله  دنیا رو هم که می

کرد که گل از گلش  یه کاری می

بشکفه. اصال یه قابلیتی داشت که 

این چهل پنجاه تا ماهیچه صورت 

دخترا رو یه ورزی بده که همه 

ها به  بعضی وقت «خندون بشن.

کرد  ای می رسید خنده جا که می این

توی پدرسوخته هم : »گفت و می

 «ءاهلل به خودش رفتی.ماشا

 گردنم درد گرفته است.

برم تا  آورم. آرام دست الیکا را باال می دیگر تاب نمی

دهد و به سمت  گردنم را آزاد کنم. نفس عمیقی داخل می

خوابد. چه پوست لطیفی دارد! همان چند ساعت  دیگر می

قدم زدن زیر آفتاب استانبول تمام پشت گردنش را 

ی لباس دیروزش دو خط موازی از سوزانده است. بندها

اند. همان بهتر که تابش خورشید  خود به جا گذاشته

 تواند به پوستش برسد. تهران نمی

 خواهد.  دلم سیگار می

شود در حیاط البی سیگاری  تا الیکا خواب است می

خواهم بردارم توجهم  شوم. شلوارم را که می کشید. بلند می

های  شود. لباس میهای گشوده جلب  به شلوغی چمدان

دهد. لباس  اند. شلوغی آزارم می الیکا روی هم جمع شده

دارم که آویزان کنم. گیره را از زیر  دیروزش را برمی

ها پشت  رو به من خوابيده است. چشم

هایش حرکتي ندارند. لب و دهانش  پلک

 اند، گویي رنگي را گرفته فرم لبخند کم

که در حال دیدن خواب شيریني باشد. 

دانم! شاید هميشه با لبخند  نمي

 ام. خوابد، من که ندیده مي
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خطی  عروسم را خط تازههایی که بدن  همان-بندهایش

کنم. و  دهم و در کمد آویزان می عبور می-اند کرده

خودم  های های دیگر را. نوبت به کراوات طور لباس همین

افتم. اما نه آن لحظه کنار  رسد باز یاد عروسی می که می

 باالخرهانگار »ای که مامان در گوشم گفت،  بابا، بلکه لحظه

لبخند زدم مثل همه  «یاد گرفته کراواتش رو گره بزنه.

هایشان را در حضور  هایی که در نبود یکدیگر، طعنه وقت

زدم. اما حرفش  آوردند و من لبخند می من به زبان می

تمام نشده بود. با صدایی بلندتر، انگار که دیگر این یکی 

هاش براش  یا شایدم یکی از سوگلی»راز نباشد، ادامه داد، 

 «گره زده.

ام. اصال چیزی از  به الیکا نگفتهها را  کدام این هیچ

ای  که با هم رابطه داند جز این رابطه مامان و بابا نمی

ندارند. حتی به خودش اجازه نداده بپرسد چرا طالق 

اند. هر بار هم که گذار گفتگوها به این موضوع  گرفته

دست روی »کند ) رسد دستش را روی بازویم حلقه می می

ری شیوه الیکا برای دلدا «بازو

دهد که  است( و به من اطمینان می

عشق ژنتیکی نیست، که من و او 

نباید نگران رابطه خودمان باشیم، 

مان زیباست. دیگر من  که آینده

ها  گویم که مامان و بابا هم سال نمی

اند. برای او که  عاشق همدیگر بوده

همیشه پدر و مادری عاشق داشته، 

رنگ شدن  رنگ شدن و بی درک کم

است. یک بار خواستم بگویم که کاش عشق  عشق سخت

در خانواده تو ارثی باشد اما ترسیدم خیال کند حسادت 

 که نکنم، اما او چرا باید بداند؟ کنم. نه این می

اش افتاده است. این  کیف پول الیکا زیر کاپشن بهاری

مان بوده است.  های خنده کیف همیشه یکی از سوژه

شود. کلفت است و  می جور کارت و عکسی درش پیدا همه

اش عکسی از یکی از اعضای  گوشه سنگین. در گوشه

اش  کند. یک بار به اش زیر طلق خودنمایی می خانواده

شود. بازویم را  اعتراض کردم پس کِی نوبت عکس من می

 فشرد و گفت به زودی.

نشینم. پاکت  دارم و روی صندلی می کیف را برمی

پایم. از  الیکا را می گذارم. سیگار را روی میز بغل می

دهد شبیه وقتی که چیز  گلویش صدایی بیرون می

چشد، مثل همین دیروز که در کوچه  ای را می خوشمزه

خوردیم. خواب  های خیابان استقالل بستنی می پس کوچه

شیرین دم ظهرش ادامه دارد. احساس گناه را با جنباندن 

نم. صدای ک تکانم و به آرامی کیف را باز می سر از خود می

 دهد. تق خفیفی می

ترین  دست عکس من و الیکا همان جلو است، دم

که یادم جای ممکن. بریده شده از عکس یک مهمانی 

آید کِی و کجا بود. جای زیادی نگرفته است، تنها یک  نمی

سوم عکس بزرگی از الیکا را با پدر و مادرش پوشانده 

های  است. خود این یکی هم معلوم است که روی عکس

های الیکا است  دیگری قرار گرفته است. این هم از عادت

خود نیست که  دارد. بی های قبلی را نگه می که عکس

قدر چاق و چله است. دستم را به زیر طلق  ش اینکیف

کند.  آورم. کنجکاوی رهایم نمی ها را درمی برم و عکس می

حاال که قبح کار شکسته و راه خطا باز شده، چرا تا آخرش 

تر و بعضی سیاه و سفید  های زیرین قدیمی نروم؟ عکس

های خودش و  های پدر و مادرش و بچگی هستند، از جوانی

فقط یکی، آخری، جدید و باکیفیت به نظر خواهرش. 

آید. عکس تکی از پسری است  می

شناسم. پشتش چیزی  که نمی

نوشته نشده. خندان است و 

ها  نقصی از دندان اش ردیف بی خنده

های  گذارد. مهمان را به نمایش می

کنم.  عروسی را در ذهنم مرور می

جا نیاورم؟  شود او را به مگر می

ا بود. کاش ه کاش یکی از همان

یکی بود از هرجایی، اما 

دهد.  شناختمش. الیکا باز صدایی از ته گلو بیرون می می

 بیند؟ دارد چه خوابی می

 سرم سنگین است.

جا  گردانم و کیف را همان ها را سرجایشان برمی عکس

پوشم و با فندک و پاکت  کنم. لباس می که بود رها می

البی ازدحام روم. جمعیت زیادی در  سیگار بیرون می

مال یکی از تورها و در  اند. احتماالً اند. همه ایرانی کرده

گریزم و در کنج  باشند. از همهمه می انتظار راننده می

های روی  نشینم که به ردیف گلدان پاسیو پشت میزی می

انداز زیبایی از تنگه بوسفور دارد. در  نرده چسبیده و چشم

در حال برگشتن ای را  حین پک زدن به سیگار، کشتی

بینم. همان کشتی است اما مسافرانش دیگر آرام  می

اند و مشغول نوشیدن چای  اند. در عرشه نشسته گرفته

هستند و عکس گرفتن. دیروز که تازه رسیده بودیم، الیکا 

کرد و به حال ناخدای کشتی  از پنجره بیرون را نگاه می

اش  کيف پول اليكا زیر کاپشن بهاری

افتاده است. این کيف هميشه یكي از 

جور  مان بوده است. همه های خنده سوژه

شود.  کارت و عكسي درش پيدا مي

 کلفت است و سنگين.
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ود و خورد که هر روز باید بوسفور را بارها بر غصه می

 برگردد.

ای از البی جدا شده است.  پاسیو با دیواری شیشه

توانم  خاطر تابش خورشید جمعیت داخل البی را نمی به

ها مشغول  ببینم، جز دو دختر جوان که چسبیده به شیشه

 حرف زدن هستند.

گردانم. هدیه الیکا بود.  فندک را به جیبم برمی

خواهد  میدوست نداشت من سیگار بکشم. گفته بود که 

کنم یاد او بیفتم  هروقت سیگاری با این فندک روشن می

و عذاب وجدان بگیرم. دلم برایش تنگ شده است. شاید 

باید برگردم باال و کنارش دراز بکشم. شاید دوباره مثل 

باز من را بغل کند. به  چند دقیقه پیش با چشمانی نیمه

اتمام. کنم، گنگ و رها شده از رویایی ن آن نگاهش فکر می

چشمانش زیر سنگینی پلک چه دیده بود؟ حالت 

اش دست نخورده بود، گویی  اش، لبخند ازلی و ابدی چهره

بیند امتدادی از رویایش باشد.  چه در بیداری می که آن

اصال من را دیده بود؟ من را به شکل خودم دیده بود یا 

خواب؟  به هیبت مردی هم صرفاً

ها که مثل  آن گشودن دست

خواند  ی من را به آغوشش میفرمان

داد. درش نوعی استمرار  آزارم می

نهفته بود. از جنس تکرار بود. انگار 

ترها برای  ها پیش که آن دست

دیگران گشوده شده باشند، انگار 

هاست که باطل  که برایشان افسون نخستین دفعه مدت

هایش را برای که باز کرده بود؟ جوانک  شده باشد. دست

 او هم عکس الیکا را در کیفش دارد؟ در عکس؟ آیا

 سیگار به انتها رسیده بود.

آید. غرق در  یکی از دخترها از پشت شیشه بیرون می

رسد. لب و دهان ظریف و زیبایی دارد، در  فکر به نظر می

مقام مقایسه زیباتر از لب و دهان الیکا. در عوض بینی 

سرباالی اش در برابر بینی طبیعی و  کرده دار عمل قوس

آورد و الی  آورد. سیگاری از کیفش درمی الیکا کم می

حوصله کیفش را زیر  زده و بی گذارد. شتاب ها می همان لب

کند. دنبال راهی است برای روشن کردن  و رو می

 سیگارش.

ام داخل البی ظلمات مطلق  از جایی که من نشسته

کشد و مایوسانه سری تکان  است. دختر زیپ کیفش را می

اش  آورم و با صدای تقّی مشتعل دهد. فندکم را درمی می

چرخد و سیگار را از  کنم. دختر به سمت صدا می می

کند: یک  آورد. با نگاهی سریع وراندازم می دهانش درمی

بررسی اجمالی که تصمیم بگیرد آیا کشیدن سیگار به 

ارزد یا نه. تبسم  زحمت آشنایی با صاحب فندک می

آید.  خزد و چند قدم جلو می می اش حالی به چهره بی

فندک داغ شده است. از فاصله نزدیک، بینی دختر با کمی 

کند نیتم را از  اغماض زیباست. هنوز تردید دارد. سعی می

 سوزاند. نگاهم بخواند. فندک دستم را می

ها  این فندک در اختیار شماست. اما حیف اون ریه»

 «نیست؟

پوزخندی پراغراق که با  آید. بعد از این جلوتر می

هایی که هنوز قربانی زردی  دندان---هایش را ردیف دندان

که سیگار را  کند و قبل از این برهنه می---اند سیگار نشده

با فندک به گوشه لبش برگردانَد و خم شود تا سیگارش را 

 د:پرس سوزانم روشن کند، می

 «تنها هستین؟»

نشینم  در خیرگی چشمانش منتظر پلک زدنی می

رها کنم. -ای شده برای لحظه-بلکه خودم را از یوغ نگاهش

اما فاصله میان دو پلک زدنش 

رد و زبانم از گذ قرنی بر من می

ترین کلمه دنیا عاجز  گفتن ساده

ماند. هرچه سکوت بیشتر کش  می

آید، جوابم در هزارتوی افکار  می

شود. گفتن  تر می پریشانم گم و گم

 قدر تقال دارد؟ این «نه»یک 

 زند. پلک می

 دار. بار نیش اش لبخندی. این و از پس

 «ممنون واسه آتیش!»

شود، با سرعتی که  میچرخد و با کرشمه دور  می

گاه آن شش، هفت تا سنگ موزاییک را نخواهد  انگار هیچ

هایش در تیررس نگاهم است.  که قدم پیمود، آگاه از این

خواهد به من نشان دهد که چه موهبتی از دستم  شاید می

ام کند که اگر جواب سوالش به یادم آمد  رفت یا که حالی

جایی -تهای مسیرهنوز فرصت هست. اما چشمان من تا ان

ماند، چون  با او نمی-شود که دوستش هم به او ملحق می

از پشت شیشه، البالی جمعیت، شبحی سرگردان را 

 شناسمش. بینم که خیلی زود می می

الیکا است با لباس خواب بلندش که دائما سرش را 

دهم.  چرخاند. برایش دست تکان می این سو و آن سو می

 آید. یشود و بیرون م متوجهم می

 بوسمش. می

ای از البي  پاسيو با دیواری شيشه

خاطر تابش خورشيد  ه است. بهجدا شد

توانم ببينم، جز  جمعيت داخل البي را نمي

ها  دو دختر جوان که چسبيده به شيشه

 مشغول حرف زدن هستند.
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دست ما را زیر نظر دارد.  دختر سیگار به  

شود. البد درباره  مشغول صحبتی پرحرارت با دوستش می

 من. ما!

 «چرا بیدارم نکردی؟»

 «دلم نیومد.»

 «کردی. کاش می»

اندازم. در  هایش می آورم و روی شانه ژاکتم را درمی

ا سینه ایستاده است. ب به آن سوی پاسیو، دختر دست

زند تا خاکسترش  انگشتش چند ضربه مالیم به سیگار می

 شود؟ را بتکاند. پس سیگارش کِی تمام می

 «سردت نشه.»

 «م بخوره. نه خوبه یه ذره باد به کله»

 گیرم. دستانش را می

 «دستات یخه.»

 «یه خواب بد دیدم.»

که خوابش را تعریف کند روی صندلی  قبل از این

 از او. نشیند. من هم به تبعیت می

از خواب بیدار شدم. وقتی دور »

و برم رو نگاه کردم تو رو ندیدم. 

دونم کجا بود. اما هرجا که بود  نمی

قرار بود تو هم باشی. چند بار صدات 

ت شدم.  کردم. جوابی نیومد. دلواپس

« با همون سر و وضع اومدم بیرون.

رسد موهایش را با  جا که می به این

را  کند. اطراف دست مرتب می

سر و وضع من خیلی »شود.  پاید و متوجه دخترها می می

 «داغونه؟

 جنبانم. سرم را به اطراف می

اومدم بیرون. یه جای شلوغ بود. از همه سراغ تو رو »

شناختت. سرسام گرفته بودم.  گرفتم. اما کسی نمی می

کردم تو  خواستم از اون جمعیت دور بشم. احساس می می

 «شی. داری از من دور می

 دوزد. گیرد و به کشتی خالی می نگاهش را از من می

 «پیدام کردی؟»

هایی که از خلسه رها شده باشند چشمانش  مثل آدم

 گیرد. زند. سرش را پایین می را چند بار به هم می

انگشت شستش را روی شستم « آد. یادم نمی»

 «انگشتت چی شده؟»کشد.  می

 برم. کنم و پایین می دستم را مشت می

 «زی نیست. فکر کنم یه جا سوزوندمش.چی»

 «کجا؟»

ای است از نگرانی و کنجکاوی. دخترها  لحنش ملغمه

 اند. رفته

 «آد. یادم نمی»

گیرد، اما  ای جدید را می دهانش فرم شروع جمله

 گوید. چیزی نمی

کشد. مسافران جدید یکی یکی سوار  کشتی سوت می

ها خالی شده است. آن سوی بوسفور  شوند. البی از آدم می

ای ماهیگیر به خط ردیف  عده

اند در انتظار صید. گهگاه صدای  شده

آید.  ها از خیابان می بوق ماشین

مان  بوی نم را به مشامنسیم، 

رساند. زندگی در شهر جریان  می

اش  نشده دارد. الیکا با موهای شانه

کند. نگاهش به نقطه  بازی می

نامعلومی در سمت آسیایی استانبول 

خواهد  خیره شده است. شاید می

پایان رویایش را به یاد آورد. یا فراموشش کند. جنس این 

ته شود. چه بگویم؟ هایی است که باید شکس سکوت از آن

چینی کنم یا درجا  از عکس در کیفش بپرسم؟ مقدمه

بپرسم؟ اخم کنم یا لبخند بزنم؟ آب دهانم را قورت 

 دهم. می

 کشد. کشتی دوباره سوت می

 ■ «دوست داری سوار کشتی بشیم؟»

 

 

کشد. مسافران جدید  کشتي سوت مي

شوند. البي از  یكي یكي سوار مي

ن سوی ها خالي شده است. آ آدم

ای ماهيگير به خط ردیف  بوسفور عده

 اند در انتظار صيد. شده
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 33هدایت سال برگزیده جایزه صادق ،«پر بارمصرفِ نیمه لیوانِ یك»داستان کوتاه   
 «بهاره ارشدریاحی» سندهینو  
 

 : بودند دیشب معامله کردیم؛ سرِ جسدش. گفته
نرخِ روز  رو نداره. به ها تیکه گوشت که این حرف یه» -

گیری. دیگه چه  رو هم می کنیم. درصدت حساب می

 «مرگته؟!

هاشان داخل  بودم. میان صحبت چیزی نگفته

اتومبیل، چیزهایی راجع به اتاقک سیمانی انتهای باغ 

حالت و یکنواختی داشت.  شنیدم. راننده صدای گرفته، بی

به نخ افقی مستقیمی متصل بودند که با  تمام کلماتش

ها را  شد. آخر کلمه خونسردی از دهانش خارج می

ی بازکردن دهانش را نداشت.  خورد. انگار حوصله می

شدند  که کلماتِ آویزان به آن نخ، بیرون کشیده می همین

شد. از تمام  کافی بود. مرد کناری اما، زود عصبی می

دنبال  ساخت. به پاسخ می های بی های خبری، سوال جمله

آنکه  داد و بی لحن سوالی میها  آن هایش به تائید حرف

هایش  شد. انگار دست منتظر جواب باشد دوباره عصبی می

اش  داد. چون هربار مونولوگ عصبی را هم در هوا تکان می

هایش به  خورد و تکانه کرد، صندلی تکان می را شروع می

 رسید. گفت: زانوهای من می

 «دونی مجازات یه خائن چیه؟ می» -

 جواب نداد. گفت:

 «هوم؟» -

 :و منتظر نماند

رو فرستاده واسه جاسوسی  که زنش مجازات کسی» -

 «چی؟

 :مکث کرد. جواب نداد. صندلی تکان خورد

 «؟هان» -

 سمت من برگشت: صدایش به

 «دونی؟ تو چی؟ می» -

هایم را  ساعتِ هشتِ شبِ اولین روزِ گم شدنت، دست

های دفترتلفنِ  تلفن دادم و به تمام شماره هوا تکان می در

آنکه منتظر  گفتم نیستی و بی زدم و می موبایلم زنگ می

دانستم  گشتم. می کردم. دنبالت نمی پاسخ باشم قطع می

از  12شدن برایم معنا نداشت. ساعت  نیستی و گم

خواب  ی بین اتاق ها و قدم زدن در فاصله دادنِ دست تکان

ی تخت و به چراغ  ی هال خسته شدم. نشستم لبه رهو پنج

قرمز کوچک باالی مانیتور گوشی تلفن خیره شدم که بعد 

از سه بوقِ پیاپیِ کوتاه شارژش تمام شد و خاموش. همان 

لحظه بود که انگار کمی آرام گرفتم. گوشی را پرت کردم 

روی زمین و سنگینی تنم را انداختم روی تخت. 

. نشنیدنِ صدای خودم عجیب بود. باید هایم را بستم چشم

ای. خودم  دانستم مرده گفتم که نیستی. می به همه می

خواستم دنبالت بگردم. پیدا  گزارش را خوانده بودم. نمی

شدی. اصالً گم نشده بودی که پیدا شوی. ولی همه  نمی

 دانستند که نیستی. باید می

ی؟ به نفر در مورد گم شدنش حرف زد با توام! با چند» -

 «نفر خبر دادی؟ چند

 «شناختم. ودن. به هرکی میها ب یادم نیست. خیلی» -

 «؟ برات پیداش کنن؟که چی بشه» -

اش آزار نبود. تمسخر هم نه. سوال خود من  در لحن

 :هم بود. سکوت کردم. فکر کردم

 «که چی بشه؟!» -

 «دونی نپرس. سوالی رو که جوابشو می» -

 «دونی؟ میخوام تو بدونی.  می» -

باید  5دونی. باید برم. دیر شده. ساعت  آره. تو هم می» -

 «اونجا باشم.

 «کجا و با کی قرار داشت؟ 5کجا؟ ساعت » -

 «دونم. ازش نپرسیدم. نمی» -

 «تعقیبش کردی؟» -

 «چی؟» -

خواستی  میحتماً شنیدی چی گفتم. اگه نپرسیدی » -

 «تعقیبش کنی. درسته؟

موقع ساکت مانده بود  آن را مردی که تا این سوال

ی عجیبی به  که آرام بود. ولی آرامشش دلهره پرسید. همان

داد. تهدیدی در آرامشش بود که تمام تنم را  من می

کنم.  دانست که تعقیبش می خودش هم می لرزاند. می

 دانستم که پا را برنگرداند، ولی می بار هم سرش حتی یک

که دور  خاطر من است روها به کردنش در پیچِ پیاده کند

 نشوم. 

گمش کردم. یکی دوبار سرش رو برگردوند. ترسیدم » -

های کتم رو دادم باال و عینک دودی زدم.  ببیندم. یقه

مو زیاد کردم. پیچید تو اولین کوچه. یه کوچه باالتر  فاصله

کس  ی شرکتمون. وقتی پیچیدم تو کوچه، هیچ از کوچه

 «.بود  نبود. فکر کنم تاکسی گرفته
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سیگارش را در رطوبت چای ته لیوان خاموش کرد. 

 گردنم را چرخاندم به سمت صدا. آن دیگری بود.

 «اس. اون کوچه یه طرفه» -

سرش را جلو آورد. دهانش بوی ترشیِ گرسنگی و 

ی صندلی روی  داد. سرم را عقب کشیدم. پایه دود می

شد و صدای خشکی داد. در اتاق خواب را  زمین کشیده

شود در فضای بسته  گفت تاریکی غلیظ می تیم. میبس نمی

خاطر حجمِ تاریکی است. قفل  و سنگین شدنِ هوا به

آمد درِ اتاق  بود. باد که می ی آشپزخانه خراب شده پنجره

من از صداها،  .کرد خواب با صدای خشکی حرکت می

دانستم خوابت سنگین  ترسیدم. می بیشتر از تاریکی می

بستم. از سنگینی هوای اتاق و حجم  است، ولی در را نمی

افتی. از خواب  گفتی یاد قبر می ترسیدی. می تاریکی می

ی صداداری که از  زمان با نفسِ کشیده پرید و هم می

کرد  نشست. کمرش را راست می داد، می دهانش بیرون می

ای بین  داد روی نقطه و کف دست راستش را فشار می

 :هایش سینه

 «و باز کن.نفسم گرفته. در ر» -

 «شیشه رو بدم باال؟ خیلی سرد شده.» -

 «نه.» -

که  را راننده گفت. خونسرد و آرام. با همان لحنی این

هایم باز  کرد. کاش دست هایم منجمد می خون را در رگ

هایم را چندبار محکم روی  توانستم کف دست بود و می

هایم  هایت را محکم بین دست .. شانه.هایم بکشم شانه

هایم نگاه کنی و راستش را  گرفتم. خواستم که در چشم

بگویی. نگاه کردی. سرد بود. سرد بود و ساکت. تاریک بود 

زد و به  الی درزهای لباسم سوز تو می و سرد. از البه

ها و  بندِ سیاه، سنگریزه رسید. از زیرِ چشم استخوانم می

دیدم که زیر دمپایی  زده را می های خاکِ یخ کلوخه

ی مردِ  قوه غلتیدند و نور چراغ ام می ستیکیپال

شکل و غریبی  های بلند بی سایهها  آن ام، از سری پشت

بودند.   ه تو را هم از همین مسیر بردحتماً  ساخت. می

شب بوده. همان شبِ اولِ گم شدنت. که فردایش برف  نیمه

های این  آمد. سردترین شب بود در تمام زمستان

 25است. یک هفته بعد از تولد   سال شده چندسال. هفت

تا کتابخانه،  ات بود که خاور گرفتیم برای دو سالگی

ریزهای  ات و خرده های جهیزیه ست مبل خواب، نیم تخت

آشپزخانه. قرار شد باقی وسایل بماند. شاید برگردیم. 

که بشنوم. کاش  خواستند می شنیدم. صدایشان را می

 :هایم را هم بسته بودند گوش

 «شنیدم سگای رئیس گوشت خام دوست دارن.» -

 «به شرطی که جنازه بادکرده و بوگرفته نباشه.» -

 «یا کرم زده.» -

 «کنن. ی چشماشو خالی می اول کاسه» -

 «بعد لباشو.» -

هایت طعم خاصی نداشت. فقط نرم بود. نرم و  لب

هایم بگذاری و  هایت را روی لب سرد. عادت داشتی لب

دادم  برد. آرام تکانت می ببندی. خوابت میهایت را  چشم

ات کنار  ای را از روی گونه ی موهای قهوه به پهلو و شره

هایم در گوشم  هم خوردن دندان  صدای به زدم. می

پیچید و سرما، فکر رسیدن یا نرسیدن و کجا و چرا را  می

بلندت را  های ساق روز چکمه بود. آن از ذهنم پاک کرده

یکی از حتماً ی تیزی داشتند.  که پاشنه ها پوشیدی. همان

های نافرم گیر کرده  سنگ هایت الی یکی از این تکه پاشنه

ای تمام راه را لنگان لنگان بروی.  و شکسته و مجبور شده

سرمای ترس هم بوده. هربار که گرمای کف دست مرد 

ی  رسیده یا از بین شبکه ات می کنار راننده به نزدیک سینه

ی سیاه  های پارچه ها و دایره ها و مثلث لوزیها و  مربع

دیدی که عمداً و  ی آن دیگری را می بندت، سایه چشم

ایستاده تا به او برخورد کنی و سکندری  ناگهانی می

ی سگی از پشت دیواری در همان  صدای زوزه .بخوری

ها و  آمد و زنجیری که روی سنگریزه ها می نزدیکی

از صدای سگ  .می شد  زده کشیده های خاک یخ کلوخه

ی نزدیک بودن به شهر  گفتی سگ نشانه ترسیدی. می نمی

ی گرگ و شغال و کفتار ترس  هاست و صدای زوزه و آدم

خواهی  دارد در بیابان. زودتر از من بیرون آمدی. گفتی می

ی یک  چسبد. به اندازه سیگار بکشی و در هوای سرد می

درکوچه نه در  خداحافظی بود. نه کنار ماشین بودی، نه

خیابان اصلی. فکر کردم با آن پالتوی نازک، سردت 

شود. سردم شد؛ با اینکه ظهر دنبالم آمدند. از همان  می

اول شبیه گروگان گیری نبود. نه ماشین سیاه، نه در گونی 

انداختن. گفتند لطفاً سوار شوم. یکیشان قدکوتاه بود با 

نجره بود. ی پ شکم برآمده. آن یکی سرش به سمت شیشه

انگار توجهی به اوضاع نداشت. تمام راه چشم دوخته بودم 

به پشت گردن و موهای چرب راننده. هرسه عینک تیره 

داشتند و تا مقصد یک کلمه هم حرف نزدند. در آهنی با 

صدای خشکی باز شد. فکر کردم چرا خبری از اتاقی بدون 

کرد  ها و کف سیمانی نیست که صدا شروع پنجره با دیواره

ای که آینه نبود. منتظر  از پشت آینهحتماً به حرف زدن. 

ای بیاورند با یک المپ با سیم  بودم میز آهنی زنگ زده
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بلند آویزان که در تاریکی و سرما برود و بیاید و یک سطل 

آب سرد، بی هوا بریزند روی سرم. سیلی باشد و مشت و 

برای ها و شاید یک گونی سوسک  انبر آهنی برای دندان

 «مونی. اگه دروغ نگی، زنده می» پاهایم. صدا گفت:

توانم  ی می ا پرسیدی اگر بفهمم به من دروغ گفته

ات؟ همان شب مهمانی. بعد از شام. کنار شومینه.  ببخشم

توانم یا نه. شاید  دانستم می چیزی نگفتم. خودم هم نمی

 باز یخشک یصدا با یآهن در.. .مردی تا بفهمم باید می

آمد. بوی نفت سوخته و  پت بخاری می صدای پت. شد

بار که  زد. آخرین وقت عطر نمی . هیچ.خاک زد زیر دماغم.

بود. موهایش هنوز خیس  دیده بودمش، تازه از حمام آمده

بود. عادت داشت با حوله نم موهایش را بگیرد و سرش را 

را به چپ و راست تکان  خم کند روی بخاری و گاهی آن

زد، شیرین بود؛  ون جدیدی که به تنش میدهد. بوی صاب

احتماالً عسل با شیر یا چیزی مثل آن. صابون و عطر نبود. 

شب هم که تاریک  بوی تنش بود. در شلوغی مهمانی آن

کار خودش، بوی تنش را  بود و هرکس حواسش به

بود کنار شومینه. همیشه سردش بود. با  شناختم. ایستاده

ی تنگ و  ن چهارخانهآن بلوز بافتنی مشکی و دام

بود، با  های ساق بلند. موهایش را ساده بسته چکمه

سانت. لیوان  قطر ده هایی به های استیل با دایره گوشواره

هایش، محکم نگه  پرش را بین دست بار مصرفِ نیمه یک

 کرد. صدا گفت: نمی  جا نگاه بود و به هیچ داشته

ا. ندازیم جلوی سگ دونی؛ می خودت که بهتر می» -

 « ...شه شه. یا غرق می سوزونده می

آورد.  فکر کردم جسد در هوای سرد بیشتر دوام می

شاید دیرتر بوی تعفن بگیرد. مرد پشت سری در را محکم 

هم کوبید و زیر لب فحش داد. مرد سمت راستی  به

 ای کرد و بلند گفت: سرفه

 «خفه شو!» -

فهمیدم مرد سمت راستی همان مرد عصبی کنار 

ام را تا جلوی صورتم باال  های بسته راننده است. دست

سری به  ی مرد پشت آوردم و دماغم را خاراندم. شانه

آورد و باید برود  کشیده شد. گفت دارد باال می ی چپم شانه

لرزید. فکر کردم آن نخ نامرئی در  هوا بخورد. صدایش می

های کلمات، هرلحظه ممکن است پاره شود. مرد  تکانه

چندبار سرفه کرد و منتظر ماند آن دیگری برگردد.  عصبی

های پاهایم  من ساکت بودم. سردم بود. نوک انگشت

. قبل از آنکه در تاریکی و صدای ..بودند  حس شده بی

ها و مردها به او برسم، سرش  های بلند زن موزیک و خنده

دانست عادت به سالم کردن  را برگرداند و لبخند زد. می

پر بین  مصرفِ نیمه کردم و لیوانِ یکبارندارم. بغلش 

 ...کدام عقب نکشیدیم هامان فشرده شد، ولی هیچ تن

ی سیاه  ی پارچه فشرده هم های به الی شبکه از البه

بند، سیاه و سفیدهایی از تن سفید و موهای بلند  چشم

ای  دیدم. موهایش مشکی نبود. قهوه اش را می مشکی

ودم موهای جسد کدر ب روشن براق بود. جایی خوانده

شود و تیره. فکر کردم شاید پرزهای سیاه پارچه روی  می

بودند.   بند را محکم بسته . چشم.ای را پوشانده. رنگ قهوه

ای؛ یک  بودند از بازماندن. رنگ قهوه هایم دردگرفته  چشم

های کوچک یا  . فقط یکی از آن مربع.نقطه، یک لحظه.

ها. سیاه و سفید. تاریک  مثلث ها و ها، ذوزنقه ها، لوزی دایره

های تخت،  گفت بوی سیگار روی ملحفه . می.و پردود.

سمت حمام  راست به کند. از رختخواب یک مریضش می

ی جانش را باال آورد. بعد نشست کف حمام و  دوید. همه

گریه کرد. بلند شدم. ته سیگار روشن را از پنجره انداختم 

برگرداندم. لخت نشسته بیرون. در حمام باز بود. سرم را 

های سرد و سفید حمام و زانوهایش را بغل  بود روی کاشی

ای  ی براق قهوه اش، شره بود. روی هالل روشن بدن  کرده

  . گفتم:.اش. ها و چهره ریخته بود؛ روی شانه

 «...گی دروغ می» -

کردم که از پدرم هم سیلی  همیشه افتخار می 

های گردنم  ام داغ شد و درد و گرما به رگ ام. گونه نخورده

 رسید. گفت:

 «گی! دروغ می» -

ی آخرشان در هوا به پچ پچی نامعلوم تبدیل  جمله

 شد. صدا گفت:

 «کنیم. معامله می» -

 زمان. بلندتر.گفتند: دوباره گفتند. هم

 «کنیم. معامله می» -

 پول نقد ولی نبود؛ جان من بود و جسد او. گفتم:

 «باشه.» -

. از صبح زود که .ام تعجب کردم. و از صدای گرفته 

بودم. حتی به   ی خاکی، حرف نزده انداخته بودیم در جاده

شود و  ام تا شب خشک می ذهنم رسید که تارهای صوتی

توانم حرف بزنم. چیزی نگفتند. مرد پشت  دیگر هرگز نمی

ری سیگاری روشن کرد و با نفس بلندی دود را بیرون س

شد. احساس کردم  داد. بوی تنش داشت توی دود گم می

 :باید چیزی بگویم. با صدایی بلند و صاف گفتم

 ■ « قبوله! » -
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 33هدایت سال برگزیده جایزه صادق ،«شِیكِر»داستان کوتاه   
 «آرش دبستانی» سندهینو  
 

رم  شه می م که گرم می ها نیست. من کله این حرف

ام. به پیک  جوری تو خودم. یادت که هست؟ اصالً همین

ره.  دوم نرسیده، رو هوام. اینام که دستشون به کم نمی

پات  ش کله دونه ریزن که یه همچین توپول برات می

هم که رسیدم دیدم یه درخت کاج وسطه،  کنه. من یم

هم بهش آویزونه، بقیه رو هم  یرنگی رنگ سری چراغ یه

دو نفر سالم کردم و جلوی در نشستم  که ندیدم. به یکی

رو اون مبل سفید چرمیه، همون که ازش عکس داریم. 

پرسی. خب تو  اومدن سالم و احوال ها بچهیکی  بعد یکی

چندسالی هست منو ندیدی، حق داری ندونی. ما هم با 

روی خودمون نمیاریم. منتظر  خودمون کنار اومدیم. به

بودم بیای. نشینی فکر کنی چرا من سالم نکردم. نیومدی. 

م رو  ماری آخر همه اومد. دست که داد، انگشت کوچیکه

جور که انگشت رو ناخنم  ول نکرد. پهلوم نشست و همون

کشید زیر گوشم گفت:  می

پرسیدم « ناخنت چه تخته.»

دونه تو کی رسیدی، گفت:  می

 یم تنها نشست اومد یاز وقت»

خشکم « تنها؟!»گفتم: « اونجا.

ور که  زد. رو انداختم اون

همه سال، اومدی، تنها  انگار تو، توی لعنتی، بعد این انگارنه

 روم نشستی و نیومدی یه سالم کنی.  بهرواومدی، 

شات رو که از دست ماری گرفتم، دستم رو بردم باال. 

ورت ماری نگاه کردم. ام گیالسش رو گرفت باال. به ص ماری

طولش دادم. گذاشتم گیالسامون رو هوا بمونه. بعد آهسته 

ش رو گذاشتم  گیالسم رو زدم به کمر گیالسش. لبهی   هلب

باال. چشمام رو بستم و  دادمرو لبم و آهسته ته گیالس رو 

گفت: « کسی به گیالسش زد؟»تا تهش خوردم. گفتم: 

لم دادم و دستمو  به مبل« خوره. یمصدا داره  نه، بی»

گفت که موهات رو  یماری. ماری   هانداختم رو شون

یارو »گفت: « اینم جدا شده؟»تیفوسی زدی. گفتم: 

« کسی هم باهاش گرم گرفته؟»گفتم: « گذاشته رفته.

نفس  خوردم. یه« بخور تا توی دستت داغ نشده.»گفت: 

سک »خوردم. از دستش پر پرتقال رو که گرفتم، گفت: 

« چقدر خوبه! ت کننده بوی نرم»آهسته گفتم: « بودا.

بینی. انگار حواست بود که پام  می رودونستم داری ما  می

سانتی  دهی   هرو انداختم روی پام و با نوک کفشم با پاشن

دی. بدت میاد.  ینمکنم. جات رو که تغییر  یمماری بازی 

جا  وقت یه جوری که همه اومده باشن. اون دیر میای. یه

امشب، منم  وخوری. حاال زد  ینمنی و جنب شی می

. کند اش پاشنهساییدم به  یمنشستم جلوت. نوکش رو 

شدی.  ینمکشیدم. تا خوب ساییده شه. خودت بلند  یم

 جوری انگار به صندلی میخت کرده باشن.  یه

از خودت نپرسیدی سالسا که دست به کمر نداره؟ 

برای » گفتی:« سالسا رو از کجا یاد گرفتی؟»گفتم: 

کاره نبودی. تنت خشک  این« مون کالس رفتیم. عروسی

دو بار  شمردی. هول شده بودی. یکی یمبود. معلوم بود پا 

کوبیدی. تابلو بود همیشه با یه پارتنر  تر محکمپاشنه 

رو هم مدام  ت چونهچرخیدی.  رقصیدی. خوب نمی

، سرت رو ت چونهیاوردی پایین. دست گذاشتم زیر م

ت رو بگیر باال. آها، خوبه. باال که  چونه»کشیدم باال. گفتم: 

« شه. تم صاف می ینهسگیری  می

دستم رو گذاشتم رو پهلوت. با 

رو لمس  هات مهرهانگشت کنار 

دستتت رو بذار »کردم. گفتم: 

« ت باید سفت باشه. یلهفاینجا. 

« جوری خوبه؟! این»گفتی: 

خودت اومدی توی  یومد. اصالًنمخودت هم بدت 

گرامافون آشنایی دادی. من که تو حال خودم بودم. شهرام 

گفت مشتری گذریه. ندیده بودت. خوب خونده بودی. 

ذاشتیم سر کارگر. اگه بسته  یمگفتی. قرار  یمکمتر چرت 

اگه بسته بودن، چارراه »بودن، دوازده فروردین. گفتم: 

ون. تا شهرام برات ولیعصر رو برو پایین. برو تا کافه گراماف

دیگه »گفتم:  یمبهت « م. یه چیز گرم بیاره، منم رسیده

خودت « شه. هردنبیله. جوری نمی ده. این نریم. جواب نمی

روز که نزدیک بود بگیرنمون و زن  متقاعدم کردی. اون

ارمنیه جامون داد، یادته؟ همونجا مخم رو کار گرفتی. 

طع کنیم... ما که رو هم ق گفتی این هم یه فشاره اگه این

 قطع نکردیم، کردیم؟ 

زور  به« ببخشید اشکالی داره با هم برقصیم؟»گفتم: 

کم چرخوندمت بعد بردمت  از صندلی جدا شدی. اول یه

میاد  هات شونهیفته پایین. مرو نداری.  ت چونهوسط. هوای 

لیز ی   هجلو. دستمو آروم گذاشتم رو پهلوت. دستم به پارچ

« ات باید سفت باشه. یلهف»نبید. گفتم: لباست که خورد، ج

از خودت نپرسيدی سالسا که دست به کمر 

« سالسا رو از کجا یاد گرفتي؟»نداره؟ گفتم: 

 «رفتيم.مون کالس  برای عروسي»گفتي: 
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زده رو دادم تو.  چیزی نگفتی. منم آهسته مارک بیرون

باید »گفتی: « ها. پوشیه این هم عاقبت مارک»گفتم: 

خاطر سنگینی این  به»گفتم: « یفته بیرون.مببرمش. هی 

خوره از کنار پهلو  یمکنه. آروم سر  یمست. سنگینی  دکمه

خب تو هم که پهلو »گفتم: « اوهوم.»گفتی: « میاد پایین.

اوهوم دوم رو که گفتی، « یفته بیرون.منداری، راحت 

موقع هم یه  موقع هم تاریک بود. اون نفست خورد بهم. اون

رنگی آویزون بود. گفتم:  های رنگی کاج بود که بهش چراغ

حاال هم که اومدی، « بینمت؟ یمباز زیر همین درخت »

وقعی ندارم. قرارمون همین بود. بینمت. نه، ت تاره. نمی

چیز مشکی تا سر  یه»گفت: « چی پوشیده، ماری؟»گفتم: 

گفتم: « زانو با جوراب کلفت. جلو کتشم کیس وایساده.

قدر دامنش کوتاه نیست بخواد مثل تو کج بشینه،  این»

 ها گوشوارهماری از این »آهسته گفتم: « نوچ.»گفت: « نه؟

نرم چرخید نگام کرد. خدایی عروسک « داری نداره؟ توکه 

گفت. دست انداختم  یمگفت که  یموپرت  بود. خب چرت

به کمرش راحت بلندش کردم. از 

همون سالسا که دست به کمر 

داشت جلوت رقصیدم. سه تا 

عقب، دو تا جلو، یکی راست، یکی 

 چپ.

« سر زانوت خونیه.»گفتی: 

اینا دستِ خرن بخدا، »گفتم: 

ست خر. آخه کدوم اسکلی میاد د

رو یه چیز بتونی لبه  وسط پیاده

چیز »گفتم: « داره خون میاد.»گفتی: « ذاره؟ تیز می

این چیه؟ اون یه تیکه »گفتی: « مهمی نیست، خراشیده.

همینو گفتی و به دیوار تکیه دادی. « گم. سفیدیه رو می

از اومدم حالتو جا بیارم، دیدم گوشت سوراخ نداره. آب رو 

کشیدم.  ت گونهپیشونیت پاک کردم. با دستمال آروم رو 

کشیدم. صورتی  هات لبهیچی بهش نماسید. از قصد به 

 موند. 

سالمتی  به»ماری که شات رو پر کرد، گفت: 

زد.  گفت. سینش نمی یمسالمتی رو مثل همه « چشمات.

ی سینش گیر ها دندونهزد، من الی  یماگه سینش 

ذاشتم. یه  ینمست روی زانوش طوری د کردم. همین یم

تیکه گوشت بود. خودمم حالم بد شد. یه بند انگشت 

 سفید بود بین چکمه و دامنش. پام رو بستی. 

کردم. باورت شده بود. دو روزی جواب  اذیتت می

راستی منو  راستی»گفتی:  تلفنم رو ندادی. هی می

« تو که نفهمیدی!»جوری شده بودی. گفتم:  یه« بوسیدی؟

 خندیدم.  یم« بوسیدی؟!: »گفتی

زدم. تو  شد. توی دانشگاه لنگ می ینمپام صاف 

ها که میومدم  ناختیم. تو راهرو از پلهش دانشگاه انگار نمی

زنی:  دونم کی یه چیزی گفت دیدم داری داد می باال نمی

ترسیدم جلو بیام. طوری « بینی؟ بینی؟ پاش رو نمی نمی»

م کرده بودی که جلو نیا، سالم نکن، نگام نکن، سر  حالی

ت  میزم نشین، سر نگردون تو کالس، خود لعنتی

ی. بار اومده بودم. اگه سرد بود، جوری بارم آورده بود این

. هات شونهآوردم بندازم رو  ینملرزیدی، کتم رو در می

دور زانوم.  یدیچیوقت تو مانتوت رو پاره کردی پ اون

مجبور شدی زیر بغلم رو بگیری. عرق کرده بودم، سر 

گفتی: « ببخشید خیلی بد شد.»خیس شد. گفتم:  ت شونه

برو، »گفتم: « ست. مردونه رولت مامبوی بدی نمیده. بوی »

کشم تو  خودم رو می»کردی. گفتم:  یمنگاهم « زود باش.

ست. میام. تا  ها. برو. مترو همین ته کوچه یلهمجوب زیر 

اون تو کثیفه. »گفتی: « شب میام.

قرارمون بود. رفتی. هوایی « پات.

 زدن. رفتی. قرارمون بود. 

گاز زیاد خوردی، : »یگفت

ره.  گه می میدکتر »گفتم: « نه؟

« ره. یه بخارِ پشت قرنیه. می

تو بشین خونه من خودم »گفتی:  

 م.یم. با هم رفتیبازم رفت« رم. می

حساس شده بودم. چندوقتی 

های  بود حساس شده بودم. اصالً خوشم نمیومد بچه

زدی. بهت گفتم.  کردی پشتشون می دانشگاه رو بغل می

« نجا ایرانه.ساسان نداره، ای»گفتم: « ساسان!»گفتی: 

حاال که نیست، هرموقع »گفتم: « ساسان!»گفتی: 

تشریفشون رو آوردن. منم که تنها برو نیستم. خوش 

ری یه جا دیگه  ریم. اصالً تو می گذره. با هم تو نمی می

این رنگش خوبه، »گفتی: « که دستته. تم حلقهشینی.  می

ماری بلندی کرواتم خوبه؟ به »گفتم: « همین رو بپوش.

« باید تو نور ببینم.»گفت: « زنه؟ نمی ادغددنم غاگر

آره، با طرح »گفتم: « مخمله؟»دونستم میای. گفتی:  می

گفتی: « خوبه؟»گفتم: « ندیده بودم.»گفتی: « جیر.

ش  باید دکمه»گفتی: « مثل مال تو.»گفتم: « مارکه، نه؟»

اگه »گفتم: « کنه. رو قیچی کنم. این دکمه سنگینی می

این »خندیدی. گفتم: « کار کنم؟! من چی اش کنی، یچیق

ذارم اینجا، اگه زده بود بیرون  دکمه مال منه دستم رو می

حساس شده بودم. چندوقتي بود حساس 

های  شده بودم. اصالً خوشم نميومد بچه

کردی پشتشون  دانشگاه رو بغل مي

« ساسان!»زدی. بهت گفتم. گفتي:  مي

 «ساسان نداره، اینجا ایرانه.»گفتم: 
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نه »ناز گفت. گفتم: « مال خودمه.»گفت: « بزنمش جا.

کرواتم دستش بود و با « مال خودمه.»گفت: « دیگه.

کشید. یه کوچولو اومدم  شست روی طرح جیرش می

ر ی، دست بردم زعقب، دیدم کراوات تو دستش گیره

این »موهاش، گوشش دوتا سوراخ داشت. گفتم: 

ش  گوشواره« مال خودم.»گفت: « ها مال کیه؟ گوشواره

بلند بود. دست گرفتم و سروندمش الی انگشتام. اومدم تا 

اش و با پشت دست کشیدم رو لباسش. گفتم:  سر شونه

زد از زیر اون لباس  تند می« نوچ.»گفت: « اینم جیره؟»

ش. پشت دستم گرفت به لب قاب سوتینش.  ای ستهمغزپ

مال »گفت: « این مال کیه؟»آروم گرفتمش. گفتم: 

مال »بغل گوشش بو کشیدم. مشت کردم. گفتم: « خودم.

دونستم دیدی. اصالً  تونست حرف بزنه. می نمی« کیه؟

رو گاز زدم. میخ شده بودی.  لبشی   هکردم که ببینی. گوش

نفر از هم لب  دیده باشی دوخوردی. انگار ن ینمجنب 

 بگیرن. فکر کنم بارونی بود، برداشتی و رفتی. 

بد زدنم. از زیر جوب 

کردم. بد  یمکشیدنم بیرون. سرفه 

که انگار  جوری کردم.  یمسرفه 

خوام بیارم باال.  یمهرچی تومه رو 

کنم.  یمجوری سرفه  هنوزم همین

آویزونم کردن. یه پام جوراب 

تونستم  ینمنداشت. شستم رو 

ببینم. مه شده بود. نوک شستم 

تو مه بود. تخمم از الی پام شل 

شد اومد رو تنم. نتونستم تحمل کنم. حس کردم یه داغی 

سرید رو شکمم. تو نافم جمع شد. اومد پایین. از الی 

م رد شد. زیر گردنم رو گرم کرد و رفت پشت  ینهسموهای 

دم رو تاب کرد از موهام. خو یمگوشم. تف نکردم. چکه 

 دادم. چاله شده بود پای سرم. 

گفتم: « ره. ره، می می»گفت: « دکتر، تاره.»گفتم: 

دکتر، »گفتم: « باید بره.»گفت: « دکتر، دوماه شد.»

« ترسی، چرا رفتی؟ قدر می آقا اگه این»گفت: « نکنه...

نه، نگفتم. گفتم: « مادرقحبه نگرانم نتونم ببینمش.»گفتم: 

بکنش »گفت: « ساعت یه بار بریزم؟رو هر هشت  همین»

 «شش ساعت.

خودت گفتی بریم پیش کس دیگه. هی سرت رو 

بذار پشت این دستگاه، پشت اون ماسماسک. لطفاً باال رو 

ی ها شاخهمن رو ببینید. این کدوم وره؟ ی   هببینید. شون

شه. بله، پسرعمو دخترعمو  روزی می اون کدوم وره؟ بیست

دونم تو  داره. تا اونجا که من میهستند. نه پدرمم قند ن

پنج کیلوام. بله، ناشتا هستم.  و فامیلمون نداریم. شصت

آزمایش انعقاد خونمه. ایشون همراهم هستند. ی   هبرگ

نگی مه  نخیر به چیزی حساسیت ندارم. تار شده بود. بگی

جوری که تو جوب بودم مه شده بود. اصالً  شده بود. همون

کشم  یمنوز عمیق که نفس از همون موقع نرفت. ه

چی رو بیارم  خواد همه یمسوزه. دلم  م می های بینی پره

 باال. 

تیر  بریم هفت»گفتم: « پات خوب شد.چه »گفتی: 

« من اهل این چیزا نیستم.»گفتی: « برات یه مانتو بگیرم.

تو از این چیزا »گفتی: « حاال کی گفت مارک.»گفتم: 

لباسی رو هم »گفتی: « قدر. نه اون»گفتم: « خوشت میاد.

برام »گفتی: « خب؟»گفتم: « که شب مهمونی پوشیدم...

فکر پوشاک شما  به، آقا بهخو»گفتم: « فرستاده بود.

ترمای آخره. میاد استانبول. میاد »گفتی: « هستند.

الللی برین. یه چن تا هم از این حتماً »گفتم: « ببینتم.

شلوارای ترک بگیرین. به درد 

خوره. کاره دیگه. دیدی پاتون  یم

گرفت به این دست خرا، چه 

دونم شلوارتون جر خورد. البته  یم

اره که جاتون که اونجا ارمنی ند

بده. میدون تقسیمشون هم 

رویه. از  سنگفرشه. خوراک پیاده

این دست خرها هم ندارن. دلت 

« خواست دستش رو بگیر بدو.

شه، خیلی  بسته نمی ش دکمهاین »گفتم: « باشه.»گفتی: 

این مانتو مال »گفتی: « ن.یتر بد تنگه. یه سایز بزرگ

دونی  می» گفتم:« آخه...»گفتی: « آره»گفتم: « منه؟

چی بهت  بلندی، جیجیاتم لیموییه، همچین همه شاستی

خوب »گفتی: « سته. می میاد. مانتو خوب تو تنت وای

 ی. ولینه، نگفت« خوب بلدم و گیر توام.»گفتم: « بلدیا.

 .یاومد بگ یبدت نم

دویدیم. کشیدم تو کوچه و محکم به خودش 

آجری ی   هچسبوند. گذاشت رد بشن. همونجا پشت لب

م.  که قطع شد، دیدم بهش چسبیده موتورهادیوار، صدای 

حس کردم دهنم رو آروم ول کرد. باد نفسش تندتند بهم 

 ت رو من بستم. . یه دکمهخورد

ترسیدم من.  کردی که می جوری نگام می یه

دیدم با مانتوت هی  شستم رو یکی از نیمکتا، می می

جورایی عادت  کنی. یه ری هی میای. سالم هم نمی می

دویدیم. کشيدم تو کوچه و محكم به 

خودش چسبوند. گذاشت رد بشن. همونجا 

 موتورهای آجری دیوار، صدای   پشت لبه

م. حس  که قطع شد، دیدم بهش چسبيده

 کردم دهنم رو آروم ول کرد.
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من  ینکردنت. حاال هم سالم نکردی. ول کرده بودم به سالم

کنم. تو دهن سالم  جوری سالم می کنم. این یسالم م

نش بپیچه، خودش رو بکوبه جوری که توی ت کنم. یه می

رو بلرزونه و از گوشاش بزنه  هاش دندههاش،  پشت سینه

 یهاش رو تاب بده. تندتند تاب بده. جور بیرون و گوشواره

کردن رو  جور سالم . اصالً من اینیکه صداش رو بشنو

« چرا گوشت رو سوراخ نکردی؟»دم. گفتم:  ترجیح می

تنت خشکه، » گفتم:« رو بگیرم باال؟ م چونه»گفتی: 

« م صافه؟ ینهس»گفتی: « خشک. این فیله باید سفت بشه.

به زد.  یمصاف نبود، گیر داشت، سینش  ت صاف ینهس

 . کردم یهاش گیر م دندونه

جاها بودن. شاید رفتن یه  گفت من پرستارم. همین

گم بخش پیجشون  شه. می چای بخورن. االن پیداشون می

بکشم. لطفاً دستم رو  کنه. من پرستارم باید سرمتون رو

ول کنید. آقا ول کنید. دکتر! خانم امینی، دکتر رو صدا 

کنید. آقا ول کنید. ول کنید. ول کنید. دستمو ول 

کنه دکتر. ساسان دستش رو ول کن، من اینجام.  ینم

کنم. من اینجام. ببین ساسان دیدی  یمساسان خواهش 

ید. دار منم. ولش کن. روش رو با این پنبه براش نگه

مایعات بهش بدین. فردا ببرینش مطب. به چشمتون آب 

نخوره. حواستون باشه آب به چشمش نخوره. اگه درد 

 داشت، بهش مسکن بدین. 

شناختمت. سینت کشید. دیدم  ،که گفتیرو ساسان 

هاش رفت الی موهام. دستت رو پیشونیم بود.  دندونه

ساسان اینجا اصالً بوی »گفتی: فهمیدم خودتی. 

ول »گفتی: « خاره. یم»گفتم: « ده! رستان نمیبیما

تشنمه، آب »گفتم: « کردیا، بیچاره مچش کبود شد. نمی

 «خوام. یم

دونم. این چپه یا  دونم. پایینه؟ نمی باالست؟ نمی

دونم! البته باید کمی از عمل بگذره  ینمراست؟ داد زدم: 

شینه و...  سری سلوله که روی شبکیه و قرنیه می این یک

فهمی؟ مه. جنگل رفتی؟  مه آقای دکتر. مه. می»گفتم: 

شه نوک درختا رو دید؟ داره هی میاد پایین،  دیدی نمی

دستم رو « م. من جنگل رفته»گفتی: « مه داره میاد پایین.

من جنگل »گفتی: « کدوم جنگل رفتی؟»گرفتی. گفتم: 

بار  دکتر، شش ساعت یک»گفتم: « م ساسان. ابر هم رفته

نه، بکن هر دوازده »گفت: « ا چشمام بریزم؟توی دو ت

من اومدم بیرون، تو موندی تو. بعد درو « بار. ساعت یک

چی »گفتم:  ی. در رو که باز کردیبستی. طولش داد

 « هیچی.»گفتی: « گفت؟

بریم گرامافون یه چای پیش شهرام »گفتی: 

جوری بگی  خواستی یه هوس چایی نداشتی، می« بخوریم؟

پوشیدی. کمکت کردم. خواستم بدونی  رو نمیاومده. مانتو 

سر حرفم هستم. کمک کردم که بگی. بگی باید برم. 

دونستم سخته گفتنش. آخه لب داده بودی. همون روز  می

حاال کی حاضره لبای یه »وتَهم کردن. گفتم:  که گفتم سر

لبم رو « آدمی رو ببوسه که شاش خودش رو مزمزه کرده؟!

. برات سخت بود بری. گفتم برو. یزیر دندونت گرفته بود

 ■ اما نگفتم سالم نکن. سالم نکردی چرا؟

 
  H&Sشوی:, نشر مي «م»شيكر از مجموعه داستان:وقتي 

-henhttp://www.handsmedia.com/books/?book=w
m-into-turn-you 

http://m.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.handsmedia.com%2Fbooks%2F%3Fbook%3Dwhen-you-turn-into-m&h=7AQGPuicA&enc=AZOZjtL4oBcnZuNaKsiF1ZWOXQtXJnJ_7aRdUHL13C9okexnPheBwDoN_8tkINXgXgQ&s=1
http://m.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.handsmedia.com%2Fbooks%2F%3Fbook%3Dwhen-you-turn-into-m&h=7AQGPuicA&enc=AZOZjtL4oBcnZuNaKsiF1ZWOXQtXJnJ_7aRdUHL13C9okexnPheBwDoN_8tkINXgXgQ&s=1
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 فارسی زبان جهان تسنیم هزیده جایزبرگ ،«سفید و سیاه»داستان کوتاه   
 « محمد امین فارسی»سنده ینو  

 

حرکت  شد شب نه صبا صبح گپ چی است؟ نمی -

نقص کرده که ما روز کردیم؟ کی از روشنی  می

 بکنیم؟

روشنی هوا کمین  درزدی؟ دلت است  چقدر نقچپ!  -

 ؟کدام پالن داری؟ یا مبخوری

های ایال نزن! کمین خوردن روز و شب ندارد.  گپ -

ها  کرد که بچه پاره می نشنیدی قومندان گلون خوده

تان به چهارطرف باشد! یعنی که شب هم امکان  هوش

 کمین خوردن است.

دید    های تو را چی شده؟ مسلح هستی و همراه عینک -

بینی! دشمن است که  در شب چهارطرفت را می

بیند. ترسیدی!؟ روز اول معلوم شد که مرد ای  نمی

 ..رقم حاالت نیستی.

گپ ترس نیست. نصف شب  -

ی  بال واری از چهارطرف خانه

درآیم. زن و  مردم می

اوالدهای او نفر چی گناه 

خودت همی رقم نصف شب حمله کنند   دارند؟ خانه

 خوش داری!؟

ام؟ من بد  چقدر فلسفه گفتی! عسکر هستی یا بابه -

بکنم که واسکت انتحاری و رقم رقم مواد انفجاری 

 جور بکنم.

های گندم با صدای هو هوی باد  ستن ساقهصدای شک

ی کاهگلی  های بهم بافته سوی خانه آویزد و به درهم می

های هر خانه را با خود  رود تا صدای پارس سگ قریه می

راه افتاده و به پیش  ی خود به دنبال سایهبیاورد. قاری 

تان  های قرارگاه گفته بودند هوش . به تمام بچهرود می

وقت در نیم راه  وز بد را ندیده است. یکر که قاریباشد 

نماند. عبور از بین قریه کار نادرستی بود و باید نیم قریه را 

زدند و بعد به راه فرعی و  از مسیر اراضی گندمزار دور می

 رسیدند. شد می ای که به هدف منتهی می متروکه

قاری پیش شو همراه کریم که دیگران از پشت شما  -

روید  بینی!؟ صدمتر مستقیم می می بیایند. راه را که

طرف چپ دور خورده توقف  تا آخر گندمزار و بعد به

ها برسند تا باز حرکت کنیم و  کنید که تمام بچه می

 خود را به هدف برسانیم.

شود. یکجای  هدف از همین جا هم خوب معلوم می -

ر تیک جای باشیم خوب ؟رویم قومندان صاحب!ن

 نیست؟

 حرکت کن لوده! -

شکل زیکزاک آهسته حرکت  ها به دو لین به عسکر

های قریه خود را قرار  خانهی  سایهکنند تا در پناه  می

هاشان حبس است. قاری هر  ها در سینه بدهند. نفس

رود بر  پیش میمتر که به  چند

گردد و به عقب سر نگاهی  می

های  کند. در پیش رویش چراغ می

کم جان و زرد رنگ، کلکین و روی 

ها را روشن  بعضی از خانه  حولی

ساخته است. قاری گرمی کرده است که عرق پیشانی خود 

کند. صدای پارس  را دم به دم با پشت دست خود پاک می

برآید و  ندمزار میشود. قاری از گ ها بلندتر می سگ

گیرد تا دیگران هم بیایند و  یی برای خود موضع می گوشه

 از او عبور کنند.

گوی خوب است! نفسم برآمد.  از ای وظیفه کرده مرده -

ها کشته شویم، مردار از دنیا  اگر در یکی از همی شب

 خواد رفتیم!؟

مانی به راه خود برویم یا  میلوده؛ چقدر گپ زدی!  -

 ؟ نه

 هلل! خدا تو شاهد باش که به دل خود نیستم.استغفرا -

به دل خود هستی یا نیستی حالی بی وقت توبه  -

 ام! داری بچه

خو برای دستگیری یک نفر صد نفر آمدیم. ای  -

 نیست. مسلمانی

شكل زیكزاک  ها به دو لين به سكرع

ی  سایهکنند تا در پناه  آهسته حرکت مي

 های قریه خود را قرار بدهند. خانه
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مان به تو باشد یا به دشمن؟  قاری صاحب هوش -

 همراه خود گپ نزن که کار خود را بکنیم.

کنیم را انجام  میکدام بیغیرت ای کاری که ما  -

 دهد؟ می

 اصل قاری ترسیدی!  -

 ترسد!؟ کی از خدا نمی -

کند دستی بر روی  آخرین نفری که از قاری عبور می

ی آشفته نگاهی به  زند. قاری با چهره اش میِ شانه

چهارطرف انداخته و با دست چند مرتبه به پاهای خود 

ی  هخیزد و به ادام می  زند تا کریم هم متوجه شود. بر می

دارد. طوری که دستور داده شده بود  راه دیگران قدم بر می

هیچ کس نباید تنها باشد و هر دو نفر باید امنیت یکدیگر 

را در مسیر راه داشته باشند. آسمان صاف است اما با این 

حال تکه ابری جلوی مهتاب را گرفته است. با عینک دید 

در شب خود قاری به هر طرف که 

جفت چشم سبز  کند یک نگاه می

ی خود را  بیند. اسلحه رنگ را می

گیرد و  محکم به دو دست خود می

کند.  مرمی به میل سالح تیر می

ی  راه زیادی نمانده است تا به خانه

 مورد نظر برسند. 

و  باشندی چهار طرف باش! شاید منتظرمان  متوجه -

 بگیرند.ها کمین  روی بام و یا پشت دروازه

امنیت راهی را که آمدن از پشت سر خورد  قاری دور می

  گیرد. وزش باد شاخ و برگ درختان را به صدا در می

دارد صدایی قاری را  آورد. هر قدمی که به جلو بر می می

 سازد.  میتر کند. زمین ناهموار راه رفتن را دشوار دنبال می

م و داتفاقی خواهد افتاد. استخاره هم کرحتماً امشب  -

 خوب نیآمده بود!

 دا بزنت قاری که دلمان را گرفتی!خ -

. نفری دخوب است. باز که رسیدیم خواهد فهمیدی -

کند سر دولت و ما حساب  که ای رقم کارها را می

را آید که چند نفر  کند. هر روز احوال نمی نمی

بود از همین جا پس دور  ند!؟ اگر به دلم میتکش 

 ی خدا... خوردم. نه خدا راضی است و نه بنده می

مان کردی! فقط  همراه گناه و صواب دیوانه کهتو  -

را یک آدمکش  رویم میایم دزدی!؟  بگویی آمده

 زنی؟ های ناحق می تو چرا گپبگیریم. 

حیف، صد حیف که آمدیم برای مردم آزاری وگرنه  -

شدند و  آمدیم چقدر مردم قریه خوش می صبا اگر می

ی آب به دستش  آمدند. یکی پیاله به استقبال ما می

های نان را طرف ما پیش  بود و دیگری پارچه می

 کرد. می

گیرد و به  ی کریم را می قاری حوصله زونگ زونگ

کند که قاری باز دیوانه شده و همراه  قومندان مخابره می

خود گپ زده راهی است. قومندان به هدف رسیده است. 

ها را به چهارطرف خانه  دهد و عسکر دستور توقف را می

ها را باالی بام و سر دیوارها  سازد. یک گروه از بچه تیت می

ی خانه مستقر  گروه دیگر را پشت دروازهکند و  روان می

سازد. به کریم هم مخابره  می

کند که هوشش به قاری باشد و  می

او را از خانه دور نگاه کند و 

های اطراف باشند  ی خانه متوجه

های همسایه بیرون  تا کسی از خانه

 نیایند. 

ی کلکین و  قاری متوجه -

نشود تا ه کسی بیرون کها باش  های دیگر خانه دروازه

 فیری طرف ما نشود.  کدام

قاری تیکه چوبی که پیش پایش آمده را با نوک بوت 

گیرد. سالح خود را جری و جوک  زند و موضع می خود می

. تا چند می گیردهای اطراف را زیر نظر  خانه بعدکرده 

دیگر غالمغال عسکرها تا مغز استخوانش را بدرد ی  دقیقه

شود و نورش بیشتر  ابر از روی مهتاب دور می  آورد. تکه می

شود و یک گروه از  شود. دروازه بر روی عسکرها باز می می

 شوند.  عساکر داخل خانه می

 

  ها و اطفال یک طرف و مردهای خانه، دیگر طرف! زن -

ا باال کنید. هایتان ر هیچ کس شور نخورد. دست

ما عساکر اردوی   ها و نترسید! آهسته برآیید از خانه

 خانه آمدیم... نملی هستیم و برای تالشی ای

کند  آخرین نفری که از قاری عبور مي

زند. قاری با  اش ميِ دستي بر روی شانه

ی آشفته نگاهي به چهارطرف  چهره

ای انداخته و با دست چند مرتبه به پاه

 زند تا کریم هم متوجه شود. خود مي
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غیرت! از  ها را؟ بی شنوی صدای چیغ اطفال و زن می -

 تر است.  خوب مای حال که بمیری

هایی بسوزد که ای آدم  دلت به چهار تا زن و اوالد -

 شان ساخته! بیوه و یتیم

سر بام را شور نخور، شور نخور! کریم »زند:  فریاد میِ قاری

 «ببین!

داده است ی که قاری نشان  کریم ورخطا طرف بام خانه

بیند. سگی روی بام خانه جست و خیز کرده و پی هم  می

شود و حرکات سگ را زیر نظر  کند. دقیق می پارس می

 گیرد. می

سر بام است. نخوردت خوب! چی حال انداختی؟  -

 ت را به آرامی بخور! دم

من یک نفر را دیدم. من یک نفر را روی او بام دیدم.  -

 !شده باشیم شاید محاصرهکریم مخابره کن که 

تو یک سگ را دیدی قاری!  -

او یک سگ است. نترس! 

کم مانده که بخیر برویم. 

غالمغالت دیگران را پریشان 

 کند. می

و  یعنی مفت آمدیدسگ!؟  -

تان  کردید و حالی دل  بسته

لوده نباش! ما را محاصره است که پس بروید!؟ 

ها باش! ببین هر طرف  ی سایه اند. متوجه کرده

 هستند.  مسلحهروند و  می

های خودمان است. برای  ورخطا نشو قاری، بچه -

 اند. مان به چهارطرف تیت شده امنیت

ت یک نفر در تاریکی مسلح  کریم، کریم دست چپ -

 است! 

کریم سنگی برداشت از کنار پای خود و طرف قاری پرتاب 

 ی دوم به قومندان مخابره کرد. کرد و برای مرتبه

انت یخ کرده است! قاری خوب هستی؟ چطور ج -

سالحت را بده به کریم که همراهت کمک کند. تا 

 رویم.  ی پس قرارگاه می چند دقیقه

بیند؟  به سالحم دست نزنید! چرا یک رقم طرفم می -

 دور شوید از من؛ ایالیم کنید.

کنند از او! میل  کریم و عسکری دیگر خود را جدا می

بدن قاری شان نشانه رفته است. لرزش  سالح قاری طرف

 را که از پیشش سالح فیر نشود. ها  آن ترساند می

گفتم که استخاره کردم امشب خوب نیآمده بود.  -

مان را  گفتم که برگردیم. ای عملیات شبانه آخر بیخ

 کند. خشک می

 تو ترسیدی قاری! -

شد. خدا راضی به ای  بند بند جانم از یکدیگر جدا می -

 کار ما نیست!

که یگان ده نفر را تا به حال گویی قاری  یک رقم می -

 ...مکشته باشی

ها با وزش باد گره خورده و به سر تا  صدای پارس سگ

دود. قاری دست به ماشه شده و  های قریه می سر خانه

لرزد و  دهد. می ی دور می سالح خود را به سوی هر جنبده

زند: اهلل  با صدایی گرفته فریاد می

بر  خود  اکبر، اهلل اکبر... از موضع

وار به هر سو  خیزد دیوانه می

دهد. کریم  سالح خود را دور می

از ترس خود را در پناه درختی 

گیرد و بلند بلند وضعیت را به  می

کند. از پیش  قومندان مخابره می

سازند.  ها دل آسمان را پاره می شود و مرمی قاری فیر می

 بنداز سالحت را قاری! بنداز سالح»زند:  کریم فریاد میِ

و قاری میل سالح خود را به طرف کریم دور  «را...

کند و کریم خود را در پناه درخت  دهد. فیر می می

 گیرد.  می

زنم قاری را!؟  نیا! قومندان می  زنمت قاری، پیش می -

 دیوانه شده قاری! پیش نیا قاری...

کند و  کریم پشت درخت مرمی به سالح خود تیر می

گیرد. قاری چند متر بیشتر  می  دور خورده قاری را نشانه

از او فاصله ندارد و دیوانه شده است. به مخابره سر 

قومندان چند نفر   زند! کند که قاری را میِ قومندان صدا می

های مسلحی که  کند و قاری سایه روان میها  آن را طرف

بیند. قاری به چهارطرف فیر  شوند را می به او نزدیک می

ها  آن کند. دور تر از بر گفته فریاد میکند و بلند اهلل اک می

ی که قاری  کریم ورخطا طرف بام خانه

بيند. سگي روی بام  نشان داده است مي

خانه جست و خيز کرده و پي هم پارس 

شود و حرکات سگ را زیر  کند. دقيق مي مي

 گيرد. نظر مي
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های خود  تعدادی از مردم مردم قریه هم بر روی حولی

 دهند.  اند و بلند فریاد اهلل و اکبر خود را سر می برآمده

ت را پرتو... تو را  سالح  ت! زنم عقل پیش نیا که می بی -

 به لحاض خدا پیش نه بیا...

 اهلل  اکبر، اهلل اکبر!  -

شود. با  قاری فیر کرده و فریاد زده طرف کریم پیش می

زند اهلل  صدایی که شباهتی به صدای خود ندارد، فریاد میِ

اکبر! کریم هم فریاد زده راهی است و از قومندان طالب 

گیرد.  زند و قاری را هدف می دستور است. کریم زانو میِ

بندد.  های خود را می برد و چشم دست روی ماشه می

بزن! بزن لوده که کشت »زند:  ندان به مخابره صدا میِقوم

 «فیر کن...  ها را! ی بچه همه

دوند. قاری  سمتش می گیرد. چند سایه به قاری آرام می

افتد. فریاد  اول روی زانوانش و بعد روی بر زمین می

هایش دیگر قابل شنیدن نیست.  اکبر با خرخر نفس اهلل

افتد.  به گردنش راه می ی لبش رو ی خون از گوشه باریکه

رسند و از زمین بلندش کرده و بر روی  ها به او می سایه

خوابانند و سعی در درآوردن  ی پشتش می تخته

واری سفید  هایش دارند. مهتاب صورت قاری را گچ لباس

گیرند و به  ی قاری را از او می ها اسلحه سازد. سایه می

بیند به  ا که میی کار ر کنند. کریم نتیجه کریم تسلیم می

کند و خبر کشته شدن قاری را  قومندان مخابره می

 ■ کنند. ها قاری را بر داشته و حرکت می دهد. سایه می
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 جایز فارسی زبان جهان تسنیمبرگزیده  ،«درد»داستان کوتاه   
 «محبوبه جعفرقلی»سنده ینو  
 

روزها  نیشوم. ایم بلند میاز جا یسخت صبح به

روند. توان در پاها ندارم. دکتر یشدت پس م م بهیزانوها

د ینباها  آن یرو یاست. ساعت طوالن یعید: طبیگویم

م که طعنه یگوید نمی. مدام ورزششان بده. به سعیستیبا

چقدر پر دردسر شده.  ین باردارید! ایبزند: باز درد جد

ت رفتنش، به همه سفارشم را کرده، ید قبل از مأموریسع

ر یر مدرسه و مدیدار ساختمان و بقال محل تا مدیاز سرا

 عامل شرکت.

کنم.  یدارش میشن خوابش برده. بیاست یما کنار پلین

خوام برم ید: نمیگویش را در یک کفش کرده و میپا

 مدرسه. 

 خب. چرا؟ -

 کنه. یت میثم همش اذیدوست ندارم. م -

 ه؟یثم کیم -

گه. یم دیبغل دست مامان... یوا -

 گفته بودم بهت.

 ید بریبا ی. ولیگ یآره راست م -

گه ید یمدرسه. برو کنار یک

 ن.یبنش

 رم...یرم. نمینخ -

زور و التماس  و نبودم گفتم تا بههرچه بلد بودم 

 برم. داخل دفتریما را که به مدرسه میاش کنم. نیراه

 د.یآیم یه پسر بچه ایگر یروم که صدا یم

 آقا تو رو خدا... -

قانون، به « قانونِ!»د بگم! ینه بچه، مگه چندبار با -

شه. برو به پدر و مادرت یکه عوض نم یخاطر تو یک

 دونند. یشتر میها ب بگو، اون

 آقا تو رو خدا... -

گه، اجازه از آموزش و یناظم درست م یپسر جون، آقا -

ه یگه. گریست. بسه دیکه ن یخواد. الکیپرورش م

 نکن. برو سر و صورتت رو بشور و برو. 

 یکنان با بابا هیاندازد و گرین مییپسرک سرش را پا

 یابان، روبرویشناسم، سر خیرود. او را میرون میمدرسه ب

 فروشد.یم یآژانس مسکن با برادرش سبز

 ی، چه امریسیید خانم رییکند. بفرمایر نگاهم میمد

 د؟یداشت

نکه انگار یخواستم در مورد درس پسرم بپرسم و ایم

 دا کرده.یاش مشکل پیکالسبا هم

*** 

ک آژانس مسکن یشوم. نزدیابان رد میه خیاز حاش

خواهم از یماند. ستادهیرسم پسرک و برادرش ایکه م

را  یاد هستند. سبزیها زیروز بپرسم، اما مشتریاتفاق د

نیبگذار هم یسیید: خانم ریگویخرم، برادرش میکه م

 ارم.یجا. خودم م

 شه. ینه ممنون. زحمتت م -

کنم یدهد. تشکر میرا به دستم نم یسبز یهادسته

 گردم خانه.یو برم

اد یوار خانه، انگار فریتاب ماندن ندارم. در و د

کنم. یشوند. شال و کاله میده میکشند و بر سرم کوب یم

د: یگویل به همسرش میروم، آقا اسماعیرون میاز در که ب

یمرا نگاه مر است! زهرا خانم یخ

 یم: حوصلهیگویر لب میکند. ز

 ماندن ندارم.

کنم. چند دور یم یگرد ابانیخ

یها را مروم. مغازهین مییباال و پا

کنم. دو یمت مینم. اجناس را قیب

شناسند. دلم یدارها مرا م گر مغازهیزنم، دیسه دور که م

نم. از سوز سرما استخوان یبنش یخواهد تو پارک ساعتیم

شنوم. یم را میکند. تلق و تلوق کشکک زانویم گز گز میپا

 ناچارم برگردم خانه.

ستاده و یدست، کنار نگهبان ا به یپسرک سبز

م: تو چرا زحمت یگویکند. از پشت سرش میصحبت م

 ؟ برادرت کجاست؟یدیکش

 امروز رفت. -

 کجا؟ -

خواست درس بخونه، دانشگاه یم، کانادا. میش عمویپ -

 تونست. ینجا نمیبره. ا

ان یجر یم: راستیگویگذارد. میرا کنار در م یسبز

 مدرسه...

 گذارد حرفم را ادامه دهم. ینم

ثبت نام  یتونی. نمیکارت ندار یگن وقتیخانوم. م یا  -

 .یکن

 رود. یم یخداحافظ یب

ش يگفته بود: چندسال پ یشاعر -

ران یمرا گرفت و به اپدرم دست 

يم. اآلن من دست پسرم را میآمد

 م.یگرديرم و به افغانستان بر ميگ
 



   9313 رفوردین ماه  |چوکماهناهم ادبیات داستانی |چهل وچهارم شماره 61 

*** 

کنم. یتاب را روشن م شوم. لبیرختخواب ولو م یرو

 خوانم.  ینترنت جستجو کرده و میچند مقاله در ا

، یران، بوسنیتنام، ایمثل و ییمهاجرت در کشورها -

 یاریر بسیگ بانیچون جنگ، گر یلیدال افغانستان و... به

 ها شده است... از خانواده

 یاز کشورها با مشکالت یاریشهروند دوم بودن در بس -

 روبرو است... 

شتر از یگفته بود: ب یاسندهینو -

نم، در یآنکه افغانستان را بب

 ام. بوده رانیا

گفته بود: چندسال  یشاعر -

ش پدرم دست مرا گرفت و یپ

م. اآلن من دست یران آمدیبه ا

 م.یگردیرم و به افغانستان بر میگیپسرم را م

غ و دادش از یج یس مدرسه آمد. صدایما با سروین

 د. در را باز کردم.یآیپشت در م

ن یگه مدرسه رفتم. ایر شماست. اگر من دیهمش تقص -

 کنه. یم یرو عصبان همش منثم یم

 یر یمدرسه. م یر یما نمیپسرجان، تو که به خاطر ن -

و آخرش به مردم کمک  ی. درس بخوانیکه باسواد بش

 .یکن

 یثم هست، جایم یرم. مامان خانوم، مدرسه تا وقتینخ -

 ست.یدرس خوندن ن

 شن.یاست یرود سراغ پلیم

د است که یکنم مقصر سع یها فکر موقت یبعض

ر از جامعه یم تقصیگویها موقت یلوسش کرده. بعض آنقدر

ام را با التماس بفرستم د بچهیاست. وگرنه چرا من با

 ثبت نام در مدرسه التماس کند. یگر براید یمدرسه و یک

 صحبت  ید تلفنیشب بعد از شام، هر دو با سع

ام تا اخبار ساعت زور باز نگه داشته م. چشمانم را بهیکن یم

 رود.یده است. خوابم میفا ینم. اما بیرا بب 20

 پرم. هول یغ از خواب میج یشب با صدا مهین

ن ییما پایچد. انگار نیپیان کمرم میم یکنم. درد یم

ش به یون خوابش برده و پایزیتلو

 ده شده. یز کوبیم

توانم تحمل کنم. از درد به ینم

اد یدهم. یک لحظه فریه میوار تکید

 خدا! یکشم: ایم یبلند

کنم. یتوانم را جمع م یهمه

دارم. تا یوار برمیرا از د یتلفن داخل

 د.یم: به دادم برسیگویشنوم، میدار را میسرا یصدا

**** 

 زنگ بزن اورژانس. -

 اد.یا میر شده. اآلن به دنید یلیزنگ زدم. اما خ -

ستم یمتفاوت. مطمئن ن یان دردهایام ممن مانده

 ییزهایام. چدهیمن باشد. به خدا رس یادها از گلوین فریا

ن یل و همسرش از ایستند. اسماعینم واضح نیبیکه م

آماده روند. ملحفه و آب گرم یسمت اتاق به آن سمت م

 کنند.یم

افتم: یه میزن همسا یهاها و خندهیاد حرف به

ن زن و شوهر تو افغانستان دکتر بودن. چقدر یگن ا یم

 اد!یبه هم م یداریو سرا یدکتر

ر یه نوزاد و آژیگر یچرخد. صدایا دور سرم میدن

■ برد.یم یقیرود و مرا به خواب عمیآمبوالنس در هم م

پرم. يغ از خواب ميج یشب با صدا مهين

چد. يپيان کمرم ميم یکنم. درد يم هول

ون خوابش برده و یزین تلویيما پايانگار ن

 ده شده.يز کوبيش به میپا
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   «خون دماغ»داستان کوتاه   
 « آرمان اعتمادی» سندهینو  

 

کشم.  ی روسری باال می زیپ کاپشن را تا نزدیک گره

مالم و  هایم را به هم می سوز عجیبی دارد این سرما. دست

شود. دوباره ها  کنم. بخار گرمی از دهانم خارج می ها می

های  کنم. چقد این منظره را دوست دارم. برگ می

آورم و  ای در می اند. از کیف روزنامه های کاج یخ زده درخت

نشینم. همان نیمکتی که  گذارم، می نیمکت می روی

نشستیم. کالغی  سال با مرجان روی آن می نزدیک یک

شود. ساکت است.  ام می ی نیمکت خیره سیاه روی دسته

خاطر شده.  توجهی من نسبت به خودش آزرده انگار از بی

از کیفش چیزی را حتماً کنم. اگر مرجان بود  نگاهش نمی

اش را ندارم.  داد. من اما حوصله غ میآورد و به کال در می

ای از کیفم  مالمشان. آینه هایم کرخت شده. بهم می دست

روحم.  گفت. خیلی بی آورم. مادر راست می بیرون می

هایم رنگ و رو ندارد و  لب

کاش  اند. ای هایم گود رفته چشم

کردم. بادی با  یک کم آرایش می

خورد.  سوز سرد به گردنم می

کنم.  تر می را سفت ی روسریم گره

در کیفم دنبال رژ گلبهی رنگم 

کنم.  گردم. پیدایش نمی می

کشم. پسر  لرزد. دوباره ها می شوم. پاهایم می خیالش می بی

های پدرش را  کند. دست ای از جلوی من عبور می بچه

تواند راه  چسبیده. طفلکی را اینقدر لباس پوشاندند، نمی

یم ادای سیگار کشیدن را ها کند. با دست برود. نگاهم می

آورم. ادای کام گرفتن را. دلقکش شدم انگار. با  در می

ها  زنم و با همان دست خندد. چشمکی می صدای بلند می

شود.  فرستم. مثل یک جوان سرخ می ای برایش می بوسه

کنم چندوقت است که  خندم. با خودم فکر می حاال من می

باید پیدایش شود.  کنم االن نخندیدم... ساعت را نگاه می

که عصر  ای رنگش. همانی هم با همان کت قهوهحتماً 

عصر خریدند. البته  روز برفی با مرجان در خیابان ولی یک

ای  سلیقه ی مرجان است. خودش که فرد خوش که سلیقه

کند.  ای زیباترش می نیست. اما هرچه باشد کت قهوه

امروز نه  روح است. دانم او هم مث هر روز من امروز بی می

نظر برسد. دیروز روز  تنها زیبا که باید حتی زشت هم به

سختی برایش بود. از کیفم چند برگه کاغذ در میاورم. 

 ام انگار. سردی هوا را فراموش کرده

زند که  ای خردسال زل می مرد کنار پنجره به پسر بچه

کند و  های پدرش را چسبیده. سیگارش را روشن می دست

خواهد  گیرد. نمی ی طاقچه ضرب میبا انگشتانش رو

های مرجان را ببیند، صدای نوزاد را بشنود. حتی اگر  چشم

گذاشت تا  توانست آنقدر دستش را روی دهان بچه می می

اش را  ریزد. صدای گریه خفه شود. مرجان آهسته اشک می

داند مرد آنقدر عصبانی است که  کند. می در خود خفه می

اش هر کاری کند.  ای گریهامکان دارد با شنیدن صد

آید. مرجان به  القلوب از واحد کناری می صدای یا مقلب

گردد چشمانش قرمز  شود. مرد بر می دخترش خیره می

 است و نگاهش رو به پایین. 

 ندازیش...  تو مگه نگفتی می -

 کشد:  فریاد می

ی الشی مگه  د بنال هرزه -

 . الحال احسن حوّل حالنا الىنگفتی؟ 

اش  مرجان دخترش را به سینه

داند نباید در جواب  چسباند. می می

مرد چیزی بگوید. آرام زیر گوش 

دخترش از بخت بد هر دوشان 

همیشه گوید. از اینکه بهار  می

یمن نیست. از اینکه چه همدم خوبی برایش در این  خوش

ای که  گوید و کودک را در کالسکه ها را می ماه بوده. این نه

هفته تمام را تنهایی برای خرید آن وقت گذاشت،  یک

گذارد. مرد با همان نگاه رو به پایینش کالسکه را  می

 گیرد: می

ی پول  دم همه گیرم قول می ازشون پول خوبی می -

همه پول سر و  تونی با این رو تا قرون آخرش بهت بدم. می

سامونی به خودت بدی و از این زندگی نکبتی خالص 

ی پیرزنش  شی... مرجان به صدای کل کشیدن همسایه

زند و دستی بر صورت  دهد. مرد لبخندی می گوش می

 کشد: مرجان می

خدا دوستت دارم. بفهم. تو رمان جدیدی که  به -

هام گذاشتم. از  و رو یکی از شخصیت نوشتم اسمت

شود. مرجان دست  ش خون سرازیر می که... از بینی بس

به هر کی  گوید: یه خواهش! بچه رو گیرد و می مرد را می

 بهار! دی بگو اسمشو بذارن می

اش  مرجان دخترش را به سينه

 داند نباید در جواب مرد چسباند. مي مي

چيزی بگوید. آرام زیر گوش دخترش از 

 گوید. بخت بد هر دوشان مي
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کنم و  اند. کاغذها را مرتب می یخ زدهواقعاً هایم  دست

ام  ای که یک هفته را برای خریدنش وقت گذاشته در پوشه

شود. چشمانش قرمز است. نه،  گذارم. پیدایش می می

اش را دارد. همان کت  های مردانه زشت نشده. جذابیت

کنم. دستش  ای تنش است. خودم را به او معرفی می قهوه

ه دست گرمی دارد. دلم کند. چ رویم دراز می را به

خواهد دستانم را رها کند. بیشتر از هر وقتی از آرایش  نمی

نکردنم حسرت میخورم. پاکتی را به سمتم دراز می کند. 

گیرم، پوشه  می گوید بشمار اما نمیشمارم. کمی فاصله می

گویم  کنم و می ها نزدیک می کنم دهانم را به برگه را باز می

اند. دستانم  ماه بوده در این نه که برایم چه همدم خوبی

افتد زمین. مرد  خورد و می لرزد. پوشه از دستم سر می می

گویم.  شود برای برداشتنش. ببخشیدی می خم می

دانم  کنم اما نمی باری نیست که این کار را می اولین

دفعه چه مرگم است. انگار بخشی از وجودم دارد  این

پوشه را در کیفش  شود، کند. بلند می صدا گریه می بی

گوید از دیدنم خیلی  کند و می گذارد، تشکر می می

های برف هم از آسمان سرازیر  کم دانه خوشحال شده. کم

نشیند.  شود و بر موهای مجعد خرمایی رنگش می می

سویش دراز  افتم و دستمالی را به ناگهان یاد چیزی می

ا گیرد. از هم جد کند و می کنم. با تعجب نگاهش می می

بینم صورتش خونی  رود می شویم. کمی که جلوتر می می

کند.  شده و با دستمالی که من به او دادم خون را پاک می

گویم: یه خواهش! اسم رمان رو  گیرم، می اش را می شماره

■ بذار خون دماغ...
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   «روز آسمان تیره»داستان کوتاه   
 « شناطی سمیر عسگری»سنده ینو  
 

، دارند با  شود ای قطع نمی ها لحظه صدای گنجشک

گوشه تنها کز  یککنند،  ام می شان دیوانه جیک و جیک

، از یک حس گنگ پرم که  چیز را ندارم ام، حال هیچ کرده

دانم که حس بدی است،  قدر می دانم چیست، همین نمی

کنم دلسوزی است اما  حس سیاهی است. گاهی فکر می

دانم برای که، شاید برای خودم که نباید اینجا باشم  نمی

ی ژست یا شاید برای این پیرمرد که برای هرکس و ناکس

کوچک خودش را به در و ی   هگیرد و برای یک لقم می

 کوباند. دیوار این دخمه می

دهم تا شاید از این فکرها  شدت تکان می سرم را به

فشارم و با تمام  هم می هایم را محکم به خالص شوم، پلک

کنم اینجا نباشم با  کنم وقتی بازشان می وجود آرزو می

کنم و حقیقت  ا باز میهایم ر سختی چشم اضطراب و به

زند  رویم نیشخند می وقیحانه به

هنوز اینجایم، پیرمرد روبرویم 

هایم خیره  ایستاده و به چشم

اند  که تاریک هایی شده، با چشم

خیلی تاریک، سرم را بر 

که از او بدم  گردانم نه این می

بیاید نه، او هم تقصیری ندارد 

مگر خودش خواسته اینجا باشد، 

ی که مرا به این دخمه انداخته زنجیر پای او همان اجبار

هم شده، حاال کمی زودتر از من، نه من از او متنفر نیستم 

ترسم، نه از خودش بلکه از سرنوشتش، گاهی  ولی می

روم و  بدون این که بفهمم کامالً ناخودآگاه در قالب او می

تنها، -بیند  طور که او می بینم، همان خودم را از روبرو می

و همین است که بیشتر  -یده و پر و بال ریختهترس

ترسم چندوقت دیگر این من باشم که  ترسانَدم، می می

 کند. ترساند و ناامید می دیگری را می

بماند به چه -ام  که به این دخمه تبعید شده از روزی

کنم  خیزم احساس می ، هر روز که از خواب بر می -جرمی

اند و هربار بیشتر، اگر  شدهتر  های لعنتی نزدیک این میله

طور پیش برود تا چند وقت دیگر آسمان را هم  همین

 تر. تر و جانکاه نخواهم دید و چه دردی از این سخت

کنم،  سختی خودم را از این گوشه تاریک جدا می به

رود، سرم را پایین  هایم فرو می نور مثل تیری در چشم

کنم این نور بود که  آورم، یک لحظه با خودم فکر می می

من شرم است وگرنه حتماً سرم را پایین آورد یا شرم؟ نه، 

ام، تاریکی است که باید چشمم را  که با نور عجین بوده

کنم، این فکر  بزند نه نور، نکند دارم به تاریکی عادت می

آورم آسمان را نگاه  کند، سرم را باال می ام می دیوانه

هنوز نور آزاردهنده  ،کشم از خودم خجالت می .کنم می

کم سپیدی جای خود را به  چیز تار است کم است، همه

خورم، یعنی در این دخمه روزها  دهد، جا می سیاهی می

گیرد  کنم بیشتر دلم می ترند؟ کمی که دقت می هم کوتاه

سختی خودش را از  هنوز روز است خورشید هر از گاهی به

کشد گویی او هم دلتنگ است  ها بیرون می بین سیاهی

حتی شاید بیشتر از من، هر بار که خودش را نشان 

اش ببینم خورشید از  م نفرت را در چهرهتوان دهد می می

کند؟  آلود نگاهم می قدر غضب که متنفر است؟ چرا این

اصالً انگار تنها برای اظهار نفرت 

همه تالش از بین  به من با این

آید دلم  ها بیرون می سیاهی

گناه من -خواهد فریاد بزنم:  می

چیست؟ مگر من به خواست خود 

 اما فریادم در گلو -اینجایم

میرد و خورشید ناامید از من  می

شود، آه  ها گم می پشت سیاهی

گردم به همان گوشه  ها مرا خواهند کشت، بر می این میله

 اندازم. و سرم را پایین می

کنم،  هایم را باز می خورد، چشم ام تکان می شانه

ای گوشت برایم آورده، سرش پایین است،  پیرمرد تکه

های تاریک  م را در چشمدانم او هم خوشحال نیست غ می

اش او  های ظاهری رغم تمام شادی توان دید. علی او هم می

هم غمگین است دیگر خودش نیست سرنوشتش را 

خواهند باشد آری  پذیرفته و همان موجودی شده که می

او موجودی است که این دخمه خلق کرده، نه او خودش 

نیست، آیا من هم مثل او خواهم شد؟ آیا من هم خود 

ام  را در این دخمه گم خواهم کرد؟ آیا تاریکی مرا  حقیقی

که  دانم شاید، مگر نه این هم از آنِ خود خواهد کرد؟ نمی

این پیرِ به ظاهر زنده هم زمانی خودش بوده، بوی تعفن 

کند،  گوشت باز هم همان حس شرم را در وجودم بیدار می

کی کم تاریکی شب دارد جای تاری تر شده، کم هوا تاریک

دهم تا شاید از این  شدت تكان مي سرم را به

هم  هایم را محكم به فكرها خالص شوم، پلک

کنم وقتي  فشارم و با تمام وجود آرزو مي مي

نم اینجا نباشم با اضطراب و ک بازشان مي

 کنم. هایم را باز مي سختي چشم به
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ها  بندم شاید تمام این هایم را می گیرد، چشم روز را می

 یک کابوس باشد، شاید. 

با صدای ترق و تروق شدیدی مضطرب از خواب 

پرم، روز سیاه دیگری آغاز شده و من هنوز در این  می

چیز  ام انگار پایانی برای این کابوس نیست. همه دخمه

ست با روزهای طور است که بود، اما نه انگار فرقی ه همان

شوم، بعد از جستجوی  قبل، اما چه؟ دارم دیوانه می

فهمم جریان از چه قرار است بله  ای تازه می کننده دیوانه

ای بسیار  که روزگاری در پهنه ام، من، منی من تنهاتر شده

تر از این دخمه جنبیدن برگی را بر شاخه درختی  وسیع

هم در  ده بودم. آندیدم حاال متوجهِ نبودِ پیرمرد نش پیر می

 کند؟ این دخمه تنگ، این دخمه دارد با من چه می

اند، تنهایی  این دومین روزی است که پیرمرد را برده

دانم قبل از این اسارت اجباری  دهد می دارد عذابم می

داشتم ولی حاال نه، نه در اینجا،  تنهایی را بسیار دوست می

شد به چیزهای دیگری فکر کرد به  پیرمرد تا بود الاقل می

آزادی، به کوه، به دشت، به 

ن اما حاال تنها فکرم آسما

سرنوشت اوست، چه بر سرش 

که  آمد، آیا آزادش کردند؟ همین

کنم اولین  به آزادی او فکر می

آید  سراغم می حسی که به

حسادت است، چرا او؟ او که به 

جا خو گرفته بود او که  این

جا نداشت اگر هم  مشکلی با این

ی کرد آیا من برای آزاد داشت دیگر برایش چه فرقی می

شوم  سزاوارتر نبودم؟ خیلی زود از این فکرها پشیمان می

گیرد  آید احساس شرم تمام وجودم را می از خودم بدم می

کنم نه، او سزاوارتر است مردن در این دخمه  و فکر می

هم برای ما،  تر از زندگی در آن باشد آن باید بسیار سخت

ست ما نباید در اسارت بمیریم این از هر تحقیری بدتر ا

 برو پیرمرد برو و با غرور بمیر.

ها از رفتن پیرمرد گذشته و حاال من تمام آن  مدت

دهم دخمه منِ  پسندیدم انجام می کارهایی را که از او نمی

جدیدی ساخته، من هم دیگر خودم نیستم حاال من آن 

اند همان  تازگی به دخمه انداخته پیرمردم و جوانی که به

کردم،  پیرمرد را نگاه می کند که من طوری نگاهم می

کنم وقت رفتن است آسمان هنوز پر از  کم احساس می کم

سیاهی است و خورشید هنوز از من متنفر است هرچند 

 دیگر برایم مهم نیست.

اش را آورده بود تا مرا ببیند  امروز پدری دختر بچه

ی   هماند کرد و من با ته دخترک با کنجکاوی مرا ورانداز می

و خیره شده بودم در همان حال که مرا نگاه غرورم به ا

 کرد از پدرش پرسید: می

 بابایی! اینا کار بدی کردن؟  -

 نه دخترم؟ -

 شون کردن؟ پس چرا زندانی -

هایم تشنه شنیدن بود پرسشی  ها گوش بعد از مدت  

وقت پاسخی برای  که بارها و بارها از خودم پرسیده و هیچ

آن نیافته بودم، حاال بیشتر از دخترک من منتظر پاسخ 

بودم، مرد جاخورده بود، مانده بود چه بگوید کمی مِن و 

مِن کرد و در نهایت با انگشت آسمان را به دختر نشان 

 داد: 

 چی می بینی؟  -

 یه عالمه کالغ.  -

قدر  تونستن این اگه اینا تو آسمون بودن کالغا نمی -

 آزادانه پرواز کنن. 

یعنی کالغا اینارو زندونی  -

 کردن؟

مرد نگاهی به من کرد و 

 سری تکان داد: 

آره باباجون کالغا  -

 شون کردن.  زندونی

بابایی نگاشون کن انگاری  -

خیلی دلشون برای آسمون تنگ 

 شده، نه؟ 

آره ولی مطمئن باش دل آسمون بیشتر برای اینا  -

تنگ شده اونا آسمونو از عقابا نگرفتن، عقابارو از آسمون 

 گرفتن. 

 یعنی چی؟ -

هیچی دخترم فقط همیشه یادت باشه زندون فقط  -

 جای بدا نیست، همیشه نیست. 

دست دخترک را گرفت و از دخمه دور شدند بعد هم 

 آخرین حرفی که توانستم بشنوم این بود:

 آد.  من از کالغا بدم می -

هایی که  آمد کالغ ها بدم می و حاال من هم از کالغ  

آسمان آبی مرا تیره کرده بودند و دلیل نفرت خورشید 

مان  مان، شکوه بودند از من، آری تنها جرم ما بلند پروازی

ترساند  ها را می مان بود و شاید غرورمان که کالغ آزادگیو 

هایی که لزوماً هم پرنده نبودند حاال پاسخی داشتم  کالغ

کنم اولين  که به آزادی او فكر مي همين

آید حسادت است،  سراغم مي حسي که به

جا خو گرفته بود او که  چرا او؟ او که به این

جا نداشت اگر هم داشت  مشكلي با این

کرد آیا من برای  دیگر برایش چه فرقي مي

 ی سزاوارتر نبودم؟آزاد
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حال حاال  قدر فهم یک کودک، با این هرچند گنگ و به

پاسخی داشتم و مقصری برای شماتت همین کمی آرامم 

کرد و امید این که اگر آزاد زندگی نکردم الاقل آزاد  می

 اهم مرد درست مثل پیرمرد.خو

چشمان عقاب جوان پر از نفرت است حاال او هم   

ها شاید مقصر واقعی نباشند اما برای او  مقصری دارد کالغ

کند اگر همین اآلن آزادش کنند زمین را از  فرقی نمی

ها سیاه خواهد کرد ولی من نه، من تنها  کالغی   هالش

هم  ای است آن دهخواهم خوب بمیرم انتقام کار بیهو می

انتقام از مقصری که ناخواسته مقصر است آسمان که خالی 

ماند یا با  شود و آبی می ماند، یا با یک عقاب پر می نمی

 شود. هزاران کالغ سیاه می

از دیشب حال خوبی ندارم سرم سنگین است   

شود چیزی  ام چندروزی می سختی روی پا ایستاده به

ها چند قدم با مرگ فاصله کنم تن ام احساس می نخورده

ام، گویی این دخمه  دارم دیگر از آزادی ناامید شده

خواهد مخلوقش را آزاد ببیند هرچند دیگر چندان هم  نمی

توانم پرواز کنم  کند با این وضعیت که نمی فرقی نمی

های  همان بهتر که در همین دخمه بمیرم و آخرین ذره

در افکار خودم  طور که من غرورم را به باد ندهم، همین

شود انگار چیزی  جا تیره و تار می ورم ناگهان همه غوطه

ای  آیم در کیسه روی سرم انداخته باشند، به خودم که می

سربسته گرفتارم گویی وقت آزادی است پس از مدتی که 

شود  کنم سر کیسه باز می های شدیدی را تحمل می تکان

واکنشی نشان آید به امید آزادی هیچ  طرفم می و دستی به

آیم بالفاصله در قفسی  دهم از کیسه که بیرون می نمی

کنند هنوز هم سرم سنگین است  تر حبسم می بسیار تنگ

بینم پر از  کنم اتاقی می سختی سرم را بلند می به

سوتر پیرمرد را  چرخانم آن موجودات آزاد سر که می

ای ایستاده و  آید روی کنده نظر می بینم، شاد به می

کند ولی با  هاش را باشکوه تمام گشوده و مرا نگاه می بال

اند، دیگر چه اهمیتی دارد  تر از پیش هایی که تاریک چشم

مهم این است که آزاد شده حاال هم زمان آزادی من است، 

سوزد، بیچاره آسمان  دانم دلم برای که می حاال دیگر می

 ■ روز. تیره
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   «منحوس ی زمزمه» كداستان  
 « بختمحمد کیان»سنده ینو  

 

های نرم و پیچ در پیچ ذهنم را ای منحوس تودهزمزمه

 کند.مچاله می

تودرتوی سیستم عصبی ذهنم درپی در  ای که پیزمزمه

کشاند و دنیای شیرین چرخد و مرا به وادی نابودی میمی

 کند.و زیبای زندگیم را با تلنگری؛ تلخ و نازیبا می

سوی مرگ شیرینی سوق  این زمزمه منحوس مرا به

دهد؛ مرگ شیرینی که از روی عجز و ناتوانیم در برابر  می

 گیرد!ترین مسائل وجودم را به سخره می کوچک

سمج را غافلگیر کنم؛  ی ام این زمزمهتصمیم گرفته

درون ذهنم به ی  هنشیند، زمزمتبسمی بر گوشه لبم می

برد؛ گویی از تصمیم مبنا بر غافلگیریش ای پناه میگوشه

کنم؛ اش میخکوب میمطلع شده است. نگاهم را بر چهره

دنبال داالنی در تو در توی ذهنم  زده به او وحشت

ترین  کنم و در تاریکچرخد؛ با سماجت تعقیبش می می

 گیرم.نقطه ذهنم رودررویش قرار می

ام را بار گذشتههمانند دفعات قبل تمام زندگی نکبت

ترین نقطه  کشد و سعی دارد در این تاریکرخم می به

 ام پنهان شود.ذهنم از دیده

ام دردناک است که توان هر واکنشی را آنچنان گذشته

فشارد و دنیای کند. بغض گلویم را میسلب میاز من 

کنم؛ بیرون را در درونم به شکل دهشتناکی بازسازی می

دنیای زیبایی که با مسافرت به درونم تلخ و گزنده 

 شود. می

سمت کشوی  زمزمه حریص و مشتاق به مرگ؛ مرا به

سمت طناب داری که با  برد و نگاهم را بههایم میقرص

کشاند. او هنرمند ت بافته است مینهایت ظرافت و دق

قهاری است و مرا به زیباترین شکل؛ ناتوان و ملول نقاشی 

کرده است. او نقاشی است که تنها هنر فروپاشی را به من 

 ارزانی کرده است.

هر لحظه جنگی تمام عیار بین من و او در جریان است. 

ام و او من برای حفظ موجودیتم دست به هر کاری زده

های نابودیم تمام توانش را خرج کرده است. سالبرای 

زیادی برای فرار از گزندهای مخربش به هرویین پناه برده 

بودم، حتی یکبار با مصرف تعداد زیادی قرص به 

 اش تن داده بودم. خواسته

ام و او نیز دست از تالشش بر منتها من هنوز زنده

  ■ نداشته است.
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   «های لرزاندل»داستان کوتاه   
 « عباس عابد ساوجی»سنده ینو  
 

بار اول هم مثل حاال، هیچ رد پایی باقی نگذاشتم. دو 

و   کرده بودیم سوراخقوطی کمپوت را که درشان را جدا 

نخ محکمی را به قسمت انتهای آن گره زده بودیم. از 

از طریق تلفن دست سازمان با هم صحبت   ای دور، فاصله

شد و  وضوح شنیده می به کردیم. صدا دیگری از آن سر می

بردیم. گرم صحبت بودیم که از  ما از این کار لذت می

اخل کوچه را داخل کوچه صدای داد و فریاد شنیده شد. د

 دید. پرسید: چه خبر شده؟ نمی

 به شوخی اما با لحن جدی گفتم: مادرت مرده...!

همان چندنفر داخل کوچه  اطراف ما کسی نبود.  در

کردند. قوطی از دستش افتاد! زانو هایش  بلند بحث می

خم شد و نشست روی زمین. قوطی را انداختم و به 

طرفش دویدم. روی زمین دراز 

د. صدایش کردم جواب کشیده بو

  نداد. تکانش دادم حرکتی نکرد!

خودم را خونسرد نشان دادم و 

طرف خانه رفتم.  به  زنان سوت

به مادرش گفتم،  همسایه بودیم.

پسرت از بس پرسه زده بود خسته 

 ها خوابید...! شد گرفت روی خاک

دکتر در گواهی فوت نوشت: 

علت عارضه قلبی، ایست قلبی  به

 کرده!

کردند از زیر زبانم بکشند چه اتفاقی افتاده؟  اصرار

کردیم  ساز صحبت می گفتم، داشتیم با تلفن دست

دهد،  رفتم ببینم چرا جواب نمی صدایش قطع شد.

 دراز کشیده خوابیده. فکر کردم خسته شده، همین... دیدم

کرد. به رفتارش مشکوک شده  بار موضوع فرق می این

در هوای  را کشیدم.اش  بودم. مدتی از پنجره کشیک

ظهر تابستان، هرکس دیگری جای من بود شک  گرم

کرد. شلوار لی چسبان با پیراهن مشکی که روی آن  می

را محکم  انداخته بود، از همه مهمتر کتانی بود که بند آن

کرد وقتی مطمئن شد  بسته بود. مدام دور و بر را نگاه می

ار کسی آن اطراف نیست مانند مارمولک که قصد شک

 مگسی را داشته باشد از تیر برق باال رفت. 

های فشار قوی که نزدیک شد دست برد سیم  به سیم

ها را قطع بکند!  چین را از زیر پیراهن بیرون بیاورد سیم

خواستم مأمور خبر کنم،  یقین کردم دزد است. اگر می

شد تا برسند کار از کار گذشته بود.  کلی وقت صرف می

بلند فریاد زدم.   ر سینه جمع کردم وهرچه توان داشتم د

های تیر برق  ارتعاش صدایم چنان رسا بود که در سیم

پیچید. اول پاهایش لرزید و بعد مثل گالبی رسیده از آن 

باال افتاد و پهن شد روی زمین. مطمئن شده بودم دیگر 

برساند. این بود که با خیالی  آسیب ها تواند به سیم نمی

که حفظ بودم با سوت نواختم و  آسوده، چند آهنگ را

 گرفتم خوابیدم. 

آمدند موضوع را  اداره برق می ها پلیس و ماموران مدت

کردند تا بفهمند چرا کارگر اداره برق با تسلطی  بررسی می

که در  وقت از من هیچ که به کارش داشته سقوط کرده؟

پشت پنجره ها  آن متری پنجاه

وقایع بودم ی   هنشسته و شاهد هم

 ام یا نه؟ نپرسیدند چیزی دیده

ای نرسیدند،  وقتی به نتیجه

ود: کارگر در اثر دکتر نوشته ب

ایست قلبی سقوط کرده و از دنیا 

 باشد... رفته، کسی مجرم نمی

بار مسئله به خودم مربوط  این 

 شد پرسیدم، چند سال داری؟  می

گفت: مامور ثبت احوالی؟ سن 

 به تو چه ربطی داره ؟  وسال من

جوری، به نظرم خیلی کم سن وسال  گفتم: همین

 آمدی، خواستم بدونم.

الت تخت، نه دختر خیابونی هستم، نه اجازه گفت: خی

دم پرِ کسی بهم بخوره. هرکی به خواستگاریم آمده یا  می

خواسته باهام رابطه برقرار بکنه، دمش رو قیچی کردم. تا 

که دکترامو نگرفتم خبری نیست. حاال برو پی کارت  زمانی

 تا...

  در اطاق باز شد و خانم دکتر صدا کرد: خانم تنها...؟

منتظر ماندم تا از اطاق دکتر بیرون آمدند. با دست 

راست زیر بغل مادرش را گرفته بود و با دست چپ 

اش دیده  ای را. از غرور چند دقیقه قبل اثری در چهره برگه

 نمی شد. جلو رفتم و پرسیدم، دکتر چی گفت؟

 ـ باید بستری بشه!

اصرار کردند از زیر زبانم بكشند چه 

اتفاقي افتاده؟ گفتم، داشتيم با تلفن 

کردیم صدایش  ساز صحبت مي دست

رفتم ببينم چرا جواب قطع شد.

دراز کشيده خوابيده. دهد، دیدم نمي

 فكر کردم خسته شده، همين...
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الزم بوده که حتماً ـ خب بشه، اینکه ناراحتی نداره. 

وشته بستری بشه. بیمارها را ببین؟ برای بستری شدن از ن

 رند. کت و کول هم باال می

 ـ آخه مادرم...

 خواد بستری بشه؟ ـ آخه مادرت چی؟ نمی

ـ نه بابا، آمده بود مدرسه به من سر بزنه حالش خراب 

 شد، آوردمش اینجا...

وقت حالش بدون مقدمه خراب  هرکسی یک  ممکنه -

 به دکتر مراجعه بکنه... شه بشه، مجبور می

اجازه بده من حرف را بزنم، بعد برای من صغری  -

 کبری بچین.

 ـ بفرما حرف بزن بگوشم.

ـ در حال حاضر نه پول همراهمون هست، نه اینکه 

 کسی از خانواده خبر دارن...

برگ بستری را از دستش گرفتم و گفتم، روی صندلی 

 بشینید تا برگردم.

آمد به مالقات  یرستان بیرون میاز دب هر روز عصر که

آمد. قبل از او باالی سر مادرش بودم! بعد از  مادرش می

 کردم. اش می شان همراهی اتمام ساعت مالقات تا خانه

*** 

اش در مورد دانشگاه و گرفتن دکترا عوض شده  تصمیم

خواست زودتر ازدواج کنیم، اما به اصرار من  بود! دلش می

 وارد دانشگاه شد!.امتحان داد قبول شد و 

گذشت. دو سالی که نفیمیدم  مان می دوسال از آشنایی 

کی سپری شد. هر بار که حرف ازدواج را پیش کشید 

هایش خسته شده بودم،  ای آوردم. دیگر از اصرار بهانه

تمایلی به دیدنش نداشتم! روی صندلی پارک نشسته 

دانستم موضوع را چگونه بگویم که ناراحت  بودیم. نمی

 نشود.

 زنی؟  چندبار پرسید: چرا حرف نمی 

مجبور شدم حرف دلم را بگویم. نگاهم کرد.  باالخره

کم داشت  پاهایش لرزید! اول رنگش سفید و بعد کم

  شد که به همان بیمارستانی که با هم می  خاکستری

آشنا شده بودیم رساندم و در میان جمعیت گم شدم! 

فت: همراه خانم دکتر سرش را از در بیرون آورد و گ

 تنها...؟

کسی جواب نداد. مدتی طول کشید تا خدمه 

بیمارستان با برانکارد چرخداری که مالفه سفیدی رویش 

  از اطاق خارج شد . انداخته بودند

 گفتم: کمک کنم؟

بیچاره ی   هکمک کن. دختر  گفت: خدا خیرت بده،

ناراحتی قلب داشته، بدون همراه پاشده اومده بیمارستان. 

 دونه کی بیان دنبالش... خدا می باید ببریمش سرد خونه.

هایم را در جیب شلوارم کردم  هوا سرد شده بود. دست

 ■و سوت زنان در تاریکی شب فرو رفتم. 
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   «ملكه و کاهو» کودک داستان کوتاه  
 « یال شهبازیل»سنده ینو  
 

روزی روزگاری در سرزمینی خوش آب و هوا با 

مردمانی خوب و باصفا پادشاهی با همسرش زندگی 

کرد. پادشاه با مردم مهربان بود و همه مردم پادشاه را  می

ای  دوست داشتند؛ ولی پادشاه و همسرش از اینکه بچه

های  غمگین بودند، همسر پادشاه بچهنداشتند همیشه 

کرد و هدایای  بار به قصر دعوت می ای یک سرزمین را هفته

ها ملکه و پادشاه را  داد. همه بچه میها  آن بسیاری به

دو را شاد  توانست آن کس نمی دوست داشتند ولی هیچ

ای بسیار زیبا که هر پر آن به  روز پرنده کند تا اینکه یک

پنجره اتاق ملکه نشست؛ ملکه از دیدن رنگی بود کنار 

پرنده خیلی تعجب کرد، سیب خوش آب و رنگی را 

نظر  طرف پرنده زیبا گرفت. پرنده که به برداشت و به

رسید چند نوک به سیب زد تا اینکه سیر شد.  گرسنه می

او بعد از اینکه سیر شده بود نگاهی به ملکه انداخت و 

هایش قایم کرده  ر پنجهای رنگ که زی چند دانه ریز قهوه

ها را در  بود روی پنجره گذاشت و پرواز کرد. ملکه دانه

ها دانه  دستش گرفت و نگاه کرد اما نتوانست بفهمدکه این

چیست. ملکه خدمتکارش را صدا کرد و از او خواست تا 

ها را کاشت و هر  ها را در باغ قصر بکارد، او هم دانه دانه

سیدگی کرد. ملکه هم گاهی به ها آب داد و ر روز به دانه

زد؛  های کوچکی شده بودند سر می ها که حاال بوته دانه

های سبزرنگ شروع  پس از گذشت روزها گیاهانی با برگ

های سبز و درخشان زیر نور بزرگ و  به رشد کردند، برگ

دانست چه گیاهی  تر شدند با اینکه هنوز ملکه نمی بزرگ

فی رشد کرده بودند، ملکه است! گیاهان دیگر به اندازه کا

ها را از زمین کند و به قصر برد تا به پادشاه  یکی از بوته

نشان بدهد. پادشاه هم از دیدن این گیاه تعجب کرد ملکه 

ها ملکه  را شست و خورد. با خودن آن برگ چند برگ از آن

احساس خوبی پیدا کرد. پادشاه که کتابخانه بسیار بزرگی 

کتابی را پیدا  ها اشت از میان آنهای بسیاری د با کتاب

های دیگر را نوشته  کرد که در آن نام گیاهان سرزمین

نوشته شده بود.  «کاهو»بودند. اسم این بوته در آن کتاب 

پادشاه و ملکه کاهوهای بسیاری پرورش دادند و از دانه 

نیز کاهو ها  آن آن به مردم سرزمینشان هم دادند تا 

تدریج کاهو در آن  استفاده کنند. بهپرورش دهند و از آن 

ماه خدا به پادشاه و  سرزمین شناخته شد، بعد از چند

ملکه یک فرزند هدیه داد و پزشکان تشخیص دادند که 

های زیادی دارد. از آن به  های کاهو خاصیت خوردن برگ

بخش  آور و زندگی بعد مردم کاهو را گیاهی نشاط

■نامیدند.
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   «همزاد»داستان کوتاه   
 «پور ن عباسیمراد حس»سنده ینو  

 
یکی از  ها یکی کند به لرزیدن. کتاب شام آخر شروع می

شود. شام آخر  ها بیشتر می افتند. لرزه داخل قفسه می

ی  کند روی تلوزیون که خاموش است. صفحه سقوط می

شود. یهودا با موهای ژولیده خود را  تلوزیون روشن می

ها کمتر  کشد. لرزه ها بیرون می سختی از زیر آوار کتاب به

گیرند. در آخرین لحظه یعنی وقتی  ها ته می د. لرزهشون می

هزار  اند لوستر بزرگ از ارتفاعی ده ها کامالً ته گرفته لرزه

 کند.  متری انگار، سقوط می

ها بشوم، مانع از  توانم مانع از افتادن کتاب من نمی   

تکه شدن شام آخر و خیلی چیزهای دیگر در همان  تکه

چیز دیگری غیر از همان  چلحظه که قادر نیستم به هی

 چیزها بیندیشم.

شود. من درست زیر آن  تر می لوستر هر لحظه نزدیک   

مانم به زمین  ام. منتظر می خوابیده

های  برسد. تنم آماده است در تیزی

های  لوستر فرو برود. هنوز جای زخم

گذارم لوستر کامالً  قبلی هست. می

ها درست در همان  پایین بیاید. تیزی

روند و من  های قبلی فرو می هنقط

بار از خواب بیدار  برای چند هزارمین

 شوم.   می

دقیقه من مجبورم این  5405هربار درست ساعت    

گویم درست ساعت  که می رستاخیز را تحمل کنم. این

شوم  ها بیدار می دقیقه چون هربار که با شروع لرزه 5405

خورد به ساعت که هنوز سقوط  قبل از همه چشمم می

 شود که زیاد جدی نیست. نکرده است و ته دلم قرص می

ها تمام  ترسیدم لرزه رسیدم. میت اوایل بیشتر می    

که به  کنم به شمردن. قبل از این نشوند. حاال شروع می

شود گفت  اند. می ها ته گرفته سی یا سی و چهار برسم لرزه

ام، مثل  ها عادت کرده ها، به این زخم من دیگر به این لرزه

های روی پوست سرم عادت  های زیادی که به زخم زمان

 کرده بودم.

از موضوع لوستر، اینجا یک نفر هست که غیر    

کند به مویه کردن.  رسد شروع می آخرهای شب که می

ها بلند  که من تازه خوابم برده صدای مویه درست زمانی

های یک بیگانه خوابم  شود. من هرشب با صدای مویه می

که حاال دیگر بیگانه نیستند از  هایی برد و با صدای مویه می

های شب توی  . بعد مجبورم تا میانهشوم خواب بیدار می

 تختخوابم وول بخورم.

ها  ی کتاب قفسه شوم از داخل برد. بلند می خوابم نمی   

گذارم  را می آن«. رستاخیز کلمات» دارم یک کتاب برمی

دارم.  ها و کتاب دیگری برمی باالی ردیف سوم کتاب

شوم  اختیار کشیده می همیشه در چنین شرایطی بی

کتاب  معموالًها و  ی کتاب سمت یخچال یا سمت قفسه به

کنار را  توجه به محتوای کتاب آن دارم بی اول را که برمی

کنم به ورق زدن کتاب دوم یا سوم:  گذارم و شروع می می

زن دستش را بیرون آورده بود. مرد انگار داشت چیزی را 

کرد. جاده پر بود از ماشین اما مرد تنها  زیر لب زمزمه می

هایی که سبقت  ی ماشین بود. کسی نبود که با او درباره

شت گرفتند حرف بزند. زن با همان ریتم قبلی دا می

ها  داد. تکان هایش را تکان می انگشت

ریز بودند. زن زن بود. مرد داشت 

کرد. مرد  ای را زمزمه می زیرلب ترانه

ی  که درباره نیاز داشت به کسی

ی  های زن، درباره حرکت انگشت

شدند حرف  که دور می هایی ماشین

بزند. هر لحظه بیشتر احساس 

دای سفید. زن تر شد به هیون کرد. بعد نزدیک تنهایی می

هایش را با همان ریتم قبلی تکان  هنوز داشت انگشت

ها عوض شد. شد دو ضربه با  داد. بعد حرکت انگشت می

ی کمی بیشتر و چند  ی کم و یک ضربه با فاصله فاصله

ی پشت سر هم و چسبیده به هم انگار. چیزی  ضربه

مرد « قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود...»مثل

که داخل هیوندای سفید  د که بفهمد زن و مردیتالش نکر

 اند چه نسبتی با هم دارند و در آن لحظه هرکدام از نشسته

اندیشند اما فهمید از  به چه چیز یا چیزهایی میها  آن

تر  ی قبل تراک دیگری شروع شده است که آرام چند ثانیه

از تراک قبلی بود و برای یک لحظه حس خوبی در او جان 

حاال کامال به هیوندای سفید نزدیک شده بود. گرفت. 

های زن معلوم بود و انگشتری که به  سفیدی انگشت

انگشت سوم دست راست داشت. فکر کرد چرا انگشت 

که داشت از چیزی پر  حالی سوم؟ چرا دست راست؟ در

ها باال آمدند. دست دور شد. جاده خالی  شد. بعد شیشه می

 احساس تنهایی نکرد.شد. شهر خالی شد و مرد دیگر 

توانم مانع از افتادن  من نمي   

تكه شدن  ها بشوم، مانع از تكه کتاب

شام آخر و خيلي چيزهای دیگر در 

چيز  همان لحظه که قادر نيستم به هيچ

 دیگری غير از همان چيزها بيندیشم.
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 3405اند اما مطمئنم تا  هایم سنگین شده چشم   

ی اول خانه را عوض  برد. باید همان هفته دقیقه خوابم نمی

ای گشتم برای عوض کردن خانه:  کردم. دنبال بهانه می

ها؛  ها؛ کم بودند. آسانسور؛ همیشه درست بود. تهویه پله

 کرد. نمی کردند. سقف دستشویی؛ چکه خوب کار می

بار توی پاگرد اول دیدمش. داشت خاکستر  اولین    

سمت من  که به کرد. بدون این پیپش را از پنجره خالی می

من چیزی نگفتم. فکر « راضی هستید؟»نگاه کند پرسید: 

زند اما در  کردم شاید دارد با کس دیگری حرف می

وقت بعدازظهر غیر از من و او توی پاگرد آپارتمان  آن

توانستم بفهمم منظورش از راضی  نبود. تازه نمی کسی

بودن، راضی بودن از خانه است یا زندگی یا چیزی غیر از 

هایی نیستم که  دست آدم ها. خواستم بگویم من از آن این

زنند. چیزی  در هر موقعیتی در مورد هر چیزی حرف می

ها  نور راه پله»نگفتم. چیزی نبود که بگویم. فقط گفتم: 

و فاصله با مترو هم زیاد  کم است

نور کم نبود و فاصله هم « است.

زیاد نبود فقط فکر کردم اگر 

هر دلیلی راضی  زمانی برسد که به

نباشم و بخواهم خانه را تخلیه 

ها و  ای برای حرف کنم زمینه

روزها  ام در آن های احتمالی جدل

داشته باشم. تا بعد که قضیه 

 5405لوستر به میان آمد و 

هایی که هرکدام برای من در حکم یک رستاخیز  دقیقه

 بودند.

چندبار دیگر هم توی راهرو به هم خوردیم. تصمیم    

گرفته بودم در اولین فرصت از او بخواهم اگر امکان دارد 

گفتم  لوسترها را عوض کند اما هربار جز سالم چیزی نمی

شدم. انگار این من نبودم که خواسته  و مثل سایه رد می

خواستم او را  هایم را به او بزنم نمی او را ببینم و حرف بودم

ببینم. منتظر بودم یک چیز درست و حسابی ایراد پیدا 

 تر بتوانم حرف بزنم. کند مثال پکیج خانه که من راحت

حالت »جای سالم گفت:  بار که او را دیدم به آخرین    

هایم پرسید. خواستم بگویم کدام  و از زخم« چطور است.

دست  متاسفانه من از آن»ها که رد شد. گفت:  خمز

برای من »حرفش را بریدم و گفتم: « هایی نیستم که... آدم

و « ها هستید. اهمیتی ندارد شما جزو کدام دسته از آدم

در را بستم البته نه آنقدر محکم که چیزی را نگفته گفته 

اش که توی راهرو پیچید حس کردم  باشم. صدای خنده

ای بدنم سیخ شد. من فریب خورده بودم و تک موه تک

شنیدم این حس  اش را می هربار که صدای خنده

گرفت. وقتی هم که  خوردگی در من بیشتر جان می فریب

اش در من  شد، وقتی هم که نبود باز صدای خنده دور می

رو، کنار  ها، توی راه ها در من بودند؛ روی پله بود. خنده

ی آسانسور را زده بودم و  هباغچه و... وقتی هم که دکم

مقابل p منتظر بودم عددها از هم کم بشوند و حرف 

 هایم روشن بشود.  چشم

که در آسانسور را باز  در آخرین لحظه از ترس این    

های  ی مرموز با دندان کنم و چشمم بخورد به آن چهره

روم. به  ها باال می سرعت از پله ی زرد، به مسواک نخورده

رسم خستگی راه را بیشتر حس  ی سوم که می طبقه

 کنم. هر لحظه منتظرم روی یکی از پاگردها ظاهر می

که انگار از کسی دورتر از او بیرون  بشود و با صدایی

هایت بهتر  آید، از زمانی خیلی دورتر، از من بپرسد زخم می

که  جای این اند و من به نشده

ها،  بگویم نه، یا بپرسم کدام زخم

یا فحش بدهم، یا تف بیندازم 

روی زمین از فضای خالی بین 

کنم و به  ها به باال نگاه می پله

ای که پیشاروی من  ایت پلهنه بی

است چرا که هنوز نیمی از راه را 

ی  کنم ادامه ام و  حس می نیامده

ها برایم  راه، ادامه باال رفتن از پله

روزن است و  انگار گذشتن از داخل یک دیوار محکم و بی

شوم که پاهایم چقدر سست  در همان لحظه متوجه می

شوم به  یه میکنم هر لحظه بیشتر شب اند و فکر می شده

 خواستم.  که نمی خواهم. به مردی که نمی مردی

همه پله را  که مجبورم دوباره و هربار و هر روز این این   

ام  کند آنقدر که خستگی ام می باال بروم بیشتر خسته

ناپذیرِ قی  ی لمس شود به چیز تعریف نشده تبدیل می

در  ها ی آدم های همه ی همه زخم آلودی که انگار چکیده

هاست. من مجبورم سنگینی این درد را  ی زمان همه

تحمل کنم. من قادر نیستم از این درد، این زخم که انگار 

با من زاده شده است با دیگران چیزی بگویم چون اغلب 

خندند.  ها می به این دست از حرفها  آن کنم فکر می

ها که آدم را در یک لحظه  ای از جنس همان خنده

 کند. یهزارسال پیر م

چندبار دیگر هم توی راهرو به هم    

خوردیم. تصميم گرفته بودم در اولين 

فرصت از او بخواهم اگر امكان دارد 

لوسترها را عوض کند اما هربار جز سالم 

 شدم. یه رد ميگفتم و مثل سا چيزی نمي
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شود. قبل از  نفر دارد در من پیر می کنم یک حس می  

های این جهان  که من چیزی از زیبایی من. قبل از این

خوب را درک کنم. در همان لحظه کسی هست که هر 

ی  دانم ما در نقطه گیرد. می روز بیشتر در من جان می

خوریم و من بیش از هر چیز  هم می مشخصی از زمان به

 ترسم. مین لحظه میدیگری از ه

* 

زمانی بود که هر روز صبح روی ساعت مشخصی با    

شدم و مجبور بودم  های یک غریبه از خواب بیدار می مویه

ها در من  ها توی تختخوابم وول بخورم. صدای مویه ساعت

کس نبود، وقتی  ها، توی خانه، وقتی هیچ بود؛ روی پله

 همه بودند.

* 

انگار همین دیروز بود. من درست زیر لوستر بزرگ   

ها  چیز شروع کرد به لرزیدن. تکانه خوابیده بودم. بعد همه

شکل  های لوستر به شد و تیزی هر لحظه بیشتر می

کردند. ضرورتی نداشت خودم  آلودی به من نگاه می شهوت

ی  را پنهان کنم. در آن لحظه درست مثل یک شوالیه

مضحک که مال من نبود پتو را کنار بزرگ در حرکتی 

زدم. ابتدا شاید از ترس. بعد در همان لحظه حس مبارزه 

در من جان گرفت. حس کردم فرصت مناسبی است برای 

چیز. این یک فرصت ناب بود.  پایان بخشیدن به همه

بعد از آخرین ها  آن چیزی فراتر از یک مرگ معمولی؛

لوستر بزرگ را  شوند و ها به اتاق من وارد می تکانه

ای از  کشند و با آمیزه سختی از تن من بیرون می به

کنند.  ی من نگاه می های کهنه چندش و شگفتی به زخم

شوند برای بیرون  ها مجبور می آن تازه تنها این نیست.

کشیدن لوستر به هم کمک کنند. مرگ من یکی شدن 

همراه خواهد داشت و این یعنی گامی بزرگ  دیگران را به

در جهت دستیابی به صلحی پایدار. صدای شکستن 

زحمت از تن من  شنوم و لوستر به هایم را می استخوان

هم  ها به واری زخم شکل کابوس آید. کمی بعد به بیرون می

های  خواهم برگردم. از دنیای آدم آیند اما من نمی می

های من  که با دیدن زخم ام. از این شکل خسته شده هم

شوند و این تصویر  تاهی دچار چندش میبرای لحظات کو

ماند احساس آرامش  میها  آن برای همیشه در ذهن

را نخواهم شنید. ها  آن های کنم. دیگر صدای خنده می

فقط باید منتظر بمانم دو سایه شبیه دو مگس زنبور 

طالیی بیایند و روح مرا به یک جای دور ببرند. جایی مثل 

ام یا جایی  ر خواب دیدهکه پیشتر شاید د«ی گلمرگ دره»

های یک مرد، یک سایه.  الی یادداشت ام: البه خوانده

ای  خواست چیزی بیش از سایه و صرفا سایه که نمی مردی

 ■ از یک مرد باشد.
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   «مجسمه تراوشِ»داستان کوتاه   
 «پورمرتضی کریم»سنده ینو  
 

که مادرش این کارِ او را دید با یک اخم  باری اولین

طور. بعد ناچار شد او  ردش کرد. بارِ دوم و سوم هم همین

را کناری بکشد و دور از چشمِ دیگران برایش بگوید انجامِ 

ناپسند این کار، آن هم در حضورِ دیگران چقدر زشت و 

تواند ای برای دیگران چقدر میاست و دیدنِ چنین منظره

آور باشد. پسرک اصالً قصدِ ناراحت کردنِ مادرش چندش

خارید خارید میرا نداشت اما دستِ خودش نبود. وقتی می

خاراند و بیرونش اش کرد. باید میشد کاریو دیگر نمی

تش کشید، هر چه که بود را. تنها کاری که از دسمی

آمد این بود که دور از چشمِ مادرش این کار را بکند برمی

چون که دوست نداشت مادرش از او بدش بیاید، و نیز دور 

 از چشمِ دیگران و این یعنی هر روز تنها و تنهاتر شدن. 

این اتفاق در هر زمانی ممکن بود پیش بیاید، وقتِ  

نگامِ های کوچه، هنگامِ خوردنِ غذا، هبازی کردن با بچه

تماشای تلویزیون، توی نانوایی و یا هر جای دیگر. بهترین 

طرزِ مطمئنی تنها بود  جا توی دستشویی بود، چون آنجا به

توانست بدونِ هراس از نگاهِ دیگران کارش را بکند. و می

شکلِ  هایش بهشد که دستشویی رفتنهمین باعث می

ای برای هانهدرازا بکشد، و این هم بشود ب ای بهکنندهنگران

پیچش کند و بخواهد از کارش سر در اینکه مادرش سوال

 بیاورد.  

اوایل تنها دنبال این بود که هرچه هست را بیاورد  

بیرون و بمالدش به جایی. اما این کار مادرش را تا حد 

فایده بود کرد. شستنش هم بی دیوانه شدن، عصبانی می

ی روشویی بایستد و چون آنوقت ناچار بود تمامِ روز را جلو

هایش بزند. راه بهتری  هایش و زیرِ ناخن صابون به دست

آورد میانِ که پیدا کرد این بود که آنچه را درمی

هایش گلوله کند و سپس پرتابش کند توی توالت،  انگشت

پشتِ رادیاتور شوفاژ و یا توی گلدان. زیرِ فرش و توی 

مادر مچش را بار  باغچه هم جاهای خوبی بودند. البته یک

های باغچه ها و تربچه کنارِ باغچه گرفت و بعد تمامِ ریحان

های او را هم  را از ریشه کند و ریخت دور و دست

گرم با صابون و بُرُس شست و ساعتِ تمامِ زیرِ آبِ نیم

ضدعفونی کرد؛ البته با قلبی شکسته و خاطری آزرده، 

بود. او  چراکه پسرش قولی را که به او داده بود، شکسته

تحمل نداشت ببیند پسرکوچولویی که او بعدِ مرگِ 

شوهرش به تنهایی تا به آن سن بزرگش کرده بود و باید 

ای کرد، گوشه روزی تمامِ آرزوهای دیرینِ او را برآورده می

ساکت بنشیند و انگشتش را با حرکاتِ چرخشیِ چپ و 

راست، توی دماغش به گردش درآورد. پسرک فهمید که 

 جا پناه برد.  ین جا همان توالت است و به همانبهتر

ی شکل گرفته میانِ روز که گلوله ها بعد یک مدت

تر از همیشه شده بود به فکرش رسید  هایش بزرگ انگشت

پذیر چیزی درست کرد. شود با این شئِ نرم و حالتکه می

-چندتایی توپ درست کرد و بعد هم یک موجودی مرغ

او در توالت نه تنها برای رهایی از های  مانند. حاال تالش

کرد، که کوششی هایی بود که راه نفسش را بند میتوده

دست آوردنِ موادِ خام موردِ نیازش. نخستین  بود برای به

ای که ساخت و حس کرد باید نگهش دارد شبیهِ مجسمه

ای بود که پس از یک خوابِ طوالنی با شکمِ سیر، گربه

دارد با کنجکاوی پیرامونش  نشسته روی پاهای عقبش و

که این مجسمه را به آموزگارِ  کند. هنگامیرا برانداز می

آنکه بپرسد از چه جنسی است، خود نشان داد او بی

وار عاشقش شد و از پسرک خواست تا مجسمه را به دیوانه

ی مدرسه مجسمه را به او بدهد. سپس در جشنِ سالیانه

وزگارها نشان داد و آموزان، والدین و آمی دانشهمه

را در حضورِ جمع تشویق کرد. ولی مادرِ  ی آنسازنده

درنگ با حالتی پسرک که در جشن حضور داشت بی

که  حالی سراسیمه خود را به آموزگارِ پسرش رساند و در

ای نایلونی در دستش کرده بود، مجسمه را از او کیسه

در گرفت و دور از چشم دیگران در سطل زباله انداخت. 

هایش را بشوید و  دستحتماً ضمن به او سفارش کرد 

سختی تنبیه شد و  ضدعفونی کند. آن شب پسرک به

بار دیگر چنین کاری از پسرک  مادرش گفت که اگر یک

هایش را زیرِ ساتور خواهد گذاشت. روزِ  سر بزند، انگشت

سازی برای پسرک بعد مادر چندین بسته خمیرِ مجسمه

 خرید. ولی او نگاهشان هم نکرد. 

کرد این عادت از سرِ پسرش که مادر فکر می حالی در

دانست پسرش روز او را مدرسه خواستند. می درآمده، یک

که خود  کاری. هنگامینه اهلِ تنبلی است و نه اهلِ کتک

را به مدرسه رساند، چیزی را نشانش دادند که نزدیک بود 

ی یک بندِ اندازه بدهد. یک ردیف مجسمه بهاش سکته

انگشت که در نهایتِ ظرافت و هنرمندی ساخته شده 

ای توی اتاق مدیرِ ای شیشهها را در قفسهبودند. مجسمه
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درنگ عُق زد و با راهنمایی مدرسه چیده بودند. مادر بی

سوی دستشویی شتافت، بعد که حالش بهتر شد از  زنی به

ها را به او پس بدهند. است تا مجسمهمسئولینِ مدرسه خو

ها را الی مدیر و ناظم با دقت و وسواسِ فراوان مجسمه

ی مقواییِ کوچکی جای پیچیدند و در جعبهدستمال می

های  آور دستکه مادر تماسِ چندش حالی دادند، درمی

کرد جلوی کرد و تالش میها را نگاه میدو با مجسمه آن

آموزگارِ پسرک، که تمامِ مدت آنجا  عق زدنِ خود را بگیرد.

مانندِ به استعدادِ بیحتماً ایستاده بود، به او سفارش کرد 

شدن به هنرمندی  پسرش اهمیت داده و او را در راهِ تبدیل

 بزرگ راهنمایی کند. 

ی بزرگِ مادر جعبه را انداخت توی سطلِ زباله 

هایش را صابون زد و  ی حیاطِ مدرسه و بعد دستگوشه

که پسرک به خانه  رفت به خانه و منتظر شد. هنگامی

رسید، مادرش ابتدا دو سیلیِ محکم توی گوشش زد و بعد 

کند؟ خواست از زبانِ خودش بشنود که چرا اینکار را می

کند؟ چرا روی قولش چرا از خمیر مجسمه استفاده نمی

کند؟ چرا تهدیدِ ماند؟ چرا با آبرو و اعصابِ او بازی مینمی

آمیز به گیرد؟ سپس فکری جنونتور را جدی نمیسا

سوی  کشان به سرش زد. دستِ پسرک را گرفت و کشان

گوشت. پسرک اولش آشپزخانه برد و گذاشت روی تخته

کرد ولی بعد که ساتور را دید و جنونِ مادرش کاری نمی

های  را، جیغ کشید و خواست مچش را از میان انگشت

بکشد. زن با تمامِ نیرو سعی  گوشتالو و قویِ مادر بیرون

گوشت صاف کند های پسرک را روی تخته کرد انگشتمی

کرد که قبالً گفته بوده که در صورتِ و دائم هم تکرار می

های پسر را زیرِ ساتور  آور انگشتتکرارِ آن کارِ چندش

تر از آن بود که بفهمد این خواهد گذاشت. پسرک بچه

کشید و زده جیغ می تنها یک تهدید است. پس وحشت

بار و برای همیشه  خواست یککرد. مادر هم که میتقال می

آمیز، باال و قضیه را تمام کند دائم ساتور را با حالتی تهدید

کند. اما جیغ و کرد شوخی نمیبرد و وانمود میپایین می

دادهای پسرک و تالشِ هراسناکش برای گریختن، چنان 

یک پایین آوردنِ خشمگینانه او را عصبی کرده بود که در 

های پسرکِ بیچاره  و ناخودآگاهِ ساتور نوکِ دو تا از انگشت

گوشت و پیراهنِ زن و را پراند. خون فوران کرد روی تخته

او که طاقتِ دیدنِ خون را نداشت، ضعف کرد و از حال 

 رفت. 

ی این دیوانگیِ مادر قطع شدنِ ناخن و یک بندِ نتیجه

گشتِ وسطِ دستِ راستِ پسرک شد. انگشت سبابه و ان

البته زن به مسئولینِ بیمارستان و بعد به دیگران گفت که 

دستِ پسرک توی چرخِ گوشت رفته و به آن روز درآمده 

 است. پسرک هم جرات نکرد حقیقت را جایی بازگو کند.      

را نداشت که به  پس از آن اتفاق مادر دیگر روی آن

باشد، هرچند که مطمئن بود کارهای پسرش کاری داشته 

های کوتاه و ناقص، پسرش کارِ چندانی پیش  با آن انگشت

داد که برای نخواهد برد. حتا گاهی به خودش دلداری می

رسیدن به یک زندگیِ عادی از دست دادنِ دو تا نوکِ 

 انگشت بهای زیادی نیست.

گیر و ها گذشت و پسرک به نوجوانی گوشه سال

که البته بینیِ بزرگ و نامتناسب با دلفریب تبدیل شد، 

تر  صورتِ ظریفش کمی عشقِ دخترکان به او را متعادل

ها خرطوم چنان بزرگی که در شوخی کرد؛ بینیِ آنمی

ها و از داشتنِ چنان شد. او از این شوخیخطاب می

ی دانست همهشد چرا که خوب میخرطومی ناراحت نمی

کنند. تمامِ این هایش از درونِ آن تراوش میمجسمه

ی مادر و راهنماییِ آموزگارِ کالسِ اولِ ها را او با اجازه سال

رفت و آموزش سازی میدبستانش به کالسِ مجسمه

دید. خانه هم که بود بیشترِ وقتش توی دستشویی یا  می

های  اش به کند و کاو در سوراخحمام و یا در اتاقِ شخصی

 گذشت. اش میبینی

مسئولینِ هنریِ شهر یک  سالش که شد بیست

های او ترتیب دادند. نمایشگاهِ اختصاصی از مجسمه

سوی  مندان و منتقدان را به ی عالقهنمایشگاهی که همه

کرد کارِ خود جلب کرد. در روزِ افتتاحیه مادر که فکر نمی

توجه باشد و نیز برای لجبازی با او  پسرش چندان هم قابلِ

ی کرد، ولی بعد که شنید از رفتن به نمایشگاه خوددار

اند و حتا ی پسرش مطلب نوشتهها دربارهی روزنامههمه

تلویزیون هم او را نشان داده، کنجکاو شد برود و نگاهی به 

نمایشگاه بیاندازد. گردشی کوتاه در فضای نمایشگاه کافی 

بود تا او آنچه را که اصالً انتظارش را نداشت ببیند و بعد 

 پیچد و قلبش تیر بکشد. اش بدردی در سینه

اگر چه مادر خویشاوند و دوستانِ چندانی نداشت، 

ولی به همتِ مسئولینِ هنردوستِ شهر مراسمِ خاکسپاریِ 

ترین هنرمندِ بزرگِ  ای برای مادرِ جوانخوب و آبرومندانه

ماهِ بعد پسرک باالی سنگِ قبرِ  شهر برگزار شد. چندین

با رنگی میانِ سبز مادرش یک تندیس از مادرش گذاشت 

ی طبیعیِ او بود و درونِ یک و زرد که درست به اندازه

ایِ ضدِ سرقت قرار داشت و با همان نگاهِ ی شیشهمحفظه

 ■ کرد.حالتِ همیشگی به پسرش نگاه میمستبد و بی



   9313 رفوردین ماه  |چوکماهناهم ادبیات داستانی |چهل وچهارم شماره 71 

   «ر هنوز نیامده دنبالشیك نفر با موتو»داستان کوتاه   
 «وحید شیخ احمد صفاری)فرهمند(»سنده ینو  

 

 فقط. کردم کوچه سر سرتا نگاهی. دید مرا که دیدمش

 مثل صورتش. نبود کس هیچ دیگر و او و بودم من

 سر ماشینی. کنارم تا آمد. بود رؤیایی سحری، ی سپیده

. کرد ماشین نگاه فقط میل بی زد، که بوق. ایستاد کوچه

 بوق بدون! بگوید را هایش حرف همه تا خواست می دلم

 های خوردن زنگ بدون و ماشین آن پیاپی های زدن

. کرد می کوتاه اخمی و داد نمی جواب  که موبایلش

 فهمیدم می را هایش حرف. بود بغض از ترنمی در صدایش

 . شدم نگران شد، تکرار که ها بوق صدای. فهمیدم نمی و

 ؟ کاردارن شما با: گفتم

 : .........!گفت

 که خورد فرو خودش در  را حرفش. نگفت چیزی

 و کرد نگاهم دلگیر. نگفت چیزی

 هم ماشین شد، که سوار. رفت

 هم او کوچه در دیگر حاال. رفت

 .نبود

 سنگین و سخت روز، سه

 من، های خواستن دل ی همه! دیگر روز سه بعد و گذشت

 به که روزها این عادت به. بود شده دیدنش خیال

 آن در دیدنش امید به را روز تمام نبودم، اختیارخودم

 .زدم می پرسه حوالی

 گل یک آقا " افکارم؛ در دوید دخترکی صدای

 "خری؟ می

 !ام خیره نگاه تو نشست صورتش ناز گردی

 "داری؟ خوام، می شقایق گل ": گفتم

 سماجت بی و راحت. نگفت هم "نه" حتی. نداد جوابی

. زد تکیه درخت تنه بر و نشست آب جوی ی لبه رفت

 "میشی؟ دوست من با " گفتم؛. کنارش  رفتم

 ! نه -

 پیدا صورتش از نیمی و ریخته پیشانی بر بورش موهای

 گذر تماشای به خریدار، برای انتظاری بی نگاهش. نبود

 را ها آن ی همه کسی دانست می شاید. بود نشسته عابران

 روزه چند شما چرا.....آقا ": گفت. خرید خواهد

 "؟ جا این آین می

 !گردم می کسی دنبال -

 داره؟ کوتاه پاهای که پشمالو اون کردی؟ گم سگتو -

 دیدیش؟ تو -

. نیست دیگه اومدی، انسیه دنبال اگه ولی! ندیدم نه، -

 .فروختش بابا

 خانم آن به داد را ها گل ی همه. کرد اش اشاره خانمی

 و بود افتاده سرش روی که شالی و آفتابی عینک با

 صدای. ایستاد ماشینی. بود هایش کفش و لب همرنگ

 نشست لبخند با خانم! هوا در شد پخش تندی موزیک

 غروب رنگ به موهایش. برداشت را اش روسری و کنارش

 غروب به پشت ماشین و بود

 با نفر یک. افتاد راه به آسمان

. شد سوار دختر،. ایستاد موتور

 موهای شد، می دور که موتور

 .خورد می بـاد پشت از دخترک

 نشستم صبح تا فردا، کالس خیال به را شب تمام شب،

 .کشیدم نقاشی صورتش از و

 ی همیشه از تر جذاب دیدمش، که دور از. آمد صبح

 حسرت با کالس، ساعت تمام. بود  اش داشتنی دوست

 نگاه فهمید می که بودم خوشحال چقدر و کردم نگاهش

 کوچه ی میانه – رفتند که همه بعد، و کنم می التماسش

 گل دخترک. بودم انتظارش  به -شدن خلوت هیجان در

 گل بی آب، جوی سیمانی ی لبه خیابان، سوی آن فروش،

 .دنبالش بود نیامده هنوز موتور با نفر یک و بود نشسته

 .گیرم می دخترک از را نگاهم. آمدم خود به صدایش با

 ."داشتم کارتون! نرفتین که شد خوب چه ": گفت

 و مات. کردم دخترک دوباره نگاه. آمد پیش قدمی و

 بدن بین که کمی ی فاصله به بود زده زل تفاوت، بی

 نگاه. شد می نوازش صورتم بر هایش نفس هُرم. بود هایمان

 صدای اما نبود، منتظرش ماشینی. کردم کوچه سر به

 دیگرهم هيچي. گفتي چي نپرسيد

 خيره  نگاهم، در زده وهم و مات. نپرسيد

 . ندید را کسي اما شد، کوچه سوی آن
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 خاموش را موبایلش. زد می زنگ امان بی گوشم در بوقش

 به بفهمم و ببینم که طوری و هایم چشم جلوی. کرد

 .کرد خاموش من خاطر

 !بودی؟ من منتظر -

 .بودم درشتش های چشم خیره جواب، بی

 نرمی به را زردی ی خشکیده شقایق کتابش، میان از

 "! تــو  بــرای " برداشت؛

 هم خودم!! چرا دانست نمی اما گیرم، نمی دانست می

 شدن، مسخره فکر. نداشتم را جرأتش شاید. دانستم نمی

 هم با خواهی می": گفت. کتابم روی گذاشت. ترساندم می

 "؟ باشیم

 منتظر هراسان و نگران. کردم فروش گل دخترک نگاه

 نکند شدم خیالی.  دنبالش بیاید که بود موتور با نفر یک

 دلم. دنبالش بیاید است رفته یادش  موتور، با نفر یک  آن

 کاش. ترسد می جا آن تنهایی دخترک شاید که گرفت

 روی بر خیابان های چراغ. نباشد تنها پیشش بروم شد می

 .بود پاشیده نور دخترک سر

 !؟.....دنبالش نیان اگر: گفتم

 که! نگفت چیزی که! نفهمید که گفتم آهسته شاید

 نگاهمان دیگر هم دخترک. نکرد نگاهم متعجب و خیره

 از کوتاهی پا پشمالوی سگ. ایستاد ماشینی. کرد نمی

 به شاید. من به زد زُل آمده، پایین نیمه تا ی شیشه ی لبه

 صندلی در و شد سوار دخترک. کرد می نگاه ما دوی هر

. دیدم را صورتش پشمالو، سگ سر باالی از. رفت فرو عقب

. رفت که ماشین. کرد می هم گریه حتی شاید خندید، نمی

 دور به زیاد، نگاه. ایستاد چراغ نور زیر آمد موتور با نفر یک

 ." فروختند اینم ": گفتم. رفت بعد و  کرد ماشین شدن

 و مات. نپرسید دیگرهم هیچی. گفتی چی نپرسید

 کسی اما شد، کوچه سوی آن ی خیره  نگاهم، در زده وهم

 هم را بزند بوقش هی و بایستد که ماشینی شاید. ندید را

 هـم بــوقش صــدای ولـی. نبـود هـم ماشینـی و نـدیـد

 .خورد می زنـگ گوشـم در چنـان

 گرفته طوری دیدم می. آورد بیرون کیفش از را کلیدی

 خیال که شد جوری دلم. کردم اطراف نگاه. ببینم که است

 و بیاید تا داده بهش ماشین کسی شده حسودیم کردم می

 بگیرد طوری و بیاورد بیرون کیفش از را کلیدش اونجوری

 خیالم خواست می هم شاید. بگیرد حرصم و ببینم من که

 !چیزی از باشد راحت

 خودم. بود خواب شوهرم": گفت. شدم دلخور فهمید

 ."دنبالم نیاد بعدش که آوردم ماشین

 "! متنفرم شوهرت از ": گفتم

 تو نشست فکرش ، فقط. بفهمد که نگفتم. نفهمید

 .ذهنم

 حتماً. بفهمد که گفتم. فهمید! ؟".......شوهرتون": گفتم

 داشته شوهر کردم نمی فکر. کردم هم تعجب که فهمید

 خواب حاال که گفت! گفت بهم که حتماً داشت و باشد

 با هم روز آن که گفت! بود آورده را ماشینش و مانده

 زنگ و زده می بوقش و بود ایستاده کوچه سر ماشین

 هم اخم حتی داده، نمی جواب او و زده می موبایلش

 اخم روز آن فهمیدم که کردم حظی چه من و کرده می

 .است کرده شوهرش

. برم باید": گفت. بود شده نورتر پر خیابان های چراغ

 خواهشش که گفت و "دارم ازت خواهش یک. دارم عجله

 و نباشیم دوست هم با خواهد می که گفت. هست چی

 خواسته می که گفت. برسد اش زندگی به خواهد می گفت

 .بگوید من به را ها این و بیاورد گیرم تنها

 عینک شیشه تو ها چراغ نور.  کردم اش هزارباره نگاه

 نبود، پیدا که هایش چشم و بود شده منعکس اش آفتابی

 گفـت؛ دوبـاره. بـروم بـرگشتـم. بود گریه بی حتماً

 تو  راحت و خلوت جایی یک برویم تنها که خواسته می"

  "بکند هم گریه خواسته می حتی و کنیم نگاه هم چشم

 کوچه تو جا همین و ندارم را طاقتش من دیده بعد ولی

 من حرف منتظر حاال و گفت  مقدمه بی و تند را چیز همه

 و برگشتم حرف کالمی بی. نداشتم حرفی اما من و بود

. بدهم انجام توانم می که است کاری تنها کردم فکر. رفتم

 این که این از بردم می لذت چقدر و داشتم دوستش چقدر

 اشک، خورد، گره که نفسم. کشم می زجر کرده بغض طور

 صدای. داشتم آفتابی عینک منم کاش. شد هایم چشم نم

 برای دلم چقدر. شد رد کنارم از. آمد ماشین شدن روشن

 ■.کرد آرزو بوقش
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 «بخش ششم» یسینو نامه لمیدر ف یپرداز اصول داستان   
 «یریحانه ظهیر»   

 

ژانر و همین طور  و ساختار انیدر این بخش به رابطه م

 پردازیم.یمختلف سینما و تعاریف آن ها م های گونه

 

 ژانر و ساختار میان رابطه
 :نویسد می داستان کتاب در کی مک رابرت

 داستان ساختمان به را خاصى قراردادهاى ژانرى هر

 .کند مى تحمیل

 امکانات کننده محدود و کننده تعیین شدیدا ژانر انتخاب

 نظر در با باید آن ساختار زیرا است داستان یک در نهفته

 .گیرد شکل بینتده انتظارات و شناخت گرفتن

 و ها، حوادث ها، نقش موقعیت از عبارتند ژانر قراردادهاى

 و تعریف را ژانرها زیر و ژانرها تک تک که مشخصى هاى ارزش

 .کنند مى تحدید

 در اما دارد فردى به منحصر و جداگانه قراردادهاى ژانر هر

 و ساده نسبت به مذکور قراردادهاى ژانرها برخى

 .پذیرند انعطاف

 در که است قهرمان سرخوردگى پیرنگ داد قرار نخستین

 متعالى عقاید و است، افکار بینى خوش از سرشار داستان آغاز

 .است متعالى زندگى به نسبت دیدش و دارد

 حوادث از خاصى الگوى وجود پیرنگ این داد قرار دومین

 را قهرمان آغاز در است ممکن که است منفى مکررا داستانى

 و ویران را او هاى ارزش و رویاها نهایت در اما کنند امیدوار

 .کنند مى بدبین و سرخورده عمیقا را قهرمان

 از انباشته و پذیر انعطاف نسبت به دیگر ژانرهاى

 .ناپذیرند تغییر و خشک قراردادهاى

 یا جرم این و دهد روى جنایتى یا جرم باید جنایى ژانر در

 یک باید عالوه به .بیافتد اتفاق داستان ابتداى در باید جنایت

باشد،  داشته وجود آماتور یا اى ، حرفه کاراگاه شخصیت

 تریلر ژانر در .کند مى شناسایى را مظنونین و ها سرنخ که کسى

 .کند تبدیل شخصى امرى به را کشمکش باید جنایتکار

 از کدام هر که دارد شمارى بی ژانرهاى زیر نیز کمدى

 وجود کلى قرارداد یک اما کنند مى پیروى خاصى قراردادهاى

 متمایز درام از را آن و بخشد مى وحدت ژانر ابر این به که دارد

 کمدى ژانر در .رسد نمى آسیب کسى به ژانر این در :کند مى

 به که هم چقدر هر ها شخصیت که کند احساس باید بیننده

 دچار زندگى بار زیر در که هم چقدر هر و کنند برخورد مانع

 .بینند نمى آسیب هرگز واقع در شوند زحمت و رنج

 کمدى، قرارداد ژانرهاى زیر از یکى عنوان به سیاه کمدى

 نه اما شدید و نابهنگام رنج و گذارد مى پا زیر حدى تا را فوق

 فیلم قراردادهاى .کند مى تحمیل بیننده به را تحمل غیرقابل

 نظیر صورى عادات و ها روش مشت یک از اند عبارت هنرى

 میان از ، اما(ستارگان ویژه دستمزدهاى یا) ستارگان غیبت

 به باید نخست هنرى فیلم درونى و غیرصورى قراردادهاى

 روشنفکرانه و ذهنى امور به فیلم نوع این دلبستگى و عالقه

 زیر در نیرومند عواطف کردن خفه با هنرى فیلم .کرد اشاره

 با و دهد مى بال و پر اندیشه به گرفته و سنگین فضایى بار

 نقد به نشده برطرف هاى تنش یا و ابهام، نمادگرایى از استفاده

 .زند مى دامن فیلم نمایش از بعد هاى تحلیل و

 ساختار که است این ژانر این اساسى ویژگى دومین

 :است متکى اصولى و کلى قراردادى به هنرى فیلم در داستان

 .گریزى قرارداد

 و قرارداد ساختارى ضد یا و مینیمالیستى گریزى قرارداد

 .است هنرى فیلم بارز و اصلى ویژگى

 نوعى کسب نتیجه معموال هنرى فیلم ژانر در موفقیت

 .است زودگذر غالباً البته و آنى هنرى وجهه

 آن از مبتدی نویسان فیلمنامه عمده که مهمی بسیار نکته

 قصد که است داستانی ژانر به توجه شوند، عدم می غافل

 بر تسلط و کافی اطالعات داشتن .دارد را آن فیلمنامه نگارش

 بردن باال دارد، برای را آن در نوشتن قصد نویسنده که ژانری

 .است حیاتی بسیار و بسیار فیلمنامه کیفیت

 برای ژانر روایی الگوهای و اصول تمام از باید نویسنده هر

 .باشد داشته کامل آگاهی خاص ژانر یک در فیلمنامه نگارش

 را خود خالقانه قدرت نویسنده که نیست معنا به این البته

 سبب ژانر بر تسلط کند، بلکه تقلید فقط و نیاندازد کار به

 قرمز خطوط دایره میان در نویسنده خالقانه قدرت افزایش

 سایت این جوان های نویسنده همه به بنابراین .شود می ژانر

 قراردادهای و ژانرها مورد در تاپیک این در که کنیم می توصیه

اینترنتی، ) کنند تحقیق ژانر های محدودیت و امکانات و ژانر

 را ژانر یک و... (  و روزنامه و مجالت و نشریات و کتاب مطالعه

 موجب جمعی دسته کار این است بدیهی .کنند تشریح و معرفی

 .شد خواهد همه نویسی فیلمنامه مهارت پیشرفت
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 ایران سینمای در ها گونه
 سینمایی تاکنون، گیری شکل بدو از ایران، سینمای

 سینما بر دولت سیطره اگر است نگری ساده. است بوده دولتی

 مقولة به دولت توجه حسن بر دلیلی را ها سال این همة در

 بخش های کاستی و کم فداکارانة کشیدن دوش به و سینما

 است این واقعیت. بدانیم( بخشی چنین فقدان یا و) خصوصی

 قیم نگاهی سینما، جمله از و فرهنگ مقولة بر حاکم نگاه که

 اولویت و اهمیت دلیل به که است پدرساالرانه و مآبانه

 و اجزاء یکایک بر مطلق دخالت و نظارت برای که ای  العاده فوق

 شکل از است قائل خود برای فیلم یک در دخیل عناصر

 یا و مستقیم نحو هر به سینما مستقل صنعت گرفتن

 را سینما اساساً نگاهی چنین. کند می جلوگیری غیرمستقیم

 تزئینی محدود پدیدة یک از فراتر و صنعت یک عنوان به

 های زیرساخت آوردن فراهم به نسبت رو این از و پذیرد نمی

 اهتمام و توجه ها آن گسترش یا و سینما افزاری سخت

 نظر در اولویتی و فوریت آن برای کم دست یا و ندارد چندانی

 کشور، سطح در سینما های سالن تعداد کاهش. گیرد نمی

 فیلمسازی مقولة افول و نزول برای مشخص و قاطع معیاری

 سینما سالن ایران های شهرستان از بسیاری. است ایران در

 یکباره یا و تدریج به را هایشان سالن اند داشته که ها آن و ندارند

 ساختن با استان مرکز چند و تهران بر تمرکز. اند داده دست از

 و تکنیکی ابتدایی اصول از بسیاری فاقد چندسالنة سینماهای

 از دور بسیار تصویر و صدا پخش کیفیت با رفاهی،

 این برای پلکس مالتی اصطالح بردن کار ـبه روز استانداردهای

 بیشتر که ـ!نیست سیاه شوخی یک از بیش چیزی سینماها

 اند مشغول مبتذل و ارزش بی های فیلم اکران به سال های زمان

 راهی سینما اندیشمند و مهم های فیلم از انبوهی که حالی ـدر

. است ایران امروز سینمای کلی انداز چشم ـ یابند نمی اکران به

 در فیلمسازی اجزاء که برد پی توان می ساده مقایسة یک با

 و تبلیغات کار و ساز تا تهیه شیوة و سرمایه گردش از ایران

 فقدان این، جز. دارند فاصله دنیا استانداردهای با چقدر پخش،

 در موسمی و ای سلیقه حاکمیت تولید، برای مشخص ضوابط

 در یا و گَرد پَس برای دیگر عواملی … و نظارت امر

. هستند ایران در سینما زدن درجا حالت، ترین خوشبینانه

 و کم و بوده دچار ها آسیب این به همواره ایران سینمای

 مفصل و پرشمار های تحلیل و ها بحث هایش کاستی

 ها کارشناسی این همة ولی برانگیخته را امر کارشناسان

 و است نداشته دنبال به را مثبتی نتیجه و تغییر کمترین

 و موجود های اولویت ادامه با رسد می نظر به بعید همچنان

 تحول و تغییر شاهد زودی به فرهنگ، به دولتی نگاه استمرار

 .باشیم سینما این مناسبات در چشمگیری و مثبت

 در و رونق کم سینمای که نکته این درک اوصاف، این با

 صنعت معیارهای و متر از دور سینمایی ، ما ماندة حاشیه

 برداشت. نیست دشواری چندان کار است فیلمسازی سترگ

 و ایجاد برای سینما کردن دولتی غیر مهم مقولة از سطحی

 و خام واکنش این به منجر فیلمسازی، صنعت گسترش

 با دولتی نظارت برداشتن صورت در که شود می ای کلیشه

 که این از غافل شد، خواهیم روبرو سینما در ابتذال خطر

 در ها فیلم ترین سخیف و ترین مایه بی ترین، مبتذل همواره

 و اند شده پخش و تهیه موجود نظارتی سیستم همین سایه

 که ندارد وجود تردیدی. است دیگر جای از مشکل اساساً

 و قانون چهارچوب به شهروندان دیگر همچون سازان فیلم

 حاضر هم ها کننده تهیه و دارند آگاهی آن های محدودیت

 قانونی امکان که کنند گذاری سرمایه ای پروژه بر نیستند

 و ساز به باتوجه و باشد نداشته سودرسانی نتیجه در و نمایش

 را نظارت حذف انتظار هم کسی کشورمان بر حاکم کارهای

 را ایران سینمای نامطلوب وضعیت از رفت برون حل راه. ندارد

 از پیش نظارت حذف: کرد خالصه موارد این در توان می

 که تولید از پس شورایی نظارت سیستم یک ایجاد تولید،

 چند هر سینما خانوادة توسط و سینما خانوادة از آن اعضاء

 این در نیز دولت از نمایندگانی و شوند انتخاب بار یک سال

 بر که باشد این شورا این اعضاء کار ـو بیابند حضور شورا

 و فردی سلیقة هر از دور به و مشروح و شفاف قانون یک اساس

 دهندـ قرار بندی درجه و بازبینی مورد را ها فیلم موسمی،

 طریق از نمایش افزارهای سخت و ها سازه گسترش

 میان رقابتی فضای ایجاد و خصوصی بخش گذاری سرمایه

 و سینما های سالن ایجاد زمینة در چه خصوصی بخش و دولت

 .فیلم نمایش و تهیه و تولید زمینة در چه

 نشان ایران سینمای تاریخ های فیلم به اجمالی نگاهی

 به پرداختن در تکثر و تنوع حیث از سینما این که دهد می

 فقدان. است نداشته توفیقی مختلف سینمایی های گونه

 باال سطرهای در که دالیلی از یک هر ـبه سرمایه و امکانات

 نمونه برای. بندد می ها فیلم از بسیاری تولید بر را راه شدـ ذکر

 های گونه ترین مهم از یکی که تخیلی و فانتزی های فیلم

 تاریخ پرفروش آثار از بسیاری و دهند می شکل را سینمایی

 سینمای در اعتنایی قابل بروز و نمود گیرند می بر در را سینما

 سینما تاریخ های پرفروش فهرست به نگاهی. ندارند ایران

 این نگارش لحظة تا. داشت خواهد معناداری و جالب نتیجه
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 کم دست سینما، تاریخ پرفروش فیلم بیست میان از سطور،

 ملودرام هستند، فانتزی های فیلم ژانر به مربوط فیلم شانزده

 درجستجوی ، 2 شرک) انیمیشن فیلم سه و تایتانیک جانسوزِ

 در البته که) اند فهرست این دیگر فیلم چهار( شیرشاه و نمو

 شمار در درستی به نیز را فوق های انیمیشن منابع از بسیاری

 :تعداد( اند دانسته فانتزی آثار

( 3) شاه، بازگشت: ها حلقه ارباب( 2) تایتانیک،( 1)

 و پاتر هری( 0) مرده، مرد تابوت: کارائیب دریایی دزدادن

 تهدید: اول اپیزود: ای ستاره های جنگ( 5) جادوگر، سنگ

( 8) ژوراسیک، پارک( 7) برج دو: ها حلقه ارباب( 6) شبح،

 اتاق و پاتر هری( 11) ،2 شرک( 2) آتش، جام و پاتر هری

 نمو، درجستجوی( 12) حلقه یاران: ها حلقه ارباب( 11) اسرار،

 مرد( 10) سیت، انتقام: سه اپیزود: ای ستاره یها جنگ( 13)

 و پاتر هری( 17) تی،. ای( 16) استقالل، روز( 15) عنکبوتی،

( 21) ،2 عنکبوتی مرد( 12) شاه شیر( 18) آزکابان، زندانی

 (1277) ای ستاره های جنگ

 تماشاگر شدن رها برای جایی و است خیال فانوس سینما

 رو این از. آن های دشواری و روزمرگی محدود  چهارچوب از

 به ای ویژه توجه همواره سینما صنعت گردانندگان و صاحبان

 اگر که است طبیعی. دارند فانتزی و خیال جنس از هایی فیلم

 تولید اجازة کشور یک در سینما آشفتة و خرد مناسبات

 از سادگی به سینمایی گونة این ندهد را دست این از هایی فیلم

 کنم می گمان. شد خواهد حذف کشور آن سینمای محدودة

 تبیین برای متن این طوالنی نسبتاً چینی زمینه دلیل حاال

 آن تاثیر و سرمایه کننده تعیین نقش و سینما صنعت جایگاه

 .باشد شده آشکار ها فیلم تنوع و گستره بر

 مدخلی ایران سینمای تاریخ پرفروش های فیلم به نگاهی

. است دلسردکننده حال عین در و جذاب بحثی به ورود برای

. اند بوده ایران سینمای پرفروش فیلم چند و بیست ها این

 داودی، های گل شب، امتداد در قیصر، قارون، گنج ولگرد،

 ،2و1 ها اخراجی شوکران، برفی، آدم تاراج، ها، عقاب گلنار،

 بس، آتش مکس، کشی، سگ پسرخاله، و قرمزی کاله مارمولک،

 .ها موش شهر قرمز، افعی، عروس، ها، نشین اجاره

 کمدی سينمای

 این غالب بخش آشکارا کمدی، اصطالح به های فیلم

 با که است این جالب نکته. اند داده اختصاص خود به را فهرست

 چندانی تناسب و مشترک نقاط به ها فیلم این مقایسة

 ها نشین اجاره همچون ارزشمندی و فاخر کمدی از. رسیم نمی

 از گونی گونا طیف ها اخراجی مبتذل و سخیف کمدی تا

 و باره چندین سخن. دهند می شکل را ایران کمدی سینمای

 در ایران سینمای واقعی ژانر تنها کمدی، که است مشهوری

 چندان واقعیت این چرایی به پاسخ. است بوده ها سال همة

 سینمای در تقاضا و عرضه سادة معادلة در. نیست دشوار

. دارند را ضرررسانی احتمال کمترین کمدی های فیلم ایران،

 و تفریح برای صرفاً را سینما که هایی فیلم چنین مخاطب

 و تهران در ندارد، هم چندانی توقع و خواهد می گذرانی وقت

 تنها دیگر سوی از. شود می یافت وفور به ها شهرستان همه

 برای خاصی قوانین و ها فرمول که ایران در سینما از شکلی

 هم همیشه معموال و دارد سینما به تماشاگری چنین کشاندن

 کمدی سینمای. است کمدی سینمای همین دهد می جواب

 و رویکردها و نیست همگن و یکپارچه سینمایی اما

 در ها آن از بسیاری که گیرد می بر در را خاصی های زیرگروه

 مواجه ناکامی با یا و اند نداشته جایی هرگز ایران سینمای

 فهرست در که ها نشین اجاره همچون فیلمی حتی. اند شده

 و انرژی بیشترین دارد، جا ایران سینمای تاریخ های پرفروش

 های اعصاب جنگ و ها تنش از را عام مخاطب برای جذابیتش

 و ها آدم ظاهری های ریختن درهم و ها خرابکاری پرشمار،

 عذاب کمترین بدون را آن توان می و آورد می  دست به اشیاء

 اِسلَپ یا «بنداز باال و بشکن» های فیلم گروه در وجدان

 زیادی حد تا گیشه در فیلم این توفیق. داد قرار استیک

 و عادی تماشاگر که است هایش نشانه ترین روبنایی مدیون

 و دقیق پرداخت و کند می لذت از سرشار و سیراب را ادعا بی

 و پذیر ویلٔ  تا چیدمان و کاراکترها شناسانة جامعه/ روان

 وجه ابعادش همه در فیلم درخشان اجرای نیز و ها آن درست

 تعیین زمان گذر در را آن ارزش که است فیلم از دیگری

 را فیلمی هیچ تواند نمی ولی سازد می جاودانه را آن و کند می

. برساند عادی و عام تماشاگر نزد در اندازه این تا محبوبیتی به

 فیلمی در مثبت های نکته این همه فقدان مدعا، این شاهد

 های تیپ بست، و چفت بدون ای قصه: هاست اخراجی همچون

 به توسل لودگی، از سرشار فضایی مقوایی، و توخالی

 خنداندن برای ادب ساحت از دور حتی و سخیف های شوخی

 همه مکمل که سردستی و ضعیف اجرایی نیز و تماشاگر

. است اش چنانی آن و نما نخ  های تیپ و فیلمنامه های نابسامانی

 این باالی فروش و فروشد می شدت به ها اخراجی وصف، این با

 و تحلیلی ارزشمند وجوه بودن اهمیت بی دهنده نشان فیلم

 به زدن سیخونک. است فیلم یک باالی فروش در هنری

 در که هایی قرمز خط) اجتماعی و اخالقی مجازی قرمز خطوط

 و واقعی قرمز خطوط نه و هستند تفاهم سوء حاصل واقع

 و است فیلم به گسترده عمومی اقبال دلیل( بازگشت بی

 درک را فیلم های پیکری و در بی و ها کاستی آگاهانه مخاطب،
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 واقعی زندگی در  فروخورده های حرف به خندیدن با و کند می

 آرام کمی رواست، و جایز فیلم توی های آدم زبان بر که

 با لیلی همچون هایی فیلم به مخاطب فراوان اقبال. گیرد می

 عوضی مرد ،(تبریزی کمال از دو هر) مارمولک است، من

 دهد می نشان …و( مقدم سامان) مکس ،(هنرمند محمدرضا)

 اخالقی و اجتماعی قرمز خطوط محدودة به شدن نزدیک که

. است داشته زیادی جذابیت ایرانی مخاطب برای همواره …و

 برانگیز، حساسیت موضوعات محدوده در برگشت و رفت این

 آغاز از پس و 76 سال از. نیست کمدی های فیلم مختص

 فرهنگی، های سیاست تغییر و خاتمی محمد جمهوری ریاست

 ها فیلم این. گرفت پا منتقدانه اصطالح به های فیلم از موجی

 های تفاهم سوء و ها محدودیت به طعنه و کنایه از سرشار

 سرعت به ها فیلم این که است این جالب. بود جامعه در جاری

 و عوام توجه جلب برای خود نانوشتة های فرمول و قواعد

 تازه و خودساخته ژانری ترتیب این به و کردند پیدا را خواص

 چندسال که گرفت پا اصالحات دوران اجتماعی سینمای نام به

 و رنگ کم هم نوپا گونة این اصالحات زوال با زمان هم و بعد

 مردی ها فیلم این از بسیاری ثابت پای …شد تر رنگ کم

 خوبی پدر یا و داشت هم مهمی منصب که بود ظاهرالصالح

 خوبی شوهر یا ،(کُما کمدی ساالد تا قو آواز ملودرام از) نبود

 از)بود  ریاکار و دورو انسانی یا و( تیک تا شوکران از)نبود 

 از دوران این در فیلمی کمتر(. سمی قارچ تا برهنه شب

 بود فارغ بیرونی اجتماع های تعارض و تضادها آشکار های نشانه

 اردیبهشت بانوی همچون ای روشنفکرانه های ملودرام حتی و

 از نیز( تمنٔ  مو فرزاد)روشن  های شب و( اعتماد بنی رخشان)

 .نبودند مستثناء قاعده این

 

 جنگ سینمای
 جنگی های فیلم ساختن به نیاز تحمیلی، جنگ شروع با

 این ایران سینمای آن از پیش تا رسید، می نظر به بدیهی امری

 کوتاهی های سکانس جز به. )بود نکرده تجربه را سینمایی گونه

 شاید و( خاچیکیان ساموئل)تهران  خداحافظ عاشقانة فیلم از

 و حال در(. است اطالع بی آن از نگارنده که دیگری موارد

 که بود هایی فیلم با اولویت قطعا جنگ، روزگار التهاب پر هوای

 چنین در. باشند رشادت و دوستی میهن روحیة مرّوج و مبلّغ

 فیلمی بعد ها سال و ها عقاب مانند هایی فیلم هوایی و حال

 از نشانی ترین کم که حالی در شدند پرفروش افعی همچون

 های کلیشه از مطلق تقلید و نداشتند خالقیت و بداعت

 توخالی و مقوایی کاراکترهایی با هالیوودی پردازانه قهرمان

 زنده) مانگا کانی چون هم فیلمی با فیلم دو این مقایسة. بودند

 هم مانگا کانی. کند می آشکار را ها تفاوت( داد …ا سیف یاد

 به دیگر، فیلم دو خالف بر ولی بود پرفروش و تبلیغاتی فیلمی

 ها نشانه و بود نپرداخته غربی های نمونه از محض برداری کپی

 و اینجایی اش فرهنگی و جغرافیایی و بومی مختصات و

 فرامرز خوب بازی با فیلم جنگاور کاراکتر و بود ملموس

 همه، از تر مهم و سمپاتیک و باورپذیر شخصیتی قریبیان

 نمایش به را ها ضعف و ها قوت از ای مجموعه با انسانی

 در جنگ سینمای های فیلم ترین مهم حال، این با. گذاشت می

 های فیلم که تبلیغی هایی فیلم نه جهان سینمای تاریخ

 بیشترشان طبیعتا که اند بوده ضدجنگ و دوستانه انسان

. هستند جنگ آتش فرونشستن از پس دوران محصول

 بسیار فروش ایران سینمای در دوم گروه منتقدانه های فیلم

 اصلی دلیل و اند داشته اول گروه تبلیغی های فیلم از کمتری

 نه و است بوده مربوط عام مخاطب ذائقه به توازن عدم این

 اعمال سینمایی والنٔ  مسو سوی از که محدودیتی دلیل به

 جنگ ضد های فیلم با بلندنظرانه کمابیش اتفاقا که باشد شده

 درباره  فیلم ساختن تحمیلی، جنگ پایان از پس .اند شده روبرو

 ها بازمانده بر تمرکز و جنگ بازخوانی و آزادگی و اسارت مقولة

 مضامین این با هم بسیاری های فیلم و بود سینما روز نیاز

 مینو، برج چون هم ارزشمندی های نمونه جز که گرفتند شکل

 به سفر دوئل، خورشید، سرزمین کیمیا، یوسف، پیراهن بوی

 از انبوهی بقیه …و سمی قارچ یافتگان، نجات چزابه،

 فراموشی به سرعت به که بودند دار مصرف تاریخ های فیلم

 چون هم هایی فیلم جنگ، از پس چندسال .شدند سپرده

 و نداشتند جنگ با مستقیمی ارتباط که ای شیشه آژانس

 صلح دوران در جنگ سربازهای کهنه متفاوت سرگذشت روایت

 اجتماعیِ موضوعات پای کشیدن میان به دلیل به بودند

 جذابیت مخاطب برای چنان هم روز مهمّ و برانگیز حساسیت

 های فیلم تعداد جنگ، های سال از شدن دور با. داشتند

 و یافت کاهش چشمگیری نحو به ادعاها همة رغم به گونه این

 رسول یاد زنده عرصه، این ارزشمند فیلمساز درگذشت با

 ابراهیم فیلمسازی سوی و سمت تغییر و پور مالقلی

 آمد تنگ قدر آن قافیه ژانر، این مهم فیلمساز دیگر کیا، حاتمی

 گونه این ناب نمونه عنوان به ها اخراجی چون هم فیلمی که

 هم فرهنگ متولّیان متاسفانه و شد تبلیغ و معرفی سینمایی

 و کردند فیلمی چنین نثار را خود معنوی جانبة همه حمایت

 ■.کنند می

 سانینو لمنامهيف تاالر/ها يبرف آدم تیسا.  رضاکاظمي:منابع

 يک مک رابرت –داستان  کتاب
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 «خشم و هیاهو»بررسی اجمالی مستند   
 «یاثیغ یمرتض» 
 

 :مشخصات فيلم
کننده: راجر  /کارگردان: جاش آرنسون/ تهیه1نام: خشم و هیاهو

آمریکا/ سال: ی   هویزبرگ/ تدوین: آن کولینز/ کشور: ایاالت متحد

2111. 

 :خالصه فيلم

 شوند یکی از کریس و مری آرتینیان وقتی متوجه می

شان، پیتر، ناشنواست، شروع به  دوقلوهای تازه متولد شده

کنند،  می 2فواید و مضرات عمل کاشت حلزونی   هتحقیق دربار

تا در صورت امکان این نقص را در فرزند خود برطرف گردانند. 

همزمان برادر کریس، پیتر آرتینیان که خود، همسر و هر 

این عمل ی   هبارفرزندش ناشنوا هستند، درگیر تحقیقات در سه

شوند که آیا برای فرزند بزرگشان، هیدر، که دختر پنج  می

بسیار شیرینی است، مناسب است یا خیر. پیتر و ی   هسال

همسرش نیتا، با اینکه پس از مشورت با پزشکان و 

برند، اما با آن  متخصصان، به درصد باالی موفقیت عمل پی می

ایی شنیدن و سخن ورزند چرا که معتقدند توان مخالفت می

عنوان یک ناشنوا   گفتن به هویت دخترشان که خود را به

زند و نیز در ارتباط او با دیگر  پذیرا شده است، لطمه می

کند. از سوی دیگر برادر و همسر  ناشنوایان اختالل ایجاد می

او، کریس و مری، مشتاقانه خواهان کاشت حلزون در گوش 

شنوایی مراودات انسانی  معتقدندها  آن فرزندشان هستند.

بخشد و امکان موفقیت و پیشرفت  فرزندشان را بهبود می

 کند. بیشتری را چه در تحصیل و چه در کار، برای او فراهم می

 :بندی عناصر شنيداری دسته

پردازن واقعگرای سینماست. او  زیگفرید کراکاور از نظریه

کند عالوه  تالش می« فیلمی   هنظری»در اثر معروف خود بنام 

شناسی این رسانه  بر تعریف سینما، انفکاک ساختاری و غایت

)سرکارفرشی،  را از دیگر ژانرهای هنری نیز معلوم گرداند.

( او در راستای شناخت عناصر شنیداری در 00، ص1321

کند: گفتگو، صدا  دسته تقسیم می را به سهها  آن سینما، ابتدا

سی تفصیلی هر سه در مفهوم عام و موسیقی. سپس به برر

کند که ارزش هرکدام از  پردازد. همچنین تشریح می دسته می

حاالت و انحاء صدا چه نقش و چه جایگاه ارزشی در ساخت 

مد نظر او دارد. برای کراکاور واقعگرا، اینکه  (3)دوربین-واقعیت

نمایش بگذارد بسیار حائز اهمیت  سینما بتواند واقعیت را به

 حاضر بدنبال بررسی ی   هآنجا که مقالبوده است. اما از 

 

 

های وی نبوده و تنها تالش خود را معطوف به  ارزشگذاری

بندی معرفی شده از سوی او چگونه  این کرده است که دسته

که سراسر پوشیده از « خشم و هیاهو»بر تحلیل مستند 

های او پرهیز  گذارد؛ از بیان ارزشگذاری گفتگو است، اثر می

صدا، فقط به نوع گفتگوی آن ی   هدست ن از سهشده و همچنی

کراکاور برای بررسی چگونگی بکارگیری  توجه شده است.

را  0تقابل-عدم انطباق و توازی-گفتگو، ابتدا دو مفهوم انطباق

کند. در انطباق آنچه که مهم است منطبق بودن  معرفی می

که تصویر  عنوان مثال، زمانی صوت با منبع صوت است. به

شود و همزمان  در حال سخن گفتن نمایش داده میشخصی 

شود، تصویر و صدا با یکدیگر انطباق  صدای او نیز منتشر می

شود که  که تصویر شخصی نمایش داده می دارند، اما زمانی

شکل  ای نشسته ولی افکار او به متفکرانه و ساکت در گوشه

شود، در این حالت صدا و تصویر  صدای روی تصویر منتشر می

تقابل، به میزان سهم صدا یا تصویر در -انطباق ندارند. توازی

صدا و تصویر ی   هکه مجموع جایی حمل پیام، بستگی دارد. در

که هر  جایی حاوی پیام واحدی هستند، توازی برقرار است. در

کنند،  یک از صدا یا تصویر تنها بخشی از پیام را منتقل می

ترتیب  بدین (51، ص1321)سرکارفرشی،  فرماست. تقابل حکم

اگر دو محور عمود بر هم ترسیم شود و قطبین یکی از 

محورها انطباق و عدم انطباق باشد و قطبین محور دیگر توازی 

شود که صدا و  و تقابل، صفحه به چهار ناحیه تقسیم می

 قرار داد. ها  آن توان در یکی از تصویر در هر نما از فیلم را می

 ( 0شكل

ی   هتقسيم بندی صفحی   هنحو

 کراکاوری   همختصات بر اساس نظری

 :بررسي دو سكانس

 :سكانس آغازین

نخستین نما، تصویر دریاست و 

شوند؛ اما خبری از  صدای امواج و پرندگان. امواج دیده می

رو صدا بر دریا انطباق دارد و بر پرندگان  پرندگان نیست. از این

صدای پرندگان انطباق ندارد، شاید توجه نه. توجه به اینکه 

بیش از اندازه به جزئیات بنظر برسد چرا که پذیرفتنی و عادی 

است که تصویر ساحل و دریا با صدای پرندگان نیز همراه 

باشد. پس شاید بتوان این عدم انطباق را موقتاً در نظر گرفت. 

صدا و تصویر در این نما حاوی یک پیام هستند، پس موازی 

قرار  IIی   هستند. باتوجه به نکات گفته شده این نما در ناحیه
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گیرد. نمای بعدی، کلوزآپ هیدر است که در ساحل  می

نشسته و به دریا خیره شده است، همزمان با صدای امواج و 

گوید:  شود که می پرندگان صدای روی تصویر زنی شنیده می

سش، تا پیش از این پر« جا صدا هست؟ دانی همه آیا می»

شد که دختر نمایش داده شده دختری عادی باشد  تصور می

های دریاست. اما  که مشغول لذت بردن از تمام زیبایی

شود، دختر چرا نباید از  محض شنیدن پرسش شک آغاز می به

وجود صدا اطالع داشته باشد؟ به این ترتیب تصویر از یک سو 

از سوی  دهد؛ اما ظاهر عادی را نمایش می کلوزآپ دختری به

کند. پس صدا و تصویر متقابل  دیگر صدا ایجاد شبهه می

هستند. اگر از انطباق صدای امواج و تصویر ساحل چشم 

چراکه در این نما صدای اصلی، صدای روی تصویر –بپوشیم 

و تنها عدم انطباق صدای زن را بحساب آوریم، این نما  -است

نما  این دو گیرد. قرار می IVی   هدر محور مختصات در ناحی

انگیزند، اما بطور قطع ناشنوایی  هایی را برمی با اینکه گمان

کنند، لذا هنوز نکات مجهولی وجود دارد و  دختر را تأیید نمی

هایی را به همراه  این دو نما برخالف سادگی ظاهریشان، تنش

ای که منتظرش  پرنده باالخرهدارند. اما در نمای سوم که 

شود، صدای زن، همچنان  ایش داده میبودیم در حال پرواز نم

سازد که دختربچه با  بصورت صدای روی تصویر، روشن می

دانم که تو  می»گوید:  مشکل ناشنوایی روبرو است. زن می

« جا هست. ]صداها[ را بشنوی، اما صدا همهها  آن توانی نمی

اینکه هنوز  رود؛ اال مجهوالت دو نمای نخست از میان می

شنویم کیست. در نمای  که صدای او را می روشن نیست زنی

اش دیده  که چهره بینیم که در بغل کسی چهارم، دختر را می

من »شود:  شود، نشسته است. صدای زن دوباره ظاهر می نمی

ها]صداها[ را بشنوی. اما صدا  توانی آن دانم که تو نمی می

سرعت به نمای بعدی متصل  هسپس ب« جا هست. همه

دختر و زن مسنّی روی یک کاناپه  که شود، جایی می

کند که این زن  ند، شباهت صدای زن مشخص میا نشسته

روی تصویر نام ی   ههمان صاحب صدای پیشین است و نوشت

این دو با ی   ههمراه نام زن)ماریان( و رابط دختر )هیدر( را به

دهد. از اینجا به بعد سخنان مادربزرگ را  هم، نمایش می

دهد چه چیزهایی صدا  اش توضیح می نوه شنویم که برای می

دارند و از راه تعمیم چند مصداق قصد دارد به او بفهماند که 

کند. در نمای چهارم که  هر چیزی از خود صدایی تولید می

شرح آن گذشت، با عدم انطباق صدای زن و تصویر مواجه 

هستیم و انطباق صدای امواج و پرندگان با تصویر. صدا 

رف ساختن مجهوالت را برعهده دارد و تصویر برطی   هوظیف

کند که مخاطب این سخن دختری است که  تنها مشخص می

رو  که احتماال مادرش باشد، نشسته است. از این در بغل کسی

ز اهمیت اصدا و تصویر متقابل هستند. همچنین چون صدای 

شود، لذا صدا  نظر می بیشتری دارد، از انطباق صدای دریا صرف

ی   هر در این نما غیرمنطبق و متقابل هستند و در ناحیو تصوی

IV گیرند. در نمای پنجم، یعنی صحبت مادربزرگ و  قرار می

نوه، صدا و تصویر کامالً برهم منطبق هستند. صدا و تصویر هر 

واقع  IIی   هکنند لذا در ناحی دو یک پیام را منتقل می

صدا است، ی   هاصلیِ انتقال پیام برعهدی   هشوند. وظیف می

تصویر حالتی کامالً گزارشی دارد. لذا صدا بر تصویر برتری 

توان این نما را بدون آنکه چیزی از پیام آن کاسته  دارد. می

نمای انتهایی این  شود با حذف تصویر صرفاً گوش داد.

ای سیاه است که موج نشان داده شده در  سکانس، صفحه

ه هیدر با هیاهوی بدون میان آن، نواسانات امواج صوتی را ک

دهد. این موج در انتها با  کند، نشان می خشونتش تولید می

خشم و »شود:  نامِ فیلم ختم می های بصری، به کمک جلوه

 (5)«.هیاهو

 سكانس اقناع

م 32ی   هاین سکانس هم شامل شش نما است. از دقیق

یابد. سه  م ادامه می33تا انتهای دقیق تقریباً شود و  آغاز می

های نیتا خطاب به دخترش  نمای اول آن اختصاص به صحبت

کند هیدر را قانع کند که تصمیم او  هیدر دارد. نیتا تالش می

و همسرش مبنی بر منصرف شدن از کاشت حلزون، تصمیمی 

که هم نیتا و هم هیدر از زبان اشاره برای  درست است. از آنجا

دست و  کنند، تصویر تنها شامل حرکات صحبت استفاده می

ه های این دو است و صدای روی تصویر، آنچه که آنان ب لب

گرداند. در تمام  می گویند را به گفتار شفاهی باز یکدیگر می

کنند  جا ناشنوایان از زبان اشاره استفاده میطول فیلم هر

 های شود، یعنی شخص دیگری اشاره همین عمل تکرار می

رو، صدا شبیه به  اینگرداند. از  به گفتار شفاهی برمیها  آن

شود، لذا  حالتی است که افکار درونی یک شخصیت شنیده می

دهد  یانطباق ندارد. در این نما، آنچه که تصویر نمایش م

چندان اهمیتی ندارد، مادر و دختری روی تختخواب کودک 

زنند. این تصویر هیچ پیام خاصی را منتقل  باهم حرف می

در کنار یکدیگر است. بنابراین دو  کند تنها مؤید حضور این نمی

کنند و موازی هستند. این  صدا و تصویر یک پیام را منتقل می

گیرد. بطور کل همین وضعیت، یعنی  قرار می Iنما در ناحیه 

که ناشنوایان  ، در تمامی نماهاییIی   هقرار گرفتن در ناحی

گویند، برقرار است. حضور در  حضور دارند و سخنی می

 دهد. ر هنگام مصاحبه با شنوایان رخ مید IIی   هناحی
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های خود  در انتهای نمای سوم، نیتا برای اینکه تأثیر حرف

آیا االن برای تو مهم است »پرسد:  در هیدر را بسنجد از او می

و هیدر که بظاهر قانع شده است جواب « که عمل نشوی؟

نمای چهارم تا ششم این « دهم. نه. اهمیت نمی»دهد:  می

در دهنده همین اقناع است. هی نوعی نمایش هسکانس، ب

دارد و با او به تمرین  میعروسکش را از زیر تخت خواب بر

گوید:  پردازد. او به زبان اشاره به عروسکش می زبان اشاره می

عنوان تمرین با اشاره  سپس به« فهمی. تو زبان ناشنایان را می»

ببین... و « از دیدنت خوشبختم.»گوید:  خطاب به آن می

« از دیدنت خوشبختم.»کند:  دوباره همان حرکت را تکرار می

که در زبان اشاره  حالتی های عروسک را شبیه به بعد دست

آورد؛ گویی عروسک هم به او  دهند، به حرکت در می انجام می

 گوید. آمد می خوش

شود تنها تصویر  در نمای چهارم و پنجم، سخنی گفته نمی

ن عروسک از زیر تخت و سپس خود آن است که بیرون آورد

دهد. اینجا دنیای اختصاصی هیدر است؛ جهانی  را نشان می

بدون صدا. اما فیلمساز برای پر کردن جای خالی از موسیقی 

کند. آشکار است که انطباقی بین صوت و منبع  استفاده می

صوت وجود ندارد؛ اما از آن جهت که موسیقی هیچ پیامی به 

شود تا تنهایی و  کند و فقط با آن همراه می میتصویر اضافه ن

سادگی کودک را برساند، پس میتوان آن را موازی درنظر 

 قرار داد. Iگرفت. یعنی مجموعاً این دو نما را باید در ناحیه 

 :کليات

در بررسی سکانس آغازین، مالحظه شد که برای تعیین 

عناصر جایگاه هر نما در نواحی مختصات مناسب، الزم است 

عنوان  مهم جدا شوند. چرا که به مهم و تأثیرگذار از عناصر غیر

مثال در نمای دوم روشن نبود که باید مبنی بر تطابق صدای 

امواج و دریا، صدا را منطبق درنظر گرفت یا مبنی بر صدای 

روی متن، نامنطبق. برای رفع مشکل براساس اهمیت بیشتر 

صویر در نظر گرفته نشد. صدای راوی، انطباق صدای امواج و ت

با توجه به اینکه گاهی ممکن است از یک نظرگاه یک صدا 

اهمیت بیشتری داشته باشد و از یک نظرگاه دیگر صدایی 

دیگر، بنابراین شروط کامالً روشنی که بتواند با حذف سالیق و 

مشخص نیست تشخیص  با اطمینان نظر بدهد، وجود ندارد.

قط براساس همان نما انجام شود یا تقابل، باید فقط و ف-توازی

نماها. چرا که گاهی ممکن است در یک ی   هدر ارتباط با بقی

نظر برسد که صدا و تصویر پیامی مشابه را حمل  هنما چنین ب

نماها معلوم ی   هکنند، اما در بررسیِ همنشینی آن با بقی می

در  برداشته است. پیام متفاوتی را درها  آن شود که یکی از

رسی نمای اول از سکانس اول، دیدیم که صدای پرندگان بر

همراه با امواج ضبط شده است، اما تصویر خود پرندگان دیده 

شود که آیا باید این را انطباق  شود. این سوال مطرح می نمی

نظر گرفت یا عدم انطباق. چرا که تصور دریا غالباً با صدای  در

امواج با صدای  پرندگان همراه است و بدیهی است که صدای

 پرندگان همراه باشد.

در سراسر فیلم بازگردانی از زبان اشاره به گفتار صورت 

شود؛ یعنی گفتار به  گیرد، اما به عکس آن توجهی نمی می

شود. گویی کارگردان احتمال  زبان اشاره بازگردانده نمی

تماشای فیلم توسط ناشنوایان را نادیده گرفته است. برای 

این اغماض  ناشنوایان ساخته شده استی   هفیلمی که دربار

که کامالً محتمل است یک ناشنوا هم بحث برانگیز است، چرا

کاشت حلزون ی   هبخواهد این فیلم را ببیند تا بتواند بهتر دربار

ی از بازگردانی تصمیم بگیرد. جالب است که نه تنها خبر

گفتار به اشاره نیست بلکه حتی فیلم بدون زیرنویس عرضه 

توان گفت با اینکه سازنده، ناشنوایان را  شده است. بنابراین می

 صورت پیش فرض حضور هجلوی لنز دوربین خود داشته؛ اما ب

در سراسر فیلم هرجا که ناشنوایان  را نادیده گرفته است.ها  آن

شوند و در حال صحبت نیستند، با  ده میتنهایی نمایش دا به

پخش موسیقی سعی در مخفی نگاه داشتن سکوت موجود 

شده است. از لمس سکوت دنیای ناشنوایان پرهیز شده است. 

به تعبیری، اگر فرض کنیم دنیای ناشنوایان با عدم برخورداری 

را از دست داده باشد، های خود  از توان شنیدن، یکی از رنگ

کند تا  آمیزی می ای ناشنوایان را با موسیقی رنگفیلمساز دنی

این کمبود رنگ را از چشم مخاطب پنهان نگاه دارد. مسلم 

خوبی  است که با این کار، سنگینیِ کمبودِ این قوای حسی، به

دهد که از  حال کلیت فیلم نشان میهر شود. به درک نمی

 نظرگاه فیلم دنیای اصلی، همان دنیای شنوایان است و این

■ ناشنوایان( را شناسایی کند.)«فرعی»است که باید « اصلی»

                                                           
1 1

Sound and Fury 
2 Cochlear Implant 
شمرد،  تنها موضوعی که کراکاور برای ضبط با دوربین فیلمبرداری مجاز می 3

« طبیعت»یا در اصطالحی نادقیق « واقعیت»، «وجود فیزیکی»، «واقعیت مادی»

است که به اصل اولیه « سینمایی»است. زیرا از نظر وی رویکرد فیلمسازی زمانی 

باشد. )سرکارفرشی،  پایبند -یعنی گرایشات رئالیستی-در زیباشناسی سینما

 (08، ص1321
0
Counterpoint 

در بررسی سکانس گذشته، میان نماهایی که با دوربین گرفته شده بود و جلوه  5

های کامپیوتری تفاوتی وجود نداشت. بلکه معنای عمومی تصویر، یعنی آنچه که 

 نمایش داده می شود، در نظر گرفته شده بود. نحوة نمایش نام فیلم یا بعبارتی

تیتراژ آن به نوعی جزء خود این سکانس محسوب شد چرا که به یکدیگر مرتبط 

 بودند و مجموعاً یک پیام منسجم را منتقل میکردند.  

(خوانش انتقادی از نظریة زیگفرید کراکاور، 1321سرکارفرشی، گلناز)منابع: 
 ( سال اول، شمارة پنجم50-00)صص فصلنامۀکيميای هنر، 
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 3109معروف سال  های اسكاری و بررسی فیلم  
 «پور رین شیام»  

 
های ساخت  گذشته است و تازه فیلم 2110چندماه از سال 

اند. طبق  های مختلف در دسترس ایرانیان قرار گرفته شکل به 2113

های نامزد و برنده اسکار  روال هر سال با رسیدن مراسم اسکار، فیلم

شوند و طبیعتاً  ها دیده می نسبت به دیگر فیلمبا درصد بسیار باالیی 

با این دیده شدن نقدها و مطالب گوناگونی در موردشان نوشته 

ها اولین حسی که  شود. بعد از تماشای تعداد زیادی از این فیلم می

دهد این است که چه بالیی دارد سر سینما  به آدم دست می

گالب  یا گلدن آید؟ چرا فیلمی که برنده چندین بخش اسکار می

شده انقدر متوسط است؟ شاید نهایتاً بتوانید بعضی از نامزدهای 

هم فقط به خاطر نقدهای مثبتی  بار تا پایان ببینید، آن اسکار را یک

همه لیاقت ستایش بودن  اید اما هیچ اثری از آن خواندهها  آن که از

ین شود. در چن کنید و انتظارتان برآورده نمی در فیلم پیدا نمی

کشد، بلکه حتی منتقد یا یک عشق  مواقعی نه فقط بیننده زجر می

خورد.  ها بنویسد به مشکل برمی خواهد در مورد فیلم سینما که می

بینید که در مورد هر فیلم چند خط بیشتر نوشته  اگر در ادامه می

ای در  نشده بدانید که هدف این مطلب نگاهی کلی و گاهی مقایسه

ها به ترتیب حروف  بررسی و نقد تخصصی. فیلم هاست نه مورد فیلم

 اند: الفبای انگلیسی لیست شده

12 Years a Slave فیلمی :

ای و براساس واقعیت که استیو  زندگینامه

را کارگردانی کرده است.  کوئین آن مک

نام  شاهکاری به 2111کوئین سال  مک

شکل عجیبی با  را ساخت، اما به« شرم»

سال بردگی به  ار مواجه نشد. دوازدهاستقبال آکادمی اسک

های خاصی  خوبی شرم نیست، ولی بنابر سیاست وجه به هیچ

عنوان بهترین  که اسکار و سینمای آمریکا را درگیر کرده به

هایی که سال قبل باعث برنده  فیلم انتخاب شد؛ مشابه سیاست

شد بیشتر از اینکه فیلمی در  شدن آرگو شدند. چند سالی می

بردگی ساخته شود در مورد مبارزه با بردگی مخصوصاً مورد 

کوئین فیلمی  توسط آبراهام لینکلن ساخته شده بود. حاال مک

ساخته که به همین دلیل ساده دوباره کانون توجه را به 

ها که مایل به این  کند و خیلی داری متمرکز می ی برده مسئله

کوئین  ند. مکستای کار هستند فیلم را بیشتر از آنکه باید، می

هایش در  اسکار گرفته بود، باال و پایین پریدن« شرم»اگر برای 

سال بردگی در  اسکار خیلی طبیعی بود اما دوازده

شد، نه  های اسکار می ترین حالت باید یکی از نامزد منصفانه

ی جالب توجه اینکه برای  ی اسکار بهترین فیلم. نکته برنده

ی  ه اسکار بهترین فیلمنامهدومین سال پیاپی همان فیلمی ک

شود جایزه بهترین فیلم را نیز دریافت  اورجینال را برنده می

 کند. می

All Is Lost فیلم :Cast Away 

که  )دور افتاده( را در نظر بگیرید، همان

هواپیمای تام هنکس در شب کریسمس 

عنوان  بر فراز اقیانوس سقوط کرد و او به

ر شد ی هواپیما مجبو بازماندهتنها 

سال با سختی در یک جزیره زندگی چند

انگیز عشقش قلب  کند و بعد که نجات پیدا کرد سرنوشت غم

چیز  همه»آورد. حاال در این فیلم که آن را  درد می بیننده را به

اند لوکیشن فیلم به جای یک جزیره  ترجمه کرده« بر باد رفته

 Life Of Piبه داخل یک قایق تفریحی منتقل شده. فیلم

هایش را  )زندگی پای( را هم در نظر بگیرید، حاال تمام دیالوگ

های قبل و بعد از قایق را هم حذف  حذف کنید، تمام قسمت

! بعید است All Is Lostشود  کنید، ببر را هم همینطور، می

به این که فیلمش   جی.سی.چاندور کارگردان و نویسنده

کر نکرده شود ف دلیل طوالنی می کننده و گاهی بدون خسته

باشد. شاید هم تمام تالشش را کرده که با بازی رابرت ردفورد 

که انصافاً عالی بود این مشکالت را بپوشاند اما اینطور نشده. 

معلوم نیست این پیرمرد ساکت با یک قایق تفریحی وسط 

رود،  کند، از کجا آمده و به کجا می اقیانوس هند چکار می

خواند خطاب به چه  بلند میای که اول فیلم با صدای  نامه

های دیگر  گفت؛ و خیلی سوال کسی بود یا فقط به بیننده می

پیدا نخواهید کرد. رابرت ردفورد ها  آن که هیچ جوابی برای

هرچقدر هم که عالی ظاهر شده و شکوه دوران اوج 

تان  های فیلم این سوال برای اش را دارد اما در میانه بازیگری

چیزی باعث شده تا این فیلم ساخته  پیش خواهد آمد که چه

که  شود؟ آموزش مراحل نجات به کسانی

وسط اقیانوس بدون هیچ دلیلی گم 

 هم با بازی رابرت ردفورد؟! اند، آن شده

Before Midnightکه از  : کسانی

کنند و  ها را چک می اول سال امتیاز فیلم

خواهند بدانند کدام فیلم تا چند ماه  می

یاد دارند.  اول را دارد مطمئناً این فیلم را به ی اول سال رتبه

روی که  ی پردیالوگ و پر از پیاده گانه قسمت سوم از این سه

 2113رسد چندماه اول سال  هم می نظر بهترین قسمت آن به
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ی  کم با ورود بقیه ی زیاد، بهترین فیلم سال بود. کم با فاصله

که در  جایی هایش فراموش شد، تا ها این فیلم و خوبی فیلم

عنوان بازیگر زن نامزد  گولدن گالب فقط جولی دلپی به

دریافت جایزه شد و در اسکار هم فقط در قسمت بهترین 

فارلین  ی اقتباسی نامزد دریافت جایزه شد. ست مک نامه فیلم

گفت  زد که می مجری سال قبل مراسم اسکار حرف خوبی می

ت جوایز داشته تان شانسی برای دریاف خواهید فیلم اگر می

های آخر سال اکران کنید تا وقتی نامزد  را در ماه باشد آن

دریافت جایزه شد کسی فیلم را ندیده باشد تا بتواند از آن 

« شب قبل از نیمه»یا همان  Before Midnightانتقاد کند!

بود که  2113های بسیار خوب  یکی از فیلم

 لطفی شد. در فصل جوایز نسبت به آن کم

asmineBlue J : حتی اگر یک

ی سینمایی را ورق زده باشید محال  مجله

است در مورد بازی کیت بالنشت در نقش 

جزمین غمگین چیزی نخوانده باشد. فیلم، خیلی فیلم خوبی 

تواند جزمین  نیست، حتی یک عشق وودی آلن هم نمی

غمگین را چیزی بیش از فیلمی متوسط از وودی آلن با همان 

های  های الکی، آدم اش بداند: ازدواج شگیهای همی اِلِمان

درپی. اما کیت بالنشت آنقدر به  های پی آنرمال و خیانت

جزمین روح و عمق بخشیده که محال است بتوان شخص 

دیگری را در این نقش تصور کرد. بالنشت که با شایستگی 

های درام را دریافت کرده  گلدن گالب بهترین بازیگر زن فیلم

ی که فیلم کمدی و درام و موزیکال را در یک بود؛ در اسکار

کند با ایمی آدامز، جودی دنچ، ساندرا بوالک  زمینه داوری می

کرد  و غول همیشگی این بخش یعنی مریل استریپ رقابت می

بینی اسکار بهترین بازیگر زن را  که به شکلی کامالً قابل پیش

سالی نیز دریافت کرد. در قسمت بازیگر زن مکمل نیز نباید 

هاوکینگز را فراموش کرد که نامزد 

 دریافت گلدن گالب و اسکار شد.

Captain Phillips :که  فیلمی

 شدن براساس ماجرای واقعی ربوده

 مائرسک نام به آمریکایی باری کشتی

سومالیایی  دریایی نزداد توسط آالباما

ساخته شده است. کاپیتان فیلیپس نامزد دریافت چهار جایزه 

عنوان بهترین بازیگر مرد  از جمله: تام هنکس به گلدن گالب

عنوان بهترین بازیگر  های درام، برخاد عبدی به در قسمت فیلم

عنوان بهترین فیلم درام و پل گرینگرس  مرد مکمل، فیلم به

عنوان بهترین کارگردانی شد که البته موفق به دریافت  به

تفاوتی ها شکل م هیچکدام از جوایز نشد. در اسکار نامزدی

گرفت و کاپیتان فیلیپس نامزد دریافت بهترین فیلم، بهترین 

بازیگر مکمل برای برخاد عبدی، بهترین تدوین، بهترین ادیت 

ی اقتباسی شد.  صدا، بهترین میکس صدا و بهترین فیلمنامه

تواند در سطح  وجه نمی فیلم، فیلم خوبی است اما به هیچ

دن آن رغبت نخواهید بار دی خیلی خوب هم باشد. بعد از یک

کرد که فیلم را بعدها برای بار دوم تماشا کنید. بازی خوب 

برخاد عبدی و ظاهر عجیبش حتی تام هنکس را هم تا 

اش در  حدودی محو کرده، اما بازی

 بود که بتواند اسکار بگیرد. حدی ن

Dallas Buyers Club: 

به « داالس کنندگان مصرف انجمن»

والی یکی دیگر از مارک  کارگردانی ژان

هایی است که براساس ماجرایی  فیلم

که هنگام دیدن این  واقعی ساخته شده است. اولین چیزی

از حد متیو   کند الغری بیش فیلم توجه شما را جلب می

کانهی است، او برای بازی در نقش یک فرد مبتال به ایدز  مک

ر کیلوگرم از وزن خود را کاهش داد. این کم کردن وزن د 21

همراه آورد.  کوتاه مدت مشکالتی برای سالمتی وی نیز به

کانهی در بین بازیگران نامداری مثل رابرت ردفور و تام  مک

هنکس توانست گلدن گالب بهترین بازیگر مرد در قسمت 

های درام را دریافت کند. در اسکار نیز، با وجود  فیلم

م دنیا در کاپریویی که انگار قرار است یکی از بزرگان ناکا دی

عنوان بهترین بازیگر مرد انتخاب  ی اسکار باشد وی به عرصه

ای  یک چهارم بعد از شروع فیلم شخصیت دوجنسهتقریباً شد. 

ی زیادی به زن  که عالقه شود؛ مردی نام رایان وارد فیلم می به

ها  آن هایی که در این لیست به بودن دارد. در بین فیلم

توانید پیدا کنید که  کسی را نمی پردازیم بدون اغراق هیچ می

العاده درخشانی ارائه داده باشد. لتو در قسمت  چنین بازی فوق

بازیگر مرد مکمل باوجود حضور برخاد عبدی، بردلی کوپر و 

مایکل فسبندر توانست با شایستگی تمام، گلدن گالب را 

شد گفت اگر لتو که برای این نقش  دریافت کند. به جرأت می

وزن کم کرده بود اسکار بهترین بازیگر مرد  کیلوگرم 10

کرد ظلم بزرگی صورت گرفته بود.  مکمل را دریافت نمی

رفت در قسمت بهترین فیلم، بهترین  همانطور که انتظار می

ی اورجینال شانس زیادی برای  تدوین و بهترین فیلمنامه

اسکار نداشت اما در قسمت بهترین 

کار آرایش و مدل مو نیز توانست به اس

 دست پیدا کند.

Gravityهایی که در  : یکی از فیلم

این چند ماه مدام در موردش صحبت 
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شده و هرجا بحث اسکار یا جایزه شده اسم آن نیز به میان 

ی  است. چهار نامزدی در گلدن گالب و جایزه«جاذبه»آمده 

بهترین کارگردانی برای آلفونسو کوآرون در برابر شانسی که 

گیری نبود. ده نامزدی در  ار داشت آمار چشمبرای دریافت اسک

های بهترین فیلم، بازیگر زن، فیلمبرداری، کارگردانی،  بخش

تدوین، موسیقی متن اورجینال، طراحی صحنه، تدوین صدا، 

های ویژه نشان از قدرت فیلم در  میکس صدا و جلوه

بعدی فیلم بدون شک  های فنی دارد. تماشای سه  زمینه

دور از  ری است، اما هرچقدر بخواهیم فیلم را بهنظی ی بی تجربه

های فنی بررسی کنیم با مشکالت بیشتری روبرو  جنبه

شویم. سرعت خیلی باالی اتفاقات فیلم و باورپذیر نبودن  می

آید.  جزو نقاط ضعف جاذبه به حساب میها  آن بسیاری از

جورج کلونی با وجود زمان نسبتاً کوتاهی که در فیلم حضور 

دهد، بازی بوالک هم  بازی خیلی خوبی ارائه می دارد

رسد داوران  نظر می طرفدارانش را دو دسته کرده و البته به

اند،  اش را دوست داشته دسته هستند که بازی اسکار جزو آن

رسید بوالک در بین بازیگران زن کمترین  هرچند به نظر می

 های شانس را برای دریافت اسکار داشت. جاذبه در زمینه

برداری، تدوین، بهترین  های ویژه، فیلم تکنیکی مثل جلوه

ی متن، تدوین موسیقی، میکس موسیقی و در نهایت  ترانه

کارگردانی توانست به اسکار دست پیدا کند 

و امسال بیشترین جایزه را در بین دیگر 

 ها دریافت کند. فیلم

Nebraskaهای  : یکی از بهترین فیلم

ها دیده شود.  که باید بیش از این 2113

 The) فیلم فرزندان 2111الکساندر پین که سال 

Descendants)  را با بازی جرج کلونی ساخته بود برای

ای که شخص  اش فیلمنامه بار در طول دوران کاری اولین

را نوشته بود کارگردانی کرد. داستان فیلم که  دیگری آن

 سرشار از کمدی و درام در کنار یکدیگر است به زندگی

پردازد که پدر خانواده با دریافت یک  ای آمریکایی می خانواده

کند یک میلیون دالر پول در یک  ی جعلی فکر می نامه

آزمایی برنده شده و هرچقدر که همسر و دو  ی بخت مسابقه

توانند او را قانع کنند که این نامه  کنند نمی پسرش تالش می

تا او را به  گیرد پیرمرد تصمیم می  الکی است. پسر کوچک

آزمایی در آنجاست ببرد که  شهر دیگری که شرکت بخت

متوجه شود پولی برنده نشده اما اتفاقات عجیب و غریبی رخ 

شود. قبل از هرچیز باید بدانید  چیز عوض می دهند که همه می

که این فیلم سیاه و سفید است! تصمیمی که در ابتدا عجیب 

دلیل آن پی خواهید برد.  رسد اما با دیدن فیلم به به نظر می

ی رنگی هم برای مسئوالن  گوید یک نسخه خود پین می

کسی به  کمپانی ساخته اما امیدوار است هیچوقت، دست هیچ

بینید  هایی که در فیلم می ی رنگی آن نرسد. بیشتر آدم نسخه

پیرمرد و پیرزن هستند و در کل فضای عجیبی بر فیلم حاکم 

میشل هانکه به  Amour است. اما برعکس فیلمی مثل

های نبراسکا آنقدر  کننده نیست، شوخی عنوان خسته هیچ

ها ازشان لذت ببرید. بازی  شیرین و جذاب هستند که تا مدت

بهترین بازیگر مرد   العاده است که جایزه بروس دِرن آنقدر فوق

از جشنواره کن را با شایستگی دریافت کرد. جون اسکوئیب 

گالب و اسکار بهترین بازیگر زن  هم نامزد دریافت گلدن

ام اما فکر  اسپایک جونز را ندیده  Herکه  مکمل شد. با این

کنم نبراسکا اگر هر سال دیگری نامزد  می

شد شاید شانس بیشتری برای  اسکار می

دریافت جایزه در بخش فیلمنامه اوریجینال 

 داشت.

Rush باز هم فیلمی که بر اساس یک :

ه شده است، کارگردان آن هم کسی ماجرای واقعی ساخت

ای ران هاوارد. هاوارد که  های زندگینامه نیست جز استاد فیلم

های یک ذهن زیبا، مرد سیندرالیی،   پیش از این فیلم

فراست/نیکسون و... را در کارنامه دارد این بار به سراغ فرمول 

ی اصلی فیلمش قرار  یک رفته و سرعت و رقابت را دستمایه

. آنتونی داد منتل که امسال فیلمبرداری فیلم داده است

)خلسه(دنی بویل را نیز انجام داده بود با Tranceی  العاده فوق

این فیلم بار دیگر هنرش را به رخ کشیده و این نماهای 

ربا همراه با موسیقی زیبای هانس زیمر تاثیرگذاری  هوش

اند. راش نامزد دریافت گلدن گالب  دوچندانی پیدا کرده

بهترین فیلم و بهترین بازیگر مرد مکمل نیز 

ای کسب نکرد، متاسفانه به  شد اما جایزه

شکل عجیبی آکادمی اسکار به راش توجهی 

 ای نامزد نشد! نکرد و در هیچ زمینه

The Great Beauty:  فیلمی

ی پائولو سورنتینو که یکی از نامزدهای بخش  ایتالیایی ساخته

ها از همان  است. فیلمی که خیلی زبان های غیر انگلیسی فیلم

دانستند، اما به  اصغر فرهادی می« گذشته»را رقیب  ابتدا آن

ترین شکل ممکن گذشته به فهرست نهایی نامزدهای  عجیب

بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان راه پیدا نکرد! به اعتقاد خیلی از 

گالب امسال بخش فیلم  ترین قسمت گلدن منتقدین سخت

« ترین رنگ است آبی گرم»که  بان بود؛ جاییز غیرانگلیسی

اصغر « گذشته»ی نخل طالی کن،  عبداللطیف کشیشه برنده

هایائو « وزد باد می»توماس وینتربرگ، « شکار»فرهادی، 
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میازاکی و همین فیلم زیبای بزرگ نامزد دریافت جایزه بودند. 

، کمترین «وزد باد می»به اعتقاد بسیاری از منتقدان بعد از 

ها را  شکل عجیبی که خیلی نس را زیبای بزرگ داشت اما بهشا

شوکه کرد همین فیلم جایزه گلدن گالب را گرفت. در مورد 

های  ای از ایده توان در بهترین حالت آن را ملغمه فیلم هم می

ناب و بکر دانست که به بدترین شکل ممکن کنار هم چیده 

های  دمی حماقتاند. در مورد اسکار این امید بود که آکا شده

را تکرار نکند و جایزه را « گذشته»اش در رابطه با حذف  اولیه

رسد دوربین سیال و  نظر می به شکار وینتربرگ بدهد. اما به

 ها ربوده! زرق و برق زیبای بزرگ عقل از سر خیلی

The Great Gatsby:  اقتباسی از

کتاب معروف گتسبی بزرگ که مثل 

اس خوبی نیست. های قبلی اصالً اقتب نمونه

طراحی لباس و طراحی صحنه که فیلم 

اسکار دریافت کرد جزو نقاط ها  آن برای

قوت فیلم هستند اما باز لورمن کارگردان فیلم آنقدر فیلم را 

چیز بر باد رفته! هنوز در ذهن  درگیر زرق و برق کرده که همه

ها این سوال جا مانده که چرا باید در فیلم گتسبی  خیلی

پخش شود؟!! ضمناً طرفداران لئوناردو   Jay-zنگ بزرگ آه

های دیگری در این فیلم  کاپریو هم از اینکه شخصیت دی

شوند اعصابشان خورد  هستند و مانع دیدن مداوم وی می

 خواهد شد!

The Spectacular Now : یکی

ها  هایی که باید بیشتر از این دیگر از فیلم

« اکنونِ پرشکوه»دیده شود همین فیلم 

است. فیلمی که در ابتدا نوجوانانه و 

رسد اما هرچقدر که از  نظر می سبک به

شوید. ترس از  های معنایی فیلم می گذرد وارد الیه زمان آن می

شان مشخص  آینده، مشکالت احساسی و روابطی که سرانجام

نوعی از هم  هایی که هرکدام به نیست، آن هم در خانواده

شود با زمانی که باید مهمترین  اند مصادف می پاشیده شده

های زندگی یک فرد گرفته شوند. جیمز  گیری تصمیم

ی  پونسولدت کارگردان فیلم توانسته در سومین تجربه

اش با استفاده از یک داستان خوب و جذاب که  کارگردانی

اند و  را نوشته آن Days Of Summer 500های فیلم  نویسنده

دار، فیلمی بسیار محترم و آبرومند  بازیگران مستعد و آینده

بسازد تا راه خودش را به سینمای جدی باز کند. این فیلم 

های سینمایی باز نکرد ولی با استقبال خوب  راهی به جایزه

 5منتقدان و بینندگان مواجه شد. راجر ایبرت فقید هم از 

 .ستاره دیده بود 0ستاره به این فیلم 

Short Term 12 : این فیلم

خارج از لیست الفبایی آورده شده و 

برای این کار هم دلیلی وجود دارد. 

های  همه نامزد اسکار و فیلم بین این

معروف شاید کسی در ایران به این 

که بدانید با  فیلم توجه نکند، اما همین

درصدی منتقدان سایت  22استقبال 

شما را کنجکاو کند. بسیاری از  راتن تومیتوز مواجه شده شاید

اند و آن را شگفتی  داده 111امتیاز به فیلم  111منتقدان از 

های  شباهت« 12ترم کوتاه »اند. از لحاظ ظاهری  امسال نامیده

دارد؛ حتی چند بازیگر آن مشترک « اکنونِ پرشکوه»زیادی با 

ای است که کودکان در  هستند. داستان فیلم در مورد خانه

 که شوند. گریس به صورت موقت در آن نگهداری می مضیقه

 یعنی دیگر کارمند چند همراه به است فیلم اصلی شخصیت

 که زمانی. کند می مراقبت کودکان این از نیت و جسیکا میسن،

 متوجه گریس از زندان است، آزادشدن درحال پدرگریس

 و اتفاقات این. است باردار میسن اش معشوق از که شود می

 تا شود می باعث کودکان خانه به جیدن نام به دختری ورود

چیز رنگ دیگری  شود و همه آشکار کم کم گریس ی گذشته

بگیرد. جیمز براردینلی منتقد معروف آمریکایی در مورد این 

 دست این از هایی فیلم کردن خراب»زند:  فیلم حرف خوبی می

 را  آن حد از زیاد احساسات با شود می .است راحتی خیلی کار

 «ساخت. آن از مسخره ای تجربه ها کردن اغراق با یا کرد لوث

هیس »شود فیلم  های براردینلی می ی ایرانی این حرف نمونه

شدت از همین مشکالت رنج  که به« زنند! دخترها فریاد نمی

را از روی فیلم  Short Term 12برد. دستین کِرِتون  می

ا ساخته بود ر آن 2118کوتاهش به همین نام که سال 

ای کمتر از یک میلیون  کارگردانی کرده و توانسته با بودجه

وجور، فروتنانه، اما بسیار قوی و دلنشین  دالر فیلمی جمع

زیاد است اما تقریباً بسازد. با اینکه تعداد بازیگران فیلم 

ترین  اند. شاید سخت پردازی شده خوبی شخصیت هرکدام به

تان را  کار در مورد این فیلم این باشد که شخصیت مورد عالقه

های سینمایی  در جشنواره Short Term 12انتخاب کنید! 

رفت  ی جایزه شد اما همانطوری که انتظار می مختلفی برنده

قول  آکادمی اسکار این فیلم مستقل را نادیده گرفت. به

 ناامیدکننده همگیتقریباً  2113 بزرگ های فیلم»ردینلی برا

 Short Term 12مثل مستقلی های فیلم دوش بر بار و اند بوده

و  زرق در نه سینما قدرت که دهند نشان دیگر بار تا افتاده

 ■ «.است شخصیت پرداخت و گری روایت در انفجارکه و برق 
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 «  یحوض نقاش»یادداشتی بر فیلم   
 «مسعود ریاحی» ؛ «یریار میماز»کارگردان   

 
بازیگران:  - کننده: منوچهر محمدی تهيه/ نویسنده: حامد محمدی

ان، فرشته صدرعرفائى، سپهراد ینى، نگار جواهريشهاب حس

 امک احصائى، با حضور الهام کردايفرزامى، س

خوب در یک  حوض نقاشی فیلمی است با دو بازی نسبتاً

ای، چهارچوبی محدود و کوچک که بازیگری   چهارچوب کلیشه

رسند،  نظر می نگار جواهریان و شهاب حسینی هرچند خوب به

توانند از این قاب و چهار چوب کوچک فراتر روند،  ولی نمی

ای بودن، نگاه سطحی فیلم  منظور از این محدودیت و کلیشه

 ها است. به این زندگی و این انسان

واقعی  نگاه کارگردان به معلولیت نگاهی واقعی نیست،

خصوص نگار  نبودن از آن جهت که انگار تمام بازیگران به

ی این فیلم با  واسطه به صرفاً جواهریان و شهاب حسینی،

ها  آن بار است شوند، انگار که اولین جهان پیرامون آشنا می

رو ام پیتزا روبای بن بار است با پدیده شوند، اولین سوار مترو می

 ای بنام تنبیه کودک و اولین بار است با پدیده شوند، اولین می

 خورند. شان برمی ی به مدرسه رفتن بچه است که با قضیه بار 

نوعی ابزاری است در دست  در اینجا، معلولیت به

کارگردان برای برانگیختن احساس مخاطب و حتی نوعی 

تصویر و روایتی فراتر از استفاده از آن، زیرا که ما هیچ  سوء

 های معمول را شاهد نیستیم. پردازی کلیشه

تصویر کشیدن یک بزنگاه،  فیلم، تالشی است برای به

بزنگاهی که یک کودک از مادر و پدر معلول خود خسته و 

کند، ولی این روایت، روایتی صادقانه  بریده شده را روایت می

فراد را تصویر جهت که تنها سطح زندگی این ا نیست، از آن

گری در ساخت این بزنگاه فیلم را تا مرز  ولی افراطی کند، می

ی مواجهه  خصوص در صحنه برد، به طنزآمیز شدن به پیش می

 با مترو و پیتزا.

که ما شاهدیم، بارها و بارها به همین شکل  تصویری

که قدرت درک این زندگی را   نشان داده شده است، تصویری

ی کارگردانان  استفاده فراد اغلب ابزار سوءنداشته است، این ا

سوار بر  که صرفاً اند برای جذب مخاطب، برای تعلیقی بوده

 روی معلولیت این افراد است، وگرنه قصه و روایت که کامالً

داند که این پسربچه  بینی است، مخاطب می  قابل پیش

برخواهد گشت و در آغوش گرم خانواده غرق خواهد شد و 

موی پدر و مادر معلول خود را به صد پدر و مادر سالم یک تار 

لحاظ جسمی( نخواهد داد و... همان مضمونی که هزاران  )به

که آنقدر  ها شاهد آن بودیم، مضمونی ها و سریال بار در فیلم

 تکرار شده که پوچ و فاقد معنا و زیبایی شده است.

هم  کند دو زندگی را با از طرفی کارگردان سعی می

یسه کند، زندگی اول که با معلولیت جسمی و فقر همراه مقا

است و زندگی دوم که با سالمت جسمی و رفاه نسبی همراه 

ای قابل  دهد، مقایسه است ولی این مقایسه بوی کلیشه می

ای که فراتر از چهارچوب محدود کارگردان  بینی، مقایسه پیش

ت است خواهد بگوید درس می رود، کارگردان صرفاً فراتر نمی

که معلولیت جسمی سخت است، بد است، دردناک است، ولی 

ای چرخید و قهقهه زد  توان با موتور گازی دور حوض خانه می

توان با وجود سالمت جسمی و رفاه نسبی مالی افسرده  و می

 بود و پناه به قرص و سیگار برد، همین.

هم با  رو هستیم آن به ما فقط با همین دو جمله رو

ضعیف و لخت و عریان، این عریانی روایت و مضمون، پرداختی 

تواند از کشش  زند و حتی می ی بزرگی به تمام فیلم می ضربه

 ■ داستانی آن نیز بکاهد.
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 «بیگانه»نقد فیلم    
 «محمد خالوندی» ؛« بهرام توکلی»کارگردان   

 

 بيگانگي در آثار توکلي

های نوعی ویژگی بارز شخصیت بیگانگی و دور افتادگی به

اند، ای رانده و ترد شدههایی که به گوشهتوکلی است شخصیت

معنی، همانند مورسوی هایی با دنیاهایی دور از ذهن و بیآدم

اش؛ هر قدر این غریبه شده با جامعه و افراد پیرامونکامو که 

عاطفه و بیگانگی در آثار کامو محصول طبیعت و ذات بی

زعم توکلی، بیگانگی ماحصل  جا بهاش است اینمعنی بی

کند. دنیای شرایط اجتماعی است که، فرد بیگانه تولید می

ن های توکلی در فیلم بیگانه گاه مانند سپیده و نسریشخصیت

آنقدر دور از هم و متضاد است که انگار هیچ فضایی برای 

های ابتدایی فیلم یا در دیالوگ وجود ندارد و این امر در بخش

خوبی نمود دارد و  کند بهای که سپیده از نسرین میمحاکمه

شود. فایده میهای نسرین برای ایجاد هر ارتباطی بیتالش

نسرین ریشه دوانده بلکه بیگانگی نه تنها در دنیای هرز و پوچ 

ش یا حتا داود هم شده است. ذاتی دنیای سپیده و شوهر

معنایی گریزان است اما خود به که از پوچی و بی سپیده با این

خاطر  معنی شده است او مادر و خواهرش را بهشکل دیگری بی

داند شان گناه کار و سزاوار محاکمه میمعنیروابط موقت و بی

دار نوعی روزمرگی و تکرار است حتا بچهاما خود دچار 

اش هم شبیه یک رویه و سیکل  معمول نشان داد  شدن

 شود.  می

صدای سپیده انگار صدای قالب جامعه هم هست که 

 کنند.عنوان زنانی هرز یاد می راحتی از امثال نسرین به به

نسرین آواره است و بازنده اصلی این داستان او حتا 

فروخته و در مرزی از جنون هربار در جایی اش را هم  خانه

که برود تجلی  ماند، او آدم پابند شدن نیست آمده استمی

کند، تنها پیشنهاد داود را نیز رد می یک خانه بدوش و حتی

نوعی کنش دراماتیک  که او به این داستان کشانده و به  چیزی

و داستان را ساخته ورود او به این خانه است از سر ناچاری 

استیصال و تالش برای بخشش از سوی سپیده است هرچند او 

برای مادرش طلب بخشش کند. صدای موسیقی انگار این تنها 

کند وجه انسانی و آرامش بخشی است که نسرین را جذب می

گردد. های دیگر برای او میها و دنیاو پلی برای ارتباط با آدم

سمت  جدول بهپالن استعاری آخر فیلم راه رفتن روی لبه 

کند فضایی مبهم او را بیش از هر چیزی شبیه بند بازانی می

 شان هست.که هر آن احتمال افتادن و سقوط

شکلی نمادین توی اتاق نسرین، به بازیچه و  ها بهعروسک

های دیگر داستان )مثل سپیده و بودن او و شخصیت معنابی

سرهایی  هایی که فقطشوهرش و داود( اشاره دارند. عروسک

عنوان  که سر به های در بسته و اینهستند توی پالستیک

های ترین وجه فیزیکی هویت است؛ شباهت ذاتی آدم مهم

معنی بودن و بیگانه  اش را در بیتوکلی و جهان داستانی

هایی مصنوعی و دهد، آدمشان از هم را نشان می بودن

 احساس و عاطفه که هیچ اختیاری در برابر ساختار بی

شان هیچ تفاوتی باهم اجتماعی از خود ندارند و مشت مشت

 کند.نمی

پرسه »بیگانگی به تم اصلی کارهای توکلی تبدیل شده در  

های آدم اساساً« بیگانه»و در « اینجا بدون من»، «در مه

خورده و تنها مانانی شکستدارند قهرلهئهایی مستوکلی انسان

فهمد و شان را نمیحرفو گم شده در خود و جامعه که کسی 

سری قرار دادهای اجتماعی مثل خواهر بودگی،  یک صرفاً

کند. این را به هم مربوط میها  آن شوهر بودگی و...

ترین دالیلی است که طور خاص مهم ها و مضامین به شخصیت

 زند.توکلی را به جهان تنسی ویلیامز  و کامو گره می

خانه حتا در توکلی با انتخاب فضایی تیره و کدر 

زند فضایی روح دامن می ها به این فضای سرد و بینورپردازی

هاش کشیده شده است و هایی بس بلند بین آدمکه دیواره

کند که فیلم با ریتم کندی که دارد گاه مخاطب احساس می

وی پرده دیده است هر چند ر یک سال از این زندگی را بر

نظر  از آن حشو و زائد به هاییشروع فیلم بسیار طوالنی و پالن

 ■ رسد. می
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 «کالشینكف»لم یف ینقد و بررس  
 «نبی تردست ،محمد خالوندی»منتقدان  ؛ «سعید سهیلی»کارگردان 

 

 شليک به بورژوازی

کالشینکف همانند  .کالشینکف تنها یک فیلم نیست

سالحی که دارد با  ؛اش یک اسلحه استعنوان نمادین

کند، او بورژوا شلیک می های سهیلی)یا طبقه فرودست( دست

هودیسم است اما  کشد. هرچند فیلم ترویج نوعی رابینرا می

بینی دقیق سهیلی دید و جهان بیش از هر چیز تبیین زوایه

ترین ترین و صمیمیاست که در کارهایش مخاطب را به ساده

 کند.شکل جذب می

گری مثل سهیلی در این فیلم با استفاده از عنصر داللت 

های نادیدنی از جامعه را که خواهد بخشدوربین شکاری می

هاست و در  شود و آن پشت پشتدیده نمی« عادل»زعم  به

ی گر طبقهتصویر بکشد. کالشینکف روایت حاشیه را به

فرودست است؛ هرچند گاه در نشان دادن این طبقه، تصویر 

، تر از آن چیز که هست نشان داده شودتر و شعاریکمی تیره

دنبال پشتک و  شناسد و بهاما سهیلی مخاطبان خود را می

هایی های او اساسا آدموارو زدن در فیلم نیست. قهرمان

شکلی  ی فرا دست و بههستند که مورد تجاوز و تعدی طبقه

اند و در ادامه که در ابتدا منفعل هاییاند، آدمقانون قرار گرفته

و نگرش سهیلی یا  بینی خاطر شرایط اجتماعی یا جهان به

بارز  گرایی نقطهشوند؛ همین عملگرا می ها عملشخصیت

برخالف ادبیات ما مثل حافظ و هدایت که -سینمای اوست 

که  یعنی قهرمانی -کنندتن میسبیشتر دعوت به انفعال ونش

ای نخزیده، پس گوشه دنبال گرفتن حق خود است و به به

حقوق توسط گیری این سهیلی آنان را به باز پس

که  جاییخواند تااش فرا میهای اخالق مدار و انسانی شخصیت

اگر نزنی »بینی را که  رضا )رضا عطاران( در دیالوگی این جهان

نوعی خطاب به عادل  و به« خورندزنند و اگر نخوری میمی

کند کالشینکف روایتی است از طبقه فرودست جامعه بیان می

زند دقیق خود حرفی دارد می شناسیکه کارگردان با مخاطب

ی تجاوز و تعدی به طبقه فرودست  به اندازه و در خور درباره

بار قهرمان داستان عادل است شخصیتی که هرچند در  و این

ابتدا منفعل است اما در روند داستان و شرایط اجتماعی 

کند و برای دیدن شود او قانون را نقض می عملگرا می

ظاهر مورد تجاوز قرار گرفته از  ان و بهخواهرش که در بیمارست

کند و اش که نگهبانی یک بانک است فرار میمحل خدمت

اش را مورد زند که او و خانوادهدست به قتل مردی می تصادفاً

هایی تعدی قرار داده است و بقیه فیلم داستان تعقیب و گریز

 اُفتد. است که توسط پسران این مرد برای عادل اتفاق می

عنوان یک سالح جنگی سبک  رون آوردن کالشینکف بهبی

شود و های چریکی و خیابانی از آن استفاده میکه در جنگ

استفاده از آن ساده است و قدرت تخریب کمتری در مقایسه 

کند اما ی جنگ تبدیل میدارد عمال داستان را به صحنه 3با ژ

خودشان را ها ها و غاراش در بیغولهجنگی که مردان جنگی

اند و حرفی برای گفتن ندارند که عموی عادل پنهان کرده

ی این نسل و جریان است و مردی منفعل که به نماینده

زند. اسلحه نه تنها به  های قشنگ میتعریف عادل فقط حرف

ابزاری برای اعمال قدرت توسط طبقه فرودست تبدیل 

ه حال ک گردد بلکه استعاری از ابراز قدرت است؛ چیزی می

داری را به قتل کند و تنها سرمایهفقط به بورژوا شلیک می

 کند. رساند تنها آنان را محاکمه میمی

ی فرودست در فیلم عروسک و کارگاه نماد طبقه

طور نمادین به منفعل و بازیچه سازی است که به عروسک

بودن طبقه فرودست اشاره دارد. اکنون اسلحه از چیزی در 

چیزی علیه قانون بورژوازی تبدیل گشته است. دست قانون به 

را « اسلحه ناموس آدم است»بورژوازی گفتمان خود را که 

ساخته تا از خود و قانون خود دفاع کند تا عادل را از ناموس 

ی فرو دست با به اش دور کند. اما طبقهاش از خانوادهواقعی

 دست آوردن ابزار قدرت، بازی را به نفع خود در اقدامی

دهد یعنی با داشتن اسلحه عادل پول گون تغییر میانقالب

عمل خواهرش را و رضا قابلیت نگهداری از کودکان خیابانی را 

تواند برادرش را از زندان آزاد کند. اسحله چنین گوهر می و هم

نشانی از خوشبختی و کلید حل مشکالت است. در این فیلم 

ستی و تجاوز پیروز ت را بر پقعنوان یک نماد حقی اسحله به

ترین نقطه برج کند که نمای پایانی فیلم که عادل را در باالمی

دهد دالی از این حرف است سهیلی در این پالن مثل قرار می

گرایی خاص ی فقیر ایستاده و با عملهمیشه کنار طبقه

شود را دنیایی را که توسط فرودستان ساخته می خودش نهایتاً

داند دنیایی عاری از گناه، تر میاخالقی تر ودنیایی انسانی

 هرچند که نمایندگان طبقه فرودست در این فیلم عادل و رضا

برای از بین گناه و ایجاد بهشت جدید جان خود را از دست 

 ■بدهند. 
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 «فروپاشی حلقه شكسته»لم یفنگاهی به   
 «بدری سیدجاللی»؛  «فلیکس ون گرونینگن»کارگردان  
 

 یک پارادوکس عاشقانه
 2110نماینده بلژیک در اسکار 

دیدیر، نوازنده یک گروه موسیقی به  خالصه داستان:

، هنرمند الیزسبک بلو گرس، شبی در یک مجلس گرم با 

های پر از اشتیاقش مرد را الیز با نگاهشود. خالکوبی، آشنا می

نقاب و  اختیار شیفته رفتار بی دیدیر بیکند. متوجه خود می

خواهد تا به گروه ز او میشود. اگرمای حضور زن می

دیدر بانجو پذیرد. اش بپیوندد و الیز با اشتیاق می موسیقی

این عاشقانه تولد  حاصلخواند. نوازد و الیز آواز میمی

اش به سرطان ناخواسته کودکی است که در شش سالگی

سرعت دخترک را از پای در  ای که بهشود، بیماریمبتال می

عطفی در رابطه این زوج است،  میبل نقطه آورد. مرگِ می

بینی  چراکه تحمل این رنج مشترک، زن و مرد را که دو جهان

 دهد. قرار می کامالً متفاوت دارند، در مقابل هم

کارگردانی  به «شکسته  فروپاشی حلقه»درام بلژیکی 

هایی است که دسته فیلم از آن ون گرونینگن فلیکس

کند.مخاطب را درگیر می های مختلف احساسات بیننده شیوه به

این اثر در حین تماشای فیلم با مضامین مختلفی مانند عشق، 

روح، زندگی و باالخره جدایی، ایمان، امید، خانواده، تنهایی، 

شود. این فیلم که علیرغم رویارویی با فجایع آن درگیر می

های عمیق روابط انسانی را با سادگی و شیواییِ بیان الیه

زند، چهارمین اثر فیلمساز بوده که با ظرافت خاصی محک می

برانگیز تماشاگران و منتقدان مواجه شد و نهایتاً  نگاه تحسین

زبان اسکار  خارجی هایبلژیک در بخش فیلمنمایندگی از  به

پیشتر نیز  گرونینگنخواهد کرد. آخرین فیلم رقابت  2110

خود کرده  را از آن جایزه پارلمان اروپاای نظیر جوایز ارزنده

 است. 

روایت غیرخطی این فیلم با صحنه رساندن کودک به 

شود. های پر درد پدر و مادر آغاز میبیمارستان و نگاه

ای که به  نهصح

بیننده هشدار 

یک تراژدی را 

دهد. سپس می

بکِ یک فالش با

هفت ساله، قصه 

آشنایی و شکل 

شود. مردِ گیری عاشقانه پر هیجان زن و مرد روایت می

ویژه  به -«آرزوها سرزمین»-موزیسین شیفته فرهنگ امریکا 

ست. او که به دنیای متافیزیک باوری ندارد  موسیقی بلوگرس

که معتقد است زندگی ابعادی دارد  شود، زنیلیز میعاشق ا

کنیم. این پارادوکس بینیم و تجربه میماورای آنچه می

در برده  جان سالم بهها  آن عاشقانه تا پیش از مرگ فرزند

رود. زن و است، اما با وقوع این حادثه دردناک رو به زوال می

دلیل  مردی که هر دو از یک تلخی مشترک در عذابند، به

رفته از هم فاصله  های کامالً متناقض رفتهداشتن ایدئولوژی

پاشد. نخستین واکنش فرو میها  آن گیرند و حلقه شیداییمی

تفاوت قلمداد کردن همسرش در برابر فاجعه رخ داده  زن بی

کند که عدم تمایل مرد به داشتن فرزند است، چون تصور می

ز معتقد است که در احساس ساخته است. الی از او پدری بی

هایی این چنین باید به مذهب و روحانیت متوسل برابر سختی

چیز متنفر  کند و از همه که مرد طغیان می حالی شد، در

اعتراضش به  شود. این واکنش پرخاشجویانه او در صحنه می

سیاست جورج بوش مبنی بر دستور توقف تحقیقات بر روی 

های کی از گزینهتوانست یکه می-های بنیادینسلول

جاست  کامالً مشهود است. این -بخش زندگی میبل باشد نجات

 بازد. همه شیفتگی به فرهنگ و زندگی یکباره رنگ می که آن

است. « شکسته فروپاشی حلقه»موسیقی عنصر حیاتی فیلم

دهد و در هم پیوند می در ابتدا دو شخصیت اصلی فیلم را به

شود. موزیک ها می ق آنادامه نیز بستری برای پرورش عش

توجهی از فیلم شنیده  نظیر بلوگرس که در بخش قابل بی

رمانتیک را بالتکلیف  های بیننده این درامشود اشک می

  . کند می

ساختی است که  فیلم خوش «شکسته  فروپاشی حلقه»

حرفش فراتر از یک روایت عاشقانه است. فیلمی که با رفت و 

های تلخ و شیرین این تجربه های زمانی ترکیبی ازبرگشت

کند و با پایان زوج ناآرام را در برابر چشمان بیننده تصویر می

های جدیدی برای مخاطب اش فکرمشغولیدهنده تکان

ظاهر  مایه قراردادن یک فاجعه به سازد. فیلم با دست می

های  ترین تجربه به عمیق -دادن فرزند تراژدی از دست-تکراری

شده اثری بر جای  زند. مجموعه عوامل یادانسانی تلنگر می

آسانی رها   گذارد که بیننده را پس از تماشای فیلم بهمی

 ■. کند نمی
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 «ها سوی کاج جایی آن»لم یف معرفی  
 «امین شیرپور»؛  «دِرِک سیافرانس»کارگردان  
 

( The Place Beyond the Pines) ها سوی کاج جایی آن

درک سیافرانس فیلمی با ژانر  کارگردانی به 2112 محصول

درام و جنایی است که توجه سینما دوستان زیادی را به خود 

ش را با عنوان اولین فیلم 2111جلب کرد. سیافرانس که سال 

ساخته بود و به  "(Blue Valentineولنتاین غمگین)"

های فراوانی دست پیدا کرده بود بار دیگر به سراغ  موفقیت

رایان گاسلینگ رفته و او را برای بازی در نقش اصلی فیلمش 

انتخاب کرده. درست مثل فیلم قبلی، بار اصلی داستان روی 

درام خانوادگی گذاشته شده و تغییر و تحوالت درونی، 

ابطی که منجر به فرزندان مشکالت خانوادگی و سرنوشت رو

شوند مورد توجه کارگردان است. سیافرانس این  نامشروع می

تر و جلوتر را هدف قرار داده و مروری داشته  بار یک گام عقب

بر روابط بین پدران و فرزندان و تاثیری که ممکن است رفتار 

پدر حتی به صورت ناخودآگاه و ارثی در شخصیت پسر داشته 

ها، به خصوص بازی رایان گاسلینگ  سوی کاج باشد. جایی آن

و بردلی کوپر، با استقبال خوب منتقدین مواجه شد و در 

های برتر سال بود. امتیاز  ها جزو فیلم لیست بسیاری از آن

از صد و در  81از ده، در راتن تومیتوز  imdb 740فیلم در 

 باشد. از صد می 68متاکریتیک 

لینث هاول، : کنندگان تهیه/  سیانفرانس دِرک: کارگردان

سیانفرانس، بن کوچی /  دِرک: سیدنی کیمل و... / نویسندگان

اوا  بردلی کوپر، رایان گاسلینگ،: درام، جنایی / بازیگران: ژانر

مایک پاتن / : ری لیوتا، بن مندلسون و... / موزیک مندز،

ران پاتان /  جیم هلتون،: شان بابیت / تدوین: فیلمبرداری

 / مدت (تورنتو فیلم جشنواره) 2112 سپتامبر 7: راناک تاریخ

انگلیسی / : آمریکا / زبان: کشور دقیقه / محصول 101: زمان

 دالر. 32،611،610: / فروش دالر میلیون 15 بودجه:

 خوشتیپ لوک به معروف گالنتون لوک: فيلم ی خالصه

 سیرک در کار به زندگی گذران برای و است قهاری موتورسوار

 عجیب شخصیت. پردازد می موتور با خطرناک های نمایش و

 پیاپی های کشیدن سیگار و بدنش روی های خالکوبی در لوک

 لوک. شود می داده نشان زندگی به نسبت زیادش بیخیالی یا

 سفر دیگری شهرهای به است مجبور سیرک در کار خاطر به

 از بعد را اش قبلی دختر دوست نمایش، از بعد شب یک کند؛

 در حاال که لوک. رساند می خانه تا را او و بیند می سال یک

 پسر یک شود می متوجه است دیگر سفر یک ی آستانه

 داشته نگه مخفی او از را قضیه این رومینا و دارد خردسال

 لوک و کند می زندگی دیگری مرد با اکنون هم رومینا. است

 را تصمیمش لوک. کند زندگی فرزندش با راحتی به تواند نمی

 با. ماند می شهر همان در و دهد می استعفا کارش از گیرد، می

 کند می بانک دزدی به شروع و شود می دوست تعمیرکار یک

. ببخشد سامان و سر کمی را خردسالش پسر زندگی بتواند تا

 بردلی) ایوری نام به پلیس یک توسط آخرش دزدی در لوک

 مصدوم پا ناحیه از که هم کوپر بردلی. شود می کشته( کوپر

و معروف شدن،  ترفیع گرفتن و فراوان استراحت از بعد شده

شود که او  کند و متوجه می شروع به تحقیق در مورد لوک می

هم مثل خودش یک پسر خردسال دارد. این قضیه باعث 

شود و او پلیس بودن را  تغییراتی در وضعیت روحی ایوری می

شود. پانزده سال بعد،  اری میگذارد و وارد کارهای اد کنار می

ایوری از همسرش جدا شده و پسرش ای.جی تبدیل به یک 

جوان خوشگذران و عیاش شده است. ای.جی به صورت 

شود؛ جیسون  تصادفی با پسر دیگری به اسم جیسون آشنا می

پسر لوک خوشتیپ است که توسط پدر ای.جی کشته شده 

ها و  درگیریشود برای وقوع  است. این دوستی بستری می

 ■ اتفاقات بعدی.
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 «وقتی نیچه گریست»لم یفنگاهی به    
 «فرد حسین رضوی»؛  «پینچاس پری »کارگردان  

 

 مقدمه:

ای، از نوابغ و ارواح بزرگی  در گذر تاریخ، تقریبا هیچ سده

اند  ها تأثیرگذار بوده که بر مسیر حرکت جوامع و حکومت

بخشی بشر  هایی که یا در هویت نبوده است. شخصیتخالی 

اند یا در احیای هویت انسان. قریب به اتفاق چنین  نقش داشته

هایی در دوره حیات خود شناخته نشده و مورد  شخصیت

اند چرا که قامت تنومند و بلندای  قدردانی قرار نگرفته

شان فراتر رفته و کشف  افکارشان از زمان و مکان حیات

نای نگاهشان مستلزم مرور زمان و تفسیر و تعبیرهای باریک

است. به اذعان بسیاری از فالسفه و  های بعد بوده  نسل

نظران، نیچه یکی از این قبیل  صاحب

نوابغ منحصر بفرد است که نگاه انسان 

امروز را نسبت به زندگی و مرگ و 

جنسیت مرد و زن و تمام مقوالت درگیر 

کشیده است. فکر انسان حاضر به چالش 

نیچه در زایش تراژدی به هنر یونان »

باستان روی آورد و به این عقیده رسید 

های  که کلید شکوفایی مجدد انسان مدرن را که از دلداری

دینی و اطمینان عقلی و عملی محروم شده، باید در هنر 

جستجو کرد. ولی در آثار بعدی، نیچه کم کم تغییر جهت داد 

اش  شناسی تاریخی که رشته تخصصی انو بیشتر از هنر و زب

های اجتماعی و  بود به جانب فلسفه و خصوصا نقد پدیده

تضاد »( 1382)فوالدوند،  «فرهنگی و روشنفکری متمایل شد.

یکی از  -دیونیسوس و آپولون–النوع یونان باستان  بین دو رب

دهد. آپولون خدای  های بنیادی فلسفه نیچه را تشکیل می پایه

شنگری و معرف نظم، اندازه و عدد است. او عقل و رو

فرمانروای جهان درون، خیال و رؤیاست. دیونیسوس برعکس 

خدای آزادی، مستی و سرخوشی است. یکی نماینده عنصر 

آل خود نماینده موسیقی است و دیگری با  احساس و در ایده

سازی مرتبط است.  هنرهای تجسمی و بیش از همه با مجسمه

را و منادی آزادی و سرمستی انسان و گ دیونیسوس عمل

شکند و آپولون اهل  نماینده مردی است و هر سدی را می

باک و لذا به  طلب و بی اندیشه و تعقل است. دیونیسوس مبارزه

زعم نیچه با آرامشی که مسیحیت به دنبال آن است سازگار 

نیست. پس نیچه ستایشگر موسیقی است چون هنری 

که  ( چنان21، ص1385ی، )حسین «دیونیزوسی است.

وی در جوانی آماده است تا خود را »کند:  یاسپرس نقل می

قید و شرط  ی بی وقف موسیقی ریچارد واگنر کند که دلبسته

و سرانجام من موسیقیدان پیری »گوید:  است و چندی بعد می

)نامه به  «هستم که جز در الحان و آهنگ ها تسلی نمی یابم.

( سیر 81، ص1383)یاسپرس، «(1887ژوئن  22گاست، 

درباره سالهای  1886تطورات اندیشه نیچه چنان بود که در 

به صراحت و بنا به اصول »نوشت:  1876

خود از تحریم کردن هر نوع موسیقی 

کنم. این هنر  رمانتیکی بر خود آغاز می

فریب و شهوتناک  دودوزه، مبهم و ظاهر

برد  که نیرو و شادمانی روح را به یغما می

های  های مبهم و شهوت وفور حسرت و

ی اطوار و اقسام را باعث  متورم از همه

( نیچه با فرق نهادن میان 82، ص1383)یاسپرس،  «شود. می

موسیقی ناب و موسیقی رمانتیک که از دید او خطرناک، 

انگیز و ابهام آفرین است، برای حل تناقض نهفته در  شهوت

د و برآنست تا آثار جوی رویکردش به موسیقی، گریزگاهی می

ی موسیقی اصیل است در  پیتر گاست را که به باور او از گونه

که در یکی از  مقابل موسیقی ریچارد واگنر قرار دهد. چنان

ایستد و  های فیلم خواهیم دید که نیچه روی پیانو می صحنه

در کسوت یک رهبر ارکستر خیالی دستهایش را تکان می 

. «کنی موسیقی را خراب میواگنر تو » گوید: دهد و می

ی این فیلم، نقدهای متفاوتی ارائه شده است اما  درباره

ی تحلیل فلسفی و روانشناختی و ارتباط  هیچکدام به حوزه

ی حاضر با ارجاعات  اند از این رو مقاله این دو ورود نکرده

ای نو باشد در نقد فیلم  تواند دریچه فلسفی و روانشناختی، می

باک و لذا  طلب و بي مبارزهدیونيسوس 

به زعم نيچه با آرامشي که مسيحيت 

به دنبال آن است سازگار نيست. پس 

نيچه ستایشگر موسيقي است چون 

 «هنری دیونيزوسي است.
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. از طرفی شاید ارزیابی فیلم بر اساس «ستوقتی نیچه گری»

ی  اتفاقات رمان به صورت نکته به نکته، ما را از نقد منصفانه

االمکان فارغ از آنچه که در رمان  فیلم بازدارد پس حتی

 گذرد، فیلمنامه را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.   می

 مرور و تحليل فيلم:

ای توسط لوسالومه برای دکتر  فیلم یاد شده با نگارش نامه

کند و از  شود. سالومه دکتر بروئر را مالقات می بروئر شروع می

د. وی که به گفته خودش خواه او برای مداوای نیچه کمک می

ای یک ماهه را با نیچه  شدیدا به نیچه عالقمند است دوره

گذرانده و به درخواست ازدواج نیچه جواب رد داده و نفرت 

آمیز نیچه را )در مورد  های توهین نیچه را برانگیخته است. نامه

دهد و تصمیم نیچه را برای  خودش( به دکتر بروئر می

دکتر بروئر پس از امتناع اولیه،  شود. خودکشی متذکر می

گیرد مداوای نیچه را با روش  تصمیم می

درمانی به عهده بگیرد. دکتر   گفتار

جوزف بروئر در دنیای واقع و خارج از 

امل ع»ی فروید:  این فیلم به گفته

کشف و معرف علم  ساز در سرنوشت

، 1881در سال وی  .ودروانکاوی ب

کمک خواب  نظرات دیگران، بهمستقالً و بدون استفاده از 

مصنوعى دختر بسیار بااستعدادى را که به هیسترى مبتال بود 

مورد پژوهش قرار داد و موفق شد سالمتى را به او 

)که البته در این فیلم، بروئر به خاطر مخالفتهای بازگرداند

همسرش و مظنون بودن به ارتباط عاشقانه با بیمار، موفق به 

یعنى زمانى که  ـ تا پانزده سال بعد د(.شو درمان بیمار نمی

همکارىِ خود را با بروئر آغاز کرد ــ  این نگارنده)فروید(

تا به امروز هم  و هاى او به عموم محققان عرضه نشده بود یافته

ها همچنان حائز اهمیتى  رنجوری جایگاه بروئر براى فهم روان

ش ، بی جا( فیلم در حین نمای1382)فروید،  «.ویژه است

تصاویری که سخن آن به میان آمد به کالس درس نیچه در 

زند و جمالتی را از زبان نیچه به  بک می دانشگاه فالش

توان در پناه خدا بود  ... به سختی می»کند:  مخاطب منتقل می

ایست برای مکیدن  این حقیقت نیست بلکه شوق کودکانه

ظریه همیشگی پستان... ما یک نظریه انقالبی داریم، این ن

دهد پس خودت  انقالبی به طور علمی، فروانی خدا را نشان می

را غرق کن، هیچ شجاعتی برای پیگیری شواهد از خود نشان 

نده. ما کجا هستیم یقینا شما باید بفهمید که ما خود، خدا را 

رسد کارگردان فیلم  . به نظر می«ایم، خدا مرده است کشته

های نیچه صرف  ونولوگها و م وقت کافی برای گزینش دیالوگ

هایی که  گویه نکرده است؛ گزین

توانست از کتابهای متعدد وی  می

انتخاب و بر غنای فیلم بیافزاید. در عین 

حال شاید معروفترین جمله 

ساختارشکنانه نیچه با مضمون فوق 

آمده  «چنین گفت زرتشت»باشد. در 

اما زرتشت چون تنها شد با دل خود چنین گفت: چه »است: 

سا این قدیس پیر در جنگلش هنوز چیزی از آن نشنیده ب

( ظاهر 21، ص1387)نیچه،  «باشد که خدا مرده است.

مالقاتهای دکتر بروئر و نیچه درمان سردردهای نیچه است اما 

موضوع اصلی ترمیم مشکالت روحی و افسردگی اوست. در 

گوید بیماری شما  ها دکتر بروئر به نیچه می یکی از مالقات

غیر فیزیکی دارد  و در ناامیدی شما از زندگی سرچشمه  علل

دهد ناامیدی؟ شاید زمانی گرفتار ناامیدی  دارد. نیچه پاسخ می

بودم ولی حاال نه. من فقط حامله هستم، سردردهای من 

چنین گفت »دردهای زایمان کتاب جدیدم هستند کتاب 

 . نیچه ادامه می دهد؛ زرتشت آمد تا ابرمرد را به«زرتشت

کند و  مردم بشناساند اما به زودی فهمید کسی او را درک نمی

روم.  ی عزلت اختیار کند من نیز به زودی می باید برود و گوشه

در حاشیه زندگی دکتر بروئر، زیگموند فروید جوان را شاهدیم 

لوسالومه ای توسط  فيلم با نگارش نامه

شود. سالومه  برای دکتر بروئر شروع مي

کند و از او برای  دکتر بروئر را مالقات مي

 .خواهد مداوای نيچه کمک مي
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های  که هنوز به معروفیت نرسیده اما گاها مشورتها و همفکری

. الزم به یاداوری است گرچه او برای دکتر بروئر راهگشا است

اند  زیسته نیچه و فروید و بروئر تقریبا  در یک دوره زمانی می

اما نیچه هیچکدام از شخصیتهای یاد شده را از نزدیک ندیده 

پرداز  بین و خیال و مالقات نکرده است و این نگاه باریک

است که با توجه به قرابت  -ایروین دی یالوم-نویسنده داستان

های فروید و بروئر و نیچه آنها را سر یک میز  ندیشهبرخی ا

ی زیبایی که در  نشانده و طرحی بکر درانداخته است.  جمله

آمده است اما پینچاس پری  «وقتی نیچه گریست»رمان 

نظر نموده، سخن زیبای فروید  کارگردان فیلم از آن صرف

د ی اروین دی یالوم، نظر طنزآلود فروی است. در داستان نوشته

دردهای زایمان مغزی؟ چه »چنین است:  در مورد نیچه این

تصویری... این مرد اهل معنویت و 

روح است. فقط این سؤال پیش 

آید که روحش گیج است یا  می

)یالوم،  «اش روحی است؟ گیجی

( بروئر برای نزدیک 123، ص1380

شدن به موضوع اصلی مداوا از نیچه 

ی پرسد آیا تا به حال ارتباط جنس می

ای و نیچه  و عاشقانه با کسی داشته

دهد: من سکس را درخشش  پاسخ می

میل حیوانی یافتم که با ساعاتی از 

آمیزد  میل تنفر از خویشتن درمی

 های عمومی هم برای من ساخته نشده است. چنانکه تفریح

هایی که در این باب  گویه نگاه نیچه به جنس زن و گزین 

ی بسیاری از فالسفه است برای  سر داده است محل مناقشه

در »پردازیم:  نمونه به ذکر برخی نظرات نیچه در باب زنان می

کوچکت را به  گفتم ای زن حقیقت» زنان پیر و جوان،باب 

؟ روی به سراغ زنان می»گفت: چنین  کپیرزن ،«من ده

( در شامگاه 81، ص1387)نیچه، « ات را فراموش نکن. تازیانه

  کس چرا ؟ زیرا هیچ ،پندارند می  را ژرف  زنان»گوید:  بتان می

 «.نیز نیست  سطحی  حتی  یابد. زن نمی  ژرفایی  هرگز در آنان

،  زنفراسوی نیک و بد:  »( و یا در 27، ص1376)نیچه، 

)نیچه،  «.برد را از یاد می دلبری  آموزد که می  نفرت  چندان

بنا بر اسناد و شواهد موجود، زندگی »از طرفی  (80، ص1372

ستیز یا مردساالر به ما خصوصی نیچه، نه تنها رفتاری زن

خویی او با خانمها تأکید دهد، بلکه بر متانت و گرمنشان نمی

کوشد نام یک ، می1875کند. به عنوان مثال، او در سال می

یس بنویسد، اما ئجوان دانشجو را در دانشگاه بازل سو دختر

شورای مدیریت و تمام استادان )یاکوب بورکهارت دموکرات 

نیز در میان آنان است!( با ورود زنان در آن دانشگاه مخالفت 

)حنایی کاشانی،  «ماند.نتیجه میکنند و حمایت او بیمی

از در یک  «اراده قدرت»جا( نیچه در کتاب چهارم  ، بی1385

 آدمیان ی ههم»گوید:  شود و می حامی تمام عیار زنان وارد می

دارند،  می  دوستش  که ، با نفوذ زنی و تربیت  نظم توانگر و بی بس 

 بسیاری  که  است  زن  با تماس  یابند. تازه می  اخالقی  نشیمَ

قرار   خویش  در شاهراه  بزرگان 

تصویر خود را در  آنان ؛گیرند می

 «بینند. می  نما و ساده درشت  ای هآین

( در همان کتا 236، ص1377)نیچه، 

 آن  را توان آدمی»آمده است: 

 کافی  اندازة  به  زنان ی  هدربار  که نیست 

  آن سبب  اما این ،واال بیندیشد 

 به  ایشان  ی هدربار  شود که نمی

)نیچه،  «.کند  اندیشه  نادرستی 

نیچه را نه »( بنابراین 237، ص1377

ستیز دانست و نه  توان صریحا زن می

اینکه به سادگی برچسب فمینیست را بر او زد. زیرا همچنانکه 

دیدیم، آرا و نظرات نیچه درباره زنان بسیار در هم آمیخته، 

آمیز است و ما همچنان که بسیاری از عناصر  مبهم و تناقض

های او یافتیم، نیز بسیاری از عناصر قابل  تهستیز را در نوش زن

بینیم. از این  های او می ستیزانه را در آثار و نوشته توجه غیر زن

 «رسد. لوحانه به نظر می ها بس ساده رو چنین نسبت دادن

( سخن دیگر اینکه در مورد نیچه 128، ص1386)شاهنده، 

از  سیاریب  است ممکن»نباید این نکته را از نظر دور داشت که 

از چند  این ،نظر آیند  به ها با همدیگر در تناقض گویه گزین

  شبه  و ذم  است  استاد پارادوکس  نیچه  که این ی یک ؛ روست

علت   همین  گیرد به کار می را بارها به  ذم  شبه  و مدح  مدح

هایي  گویه نگاه نيچه به جنس زن و گزین

که در این باب سر داده است محل 

بسياری از فالسفه است برای ی  مناقشه

نمونه به ذکر برخي نظرات نيچه در باب 

 زنان پير و جوان،در باب »پردازیم:  زنان مي

کوچكت را به من  گفتم ای زن حقيقت»

به سراغ زنان »گفت: چنين  کپيرزن ،«ده

 «ات را فراموش نكن. روی؟ تازیانه مي
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او با   . دیگر اینکه او باشیم  های کنایه  باید مراقب می

را   حقایق  بودن  تا نسبی  است  تعمداً برآنخود  های تناقض

نیز   نیچه  های از تناقض  برخی  اینکه  متذکر شود و سرانجام

او   و شخصیت  در اندیشه  ناخودآگاهانه  ، بلکه آگاهانه نه

 (1387)نجفی،  «. است سرشته

انجامد و نیچه ارتباطش را  جریان مداوا کمی به طول می

کند. نیچه طی یک سردرد شدید، سرش  با دکتر بروئر قطع می

دکتر  شود. دارد و بیهوش می کوبد و زخم بر می را به آینه می

دهد. در  شود و او را نجات می بروئر باالی سر نیچه حاضر می

هوشیار، نیچه از دکتر بروئر  حین مداوا و در حالت نیمه

و این جمله  «کمکم کن، من را نجات بده»کند  درخواست می

شود. دکتر بروئر  کلید یافتن راه حل مداوا برای دکتر بروئر می

رسد که نیچه در  جه میدر پی مشورت با فروید به این نتی

ضمیر ناخودآگاهش اعتقاد به ضعف و 

کند  نیاز به کمک دیگران را ابراز می

پس باید روشی را پیش گرفت که 

ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه یکپارچه 

شود یعنی با پیوستگی ضمیر 

ناخودآگاه و خودآگاه احتمال پذیرش 

پذیری باال  بیمار برای درمان و عالج

س از درمان جراحت رود. نیچه پ می

کند او  سر،  با دکتر بروئر مالقات و به خاطر لطفش تشکر می

تصمیم خود را برای ترک شهر و سفر برای تمام کردن کتاب 

کند  به دکتر بروئر اعالم می «چنین گفت زرتشت»جدیدش 

شود. بروئر که خود  اما با پیشنهاد جدید بروئر مواجه می

)همان  است «برتا»ش به نام گرفتار عشق به یکی از بیماران

بیماری که مبتال به بیماری هیستری است(  و احساس 

ناامیدی شدیدی در زندگی دارد و رابطه سردی را با همسر و 

کند که او  کند به نیچه پیشنهاد می فرزندانش را سپری می

مداوای جسم نیچه را به عهده بگیرد و نیچه مداوای روح بروئر 

هایی  های شما روش وید مگر نه اینکه کتابگ را. او به نیچه می

است برای امیدبخشی به زندگی، پس ناامیدی خیمه زده بر 

توانم  دهد من نمی زندگی مرا درمان کن! نیچه پاسخ می

دانم چگونه تحملش کنم.  امیدی را درمان کنم فقط می نا

یابد تا اینکه هر دو مسئولیت مداوای  گفتگوها ادامه می

پذیرند و از آن لحظه به بعد، هر روز ساعاتی را  یکدیگر را می

گذرانند تا یکدیگر را مدوا نمایند.  در یک کلینیک با هم می

کند به او بفهماند  نیچه برای حل مشکل دکتر بروئر سعی می

آدمهای ضعیف )همچون برتا بیمارش( مستحق توجهی 

کشانند. برتا صرفا  چنینی نیستند و تو را نیز به ضعف می این

یک بیمار است و مسلما در تعامل یک بیمار و یک پزشک، 

این پزشک است که چیزهایی برای از دست دادن دارد نه 

نماید در دکتر بروئر نسبت به  بیمار و به همین روش سعی می

برتا ایجاد نفرت کند. نفرتی از همان جنس که در تفکرات 

ه نیچه ها، بروئر ب نیچه قابل مشاهده است. در یکی از مالقات

دانید و  زنم شما سکس را نامطبوع می گوید من حدس می می

من به سکس اعتراضی ندارم چیزی که من از »گوید:  نیچه می

 «کند. آن متنفرم، انسانیست که به خاطر سکس التماس می

، بخشی  شهوت» :گوید دکتر بروئر می

دهد  از وجود ماست و نیچه جواب می

 بله ولی هیچ چیز نباید در رشد

قهرمانی که درون ماست مداخله کند؛ 

ام را  اولین باری که تالش کردم فلسفه

با کاربردی علمی پیوند دهم انتخاب 

بین حقیقت و آسایش بود؛ آیا این دو 

الجمع هستند. اگر بخواهی لذت بیشتری تجربه  مانع

تر دریابی( باید خودت را برای نوعی رنج  کنی)حقیقت را شفاف

رد کمتر، کوچک شو، برو و بخشی از عوام آماده کنی. برای د

کند به درخت پشت پنجره( به این درخت  باش. )اشاره می

خواهد به این بلندی  بلند و تنومند نگاه کن! درختی که می

غرورآمیز دست پیدا کند به هوای طوفانی نیاز دارد. یادگیری 

هایی  طرح»و ابتکار و اکتشاف همگی با درد و رنج همراه است. 

ی  افکند همچنین نشانی از شیوه نیچه برای انسانها می که

پیکار برای رسیدن به انسان ناب و اصیل دارد. نابرابری انسانها 

های دریافت آنها از زندگی  است که شیوه نه تنها به آن معنی

 گنجد بلکه همچنین کاشف از آنست که واقعی در شمار نمی

توان در قالب  را نمیگون از امکانات انسانی  های گونه دریافت

 «نیکان و دادگران»آل معتبر و واحد گیر آورد. نیچه  یک ایده

زنم  گوید من حدس مي بروئر به نيچه مي

 دانيد و نيچه شما سكس را نامطبوع مي

من به سكس اعتراضي ندارم  »گوید:  مي

چيزی که من از آن متنفرم، انسانيست که 

 «کند. به خاطر سكس التماس مي
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طلبد که  را از آن رو به چالش می

شان  روند که گویی راه چنان پیش می

تنها راهی است که به طور عام و 

حق است:  هکلی راهی درست و ب

هان ای شما دادگران، شما را با »

، پیکار برای دادگری کاری نیست

کنید تا دریافت خود از  شما پیکار می

انسان را بر اریکه پیروزی بنشانید. اینک بنگر! این است اراده 

هایی که شما از انسان  زرتشت به سوی دادگری: همه دریافت

 «انسان او شرحه شرحه خواهند گشت. دارید فراپیش تصویر ابر

شود  کم متوجه می ( دکتر بروئر کم271، ص1383)یاسپرس، 

ز میان دو بیمار، خودش به بیماری تبدیل شده است که ا

شود  بیشتر میهایش روز به روز  وضعی اضطراری دارد. کابوس

و ارتباطش با همسر و خانواده سردتر. او زندگی بدون برتا را 

ای نیازمند  گوید به معجزه داند و به نیچه می خالی از رنگ می

است که نیچه متوجه است تا برتا را مهیا کند. در همین روزه

شود نام مادر دکتر بروئر که در سه سالگی بروئر، از دنیا  می

هایش در  رفته برتا بوده است و باز هم نقش فروید و اندیشه

شود و با یک سؤال ساده نیچه از بروئر )به من  فیلم پررنگ می

فهماند  نگفته بودی اسم مادرت برتاست!( به مخاطب می

بروئر ناشی از عقده احساسی و جنسی بخشی از بیماری دکتر 

ای که ناشی  باشد؛ عقده های وی می فروکوفته شده در گذشته

از کمبود محبت مادرانه است و پس از سالها در لباس دختری 

تو »گوید  بیمار به نام برتا رخ نموده است. نیچه به بروئر می

ای که هیچگاه  ای و بر زندگی ات ایستاده بیرون زندگی

توانم بگویم چگونه  خوری. من نمی ای غصه می ش نکردها تجربه

زندگی کن، چون زندگی توست  نه من، اما ممکن است بتوانم 

این نوع زندگی را که تا به حال  .تفکری به تو هدیه دهم

توانی از این  ای، تو می ای و در گذشته از سر گذرانده داشته

آن جنس بیشتر و بیشتر زندگی کنی ولی چیز جدیدی در 

نخواهد بود. هر رنج و هر لذتی به سوی تو بازخواهد گشت 

همان ترتیب و همان قضایا، دوباره و دوباره مثل یک ساعت 

شنی، و وقتی بمیری همه زندگی در تو خواهد ماند و تو 

نیچه به او  «ای درون ابدیت خواهی شد. همچون مرده

فهماند که زندگی بدون خطر، خطرناک است و چیزی که  می

اش به آن  حت عنوان انجام وظیفه در قبال زن و فرزندانت

است که پشت آن پنهان  است و پوششی ورزد ظاهری عشق می

زندگی »گوید:  شده است. نیچه در چنین گفت زرتشت می

گویند.  گویند و دروغ نمی رنج است و بس، گروهی چنین می

پس کاری کن که کار تو پایان گیرد! کاری کن که پایان گیرد 

( 58، ص1387)نیچه، «این زندگانی که رنج است و بس.

اکنون ذهن دکتر بروئر شدیدا با این فکر درگیر شده که 

گوید واقعا چگونه است؟ نه  زندگی از نوعی که نیچه می

ای، نه تعهدی، نه همسری  و نه مسئولیتی. فیلم به اینجا  خانه

د رسد که دکتر بروئر ساعت زنجیریش را به دوستش فروی می

دهد و از او درخواست  که با وی روابط خانوادگی دارد می

ی ترک خانواده  های تکان دهنده کند. بعد هم صحنه کمک می

های سال  و همسر و فرزندانش را و شغلش و همه آنچه سال

گذرد. او  ساخته و پرداخته است از جلوی چشم مخاطب می

-ش رود تا خودش را بشناسد، به بیمارستانی که معشوق می

ها  کند، بعد از ساعت در آن تحت درمان است مراجعه می -برتا

بیند که در پارک بیمارستان روی  انتظار برتا را در حالی می

کند و  بازی می صندلی نشسته و با پزشک معالجش عشق

همان جمالتی را که قبال به او هم گفته بود به پزشکش 

من بوده  تو تنها مردی خواهی بود که در زندگی»گوید:  می

شود که چه زیان بزرگی کرده و  . دکتر بروئر متوجه می«است 

: تو  گوید آورد در حالی که به او می سخنان نیچه را به یاد می

باید یاد بگیری تنهاترین تنهایان باشی، تو باید آماده شوی 

خواهی تازه  های خویشتن بسوزانی. چگونه می خود را در شعله

ها  ل به خاکستر نشده باشی. صحنهشوی اگر پیش از آن تبدی

روند تا جایی که فروید را  آیند و می یکی پس از دیگری می

بینیم که سعی در بیدار کردن دکتر بروئر دارد. باری! دکتر  می

بروئر توسط زیگموند فروید هیپنوتیزم شده بود و هر آنچه 

یافت در یک سفر  بایستی در عمل به آن دست می بروئر می

شهودی دریافته بود. او حاال دیگر دکتر بروئر قبل روحانی و 

نیست حقیقت و ارزش زندگیش را دریافته و به کاذب بودن 

است. همسرش و فرزندانش را به  اش پی برده عشق گذشته

آغازد. او نیچه را  کشد و زندگی جدید خود را می آغوش می
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 کند و رها شدن خود را از کابوس ناامیدی به اطالع مالقات می

رساند. اینجا نوبت نیچه است که اقرار کند. نیچه  نیچه می

گوید من کامال با تو رو راست نبودم. من خود گرفتار عشق  می

سالومه شدم و االن روزی و ساعتی نیست که به آن زن فکر 

نکنم. این بخش از دیالوگ، ما را به یاد جمله زیبای وی درباره 

باید در   آدمی»اندازد:  می «اراده قدرت»زنان در کتاب چهارم 

)نیچه،  «.است تسالیی  چه  زن  خود دریابد که  شکل  ترین ژرف

( دکتر بروئر راز درمان 238، ص1377

کند. او  نیچه را برایش برمال می

های نیچه به سالومه را نشان  نامه

شود  دهد. نیچه ابتدا برآشفته می می

گوید شاید این یک  اما بروئر به او می

س است برای تو و نه برای لحظه مقد

شود که سالومه  پرسد و متوجه می سالومه، نیچه سؤالی می

کند که احساس بدی دارم  واقعا به او عالقمند است او اقرار می

ام. سالومه مدتی  کنم سالومه و تو را از دست داده فکر می

احساس ترس تنهایی را در من تسکین داد و من تظاهر به 

ریزد. بروئر  ی کردم. نیچه به آرامی اشک میکنار آمدن با تنهای

گفتند و نیچه  پرسد اگر اشکهایت صدا داشتند چه می می

گفتند ما آزادیم، تو هیچگاه نگذاشتی که ما  دهد می پاسخ می

ها را گشود. غمی پشت  بیرون بیاییم تا زمانی که بروئر دروازه

که این اشکها نیست بلکه یک آرامش است. این اولین باریست 

گوید ما دو دوست  کنم. بروئر می من تنهائیم را نمایان می

گوید: ما دو دوست هستیم از  کنان می هستیم و نیچه، مویه

کند و  گفتنش لذت می برم. لحظه رفتن، کتابش را باز می

خواند: ما با هم دو دوست خواهیم ماند و با یکدیگر غریبه  می

خواهیم  نین نمیخواهیم شد، چیزیست که باید بشود؛ ما همچ

که حقیقت را مبهم یا پنهان کنیم تا به خاطر آن زنده بمانیم 

ای هستیم که مسیر و هدف خودش را  ما هرکدام در کشتی

دارد. در نهایت ما باید با همه بیگانه شویم چرا که این 

 قانونیست که ما وضع کردیم.

 بحث و نتيجه گيری:

در حالی که ظاهرا بنیان فیلم بر شرح حال زندگی و 

احواالت نیچه استوار است اما به تصور نگارنده باطن فیلم 

 حاکی از تصدیق لحظه به لحظه  نظریات زیگموند فروید

رسد نقش سوم یا چهارم  است؛ همان شخصیتی که به نظر می

کند اما بواقع نقش تفکر او نقش اول فیلم است.  فیلم را ایفا می

در پایان فیلم، چه در مورد دکتر بروئر و چه در مورد نیچه 

های این دو  رنجوری شویم، علت اصلی تمام روان متوجه می

سه نوع  فروید»شخصیت، تعارضهای جنسی بوده است. 

اضطراب را معرفی کرد: اضطراب 

رنجور و اضطراب  واقعی، اضطراب روان

اخالقی. اولین نوع اضطراب، که 

های دیگر از آن ناشی  اضطراب

شوند، اضطراب واقعی یا عینی  می

است. این اضطراب شامل ترس از 

خطرهای ملموس در دنیای واقعی است. انواع دیگر اضطراب، 

ور و اخالقی، همواره برای بهداشت رنج یعنی اضطراب روان

سازترند. ریشه اضطراب روان رنجور، در  روانی ما مشکل

است، در تعارض بین ارضای غریزی و واقعیت. اضطراب  کودکی

، 1385)شولتز،  «اخالقی نیز ترس از وجدان شخص است.

ها و  ناپذیر اندیشه تر، تأثیر اجتناب ( اما نکته قابل تأمل60ص

علم روانکاوی و حتی بر نظریات فروید است؛  سخنان نیچه بر

مطلبی که اگر چه در فیلم به تفصیل پرداخت نشده است، اما 

-یابیم کارگردان فیلم  از یکی از دیالوگ های فیلم درمی

این موضوع را نیک دریافته و از زبان فروید  -پینچاس پری

ان نماید؛ آنجا که دکتر بروئر روش درم بازیگر، به آن اقرار می

دهد و فروید  نیچه را )در مورد خودش( برای فروید توضیح می

پرسد آیا نیچه تو را روی تخت خواباند و گفت  با تعجب می

چشمانت را ببندی و تمرکز کنی؟ جالب توجه است بدانیم 

بروئر و در پایان فيلم، چه در مورد دکتر 

شویم، علت  چه در مورد نيچه متوجه مي

های این دو  رنجوری اصلي تمام روان

 شخصيت، تعارضهای جنسي بوده است.
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فروید برای درمان  «آزاد تداعی»این دقیقا همان روش 

روش بیمارانش بود، روشی که فروید پس از کنار گذاشتن 

دکتر بروئر)هیپنوتیزم یا خواب مصنوعی( توانست با آن 

تصمیم فروید »رنجورش را درمان کند.  بسیاری از بیماران روان

گرفت در روال کارش از خواب مصنوعى مدد نگیرد. فروید به 

دو دلیل چنین کرد: نخست به این سبب که به رغم گذراندن 

رستان ننسى، یک دوره آموزشى به استادى برنهایم در بیما

موفق نشد بیماران را به تعداد مکفى به خواب مصنوعى ببرد؛ 

و دوم به این دلیل که از نتایجِ درمانىِ پاالیش بر اساس خواب 

درخور توجه  ،مصنوعى ناراضى بود. درست است که این نتایج

آمدند، اما متعاقباً  مدت حاصل مى بودند و پس از درمانى کوتاه

ندارند و بیش از حد به روابط شخصىِ معلوم شد که تداوم 

اند. کنار گذاشتن خواب مصنوعى،  بیمار با پزشکش وابسته

سیر تحول روش درمان هیسترى تا آن زمان را بر هم زد و 

تداعى »شیوه  فروید این به معناى آغازى نو در این مسیر بود.

به بیان دیگر، از بیمارانش خواست که  کرد، را جایگزین« آزاد

گونه تفکرِ آگاهانه خوددارى کنند و با تمرکز حواس و از هر

هایى را که خود به خود )به طور غیر ارادى( به  سکوت، اندیشه

الیه »اختیار دنبال کنند؛ یعنى  شود بى ذهنشان متبادر مى

، بی 1382)فروید،  ««.فوقانى ضمیر آگاهشان را کنار بزنند

نظر علم روانکاوی و  جا( بنابراین، پژوهش در آثار نیچه از نقطه

تواند دستمایه  بدست آوردن سهم تفکرات نیچه دراین علم می

های معاصر باشد. هنر نیچه و نگاه نیچه به  خوبی برای پژوهش

هنر نیز در عین ارتباط تنگاتنگ، دو مقوله جدا از هم هستند. 

شناسان و  هایش با دیگر فالسفه و زبان هنر نیچه، تفاوت

است. مراد وی از مرگ  نسبت به زندگیدیدگاه اعتراضی او 

خدا در واقع افول و در پی آن مرگ دیدگاه مسیحی و اخالق 

مسیحی نسبت به زندگی و جهان است. از طرفی دیدگاهش 

درباره هنر یعنی اعمال نگاه دیونیزوسی به انسان و هستی، 

ی وی را  ی سنگینی بر تفکراتش انداخته و مبانی اندیشه سایه

قرار داده است. و اما درباره موضوع اصلی فیلم الشعاع  تحت

ی نیچه در پایان فیلم، کارگردان فیلم ذهن  یعنی مویه

دهدکه اگر در دنیای واقعیت،  مخاطب را به این مسیر سوق می

گرفت  جسم و روح نیچه به همین روش، تحت درمان قرار می

شکست، ای بسا شخصیتی که امروز  و عشق لوسالومه او را نمی

نیچه در کتابها باقی مانده است،  اینچنین رو به زوال  از

رفت و برخی تناقضهای گفتاری و رفتاری را موجب  نمی

دهد که هیچ  شد. کارگردان، چیزی را به بیننده نشان می نمی

است؛ گریه کردن نیچه  کسی در زمان حیات نیچه از وی ندیده

 را. 

 

 منابع:

، سال روزنامه شرق، "به هنر نگاه نيچه"(، 0831حسيني، عالءالدین) -

 08/1/31، سه شنبه 100سوم، شماره 

، "ستيزی نيچه مسآله زن"(، 0831حنایي کاشاني، محمد سعيد) -

 /http://www.fallosafah.org، ّسِفَه پایگاه اینترنتي فلُ

نظریه (، یحيي سيد محمدی، 0831دوان شولتز و سيدني آلن شولتز) -

 رایش، تهران: مؤسسه نشر ویهای شخصيت

شرحي کوتاه درباره "(، حسين پاینده، 0832زیگموند فروید) -

، پایگاه اینترنتي حوزه، "روانكاوی

http://www.hawzah.net/per/magazine/ar/021/AR021

02.ASP 

 ، تهران: قصيده سرازن در تفكر نيچه(، 0836شاهنده، نوشين) -

قرن ثير نيچه بر اندیشه و ادبيات أت"(، 0832فوالدوند، عزت اله) -

)سخنراني(، "بيستم

http://www.lifeofthought.com/f68.htm 

نيچه و درآمدی به فهم (، سياوش جمادی، 0838کارل یاسپرس) -

 ، تهران: ققنوسفلسفه ورزی او

-jens-e، "حقيقت زن است"(، 0831نجفي، رضا) -

dovom.tripod.com/haghighat 

تهران: ، چنين گفت زرتشت(، داریوش آشوری، 0831نيچه، فردریش) -

 آگه

، تهران: شامگاه بتان(، عبدالعلي دستغيب، 0816نيچه، فردریش) -

 پرسش

 ، تهران: جامي اراده قدرت(، مجيد شریف، 0811نيچه، فردریش) -

، تهران: فراسوی نيک و بد(، داریوش آشوری، 0811نيچه، فردریش) -

 خوارزمي

تهران: ، و نيچه گریه کرد(، مهشيد ميرمعزی، 0831یالوم، ایروین دی) -

 ني
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 «یسندگینو»اول قسمت  «ش کودکینما» یبررس  
 «مهران مقدر» 
 

درون شرط اول آمادگی برای  زنده  و فعال بودن کودک

در این  های کودک و نوجوان است. وارد شدن به حوزه فعالیت

بینی و نگرش  توان با افکار، عقاید، جهان صورت است که می

توان دنیا را از دریچه ذهن آنان نگاه  می آشنا شد.کودکان 

ساله معیارها و  کرد. بدیهی است کودک چهار یا پنج

شمول هستند و  هایی برای خود دارد که همگی جهان منطق

 چگونه؟؟؟ اما هستند... تغییر نیستند...  ابلق راحتی نیز  به این

از  رفته بود.همراه فرزند کوچکش برای خرید به بازار  مادری به

کرد. پس  نگاه میها  آن حوصله به گذشت و با ها می کنار مغازه

از مدتی از گریه و زاری فرزند خسته شد و آرام کنار او نشست  

ناگهان متوجه شد که  اش را جویا شود. قراری تا علت بی

های تیره پایین ویترین  کودک بخاطر قد کوتاهش فقط سنگ

آرامی فرزند را پیدا کرد،  اصله دلیل نابالف بیند. ها را می مغازه

پس فرزند را بغل گرفت و بقیه راه را 

موضوع به همین راحتی  ادامه داد.

مادر از دید کودکش دنیا را  .حل شد

اندازه فرزندش  خود را به نگاه کرد.

کوچک کرد و متوجه شد که چیزی 

بیند. ما  بیند فرزندش نمی را که او می

نمایشنامه برای نوشتن و خلق یک 

به موضوع ها  آن عالیق کودکان را بدانیم و از دریچه ذهن

ما اجازه دهند ه بها  آن بنگریم و از همان زاویه نگاه کنیم تا

قول معروف ما را هم به  خود را در مسائلشان شریک کنیم و به

های آموزشی و تربیتی نیز باید  در بحث بازی خود وارد کنند.

یا درست بودن کار به کودک نتیجه  بدانیم بیان مستقیم غلط

های  رو این بیان باید به بهترین راه چندانی ندارد. از این

کودکان مفاهیم اخالقی و تربیتی را در  نمایشی صورت گیرد.

کنند و بهتر  پذیرند، بهتر دقت می داستان بهتر می قالب قصه و

هاست و  که هم سن و سال آن دیدن کودکی کنند. عمل می

بیند  را می نتیجه رفتار خود دهد و ناشایستی را انجام میکار 

پنداری که  تاثیرگذار خواهد بود. همذاتها  آن بسیار برای

هر  دهد عملی در حد معجزه است. کودک با بازیگر انجام می

تر نوشته شده باشد بهتر با مخاطبش  قدر متن نمایش قوی

 کند.  ارتباط برقرار می

از مهمترین مسائلی است که  انتخاب موضوع یکی دیگر

شک  نویسنده نمایشنامه کودک باید به آن توجه کند. بی

موضوع اجتماعی بزرگسال یا خلق آثار اکسپرسیونیستی یا 

خواهند در حال  آنان می نمادین برای کودکان مناسب نیست.

راحتی داستان را دنبال کنند و به خود زحمت  دیدن نمایش به

کار را در ضمیر  اینها  آن امهرچند تم. حالجی ندهند

دهند. موضوعاتی که کودک بطور  ناخودآگاه خود انجام می

تر هستند و او نه  درگیر است بسیار مناسبها  آن روزمره با

برد بلکه با همان  تنها از دنبال کردن داستان لذت می

پنداری که عنوان شد بهترین نتیجه را از نمایش  همذات

هایی که مربیان در  و یا موضوع گیرد. مسائل بهداشتی می

دهند از بهترین  را به کودکان تذکر میها  آن ها مهدکودک

بیند برای قهرمان داستان  موضوعات هستند. وقتی کودک می

افتد که برای او نیز در محیط مهدکودک یا  همان اتفاقی می

افتد  در خانه و یا در قبال خواهر یا برادر و یا دوستش می

شود  بسیار جذاب میموضوع برایش 

 کند. را دنبال می و باعالقه فراوان آن

بخاطر داشته باشیم که استفاده از 

های حیوانات نیز کمک  شخصیت

نویس  بسیار بزرگی به نمایشنامه

هرکدام از حیوانات در ذهن  کند. می

سری اخالق و رفتار  همه ما دارای یک

وباه را ما همیشه خرگوش را باهوش، ر فرد هستند. منحصر به

گر، گرگ را بدجنس، کبوتر را مهربان و گوسفند را مثبت  حیله

شود که به تماشاگر خردسال  همین یادگار باعث می ایم. دیده

 تر برسانیم. ها پیام خود را سالم خود با کمک این شخصیت

کند کالغ حرف بزند  گونه که قبول می کودک همان

کند و قطار  پذیرد که گل در صحنه حرکت گونه هم می همان

اما...  ... اما...اما ها پرواز کند. از ریل خارج شود و در آسمان

کافی است این تدابیر را نابجا استفاده  کودک احمق نیست.

العمل از طرف همین خردساالن است که  اولین عکس کنیم.

 .«گل که راه نمیره: »خواهند گفت

ای  ونهگ ها را به های کودکان نمایشنامه در نمایش معموالً

دقیقه یکبار اتفاقی بیفتد که  نویسند که حداکثر هر پنج می

العمل ارتباط خود را با کار  کودک با مجبور شدن به عکس

تواند دست زدن به همراه بازیگران به  این اجبار می حفظ کند.

هنگام خواندن شعر باشد و یا جواب دادن به سواالتی که 

 سند.پر بازیگران مستقیم از تماشاگران می

ساله معيارها  بدیهي است کودک چهار یا پنج

دارد که همگي هایي برای خود  و منطق

راحتي نيز قابل   شمول هستند و به این جهان

 تغيير نيستند... اما هستند... چگونه؟؟؟ 
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ها کوتاه نوشته  دیالوگ معموالًهای کودکان  در نمایشنامه

راحتی بتواند  المقدور ساده و روان تا بیننده به شوند و حتی می

گویی پرهیز شود تا کودک از  ز زیادها موضوع را متوجه شود.

شنیدن جمالت تکراری که کمکی به پیشبرد روند داستان 

مناسب برای یک نمایش حداکثر زمان  کند خسته نشود. نمی

که آنقدر موضوع   شرطی به دقیقه است. کودک چهل و پنج

جا ماندن را تحمل  جذاب باشد که بتواند فشار حاصل از یک

تر  وضوعی جذابم یاد حرکت کردن نیفتد. کند و در واقع به

 را به این ترجیح دهد. پیدا نکند که آن

در قوی شروع نمایشنامه بسیار مهم است. آغاز باید آنق

از اتفاقات سریعی که در  باشد که کودک میخکوب شود.

وجد بیاید که الاقل برای پانزده  افتد چنان به ابتدای نمایش می

 دست آورد. دقیقه اول نمایش انرژی و انگیزه الزم را به

نیز عنوان شد این روند هر چند دقیقه  گونه که قبالً همان

بار دیگر  ایش نیز باید یکدر انتهای نم بار باید تکرار شود. یک

صورت  نه به صورت شعاری. نه به پیام نمایش تکرار شود.

تجمل. البته همه این موارد جزء  صورت بی فرمایشی و نه به

های اصلی نمایشنامه کودک هستند و پرواضح است که  بنیان

تواند با درک صحیحی که نویسنده از  هر کدام از این اصول می

و از فضای تماشاگران آن برهه از زمان متن نمایشنامه خود 

دارد این اصول را جابجا کند و یا یکی را کمرنگ و دیگری را 

 ■ تر کند. رنگ پر
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 تئاتر و مادرانگی، یادداشتی درباره غیاب  
 «رضا بهرامی» یبررس  

 
 «چون تلخ سخن راني تنگ شكرت خوانم»

 

تلخ بودن، تلخ شدن، تلخی. معلوم نیست تلخی، همزاد  

همیشگی لذت بوده است یا ذهن بیمار ما دوست داشته 

همیشه راهی برای آزار خویش پیدا کند؟ که حتی موقع وجد 

دارد. انگار  ینم ل بریدل یب بین تخریدست از او خوشی هم 

ی  ی ادیپ را خوانده باشی فقط برای دیدن این جمله همه

انگار پیدا  .«داند عذابش هم بیشتر است تر می هرکه بیش»

هدف تمام ها،  آن هایی از ها، یا نشانه کردن این جمله

مان بوده است.  ها و زیستن ها و تجربه کردن ها و دیدن خواندن

را  «رحم»که  خوشمان آمده باشد از بس «زخم»انگار که از 

کند. و چرا خود  ای توی ذهنمان یادآوری می بیشتر از هر کلمه

ی دیگر را تداعی کند  ای که کلمه نه؟ چرا بجای کلمه «رحم»

ی اصلی را نگوییم، نشنویم، نخوانیم، ننویسم؟ انگار  همان کلمه

خی همیشه با زحمت همراه کرده باشیم که رحمت را برای شو

هایی است که  ترین حرف هایمان جدی و ندانسته باشیم شوخی

 ممکن است زده باشیم.

کنم.  کنم به این چیزها فکر می هروقت به خودم فکر می

واسطه چیز بیشتری از خودم بفهمم،  خواهم بی هربار که می

دانم  که نمی هوا، از جایی ام؛ بی دانسته که تابحال نمی چیزی

ها. و تلخی، جزء  شوم به دشتی از این سوال کجاست پرت می

ها  ی مستتر توی این سوال الینفک گفته شده یا نگفته مانده

 آنکه بدانم چرا؟ بوده است. بی

ها  اند این سوال ای خلقت پرده پرده نمایش شش انگار پیش

ایم همه و  که دیر رسیده کس ندیده است از بس که هیچ

ی  ایم یا نه، از همان پرده که بدانیم چیزی از دست دادهآن بی

ایم تا چیزی از آن  نمایش داده اول تمام توجهمان را به

گیرمان شود و نشده است. چیزی همیشه کم بوده است  دست

پرسیم.  هایمان. انگار چیزی را اشتباه می توی چیدمان علت

یش که نیست، نه توی متن و نه توی اجرای این نما چیزی

مهیب پرسیده شود  «غیاب»که باید از آن  آور. و سوالی هول

 ماند. نیز الجرم ناشناخته می

پرده اتفاق افتاده است و حاال  که گویا در آن پیش چیزی

وابسته است و از  «چیز»تمام خط و ربط نمایش به همان 

جا  ی سیاهِ کور خالی و عمیقی به تنها نقطه «چیز»ی آن  همه

ای متشکل از خالء، از  همچون سیاهچالهمانده است که 

نیستی، متشکل از هیچ، تمام بود و هستیِ وسیع اطرافش را 

ی یک نقطه اما  کند. نیستیِ قدرتمندی به قواره تهدید می

عمیق، عمیق و ناشناخته که زورش به همه هستی پَهن 

ای که  رسد. پهن و وسیع، وسیع. اما شناخته. نشناخته می

ی ادراکمان بیرون افتاده است و تمام  ز دایرههیچ تقصیری ا بی

که گویا  «چیزی»دهد.  الشعاع قرار می وسعت این دایره را تحت

که دیر  هرگز قادر به شناختن آن نخواهیم بود. از بس

ایم کارگردان نمایش ممکن  دانسته که نمی ایم. از بس رسیده

ای روی صحنه ظاهر شده باشد و  است قبل از شروعِ آن، لحظه

حرف  «هایتان را خاموش کنید تلفن لطفاً»فقط به قدر گفتن 

زده باشد و همین کافی بوده باشد برای پر کردن تمام آن 

 ی که همیشه جایش خالی است.«چیز»

برای شیرین کردن... نه برای شیرین کردن. برای اختیار 

 هم تلخ نباشد. ای که شاید دلت بخواهد گاهی به انتخاب مزه

که وجودمان به  کنم سوال کردن درباره هر چیزی من فکر می

به همین تلخ  ترین شکل با آن در ارتباط است، نهایتاً مستقیم

 ها بیانجامد. و شیرینی

تر از  و بعد از وجود جسمانی آدم، چه چیزی مستقیم

ای زمینی که برای نامیدن و معرفی، خودش را به آن  گستره

تر از کشور؟ میهن؟ و  واسطه کند؟ چه چیزی بی منتسب می

ی ارتباطشان با  ی اشیاء و مفاهیم و جاندارانی که بواسطه همه

 شوی؟ مستقیم میها  آن این جغرافیا به

روز، فالن و چنان حکومت خان  سعادت لرزان مردمان تیره

جان و خشت خام، سه نمایشی بودند که دیروز و امروز، مرا به 

هایی که شاید در نظر اول  کردند. نمایشخودم مستقیم 

 هم ندارند. چندان ربطی به
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اند  خودشان خواسته یکه هرکدام به سع ییها شینما

که  یزیچ م، آنیکه هست یزیچ آن ییو چرا یستیاز چ یسوال

 م بپرسند.یا که شده یزیچ م و آنیا بوده

ام و  ک گرفتهین ها را به فال شین نمایدن پشت سرهم اید

 خودم متصور شوم. یرا برا ین ارتباط نامرئیخواهد ا یدلم م

 حول که  یا ستهیشا یست که هر اثر هنریل نیدل یب

 شکل -یاجتماع خیتار دیبخوان –مان یجمع تیهو مضمون

 یها سوال به الجرم کند، یم ییبازنما را آن ینوع به و ردیگ یم

 به هم یگاه. رسد یم ممنوع گاهاً و جواب یب بعضاً و تلخ

 .میندان و مینشنو کاش میده یم حیترج که ییها پاسخ

ایم  . انگار که در جهانی زائیده شده1

شنویم صدای  با فقط پدر که هر چه می

جوییم جای  الالیی است و هرچه می

خواند. انگار  خالی کسی است که می

مادری که نیست، انگار جای مادری که 

نیست، انگار جای خالی مادری که 

کند،  شود، ورم می مینیست، سخت 

هرچه از جهانی که  شود و عقده می

پرسیم جوابی  ی فقط پدر است می زائیده

جز جای خالی صدای الالیی مادری که 

شنویم. نشنیدن تلخ است.  نیست نمی

برای جبران این نشنیدن است که یک عالم قیل و قال 

پرسیم. تا صدایی، آوایی  کنیم و به همین بهانه است که می می

ها  و این مان دهد یرد و از دهشت این سکوت فراریگجان ب

سوال نیست، صداست فقط. صدای یک عالم زنِ به اختیارِ 

 شاه. توی حرمسرای پادشاهی یک مملکت بی

که پدر است الجرم و ملت فرزندان او. فرزندانی که  شاهی

هایی  ی مهربانی مادری که مام میهن است تنها قصه تجربه بی

اند و التیام این درد یادآروی و بازگویی همان  هاز او شنید

که همیشه باید از زبان  های پر قیل و قالی هاست. قصه قصه

 زنی، شهرزادی، گفته شود.

فالن و چنان حکومت خان جان نمایشی است که گویا در 

افتد. وارث بیمار و  حرمخانه یکی از پادشاهان قاجار اتفاق می

ای  ای. خواجه ای زاده از خواجه شاهزاده رنجور آغا محمدخان.

 که پدر است که شاه است.

از  -آمده که مواقع بیکاری زنان حرمخانه بسیار پیش می

بسیار و حتی اگر شاه ها  آن که شاه فقط یکی است و بس

جای کار دولت و ملت به  خواجه نباشد و حتی اگر به

 ی بازی بپردازد، احتمال بسیار کمی وجود دارد که همه سرسره

 ها سر ها و متل با گفتن قصه-کاری باشند ها مشغول به آن

خود را گرم کنند و بسیارتر پیش 

آید که با نقل اخبار و روایات و  می

شایعات پیرامون شوهرشان، 

شان، پدرشان اوقات خود را  شاه

فهمیم  وقت نمی بگذرانند. ما هیچ

که شاه وجود دارد و باید او را 

متصور شویم میان آن تاج خالی و 

هریک به نوبت جای او که  زنانی

زنند یا باید فقط همراه  حرف می

شان  این زنان شد و گذاشت که نقل

 بردت، ببردت. به هرکجا که می

ی آن ملتی که  جای همه ها به پرسند. این ها هم سوال می این

هایشان سوال  برای فهمیدن خودشان، از خودشان و ریشه

بفهمند کجای کنند  و سعی می کنند کنند. قال و مقال می می

اند و  اند و چطور شد که آنجا ایستاده این جهان ایستاده

 اند؟ مناسباتشان با باقی جهان چیست و آیا اصال ایستاده

شود  ای هست که نقشه کشور است و نقشه جهان می پارچه

گاهی و ردای شاهی و تنبان ملت. خالصه هرچه که باید 

ای سفید که با  پارچهفهمیده شود از همان باید فهمیده شود: 

نوارهای قرمز شکاف خورده اما همچنان پیوسته است و 

شود.  همینطور هست و هست تا اینکه در میانه نیست می

سوراخ  -اخ هست؟رو مگر سو-سوراخی در وسط پارچه هست

البته که نیست. سوراخ چیزی نیست مگر مرزهای 

ای وسیع و زیبا با  ی شروع نیستی. پارچه کننده مشخص

چه روایت است از میان همین سوراخ  سوراخی در میانه. که هر

ی غایب است که مسبب  آورد. انگار همین تکه سر بر می

است که درست در  «غیاب»هاست. همین  ی این ولوله همه

تر  ی پارچه حضورش از تمام چیزهای دیگر پررنگ میانه

بایست با شاه پر  ی که شاید می«چیز»است.همین جای خالی 

ی نادری، آنچنان مهيب و  نوشته 

دهنده است که حتي از پشت اجرای  تكان

های تبریز هم خودش  نه چندان خوب بچه

کند  دهد آدم را مجبور مي را نشان مي

گاهي اطراف را وارسي کند و خيلي  گاه

جابجا  توجه عينكش را آرام و بدون جلب

 .های خيسش را بچالند کند و چشم
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ی پرش کرد «هرچیز»شود با  شده و حاال که او نیست می می

  ای دور از زبان زنانی شهرزادگون؟ و چه چیزی بهتر از قصه

است که تنها کنش آن در  یکودک نوزاد «یشاد» .2

است در  یا هداش، داستان خانوینما است. «هیگر»ش ینما

مادر  «رانیا»د بزرگتر. یشا یا ل دهه هفتاد. نمود جامعهیااو

ش تالش یده است که با پوست و گوشت و جان خوان خانویا

ن خانواده را همچنان کنار هم نگه دارد و به یا یکند اعضا یم

دره است.  یشان کمک کند. سگ نصراهلل مرده است و تویبقا

نکه دو روز از مرگش گذشته یکه او هم مادر است و با ا یسگ

هاست.  تولهد نجات یرش همچنان امیش پر ی نهیاست س

م با مشکالت یای هست م. خانوادهییش ماین نمایا یها دمآ

مهم  یها ازبزنگاه یکیک خانواده در ی یعیو طب یمعمولکامالً 

دقت و ظرافت هرچه  که با -حساس ی د برههیبخوان -آن

ن دقت و ظرافت آنچنان که در یا-میا ر شدهیتر تصو تمام

ش یهست در اجرای نما یرضا نادرینقص عل یب ی نوشته

 یست، محور اصلیکه ن یی«رضایعل» -خورد یچشم نم به

هست که  یکه چند ماه ییرضاین برهه است. علیا یماجرا

له برادرش به ماموران یکه بوس ییرضایست. علیازش ن یخبر

انجام داده باشد  ینکه گناهیا یفروخته شده است و ب

ار تیر خورده و اخالقی خورده است. در حین فر ریغ یها تهمت

ی نصراهلل تحت  زخمی شده و حاال توی دره، کنار سگ مرده

عقل است. پدر، مومن است و  ی شیرین های یک بچه مراقبت

سگ با آن  قن تا بوواخ خداترس و با اینکه هر روز از خروس

 -خیلی پیر شدهحتماً که حاال -پیکان جوانانش ماشین احتماالً

روح  آید. مخارج خانواده برنمیکند، از پس خرج و  کار می

ی پدر  بار آمده تا خانه انگیز باز با شوهرش دعوا کرده و این

ی  ی ماندنش در خانه بماند و خودش کار کند و حتی اجاره

پدر را هم بدهد. او مصراً پدر را عامل بدبختی خود و بقیه 

 کند. صدا می «ایران خانوم»داند. نصراهلل مادر را  خانواده می

خواهد پدر  زند. نصراهلل می را می «کله»و  «حمیرا»اهلل نصر

ماشینش را بفروشد تا برود با پولش از زاهدان جنس بخرد 

ی  ای بفروشد. نصراهلل است که توی خانه کیلویی و اینجا دانه

ر افغانی نقشه کشیده است که دختر افغانی را تایران برای دخ

دزدد. نصراهلل است که در  می -جمعه-اش از دست شوهر قانونی

شنود و به هیچ  را می «شادی»پایان نمایش صدای گریه 

 چیزش نیست.

دهنده است که  ی نادری، آنچنان مهیب و تکان نوشته 

های تبریز هم  حتی از پشت اجرای نه چندان خوب بچه

گاهی اطراف  کند گاه دهد آدم را مجبور می خودش را نشان می

توجه عینکش را  ام و بدون جلبرا وارسی کند و خیلی آر

ای که نزدیک  های خیسش را بچالند. نوشته جابجا کند و چشم

 که هستیم. ایم، به چیزی که بوده است به چیزی

3 . 

را پیرمرد  این «ماند گن که تنها صداست که می راس می»     

ها و  ترین پیرمرد نمایش اغراق شبیه گوید که بی نازنینی می

چه که از یک پیرمرد نازنین در زندگی  هاست به آن فیلم

شناسیم. پدربزرگی ایرانی، پر از خاطرات و  واقعیمان می

 ای با پنج مرد. ها، بزرگ خانه تجربه

یک پیرزن که بالفاصله با روشن شدن چراغ، انگار که هول 

تواند تا دستشویی برسد و از زور ناتوانی خودش  کند و نمی می

ن، ردِ نجاست این مادر تا پایان کند. بعد از ای را خیس می

ماند و مردها هرکدام پیشنهادی برای پاک  نمایش باقی می

دهند. پدربزرگ  کردن آن و اجتناب از برخورد با آن می

گستراند و بعد  ورق روی این رد می هایش را ورق«نیازمندی»

هایش که توی این خانه   کند زن را با سرکوفت هم تحقیر می

 شود خوابید. از خواند و جای نجس نمیشود نم دیگر نمی

گیرد از خانه تا چیزی را  جوانی، ابتدای نمایش عکسی می

شود. چیزی ماندگار  چیز روشن می ای همه ثبت کند. لحظه

شود. از آن پس گویی  شود برای آینده و دوباره خاموش می می

دهه از زندگی مردمان معمولی، با ورود  تاریخ چند

های مشخص،  و سال متفاوت و ویژگی هایی با سن شخصیت

شود. جانبازی شیمیایی با مرام و مسلک خاص  مرور می

ساله است. هنوز وقتی برادرها  خودش که قهرمان جوان بیست

خورند، اوست که از الی دیوان حافظش فالی  به پیسی می

سی، سی و  کند. برادر دیگر، شان می گیرد و مبلغی کمک می

کند. عاصی است از  وتورش کار میساله است که با م پنج

کند.  وضعیت متزلزل و ناامن و نابسامانی که درش زندگی می

تواند  خواهد برود از این مملکت. اما معلوم نیست چرا نمی می

شود حدس زد که هرروز با برادر بزرگتر  دل ببرد. با اینکه می

راه است، همچنان  خوردی به دعوا دارد توی خانه و اعصاب
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رود برای  شود حس کرد که هنوز دلش قنج می می مانده.

دارش.  های نیش دست انداختن برادر جانبازش و شنیدن جواب

اش  کند وقتی سر به سر برادرزاده و خواهرزاده هنوز کیف می

گذارد. برادر بزرگتر دنیا دیده است یعنی. دنبال یک لقمه  می

رده شود حدس زد چه خ نان. کارگاه کفاشی دارد گویا و می

ای  شود. حاال مشکل او بچه ریزهایی توی بساطش پیدا می

آید.همسرش آبستن  احتیاطی دارد به بدنیا می است که با بی

ای است که معلوم نیست چه خواهد شد. چگونه قرار  آینده

ای است پر از خوف  است ببالد و بزرگ شود و ثمر دهد. آینده

که توی  -و حال پنج مرد گذشته-ساله و رجا برای تاریخ پنجاه

 خانه جریان دارد.

شود  ی ترسی حادث می همه اتفاقات نمایش زیر سیطره

ت گرفته است. جنگی که أالوقوع درعراق نش ریبقکه از جنگ 

منجر به فینالیست شدن ایران و آمریکا خواهد شد. جانباز به 

داند که چنین جنگی دیگر تماشاگری در پی نخواهد  خوبی می

ای  مسابقه» : همه، خواه ناخواه درآن بازیگرندکه  داشت، از بس

 «که تماشاچی نداره...انگار کن که نیست.

را  سختی آن ی ما مدتی پیش به این ترسی است که همه

در آن  «فالن و چنان...»ایم. عصری که نمایش  احساس کرده

ایم و کمی  ای جهانی از آن بوده افتد، شاهد نمونه اتفاق می

را با پوست و  آن «سعادت لرزان...» گارشتر از تاریخ ن قبل

ایم. حاال وقتی صحبت از جنگ احتمالی  گوشتمان تجربه کرده

های  شود، مثل بازیکنی با تجربه که میدان ایران و آمریکا می

اش را حدس  توانیم نتیجه مختلفی به خود دیده است، می

هایمان خیلی زود از کنارش  بزنیم. برای همین توی صحبت

اش  دانیم چه خواهد شد، از یادآوری یم و با اینکه میگذر می

ایشاال که چیزی » کنیم و با گفتن  به همدیگر اجتناب می

 گذریم. انگار کن نیست. سرعت از کنارش می به «شه نمی

هایی   زیر سایه اضطرابی شبیه به این است که نمایشنامه

شود در نهایت دقت، تنها برای بازنمایی پوچی. ما  نوشته می

صرف  «نهایت دقت»باید خیلی خوشحال باشیم که این 

شود و رد نجاست مادر پیر و  بازنمایی صادقانه آن ایام می

داشتنی و قابل  ی این اوصاف هنوز دوست که با همه-ناتوان

 -نفس و امیدوار او ورژن تازه-با ورود دخترش -احترام است

و حرف  -ماند ولی چیزی از آن تا انتها می-شود. می پاک

شود. دختر پس از مرتب کردن رختخواب  پدربزرگ نقض می

ای از  مادرش و کمک کردن به او برای استراحت، در گوشه

خواند. پسر حق داشت: شاش مریض نجس  خانه نماز می

بار زنی، مادری پیر، و  نمایش با خروج غمناک و رقت نیست.

شود که تنها کنش او در صحنه شاشیدن است و  آغاز می

و با ورود مهیب و  برد نمازخواندن را در خانه زیر سوال می

شود که خانه را مرتب  زنی جوان تمام می پرقدرت مادری،

 خواند. کند و در آن نماز می می

گیرد و  شوند. جوان عکس دیگری می ها خاموش می چراغ

ی دیگری ثبت  برسد! لحظهاش  دود تا به اجرای جشنواره می

پذیرد. گویی تمام نمایش میان این  شود نمایش پایان می می

ای از زمان، در کنار  عنوان برهه شود تا به دو عکس فریز می

ها در این نمایش صدایی  لحظات دیگر تاریخ ثبت شود.از زن

 شود. شنیده نمی

بار نیز چیزی غایب است. نمایش پر از صداهای کلفت  این

عمد حذف شده است.  ضاً خشن است. انگار صدایی بهو بع

کمابیش طوالنی  ای که حتی با حضور سنگین و صدای زنانه

 شنویم. ی آخر هم نمی دختر در صحنه

شود. حتی اگر  که هست خیالمان راحت می اما همین

آید و خانه را سرو سامان  دانیم که می چیزی نگوید باز هم می

تی اگر مردهای نمایش، ناخواسته خواند. ح دهد و نماز می می

با این فال به استقبالش رفته باشند که: دعای خیری که کسی 

 .منتظرش نیست..

چنینی نمونه خوبی هستند برای نقض آن  هنرمندان این

تصور غلطی که هنرمند را زودرنج و نونور و احساساتی تصویر 

ناامنی و کند. هنرمندانی که در تاریک دلهره و اضطراب و  می

فقر، اینطور صادقانه، با نگاهی به گذشته و درک درست و 

ساز، راه را برای  بینانه اکنون، با نوری کم جان و دست واقع

 کنند. ای عاقالنه روشن می انتخاب آینده

ی امر کردن کنم بجا همین دلیل است که من فکر می به

برای ساختن آثاری با نشاط و پرامید بهتر است ها  آن پدرانه به

مادرانه فضای امن و با عطوفتی برایشان مهیا کنیم تا صدای 

کم جرات حضور پیدا  حذف شده ولی آرامش بخش الالیی، کم

■ تر کند. کند و دنیای نه تکرنگ، کمرنگمان را پررنگ
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 تئاتر، داستان   
 «ه مقدمیراض» ؛ «یاه بازیس» یبررس  

 

 نگاهي برگفت وگو دراین نوع نمایش 

 بررسی فرازها و ایران و نگرشی به تاریخ نمایش در با

 تر و توانیم دوگونه مهم طور کلی می به فرودهای فراوان آن،

 نام تعزیه و  سوگ نمایشی به نام ببریم: نمایش را تر متفاوت

 آور سیاه بازی. دیگری نمایش شادی

حمایت  علت ماهیت مذهبی و  هاین میان تعزیه ب در

ویژه دوره صفویه پیشرفت  هحاکمان مذهبی ادوار مختلف ب

که در شماره بعدی به ادامه این مبحث  ناپذیری یافت وصف

 خواهیم پرداخت. )تعزیه(

بازی  اهمیت نمایش اصیل سیاه اما با فرارسیدن نوروز و

هم قصد داریم به این  شده ما در نوروز اجرا می معموالًکه 

 آور بیاندازیم. بهانه نگاهی دیگر به این نمایش شادی

آور در عین تنوع و گوناگونی  های شادی نمایشکه   از آنجا

دسته از  بسیار، دارای وجوه مشترک زیادی هستند که این

ها از غرب  های نمایشی جدیدی که بعد ها را از سبک نمایش

 .کنند ، متمایز میندوارد ایران شد

توان برای  هایی که می ترین ویژگی یکی از مهمالبته 

آور برشمرد، برقراری ارتباط با مخاطب عام  های شادی نمایش

مردم تهیه و اجرا  برای عامه ها که اکثراً است. این نمایش

شناختند و این  عامه مردم را میهای  خوبی دغدغه شدند، به می

عریان و آمیخته با هجو و طنز،  پرده و ها را به زبانی بی دغدغه

که بازتاب  ها، عالوه بر این این نمایش همینطور .کردند بیان می

ای از موارد با دیدی  زندگی مردمان روزگار خود بودند، در پاره

نز و انتقادی به وقایع و رویدادهای اجتماعی، در لفاف ط

 .پرداختند های جامعه خود می سرگرمی، به معضالت و نارسایی

نمایش روحوضی که از تکمیل نمایشی  طور همین

 نام  ناژی بهووارد شدن پرس با نام تقلید )مضحکه( و ابتدایی به

های  این نمایش که بیشتر در جشن آمد. وجود به «سیاه»

گذشته از  کرد؛یا نوروز نمود پیدا  عقد و شادی نظیر: عروسی،

 به خود آن تماشاچی را  آورش که یک شادی رویکرد کمیک و

این ماهیت انتقادی  همانطور که گفته شد، گذاشته، وانمی

ویژه سیاه  هنمایش بود که مخاطب ایرانی توسط آن ب

ی باالی اجتماع انتقام  طبقه اشخاص یا افراد توانست از می

 بگیرد.

مختلفی است  های نمایش روحوضی که دارای تیپ

 پهلوان، مال، دختر حاجی، زن حاجی، حاجی، ازجمله: سیاه،

اساس  توان گفت  بر که می میرغضب وزیر، شاه، رمال،

 یا نوکر و ارباب و سیاه،  -پردازی نمایش روحوضی شخصیت

 و دارند ماجراهای نمایش قرار س اتفاقات وأر سلطان در

 حاضرجواب و پیشبرنده داستان هستند. سیاه مردی تیزهوش،

 طلب، مقابل ارباب یا سلطان مردی فرصت در گو است و بذله

 ناژودو پرس به تعبیری از تقابل این ریاکار وحریص است.

ها  شخصیت گیرد. داستانی شکل می روند «ارباب» و «سیاه»

کمیک  های خنده و وسیله زمینه به این کنند و می پیدا نمود

وجودآمده  هاین شرایط ب ازکه در زیر به برخی  آید بوجود می

 خوبی در گفتار فضای شاد شرایطی که به گردد. اشاره می

مجذوب خود  را  تماشاچی کند و خلق می روحوضی را

 نماید: می

های طرح رخدادهای فرعی  یکی از روشدری:  پشت

که حاجی پشت  به این معنا دری است. پشت شگرد استفاده از

او سخن  اب سوی در این سیاه از زند، درمی درمانده است،

که  آنچه را ی نشناختن او، بازیرکی خود به بهانه گوید و می

 کند. توانند به ارباب خود بگویند بازگو می این قشر نمی

های چرخش روند داستان  : پرگویی یکی ازروشپرگویي

 به یا جلوگیری از حرکت مسیری خاص است، سویی و به

 خواهد بشنود، که نمی راهایی  ای که سیاه گاه کلمه گونه 

وسیله شرایط  شنود که بدین اشتباه یا متفاوت می برعکس،

که  آورد می وجود هلحظات شیرینی را برای تماشاچی ب طنز و

 شامل:

غلط تلفظ  را  ها عمدکلمه  سیاه به ها: کلمه جابجایي

 .کند می

فهمد  نمی را  عمد مفهومی گاه سیاه به جابجایي مفاهيم:

که  یا مفهوم دومی را گیرد و دیگری اشتباه می با مفهوم یا



   9313 رفوردین ماه  |چوکماهناهم ادبیات داستانی |چهل وچهارم شماره 918 

براساس آن حرکت  موردنظر گوینده نبوده است درک و دقیقاً

 دهد. واکنش نشان می و گوید دیالوگ می کند، می

 های معمول و تعارف در این روش، شوخی با تعارف:

استفاده در تعارف   های مشهور مورد کلمه و ها استفاده از جمله

چرخش قصه از طریق  پرسی عاملی برای حرکت و احوال و

 پرگویی است.

کید أت موجب روشنی و «تکرار»در کالم ادبی  تكرار:

مورد  این چناچه بیش از آنکه باید، باوجود شود. کالم می

 افزید، فصاحت کالم نمی نه تنها به بالغت و استفاده قرار گیرد،

نمایش در  شود. بلکه یکسره به عنصری منفی تبدیل می

این عنصر  بازیگر به اشکال مختلف با روحوضی نویسنده و

پردازی نقش مقابل  که نوع شخصیت طوری هب روبرو هستند.

 گیجی و ،حافظه بودن کم ارباب است و معموالًسیاه که 

شود در  ی تکرارهای مکرر راسبب می که زمینه پرتی او حواس

 د.برعهده دار آفرینی این عنصر نقش اساسی را خنده

گاهی ارباب یک واژه تكرار طوطي وار یک گفتار:

داند که تکرار  کند برای شیرفهم شدن سیاه اما نمی راتکرار می

که  ملی به عکس آن چیزیأبدون هیچ ت جمالت سیاه و

  دارم»ی  های پایین شیوه دیالوگ در آید. اندیشد درمی می

پوشالی مقام  که برای هجو جاه و تری دارد شکل رایج« دارم

 رود. کار می ارباب به

دارم./  ارباب:/ ارباب: دارم./ سیاه: ماشین؟ )سیاه: خونه؟/

سیاه:  /.سیاه: مکنت؟/ ارباب: دارم /.دارم ارباب: سیاه: ثروت؟/

 سیاه: مرض؟/ /.ارباب: دارم سیاه: کوفت؟/ /.ارباب: دارم جالل؟/

 ( .ارباب: دارم

اند که به  طراحی شدهنحوی   به های او که سوال آنجایی زا

رساند  ای می به نقطه شود سیاه ارباب را ختم می« ندارم»پاسخ 

این  با : ندارم وویدگ می« غیرت؟»در جواب اینکه  که او

 شود. ای مضحک می وارونگی باعث ایجاد صحنه

پاسخ  در قالب پرسش و تکرار جواب: تكرار سوال و

های نمایش  قصددست انداختن شخصیت  که بیشتر به است

 است.

گه  کنم عقد دائم.../شبرنگ: بله؟/سرور: می )عاقد: عقد می

 کنم عقد می عاقد: عقد دائم./شبرنگ: آهان!/ کنم عقد عقد می

 کنم عقد گه عقد می ننه غالمحسین: می شبرنگ: بله؟/ دائم.../

منشی  دائم.../ کنم عقد عاقد: عقد می آهان!/ شبرنگ: دائم./

منشی عاقد:  دائم./ کنم عقد گه عقد می می شبرنگ: بله؟/ عاقد:

 آهان!( 

حرف  سخن گفتن دیگری حرف توحرف:  حرف تو

سماجت سیاه تبدیل به  عناصر تکرار و استفاده از است که با

 شود. شگرد می یک شیوه و

بازی استاد  نوش با چشمه برای مثال نمایش بلورک و

 :کنیم اشاره می را سعدی افشار

مورد  ای؟/ غالم: دیروز.../ خان: تو امیرزادهغالم  )خان: تو

دوست دارند./  را ی./ غالم: دیروز.../ خان: همه توا اعتماد همه

من./ غالم: دیروز.../ خان:  غالم: دیروز.../ خان: مخصوصاً

 ام. /غالم: دیروز...( کرده را سفارش تو

طور قطع  ای است که به شیوه پکری یا پکر کردن،پكری: 

 نفر است، حاصل یک درگیری میان حداقل دو و سو دارد دو

 آرام است، یک رقابت پایاپای کامالً معموالًاین درگیری که 

ای اتفاق  یعنی پکر شدن لحظه شود. پایان می شامل آغاز و

توهین  ناگهانی مورد تمسخر، گیرانه و افتد که نفر دوم غافل می

رسد به نظر ب که به  طوری هگیرد ب قرار تحقیر طرف دیگر و

 نمایشگر وجود یحت تماشاگر و در وجه توقع آن رویداد هیچ

 نداشته.

حرکتی است  عمل و جمله و سخن، کالم، تکه،تيكه: 

فضای  در لحظه نسبت به شرایط محیط و که ناگهانی و

گیرد  بداهه شکل می که تکه کامالً آنجا از دهد. موجود رخ می

 بازی است. های سیاه ترین بخش یکی از خالق

وابسته به  نمایش روحوضی صرفاًجناس بصری: 

 بلکه از کنش بدنی و سهو کالم نیست. استعمال غلط لغات و

برای مثال: در نمایش  گیرد. فیزیکی بازیگران مایه می

شبرنگ،  طماع از حاجی بازاری و «غالمحسین  عروسی ننه»

« انبه»خواهد در بازگشت به خانه مقداری  سیاه خود می غالم

نفهمیده  ظاهر منظور ارباب را شبرنگ که در بیاورد و خود با

خانه   به که پیرزنی بسیار پیر است را را ی آقا سرور «عمه»

 آورد. می

های  شامل هنجارهای زبانی است که بازی جناس لفظي:

های  صحنه یکی از برای مثال در گیرد. برمی در گفتاری را

جای  های بی دخالتکه پهلوان کچل از  آنجا بنگاه تئاترال،

گوید:  به او می شود مبارک رو مبارک )سیاه( عصبانی می
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 چرا ارباب مگه خدای نکرده ماحرف بدی زدیم،»

 شی!  ] عصبانی[ میبوراني عصب

 کنیم: های واژگانی اشاره می این تقابل یا به چند نمونه از

 

تلفظ 

 درست

تلفظ 

 باژگونه

تلفظ 

 درست

تلفظ 

 باژگونه

 دیب دیو اسفناج ازدواج

 دخمر دختر جوب آب جواب

 

در اصطالح به معنی اشتباه انداختن مردم  نعل وارونه:

 است.

توجه به کاربرد  با نعل وارونه ضرب المثل:

چناچه مردم با شنیدن بخش  زندگی روزمره، ها در المثل ضرب

 المثل بخش دیگر آن بصورت ذاتی درذهن کوتاهی از ضرب

زیرکی است  اینجاست که سیاه با دراما  شود. متبلور میها  آن

 البته شیرین و وار کنایه و کند وارونه می را  که بخش دوم آن

هم   زن یکی، خدا اند: برای مثال: از قدیم گفته شود. می ادا 

هم   یکی زن ای در همان مقام بگوید: خدا وقتی گوینده یکی.

 المثل( زده است. نعل وارونه )ضرب یکی یکی.

ی سیاه  یکی از عناصر مهم استفاده دیداری:نعل وارونه 

استفاده  که با است بدن او ارتباطش با تماشاگر، نمایش و در

 چون چوب دستی، آید. می وجود  هابتدایی ب از ابزارهای ساده و

ای  که در شرایط متفاوت استفاده ای پارچه، کفش و... تکه

 کند. ا میه آن خالقانه از

به  رای نمایش علی موصلی راعنوان مثال بخشی از اج هب

 شود: داود فتحعلی بیگی طرح می نقل از

کرامت  برابر یک درویش صاحب که در )سیاه برای آن

دستی  سر چوب بر درآورده و اش را لنگه گیوه هنرنمایی کند

 پرسید: این چیه؟ یکی از حضار گذاشت و

 گیوه.

یک ورد  روی گیوه انداخت و را آن قبای خود پس از

 چی بود؟ این قبا هم پرسید: زیر باز خواند و ساختگی

 گیوه.

هم گیوه  گفت: باز و نشان داد و زد کنار را سپس قبا

 است.

مهارت  ادعای سیاه مبنی بر که بنابر این درحالی بود و

زیر قبا چیز دیگری  داشت از داشتن در شعبده تماشاگر انتظار

 و...(  شود پیدا

که در  حوضی است البته پایان خوش از ملزومات تخت

عاشق به وصال  بیند، یم را این بخش ارباب سزای اعمال خود

پند  گیرند و های بدسرشت عبرت می آدم رسد، معشوق می

سیاه هم  و شوند روزگار می روسفید  های نیک آدم آموزند و می

به  رقص کوتاه پایان کار را با خورد و در تنهایی خود غوطه می

 ■ رساند. انجام می

 
 

 منابع ومواخذ:

 انتشارات: قطره تاليف: محسن سراجي، بازی، نظریه نمایش سياه

 مهر سوره انتشارات: تاليف: محمدباقر انصاری، نمایش روحوضي،
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 «شكسته یها سنگ»داستان   
 «ن کارگرینگ» مترجم ؛ «نسکریسارا پ» سندهینو  

در وقتی ایستاد تا سگش کمی استراحت کند، دید که 

خورده  های خیس جای پاهایش، در مسیری که دویده بود برگ

ترین ماه  از روی زمین کنده شده بود. ماه مارچ بدترین و سیاه

از آن  سال در این گوشه ورجینیای غربی بود و ناخوشایندتر

کرد. اواخر  ها را خفه می زمستان بود که لحاف برف جنگل

که بهار با سپری  انیگذرند تا زم مارچ و اوایل آوریل دیر می

های  ها و گندیدن برگ و ذوب شدن برف اشدن گرم

رنگ و طبیعت را  چیز را یک خورده روی زمین که همه خیس

 دهد فرا برسد. رو به زوال نشان می

هایش باال و پایین  براوو دراز کشید و شکمش از نفس

هایش همیشه سفید بود ولی االن  رفت. شکم و پنجه می

ای بود. گل کف مسیر باعث شده بود  خاکستری مایل به قهوه

نشود. فقط پوزه و زبان های روی بدن براوو دیده  لکه

چشم  اش تمیز مانده بود و به صورتی

ها و نیاز او  آمد. این خسته شدن می

به استراحت قبال وجود نداشت. قبال 

از خانه تا حوضچه عمیق وسط 

 دویدند. جنگل را با هم می

حاال که ایستاده بودند آلتئا 

نگاه کرد.  فارچند لحظه به اط

ی ا های صخره جا پر از سنگ همه

سمت یکی از  بزرگ بود. درست نزدیک رد پاها. آلتئا به

هایش را با آن تمیز کند. صخره هم  ها رفت تا کف کفش صخره

لبه ناهموار و هم یک گوشه صاف داشت. زمان کوتاهی  یک

آلود خود را با های گلطول کشید و او متوجه شد که کفش

 یک سنگ قبر شکسته پاک کرده است.

ی که فکر کرده بود سنگ معمولی های بسیاری از سنگ

هستند در حقیقت سنگ قبرهای کوچکی بودند که کمرنگ 

شده بودند و درون خاک فرو رفته بودند. سعی کرد روی اولین 

هایش را پاک سنگ را بخواند، همان سنگی که با آن کفش

تر از آن بودند که  کرده بود، اما حروف روی سنگ کمرنگ

فرسوده شده بود. یکی دیگر  سنگ کامالًرا بخواند،  هابتواند آن

بار با احترام  ها را نگاه کرد. سنگ کوچکی بود، ایناز سنگ

هایی که  ها را از روی سنگ پاک کرد. مثل بچهبیشتری گل

ها  نوشته گیرند انگشتش را به زیر تازه خواندن را یاد می

. لرزه بر اندامش افتاد. نه .کشید. روی سنگ  را خواند؛ آلتا.

 .. نام خودش نبود..نبود «آلتئا»

روز، فقط سال تولد  ماه و نه . نه 1851-1850آلتا شوماخر 

را  های کنار آن و مرگ نوشته شده بود. یکی دیگر از سنگ

.  1850ژانویه  2 -1853دسامبر  2تمیز کرد. کالیب شوماخر 

سنگ بعدی دو تکه شده بود و روی خودش فرو ریخته بود. 

را بخواند ولی شکل فونت حروف  آن نتوانست نام روی

بود.  1881خانوادگی او مثل شوماخرها بود و سال فوت  نام

ترین سنگ بود و کمترین  ها که بزرگ یکی دیگر از سنگ

 20 -1803مارچ  2آسیب را دیده بود ویلیام شوماخر بود. 

. دو سال بزرگتر از نیکی. او به قبرستان تمیز و 1853دسامبر 

 هایش. های مرتب و چمن و گل کرد با ردیفمرتب شهر فکر 

هایی را که  بچه با فامیل شوماخر بودند. سنگ 7در کل 

نتوانسته بود بخواند را به حساب 

ساله بقیه  جز ویلیام ده نیاورد. به

فوت  1850ها همگی در سال  بچه

کرده بودند. یک ویلیام دیگر. کمی 

پدر خانواده  دورتر از بقیه. احتماالً

ت. روی سنگ قبرش نوشته بوده اس

 1860  فوت -1821فوریه  21بود 

 بدون تاریخ ماه و روز.

براوو بیخیال آلتئا شده بود و وسط راه خوابیده بود. 

کرد و اطراف محوطه  های قبل وسط خاک با او بازی می سال

رفت و روی سنگ  زد. اما االن آلتئا تنها راه می نفس می نفس

 کرد. قبرها را پاک می

گشت سعی کرد خود را آرام  دنبال مادر می که به یزمان

کرد. شاید یکی از قبرهای  نگه دارد. باید مادر را هم پیدا می

ناخوانا مال او بوده و یا شاید پس از مرگ شوهرش دوباره 

ها  آن فکر اینکه مادر جایی دیگر رفته است. ازدواج کرده و به

است آلتئا  چنین رنجی را تحمل کرده و حاال خودش گم شده

های بیشتری نیاز داشت تا  ها و تاریخداد. او به نام را آزار می

خواست بفهمد  بتواند بین اطالعاتش ارتباط برقرار کند. می

فرزندش را تحمل کرده حال آنکه تنها  7چطور آن زن مرگ 

از دست دادن یک بچه باعث جدایی آلتئا و مارک شده بود. 

را شکست و خردشان ها  آن وسرزنش و غم و اندوه کمر هر د

هایش باال  براوو دراز کشيد و شكمش از نفس

هایش هميشه  رفت. شكم و پنجه و پایين مي

مایل به سفيد بود ولي االن خاکستری 

ای بود. گل کف مسير باعث شده بود  قهوه

 های روی بدن براوو دیده نشود. لكه
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که منتظر است تا کسی روی   ای کرد مثل سنگ قبر فرسوده

 را بخواند. آن

آیا خانواده شوماخر هم مثل آنچه بر سر او آمده بود 

دچار یک بیماری ژنتیکی شده بودند، یا یک بیماری مسری 

ها  آن را از پا درآورده بود؟ها  آن یا فقط یک زمستان سخت

ای این  اند یا دوست و خانواده کرده زوا زندگی میاینجا در ان

اند که جان سالم  های دیگری هم داشته اند؟ بچه اطراف داشته

سال تمام در این جنگل  در برده باشند؟ او و براوو یازده به

وقت متوجه باقی مانده یک خانه یا حتی  دویده بودند و هیچ

 بقایای قبرستان نشده بودند.

مانند او چند صد سال پیش در  نیزآیا این خانواده 

اند؟ آیا حیواناتشان  کرده رودخانه شرقی موازی این راه شنا می

روی و یا چرا به حوضچه وسط جنگل که مقصد  را برای پیاده

 ای احساس کرد روح اند؟ لحظه برده همیشگی او و براوو بود می

ر را بیند شبیه ارواح آشنای او بودند. او ویلیام پد را میها  آن

کند  تصور کرد که در روز کریسمس زمین یخ زده را حفر می

نام خودش است.  که هم تا پسر بزرگش را دفن کند، پسری

دوباره او را تجسم کرد که درست بعد از سال نو قبر خیلی 

ماه پس از تولدش حفر  کوچکتری برای نوزادشان درست یک

تای  5ها،  ها و ماه کند، و پس از سپری شدن روزها، هفته می

سراغش  که گاهی به دیگر. ناگهان دچار درد شد، همان دردی

های شکسته برای خراش دادن و  آمد مثل موجی از شیشهمی

 دار کردنش. نیکی. جریحه

آلتئا برای براوو سوت زد و بدون اینکه منتظر سگش 

دنبالش خواهد آمد.  شود آنجا را ترک کرد. براوو خودش به

پروا دوید شاید  دوید. بی شه که میآلتئا دوید، مثل همی

خستگی بتواند غم و اندوه او را کم کند. به حوضچه رسید. 

توانست تصویری از همسر ویلیام در  هنوز هم از اینکه نمی

نام. فکر کرد شاید آن  ذهنش داشته باشد آزرده بود. مادر بی

پروا و کورکورانه تا  زن مثل خود آلتئا پس از مرگ پسرش بی

دویده باشد. فکر کرد آن زن به یخ روی حوضچه نگاه حوضچه 

کرده و تصویر خود را به دام افتاده در زیر یخ دیده است که 

اش او را به کف حوضچه  دهد سنگینی قلب مرده اجازه می

بکشاند. فکر کرد آن زن هم مانند او کنار آب ایستاده و 

 بار دیگر نفس بکشد، یک نفس دیگر و یکی تصمیم گرفته یک

تر از غرق  که احساس کند نفس کشیدن راحت جایی دیگر، تا

 ■شدن است. شاید فصل بهار بوده باشد، فصلی زیبا. 
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 «مینا»داستان کوتاه    
 «غزال شهروان»مترجم ؛  «کریستین بوبن» سندهینو  

 
ای را که راجع به او نگاشتی، نشانش دادی و بعد قطعه    

چیز اشتباه بود. بازنمودی که کامالً خطا  دور افکنده شد. همه

خواستی آن  بوده و هیچ دستاویزی برای جبران وجود نداشت. می

که با نوشتن سروکار  اما در جاییطرز بدی بنویسی  متن را به

توانی ؛ مگر با عشق. نمیچیزی را تغییر دهیتوانی دارد، نمی

دوستت »گویی:  بلکه می« خواستار عشق تو هستم.»بگویی: 

کنی از عشقی بسیار عمیق توأم وقتی این جمله را ادا می« دارم.

داری. در محیط خانواده و مدرسه به هایش، پرده برمیبا شادی

ترین چیزها را باید خودت با  دهند اما مهمهایی میو آموزشت

مرور زمان بیاموزی. چیزهایی نظیر زبونی  لکنت زبان، لغزش و به

که در مقابل دژ استوار زندگی، تنها باید به خودش اتکا  عزمی

پذیر که با اطمینان سخن گفته و انعطاف کند. همیشه از مردمی

دار  هایی گویی از طنابانسانجستی. چنین نیستند، دوری می

که صرف آفرینش متن  ند. در مدت زمانیزندگی حلق آویز

 شدی؛ای متفاوت  ها مبدل به نویسندهشد، تو نیز مثل آندیگری 

داند چگونه با مسایل مواجه و تنها به دانش خویش که می کسی

 دهد؛اتکا کند و به راز چیستی اشیاء، اجازه ورود به قلبش را نمی

ها مقامت ی انسانچیزهای زیادی که در برابر کنترل اراده

هایشان و مهارتی نمایند. تبحر، قرارداد اشخاص بیمار با پیشه می

که در ایفای آن و به خدمت درآوردنش دارند، است. تو 

ای از روشنایی یک زن، تصویر خواستی برای تسخیر ذرّه می

ای نوشتن نداری: هر اش را خلق نمایی؛ زیرا که دلیلی برچهره

همراه دارد؛ انتظاری برای  فرد خود را به حضوری لطف منحصر به

توانی صبری از تو جدا شده، میهاست. اکنون که بیابراز گفتنی

ی مطرود را آغاز نمایی. اکنون که بوم نقاشی سیاه نقاشی چهره

توانی بدان می است، به مانند نقاشی در حال انجام وظیفه

،کفایت ثانیه به تو گفته مایی. چیزی که زن در طول دهمراجعت ن

شک اهمال خطا بوده و هست؛ زیرا که فراغت و کند. بیمی

گنجید. برای بعضی ی زندگی آن زن نمیآسودگی در محدوده

چیزها وجود حقیقت الزم است، عالوه بر آن، بایستی وارد 

که از  که زن تجربه کرد، هرچند زندگیمان نیز بشود. هر چیزی

توانی در وجودش رخت بربسته، اما اغلب بدین قرار است: می

ها توانی ساعتسال از ازدواجت همچنان مجرد بمانی. می طول ده

توانی با کل دنیا که چیزی بگویی، صحبت کنی. می بدون این

 بخوابی و باکره بمانی. و این چیزی بود که 

 

ماه،  ششای از زندگیش را به خود اختصاص داد؛ برهه

 کرد؛ دورانی که او نیز که او با همه معاشقه می سال... جایی یک

 

مانند اطرافیانش وقار نداشت و با مردان مختلف معاشرت 

دانست که هدفش کسب درآمد بوده و از کرد اما از قبل میمی

البدل که عضوی علی کرد؛ گوییعنوان شغلی موقت یاد می آن به

کار درمورد مردان و یا خودشناسی  با این»گفت: است. او می

دانستم. آن کار چیزی دستگیرم نشد جز آنچه که از قبل می

مرتبه  یک« سال بیشتر دوام نیافت.ماه یا شاید تا یکبیهوده شش

هایش، به هوا برخاست. اینک نوبت توست. کتار بوم شلیک خنده

چیز در اختیارت است. در ابتدای نقاشی و یا حتی  نقاشی همه

اولین متن، هر چیزی زدوده، پاک و محو است. اما حاال تو 

ی دیروز پشت گوشی تلفن، ثانیه توانی با شانس آگاهی از ده می

تو « اسم اولین عروسکم مینا بود.»ها: بنویسی؛ ذکری از گذشته

مینا نامزد »دهد: شناسی. وی برایت شرح می مینا را نمی

این اسم را بعد از آن که ساله بود  که او شش وقتی« دراکوالست.

پدرش داستان دراکوال را برایش تعریف کرد، برای عروسکش 

کرد و روزها هنگام جنایت میانتخاب نمود. درآکوالیی که شبا

ای عظیم اما از جنس تاریکی... او میرا نبود و استراحت؛ حرفه

ی پدرم همه»توانست زندگی هم بکند. زن ادامه داد: نمی

های هومر، ها، داستانایم خوانده است؛ افسانهها را بر کتاب

ای بزرگساالن وقتی با بچّه« شکسپیر و مجموع تمام آنها را.

هایشان ها با واژهگیرد. آنکنند، صدایشان اوج میصحبت می

ها کنند. در مورد گرگجا میاست، جابه و رازآلود آنچه را که تیره

ی آب؛ اما هنگام کنند؛ غول و چشمهها صحبت میو طوفان

گاه که سخن از خودکامگی، رخوت، خستگی و فراغت، آن

  مانند. انگیزش غالب بهآید، خموش میفرسودگی به میان می

سمت و سوی جنایت است؛ سودایی در اندیشه که حتی 

دانست من از باشد. پدرم میقدرتمندتر از امید به عشق ناب می

ی بالد اما ذهن از نقطهمیچیز آگاهی دارم. قلب به آرامی  همه

شروع، در نهایت هوشیاریست. قلب برای شکوفایی و درک، به 

های ذهن به سرعت شکوفا زمان بیشتری نیاز دارد. جوانه

شوند؛ حتی اگر کسی مجبور به اعمال رفتاری بسیار  می

تواند عنان اختیار هر ها باشد، باز هم میکارانه با بچّه محافظه

بسپارد؛ حتی چیزهایی که توضیحی برایش  چیزی را به آنان

هایم سر خواست به جدار خستگیندارد. شب هنگام، پدر می

ی هایی از پهنهای از رختخوابم نشسته و برایم قصهبزند؛ در گوشه

هود و دراکوال، آلیس، هملت و سیندرال،  گیتی روایت کند: رابین

؛ حتی های یک کتابی نگاشتهکیشوت و سفید برفی. همه دن

که آن زن برایت  که من خواندن را بیاموزم... چیزیپیش از آن

ای را که تو قادر به دیدنش شدهشرح داده است، صورت نگاشته
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سازد: دوران کودکی در شهر پرزرق و برق و نبودی، نمایان می

رود. اولین باشکوه برادکس سپری و بعدها به پاریس می

های ردی و برخورد با اندیشهدنبال آن دومی؛ ولگ ازدواجش و به

چیز را به مثابه یک رویا تجربه و درخشان در پایتخت و... او همه

ای گرانبها که سرطان را چون گنجینه گذارد تا اینپشت سر می

که در روزهای اخیر به هیچ  یابد و ایناش میدر کنج سینه

های گذشته را لمس نماید؛ صورتی نتوانسته روشنایی سال

مینا »ساله:  ر آتشی از صداهای دلنشین بر قلبی پنجخاکست

چشمانت را ببند. دیگر چیزی نگو و به صداهای عنان گسیخته از 

قلبت گوش فرا ده. اسب کوچک دلیری وجود دارد که هرگز 

که  آوری سوار بر آن است. اولین کسی شود، پیامخسته نمی

تو هستی. سوی او تاخت،  آور از پیش وی رفت و دوباره به پیام

های باد بر تن او و سرخی پوست سفید دستش مینا؛ به تازیانه

دقت کن. به نور سرخ رنگ صاعقه انداز گوش بده. هملت و فرق 

سرش، ریش آبی و کلیدهایش، آلیس و تکریم کردنش، بنگر که 

چگونه زندگی به آنچه که حالوت موجود در رویاهاست، مهلت 

مینای عزیزم؛ مواظب  دهد. مواظب خودت باش،زیستن نمی

دخترک پنج ساله در این اثناء پرورش یافته و به تکاپو « باش.

ی مردان، برای دستیابی به درّ سخنان گهربار ادامه داد. در چهره

نابخردی را از ضعف فراگیرشان در برابر برهنگی زنان دریافت. 

چه چیزی برایمان در وجود آنان که دوستشان داریم، جذاب 

خواهیم. اما خاطر خودشان می عتقدیم آنان را فقط بهاست؟ ما م

چیست؟ حد و حدود آن شخص تا « خودشان»دقیقاً منظور از 

به کجا کشیده شده است؟ کدامین ویژگی در وجودشان بارز و 

زند؛ بیگناهی که  که در صدایش موج می چشمگیرتر است؟ دردی

این زن از آمیزت، ور است؟ از منظر نگاه ترحمدر چشمانش غوطه

ای که اش است؛ به همان طریق مکاشفه سالگی تبار عشق پنج

های باران، زیبایی این و توان از ورای آسیب خار گل و تازیانهمی

روزها گذشت. چهل  تأللؤ آن را دریافت. چهل سال از آن

دهند. در دل نقاشی، ی پنج، چهل و پنج را شکل می عالوه به

وجود دارد. در زمینه و سمت  ی زنی چهل و پنج سالهپرتره

ها ای از اجساد همسران، دلباختگان و کتابراست تصویر کومه

خورد. در میان بازویش عروسکی وجود دارد. بر چشم می به

ای هست. اسم من اُفلیاست. های فرو خوردههای عروسک واژه لب

ام و مبتال به سرطان. پزشکان با من اکنون چهل و پنج ساله

های سابق، موها و لبخندهایم را از من اند. لباسبانبسیار مهر

ی آن زودی همه دهند که بهگیرند و بعد به من اطمینان میمی

دانم آیا ام را بازخواهم یافت. من نمیچیزها و امتیازهای گذشته

گویند یا نه. رفتار پزشکان با بیمارانشان به آنان واقعاً راست می

کنند. وقتی هایشان صحبت میبچّه مثابه بزرگساالنیست که با

شنوی اما در پایان خیلی چیزها زنند صدایشان را نمیحرف می

اینک چهل و برفی است. من هم کنی. اسم من سفیدرا درک می

های مدید در ژرفای دنیا گم شدم. آنهایی ام. برای مدتپنج ساله

غایت  ام بودند مرا خوار و زبون نموده و در جایی بهکه دلباخته

 05 دور از شادمانی و از نظرها، پنهانم داشتند. من سیندرال

چشم. هرگز کسی به من ی غذاهای رنگین را نمیساله... مزه

تفاوت بین شوری و شیرینی، جسم و روح و زندگی در رویاها را 

دادند، همیشه بهتر از که سهم خوراکم را می یاد نداد. مردانی

شاید به این دلیل که آنان خواستار آیند. ی این کار برمیعهده

ساله و متولد برداکس؛ 05لذّات زندگی هستند. من مینا هستم. 

در پاریس وفات نمودم. اکنون حس بهتری داشته و درحال 

شوم. پدرم استراحت هستم. به تدریج باز به جهان بازیافت می

دیگر اینجا نیست که برایم داستان روایت کند اما آنچه را که از 

ام چه چیزی دانستهخاطر خواهم سپرد.  دانم بهها میاستاند

تر است. چیزهایی هست که مردم به طرق مختلف برایت بااهمیت

 ی توصیف، همان چیزیست که تفاوتکنند. شیوهتعریف می

که اهمیت دارد.  سازد؛ تنها چیزیها را چشمگیر میانسان

اند دانند چه گفتهنمی« دوستت دارم»اند: که به من گفته کسانی

گاه که کودکی بیش نبودم اند. آنطرز بدی ادا کرده و آن را به

های شکسپیر را در اتاق خوابم داشتم. آنجا پدرم نیز بود. کتاب

ای پر از همهمه و آشوب شکسپیر گفته که زندگی به مثابه قصه

های شود. پدرم کتاباست که توسط شخصی سبک مغز نقل می

دادم؛ به ها گوش نمیخواند. من به داستانایم میشکسپیر را بر

-ها در آوایش، در مقر قلبم گوش میصدا و لحن ادای موفقیت

کالمی که حقیقت سپاردم. صدایش، طنین حقیقت بود؛ نوای بی

داشت؛ صدایی از نمایش دلبستگی شیرین  زندگی را ابراز می

های تابام را همراه با تمامی کشبانه. علم پزشکی نسج سینه

درونش سوزانده اما توان مقاومت را در برابر آن صدای مطمئن 

که اکنون هستم و در آینده خواهم بود و  رسا ندارد. در جایی

همیشه با آن عشقی که به یکباره و برای همه به قلب دخترک 

کنم و این چیز مهمی اهدا شد، خواهم ماند. من زیاد مطالعه نمی

ی کوچک دانم و هستهها را مینیست. نام و نشان شخصیت

ها افسانه حقیقت یابم. آنشود، درمیراستی را که شامل آنان می

هایشان را به خوبی کنند. من گفتهرا راجع به عشق بیان می

شود در یک جمله گنجاند و اگر چیز را می کنم. همهدرک می

ی آنچه که ما را راه» کردم:را بیان می فیلسوف بودم، اینگونه آن

داده و خواهد داد، همیشه از ما در برابر مسائل محفاظت 

ی چشمان یک فیلسوف به اما من هرگز از دریچه« کند. نمی

دان عنوان یک موسیقی دهم بهام. ترجیح میحقیقت نگاه نکرده

سالگی،  ها بعد از آن روزهای پنجرا تجربه نمایم. زیرا که سال آن

های حاصل از آن، ز واژهحواسم را به طنین آن صدا بیشتر ا

گویم؛ طنین این جمالت یکسان و را می ام. جمالتی نظیر این داده

 «مواظب خودت باش، دخترکم؛ عشقم.»یکنواخت: 
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 «چارلز بوکوفسكی»مروری بر رمان عامه پسند نوشته    
 «الله ممنون»مترجم ؛  «الکس تورن بر» شتهنو  

 
های نوجوانی به طرز جدی کتاب خواندن را  تا اواخر سال

کجا  ای برای اینکه از زمان هیچ ایده در آن آغاز نکرده بودم.

ای برای خواندن  باید شروع کنم نداشتم. بنابراین هر جا نشانه

انداختم. روزی یکی از دوستانم کتاب  یافتم به آن چنگ می می

 کروواک را به من داد. در آن کتاب کروواک از "در جاده"

یاد کرده بود. بنابراین شروع به خواندن آثار  "همینگوی"

را  "ز جرالداسکات فیت"همینگوی  همینگوی کردم.

از طریق گروه  شناخت. بنابراین آثار او را هم مطالعه کردم. می

آشنا  "بوکوفسکی"با  "مادست ماوس"ام  راک مورد عالقه

راهی که برای آشنایی با یک نویسنده مشهور کمی  شدم.

بعد از شنیدن متن  رسد. اما اهمیتی ندارد. عجیب به نظر می

آره "گفت:  ای که راجع به او می ترانه

دونم اون یه  نویسنده خوبه،  من می

خواد جای  ولی خدایا کی دلش می

وسوسه شدم  "چنین احمقی باشه؟

 تا او را بیشتر بشناسم.

از دوستم سوال کردم که آیا تا 

به حال چیزی از بوکوفسکی خوانده 

دو روز بعد او یک  است یا نه . یکی

او را برایم  "پستچی"نسخه از رمان

آنوقت تا به حال من دو رمان از  آورد.

را همراه با سه مجموعه داستان  دیگر

ام. من به خواندن بوکوفسکی معتادم. گرچه  از وی خوانده

را کنترل کنم. به  سعی می کنم آن مراقب اعتیادم هستم.

دلیل این  ام سالی فقط یک رمان از او بخوانم. خودم اجازه داده

 جیره بندی سه چیز است:

خواندشان واقعاً تنها چند رمان دارد که  بوکوفسکی .1

 برایم لذت بخش است.

نثر وی چنان اغنا کننده است که اگر به خود اجازه  .2

برای چند هفته خودتان را  توانید از طریق آثار او دهید می

 سرگرم کنید.

ام قادر نیستم سالی  به دلیل نوع وضعیت روحی روانی .3

 یک رمان بیشتر از او بخوانم.

 

های  های داستان ین دلیل آخری مربوط به شخصیتا

خود آزار  گرا و نهایتاً مست، پرخاشگر، پوچ معموالًها  آن اوست.

به ناچار به من ها  آن صرف وقت بیش از حد برای هستند.

دهد تا بروم و دنبال یک بطری ویسکی  آزاری می احساس خود

 برای نوشیدن بگردم.

های بوکوفسکی ورای  های داستان با این وجود شخصیت

اغلب با شفافیتی ها  آن سند.ر شان حساس به نظر  گرایی پوچ

بیشتر از بسیاری از فیلسوفان برای یافتن معنای مرگ و 

زندگی  در دنیایی که از نظرشان زیستن در آن مضحک است 

های غیر  این عمق و پیچیدگی اکثر شخصیت کنند. مبارزه می

 از خواندن آثار او سرباز زنم. شود   دوست داشتنی آن باعث می

 

 ست.اآخرین رمان بوکوفسکی  "پسند عامه"رمان 

های  سفت و  تقلیدی ادبی از رمان

فرمی از  .سخت جنایی کالسیک

داستان که برای من  بخصوص وقتی 

قابل ستایش است که اشخاصی مثل 

ریموند چندلر، داشیل هامت و 

بوکوفسکی دست به باز آفرینی مجدد 

اند. نثر پراکنده و  آن زده

های شوخ داستانی  شخصیت

ه شکلی یکپارچه در بوکوفسکی ب

آنجلسی ظهور  سدنیای پلیسی ل

یابند که همزمان این ژانر ادبیات  می

های  . در کنار الکلیشود داستانی نو و به روز و مدرن می

فروشی، مردان و شوهران فاسد و اشباح تخیلی  معمول مشروب

چشم های زیبا ولی نامانوسی  جلو   فریب کار، شخصیت

زن زیبای نیمه برهنه و ها  آن که میانروند  خواننده رژه می

     وجود دارد.                                                                                                                    "بانوی مرگ"عبوس و ترسناکی به نام 

عامه "هند تا د همه این عوامل دست به دست هم می

نیک " به چیزی ورای یک داستان پلیسی تبدیل شود. "پسند

برای  معموالًکاراگاه خصوصی بی دست و پایی است که  "بالن

هایش به هم ریخته و  ای ندارد. پرونده حل پرونده هایش ایده

ای برای مقابله با  منفجرشونده او به طرز در هم و بر هم است و

کشد فقط برای  مختلف سرک میهای  جنایتکاران به مکان

 شوند و مشغول ارتکاب خالف یا جرمی نمی ها آن آنکه بفهمد

گردد که  همواره به دنبال کسی یا چیزی می یا اینکه اصوالً

 وجود خارجی ندارد.  اصالً

آخرین رمان  "پسند عامه"رمان 

بوکوفسكي است. تقليدی ادبي از 

های  سفت و سخت جنایي کالسيک.  رمان

فرمي از داستان که برای من  بخصوص 

وقتي قابل ستایش است که اشخاصي مثل 

ریموند چندلر، داشيل هامت و بوکوفسكي 

 اند. هدست به باز آفریني مجدد آن زد
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ای که در آن بالن از طرف مردی استخدام شده تا  صحنه

ست. خیانت همسرش را برای او برمال کند بسیار خواندنی 

کند و با دوربینی برای ثبت خیانت زن  بالن زن را تعقیب می

که زن با همسر ای  باره با صحنهیکشود اما به  وارد خانه او می

 شود.  خود خلوت کرده و مشغول عشق بازی ست مواجه می

ها برای بالن بیش از حد عادی  رسد که پرونده به نظر می

که  حالیو دربندی خاصی  او با سرهم و معمولی هستند.

های بی ربط و از دست رفته   همواره نیمه مست است، سر نخ

کند و برای  داند چه می نمیواقعاً که  کند در حالی را دنبال می

 .چه

ی ترین مورد رمان مربوط به یکی از کاراکترها جذاب 

. زن زیبا و خوش لباسی که است "بانوی مرگ"داستان به نام 

ثیر قرار داده و حواس او را پرت اش بالن را تحت تا زیبایی

زن به دنبال پیدا کردن نویسنده فرانسوی قرن  کرده است.

 کند. همه جا از دست او فرار می معموالًهجدهمی ست که 

تمام  بزرگی طبیعت مرگ مفهوم رایجی ست که در

دلیل جای  شاید به همین خورد. فضای رمان به چشم می

ماه قبل از مرگش تعجب نیست که بوکوفسکی درست چند 

عی شکل نافذ نو این داستان را به رشته تحریر در آورده است.

خورد که شما را  در رمان به چشم می "عجله"و زیرکانه  از 

مثل این است که تقریباً کند.  وادار به دنبال کردن کتاب می

گرچه بوکوفسکی داستان جالبی برای گفتن دارد اما ناگزیر از 

گش است که مبادا بمیرد و پیش از مر به اتمام رساندن آن

 تمام بماند.رمان نا

های  وجود تفکر فلسفی چیزی ست که همواره در داستان

بوکوفسکی رل مهمی بازی می کند البته نه همیشه شاید به 

ی و ذهنیت وی راجع به آمیزی که در نگاه اجمال شکل موفقیت

 پسند وجود دارد. در داستان عامهمفهوم مرگ 

های مختلف رمان این حس به خواننده دست  در بخش

دهد که در عین خواندن یک داستان جنایی مشغول  می

مثل اینکه کسی  خواندن یک مقاله یا رساله فلسفی نیز هست.

صفحاتی از یک کتاب فلسفی را کپی کرده  و در یک رمان 

وجه غیر معمولی  اما این موضوع به هیچ جنایی جا داده باشد.

وصیف صحنه زمانی که بوکوفسکی در حال ت د.رس به نظر نمی

همسایه مزاحمش است یا وقتی که حمله شرورانه بالن به 

معنا بودن همه چیز را به شکل روشنی به تصویر  احمقانه و بی

 کشد لحن او عاری از هر گونه عیب و نقصی ست. می

فهمی که همه چیز  منظورم این است که مثال می"

تواند  رسی که خیلی هم نمی نتیجه میبعد به این  ،معناست بی

معناست و همین آگاهی  چون تو میدانی که بی معنا باشد، بی

)از متن  "دهد. معنایی به آن میتقریباً معنا بودن  تو از بی

 کتاب(

کلی ست که هرگز تعبیر بوکوفسکی از همه چیز به ش 

این احساس که موقعیت ذهنی شما توسط  به عنوان خواننده

مشروب فروشی تنزل پیدا  یک پیرمرد الکلی در های یییاوه گو

 دهد. به شما دست نمی کرده است

 کنم کسی بتواند مانند بوکوفسکی بنویسد. تصور نمی

شعور همراه با اذهان  های کودن و بی ترکیبی از شخصیت

اندیشمند، کار مشکلی ست که بوکوفسکی در عامه پسند به 

عامه پسند یک شاهکار است. خوبی از عهده آن بر آمده است. 

 سریع و پیش رونده، اغوا کننده و لذت بخش.

گرایانه داستان   فقط مراقب باشید درحال و هوای پوچ

 ■ غرق نشوید و امیدتان را برای همیشه از دست ندهید.

 

 2112مارس  منتشر شده در مجله ادبی اسپکتور/
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 «برادرم»داستان کوتاه    
 «مژده الفت»مترجم ؛  «کیبهچت چل» سندهینو  
 

که  باورکردنی نبود. عصر برادرم تماس گرفت و بدون این

 «م خونه شما.امشب میایی» بپرسد خانه هستیم یا نه، گفت:

زدم، سکوت کردم. خیلی  چون دلیل آمدنش را حدس می

روز خیال  داد. آن واحوال کرد. لحن سردش آزارم  کوتاه حال

میزم مانده ها بود روی  تمام را که مدت های نیمه داشتم پرونده

وجور کنم، ولی هنوز شروع نکرده، سر جایم  بودند، جمع

کس نه  گفتم هیچ راست می و خشکم زده بود. مدتی بود چپ 

ها  کند، نه ناراحت و از دروغین بودن روابط آدم خوشحالم می

ها هنوز هم یکی  زدم. ناگهان حس کردم با همه این حرف می

 ف بزند. را دارم که از اعماق وجودش با من حر

مان. مشروب، میوه و  بعد از کار رفتم بازار نزدیک خانه

روزهای اعصاب خُردکن،  سبزی و لوازم کوفته خریدم. در آن

وجوش مردم هم نتوانست حالم را  حتی آن بازار بزرگ و جنب

تر  ام بیش شدم، ناراحتی چه به خانه نزدیکتر می عوض کند. هر

ابوس شده بود. فکر کردم روز گذشته، خانه شبیه ک شد. سه می

خدا کند کار برادرم زیاد طول نکشد. وارد خانه که شدم، 

روز اولین  چهره زنم باز هم ناراحت و درهم بود. بعد از سه

 «جا. برادرم اینا شب میان این»ام را گفتم:  جمله

 «دونم. می» اش را گفت: روز اولین جمله بعد از سه

که خیلی به  بدون این کردیم، توی آشپزخانه با هم کار می

بود. فکر   هم نزدیک شویم. زنم مشغول خُرد کردن پیازچه

را حل کند. شاید حتی  کردم شاید برادرم بتواند مشکل ما

فقط آمدنش هم کافی بود، چون هنوز نیامده، ما کنار هم 

کردیم. سه روز بود هیچ کاری به  ایستاده بودیم و با هم کار می

 دیدیم.  دیگر را نمی همتقریباً واقع  کار هم نداشتیم، یا در

حدود ساعت هشت شب که برادرم و زنش آمدند، تازه ورز 

زمان مشروبم را از  دادن مواد کوفته را شروع کرده بودم و هم

اش بلغور و رُب چسبیده بود،  توی لیوانی که به جداره

نوشیدم. جلو رفتم. برادرم اخم کرده بود. من  لبخند زدم و  می

قدر دلم برایش تنگ شده و از خودم پرسیدم  ردم چهفکر ک

 بینیم؟ دیگر را می قدر کم هم چرا این اواخر این

ها پشت میز نشستند و من به آشپزخانه برگشتم و سر  آن

طوری برای خودم  خواست این دانم دلم می کردم. نمی صبر کار 

زمان بخرم  یا منتظر بودم برادرم اگر حرفی دارد بیاید پیشم 

زود باش »زد:  ا تنها صحبت کنیم. نیامد. هر از گاهی صدا میت

 «پسر، بیار دیگه اون کوفته رو.

 «آم. شما شروع کنین. االن می» دادم: و من جواب می

یک سال تابستان هر دوی ما توی دکان کبابی پدرم کار 

سال برادرم هم  کردیم. این برنامه هر سال من بود، ولی آن می

مان زیر گوش پدرم گفته  اید. یکی از اقواممجبور شده بود بی

« چرخه. خوبیت نداره! پسرت خیلی توی محله ول می»بود: 

پدرم هم برای این که برادرم جلوی چشمانش باشد، نشانده 

رفت، مدام  ش سر می بودش پشت دخل مغازه و او که حوصله

کرد. جوری روی صندلی  از پنجره بیرون را تماشا می

ر منتظر است با اولین صدا از جا بپرد  و نشست که انگا می

کشید. من مشروب و سیگارش را  برود. پیش پدرم سیگار نمی

کشید  آمد توی آشپزخانه  سیگار می کردم. می برایش قایم می

هایش. همان  رفت. عاشق لیوان باال بردنش بودم و سبیل و می

ترین  سبیلی که چند سالی است وجود ندارد. شبی که صمیمی

 «رم. بابا! من می» تش تیر خورد، فقط گفت:دوس

چشمانش قرمز شده بود. پدرم نتوانست حرفی بزند. او  

رفت و من از دستش عصبانی شدم. زمان زیادی نگذشت، 

شاید دو سال بعد، یکی از دوستانم، فردای روزی که 

خواست فقط با  تسبیحش را بخشید به من، تیر خورد. دلم می

ها در  او زندان بود و من ناچار مدت برادرم حرف بزنم، ولی

شب هم ساکت بودم، ولی به  آنتنهایی خودم، سکوت کردم. 

دانستم اگر قرار باشد کسی مرا  دلیلی کامال متفاوت. می

 فقط برادرم است. ترسم از عصبانیت و داد نفر  بفهمد، آن یک

ترسیدم مرا درک نکند. وقتی تماس گرفته  فریادش نبود. می و

ترسیدم بگوید الت و  صدایش گرفته و دلخور بود. میبود، 

نشناس  ترسیدم مرا ناسپاس و نمک سروپا هستی.  می بی

یکی برایم بگوید، انگار  های زنم را یکی خطاب کند و خوبی

 دانم! خودم نمی

ای نداشتم  ها را چیدم توی ظرف، دیگر بهانه وقتی کوفته

نوز ننشسته بودم که توی آشپزخانه بمانم. رفتم پشت میز و ه

 «طوره؟ بار چه و خب داداش، کار» که گفتم:

ای رفت، یعنی االن وقت حرف زدن درباره کاره؟  غره چشم

 «گذره. می» و گفت:

تورم روی کار » به زمان و مشروب نیاز داشتم. پرسیدم:

این بار انگار با نگاهش گفت تو آدم «شما هم تاثیر گذاشته؟

کنیم، تاثیر  ون با ایتالیا کار نمیما چ» شی! و جواب داد: نمی
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ریک ها ش چندانی نداشته. سال پیش کم مونده بود با روس

 .«بشیم. شانس آورددیم که نشدیم

طور اوضاع  که تورم چه باره کارم و ایناو نپرسید ولی من در

خواست  ها بود دلم می کارمان را آشفته کرده، حرف زدم. سال

ام  ناراحت است یا نه،  ر نکردهکه توی شرکت او کا بدانم از این

مان این موضوع را مطرح نکرده بودیم. نه  کدام ولی هرگز هیچ

او از من خواسته بود بروم پیشش و نه من از او درخواست کار 

کرده بودم. وقتی تصمیم گرفتم استانبول زندگی کنم پیش 

خاطر برادرم قبولم  کار کردم. به یکی از دوستان او شروع به

خواست کار را رها کنم و بروم، فقط  هربار که دلم میکردند. 

که برادرم را پیش دوستش سرافکنده و شرمنده  برای این

کردم  شدم. اگر پیش خودش کار می نکنم، منصرف می

چیز مانعم نبود. آدم وقتی جایی ساکن شد دلش  هیچ

شود به اعماق  که می ش را تا جاییا خواهد لنگر کشتی می

و زن برادرم از پشت میز بلند شدند و رفتند زنم بیندازد. 

ادرم نگاهش را از روی دیوار جلوی تلویزیون نشستند. بر

هایی بود  رویش برداشت و زل زد به من. نگاهش مثل شبروب

کرد.  خورد نگاهم می که غذا می آمد و درحالی که به خانه می

دستم را روی بازویش گذاشتم و فشار دادم. سرش را تکان 

نه از روی همدلی یا عصبانیت، انگار با خودش حرف داد. 

 «کاری که کردی درست نبود.» زد. گفت: می

 جواب ندادم، فقط به چشمانش نگاه کردم. دوباره گفت:

 «درست نبود.»

دیگر نگاهم نکرد، ولی من باز نگاهش کردم. خواستم 

هنوز هم از رازی گناهی ندارم. من آدم بدی نیستم. بگویم من 

کنم. من هرگز  ن بسپرند، مثل چشمانم مراقبت میکه به م

ات  گاه سالح تو را به کسی نگفتم. از قرارهای مخفیانه مخفی

ای به  با زینب هم کسی جز من خبر ندارد. برادرم از زندان نامه

آخرش هم  -کنم پیدایش میحتماً اگر بگردم  -من نوشته بود

اشق کسی است نوشته بود به او سالم برسان. قبال نگفته بود ع

دانم. زینب دختر زیبایی بود با  ولی مطمئن بود که می

 باالخرهچشمانی درشت. چند روز سر راهش انتظار کشیدم تا 

تنها گیرش آوردم. رفتم جلو و گفتم سالم. چشمانش برق زد. 

گفتم برادرم سالم رسانده. سرخ شد و گفت تو هم سالم 

 برسان و زود رفت. االن کجاست زینب؟

 رم ساکت شده بود. من مست و خیس عرق بودم. گفتم:براد

 «طوره؟ طعم کوفته چه»

همین یک کلمه. یک کلمه گفتن، از سکوت  «خوبه» گفت:

توانی فکر  کند، می خیلی  بدتر است. وقتی کسی سکوت می

خواهد حرف بزند، ولی معنی یک کلمه خیلی روشن  کنی نمی

بود و من با است،  یعنی ساکت باش. حرف نزن! او ساکت 

تو را »خواست التماسش کنم و بگویم:  تمام وجودم دلم می

طور سکوت نکن. داد و  خدا قسم حرف بزن. بپرس.  این به

تونم دروغ بگم.  گم. اصال نمی من بهت دروغ نمی  ،فریاد کن

خواستم  اگه به زنم هم دروغ گفتم برای این بود که نمی

غریب شدن  عجیب خواستم ناراحتش کنم. مردم بشکنه، نمی

داداش. یکی رفته و به زنم گفته منو  با کسی دیده. گفتم کی 

دونستم  به تو گفته؟ گفت یکی گفته دیگه! من از کجا می

شه؟ شاید آدم توی پذیرش هتل بوده. از کجا  جوری می این

 «دونستم ممکنه این کارو بکنه؟ می

ف توانستیم راحت حر کاش با برادرم تنها بودیم. شاید می

بزنیم. از پدر و مادرمان، از زینب، از روزهای گذشته و 

که هنوز هم زنم را خیلی  روزها. از دوست دخترم و از این این

گفتم که وقتی برای  زدم. می دارم برایش حرف می دوست

 قدر برایشان عجیب بود و گفتند: دوستانم شرایطم را گفتم چه

ا توی کت ما ممکنه بتونی خودتو گول بزنی، ولی این حرف»

فهمه، ما شبیه  برادرم منو می» و من با خودم گفتم:« ره نمی

و خودمو دلداری « هامون یکیه، با رمز یکسان همیم. صندوقچه

ور  سکوت نکن. بگو ببینم دل تو هم مثل منه؟ این»دادم.  می

آد توی  یکی می چرخم اون ور می شون، اون چرخم یکی می

یکی تنگ  دلم برای اونذهنم.  هر کدومشون پیشم باشه 

دونم. یه چیزی توی ما کمه انگار. ما  شه. تو مثل منی. می می

 «دونم. هر دومون یه چیزی کم داریم. شاید هم زیاد! چه می

شب هم  شنود، آن های دلم را می دانم برادرم حرف می

 شنید، اما برای مجازات کردن من سکوت کرده بود. می

رم مشروب نوشیدیم. خیلی شب ماندند. من و براد تا نیمه

زیاد. اما باز هم حرف نزدیم. عضالت صورتش منقبض بود. 

هایش  کرد، اشک عین سنگ. انگار اگر خودش را رها می

خانواده » شد. وقتی از پشت میز بلند شد گفت: سرازیر می

 «مهمه. خانواده.

رفتیم، با ترس و لرز دست زنم را  شان که می برای بدرقه

کردم از توی دستم بیرونش  فکر می گرفتم. دستی که

برادرم با سکوتش ما را آشتی داده  کشد، خیس عرق بود.  می

گزار نگاهش کردم.  بود. آمدنش کافی بود. با چشمانی سپاس

دادم که متوجه نگاه زن  دست زنم را با تمام قدرت فشار می

کرد. خودم را به  می برادرم شدم که با کینه به برادرم نگاه 

خواست برادرم را محکم بغل کنم. اگر  زدم. دلم میندیدن 

مثل او سکوت کردن و با سکوت، دیگران را آرام کردن و 

تسلی دادن، بلد نبودم، بغل کردن که بلد بودم.  نشد. گفت: 

 ■و رفت. « عزت زیاد»
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 «توبیاس وولف»احبه با مص  
 «شادی شریفیان» مترجم  

 

ها تمایلي به صحبت کردن در مورد  چرا نویسنده

 های در حال نوشتن خود ندارند؟ کتاب

ها خرافاتی هستند. اما این نکته  نویسنده توبياس وولف:

توان صبور بود و عجله نکرد. کمی  ام که می را هم متوجه شده

ی رسیدن  شوید که خوب نوشتن جایزه که بگذرد متوجه می

کنید در  بار که شروع به نوشتن می به پرهیزکاری نیست. هر

توانید  گردید. شما می دنبال نور می دارید و به تاریکی قدم برمی

وفادار باشید، سخت کار کنید، استعدادهایتان را با نوشیدن به 

ی دلخواه نرسید. این همان  هدر ندهید، ولی باز هم به نتیجه

هرروز و -کند  چیزی است که نویسندگان را عصبی می

ها  آن هرلحظه حس اینکه استعدادی به

آورد. شما  فشار میها  آن عطا شده به

های  های سال داستان ست سالممکن ا

هر دلیلی دیگر  خوبی بنویسید، بعد به

های شما خوب نباشد.  داستان

نظر برسد  هنویسندگان از هرچیزی که ب

تواند موقعیت نویسنده را در خطر  می

بیاندازد و موجب دردسر شود اجتناب 

که نویسندگان خیلی سریع یاد  کنند. یکی از چیزهایی می

وری کنند صحبت از کارشان است. صحبت گیرند از آن د می

کند، و شما را در  را سخت می در مورد کار ناخواسته آن

کار را در مشت  رسیدن به هدف ضعیف. بنابراین باید حس ِ

باید طوری باشد که بدون اینکه آگاه باشید در حال  -بگیرید

 تغییر است بتواند تغییر پیدا کند. 

 

ی  فایده»چه مدت زمان صرف نوشتن داستان ِ کوتاه 

 را شروع کرده بودید؟ کردید که در رم نوشتن آن«تردید

ماه طول کشید،  کنم حدوداً سه فکر می توبياس وولف:

کردم. کمی  هر روز ساعاتی را صرف کار روی آن میتقریباً 

رود. اگر داستانی  زمان برد تا متوجه شوم کارم چطور پیش می

آن طرحی که از ابتدا در ذهن من بوده است به سرانجام با 

کنم پایان بزرگی برای من به همراه نداشته  برسد، حس می

ام دور شوم؛  که گرفته کار از تصمیماتی است. من باید در طول ِ

شوم انجامش دهم  رسد که مجبور می ذهنم می ای به وقتی ایده

 کند. مرا خوشحال می

 

هنوز هم این اخالق را دارید که 

ای راضي نباشيد بدون  اگر از جمله

اصالح آن باقي کار را پيش 

 برید؟ نمي

بله، اخالقم اینطور است.  وولف:

من خیلی ایرادگیر و وسواسی هستم، 

کند،  این اخالق روند کارم را کند می

نظر  هشکی در این نیست، ولی ب

رسد راه بهتری برای کار کردن ندارم. بعد از اینکه داستان  می

کنم و  را از اول روخوانی می آن معموالًکنم،  را تمام می

هایی که  کنم، حتی گاهی جمله تغییراتی در آن اعمال می

واقعاً دهم. آیا  ام را تغییر می کردهها  آن وقت زیادی صرف

دانم. اما احتیاج  اند؟ نمی همه وقت را داشته ارزش صرف این

ام اینکار را بکنم تا کار را جلو ببرم. در مورد کار ِ من،  داشته

عموماً برای اینکه مسیر دلخواهم را طی کنم روندی فرسایشی 

درواقع  ،کنم خودم را توصیه نمی باید طی کنم. روش کاری ِ

کنم  ی کار کردن پیشنهاد نمی عنوان شیوه هچیزی را ب هیچ

 جز پشتکار و تالش در انجام امور. هب

 

را نشان  ای کارتان مرحله کسي و در چه به چه

 دهيد؟ مي

را به  کنم و آن در مورد کارم صحبتی نمی وولف:

که تشخیص بدهم کامل  دهم تا زمانی کسی نشان نمی هیچ

را به همسرم کاترین  شده و قابل عرضه است. اول از همه آن

شناسد و  را می کس دیگری من دهم. بهتر از هر نشان می

گذرد دارد،  توانایی خوبی در تشخیص آنچه در ذهن من می

نویسندگان خيلي  که یكي از چيزهایي

گيرند از آن دوری کنند  سریع یاد مي

صحبت از کارشان است. صحبت در مورد 

کند، و شما  را سخت مي کار ناخواسته آن

 را در رسيدن به هدف ضعيف.
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شود کجا برای رساندن  بنابراین خیلی خوب متوجه می

که ری کارور زنده بود گاهی  زمانیام.  منظورم مشکل داشته

کردیم، باید بگویم که  هایمان را رد و بدل می نوشته دست

گرفت؛  ت میأهایم نش هایم اکثر اوقات از خوانده داستان

توانم ادعای کسی را داشته باشم که کارهای او را  بنابراین نمی

تر شدن آن نظری داده است و برادرم  خوانده و یا برای کامل

هم  ههایمان را ب نوشته تر بودیم دست وقتی جوان ،جفری

دادیم تا بهتر شوند.  دادیم و در مورد کارهای هم نظر می می

ذکر است که  رسید. الزم به بعد کار به مرحله چاپ و انتشار می

ی خوبی با ویراستارهایم داشتم، مخصوصاً گری  همیشه تجربه

آماندا اوربان یکی  داد. های متفاوتی ارائه می فیسکتیون؛ دیدگاه

سال متمادی به من  دیگر از ویراستارانی بود که بیست و پنج

کرد، در عین حال تغییری در  مشاوره داد و تشویقم می

کرد، ولی تمام سعی و تالشش را  هایم ایجاد نمی نوشته دست

کرد. منظورم از  ی کارهای من می ی عرضه برای بهترین نحوه

کم  روی کم وقتی در زندگی پیش میها این است که  این حرف

شوی که بر اساس آن  ارزش بودنِ تفکری می ی بی متوجه

ای. همیشه در کنار ِ نظر ِ دیگران ما رشد  کاری را انجام داده

 کنیم.    می

 

در هنگام نوشتن، چقدر از 

 تان اطالع دارید؟ نوع ِ مخاطبين

اطالع چندانی ندارم. من  وولف:

نویسم، البته به این معنا نیست  برای رضایت خاطر خودم می

ی مرا بخوانند یا نه. مسئله  که اهمیت ندهم بقیه نوشته

تر  ای از من باهوش اینجاست که اگر بتوانم تصور کنم خواننده

تر از آنچه که هستم باشم و اگر  توانم باهوش است، آنوقت می

تر  تر از خودم را متصور بشوم، حساس ای حساس هبتوانم خوانند

شوم. مرزهای من اینجاست. اما در این  از آنچه که هستم می

ست که از  ام همان چیزی که نوشته اگر حس کنم چیزی مرزها،

 شوم.  وقت خوشحال می برم، آن خواندنش لذت می

 

عنوان  ههایتان ب آیا با باالتر رفتن سن، نگراني

 کرده است؟نویسنده تغيير 

بگویم چطور. من  توانم دقیقا ً مسلماً بله، اما نمی وولف:

عادت ندارم به عقب برگردم و کارهای قدیمم را دوباره خوانی 

هایم با این دیدگاه جلو بیایند، و  دهم خواننده کنم. ترجیح می

هرحال من در مقام  هاین الگوها را از هم تشخیص بدهند. ب

 .مناسبی برای قضاوت نیستم

اگر بخواهم با صراحت صحبت کنم، برای نوشتن داستان 

کوتاه ترجیحم این است که وسواس، وضوح بیش از حد و 

به ، «ی قدیمی مدرسه»زدگی را از بین ببرم. در رمان  شتاب

بخشم.  کننده می ام صدایی غیرمستقیم و سرگرم راوی

توجه چنین کارهایی نیست.  زدگی تنها ویژگی قابل شتاب

ها وجود ندارد،  داستانی  همهی مشخصی برای روایت  شیوه

ی خاص برای یک داستان مشخص تعریف شده  یک شیوه

 است.  

 

 خشونت در آثار شما چه جایگاهي دارد؟

ام، با ترس از  ی خشونت داشته من قبالً تجربه وولف:

کنم اگر راهی به آثار من  ام، و فکر می خشونت زندگی کرده

وقت جای تعجب داشت. من در دنیایی بزرگ  کرد آن پیدا نمی

نه خشونت محض، -شدم که خشونت در آن یک امر عادی بود

مخصوصاً در روابط بین  -اما کتک زدن، آزار و تهدید کردن

ها عادی بود. من  پسرها، و مردها، و گاه بین مردها و زن

چهارسال در ارتش بودم، یکی از همان سربازهایی بودم که به 

دانید،  ویتنام فرستاده شده بودند. می

محل مناسبی برای ارتش اصوالً 

اعمال خشونت است و خشونت در 

آن جاری است. یکی از این دوتاست: 

صورت دلیل دیگری برای  یر ایندرغ

 وجود آن نبود. 

 

نظرتان در مورد تعریف فاکنر از خشونت در آثارش 

او خشونت را به ابزاری همچون چكش نجاری  -چيست

 کند. تشبيه مي

دهد  که فاکنر از نویسنده ارائه می تعریفی توبياس وولف:

همچون یک نقاش است که تعداد محدودی رنگ در اختیار 

ی  مایه انتخاب کند. اینجا کمی تهها  آن باید از میاندارد و 

خواهم کمی چاشنی طنز به آن  شود، من می خشونت حس می

ها بخشی از یک  ی این هایش همه اضافه کنم. در بهترین رمان

! Absalom، Absalomخشونت موجود در -تکه است

ست که در این رمان می افتد، و مسلما ً  ترین اتفاقی ای ریشه 

 یابد.  خشونت خودکشی پایان می با

 

بود که به شما و ریموند کارور و  0031های  طي سال

را دادند. هرسه  «های کثيف رئاليست»ریچارد فورد لقب 

 شناختند... شما را با این نام مي

ی  همهی مشخصي برای روایت  شيوه

ی خاص  ها وجود ندارد، یک شيوه داستان

 برای یک داستان مشخص تعریف شده است.  
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نفر با یکدیگر رفیق بودیم، شاید همین  خب ما سه وولف:

که دائم با  کرد، البته اینطوری نبودیم مسئله آنرا تقویت می

بازی کنیم و یا به شکار  همدیگر باشیم و بیرون برویم و ورق

 برویم.

 

 به شعرهای معاصر عالقه دارید؟

بله. در حال حاضر مشغول خواندن مجموعه شعر  وولف:

هستم. شعرهای  «اتاق نامرتب»بنام  «شارون اولد»

ای دارد. شعری دارد که از دید نوزادی سروده شده  العاده فوق

شما را واقعاً خواهند او را نزد مادرش ببرند، این شعر  می که

آورد. کتاب  درد می خنداند و در عین حال دل شما را به می

آخر آلن شاپیرو، آواز و رقص، که در مورد مرگ برادرش 

نوشته است یک شاهکار است. شعرهای چارلز هانزلیسک را 

بایی است. را بخوانید. کار قوی و زی «غار»اید؟ شعر  خوانده

کارهای وی.اس. مروین را هم خیلی دوست دارم. از شاعرهای 

توانم استفن دوبینز، چارلز  دیگری که دوست دارم می

ایوان بوالند، رابرت پینسکی و سیموس هینی را نام  سیمیک،

ببرم. اگر بخواهم باز هم اسم ببرم کل 

 گیرد!  وقتمان را می

 

نقدهایي که به کارهای شما 

 خوانيد؟ را ميشود  مي

بله. اگر نقدی باشد که  وولف:

را قبول  شوم آن ای برای من داشته باشد، خوشحال می نکته

افتد، من بهتر از  گویم، این اتفاق کم می کنم. البته صادقانه می

دانم. و البته  کس دیگری نقاط ضعف کار خودم را می هر

دانم  میدانم کارم کامل نیست. بهتر است اینطور بگویم که:  می

چیز نیست و نخواهد بود. من لحن  کارهای من برای مردم همه

سری اصول خاص دارم  و برداشت خودم را از فرم دارم و یک

کنم، و مسلما ً همه از این فرم کار کردن  که با آن کار می

توانم  خوششان نخواهد آمد، ولی اگر مشکلی هم باشد من نمی

ر کسی اشتباهی در کار من کار زیادی در مورد آن بکنم. اما اگ

هم  پیدا کند مسلماً برای من مفید خواهد بود. این اتفاق قبالً

 افتاده است. 

 

های چخوف را ویرایش  سری از داستان شما یک

 خوبي با آثار او آشنا باشيد. هرسد ب نظر مي هاید، ب کرده

آید. فقط یک اِلِمان از  بله من از چخوف خوشم می وولف:

بندی او دقت کنید.  کشیم. به پایان بیرون می کارهای او را

های همیشگی اکثر نویسندگان  نظر من یکی از عادت هب

هاست، که داستان را همانند یک معادله جبری  ریزی آن برنامه

دهند. چخوف مدل دیگری  حلی در پایان آن شکل می با راه

بندی در کل  این مدل پایان ،دهد بندی ارائه می برای پایان

شود، نه فقط در پایان آن. هر داستان خوبی  داستان حس می

هایش نشان  ی قسمت غیرقابل اجتناب بودنش را در همه

ی آخر به  کند و با کلمه دهد، چیزی را از خود سلب نمی می

ای از امکان ادامه پیدا  رسد. یک داستان خوب در هاله پایان می

 کند.   می 

خواهم بگویم  اگر منظورم را خوب متوجه شده باشید می

چخوف در جایگاهی نیست که چیزهایی را ثابت کند که 

توانند در یک جمله قرار بگیرند. حقیقت نهفته در  می

یک داستان  های او از جمله مواردی است که تنها در داستان

را از داستان جدا ها  آن شود توانند فهمیده شوند، یعنی نمی می

رسان  ترین لحظات سعی دارد روایتگر و معنا کرد. او در ساده

نشیند  گردد و روبروی آینه می باشد. دختر جوانی از اپرا برمی

کند، طی چهار صفحه این تنها  و به خواستگارانش فکر می

انجام کاری است که این دختر 

، «در دریا»یا  «بعد از تئاتر» دهد. می

که داستان آن دریانورد دیوانه است.  

، که مرد جوانی «در تبعید»یا 

او  -گذراند روز تبعید خودرا می اولین

در حاشیه رودخانه نشسته است و بین 

هایشان را  های شرارت یک مشت جانی گیر افتاده که داستان

ای قرار گرفته  کننده ناراحتکنند و او در وضعیت  تعریف می

افتد، اما لحظه به لحظه  است. در واقع هیچ اتفاق خاصی نمی

چشم خواننده  حقیقت ِ وحشتناک وضعیت این مرد بیشتر به

هنرمند واقعاً کند؟ او  کار را می آید. چخوف چطور این می

 مرموزی است. 

بینیم. حضرت  مان را می های ها زندگی ما از طریق داستان

های اخالقی  های خود که بیشتر داستان مسیح در آموزه

ی  هستند همیشه یک سامری ِ خوب،  یک زن نشسته بر لبه

های این تائوئیست  آورد. آموزه چاه، پسر ولخرج را مثال می

های اخالقی   سری داستان  ژو یک قدیمی در متون چوآنگ

سوی توجه و خالقیت غیرقابل منتظره به  است که ذهن را به

تواند انجام  راند. این همان کاری است که داستان می جلو می

دهد و یک گزاره نه، حقیقت متعارفه، قوانین و احکام هم 

که چخوف با رهایی از قید و  مین دلیل استه توانند. به نمی

ریزی و طراحی عوامانه این قدرت را بر ما اعمال  بند برنامه

یویس ریت پاری: سانبعم                             ■ کند. می

هي خواهم بگویم چخوف در جایگا مي

نيست که چيزهایي را ثابت کند که 

 توانند در یک جمله قرار بگيرند. مي
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 ای دیگر به پایان رسید. قصه

 رسیده باشد، اش خانهحتی اگر کالغ قصه هم به 

 را پایانی نیست.« چوک»پرواز  هم باز

 روی همه باز است مگر خود، آن در را ببندید. دوستی با چوک به   درِ
 

www.chouk.ir        

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 دوستان و همراهان عزیز هنرمندان،

 ها و همچنین مقاالت، یادداشت  مطالب،منتظر آثار، 

 نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم.

 تریبون همه هنرمندان است.« چوک»

http://www.chouk.ir/
http://www.chouk.ir/

