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 خبرهای ادبی

 داستان ترجمه

 یرانیداستان ا شش

 سیر تحول نثر فارسی

 هیبررسی نمایش تعز

 «her»نگاهی به فیلم 

 بررسی ادبیات تطبیقی

 «یزیكمال تبر»مصاحبه با 

 «اف گربهگِر»بررسی داستان 

 «سقراط»ش ینما ینقد و بررس

 مقاله رابطه میان ساختار و ژانر

 مدرن یسیسم و داستان نویمدرن

 در نمایش كودک یبررسی كارگردان

 «چارلز ابتس»بررسی داستان عكسی از 

 گردآفرید در شاهنامهنقد و شرح داستان 

 «ومرثیك یپادشاه»بررسی داستان نقاشی

 «شهر بزرگ یسمفون ،نیبرل»بررسی مستند 

 «بعدازشدت فرج» ازكتاب«نباش قصه» بررسی

 «دمید یزها را مین چیتر كوچك»بررسی داستان كوتاه 

 «بد  بریكینگ»تاریخ، سریال ترین شده تحسین برای ای پرونده

 «ان دواتیعاشق در م یزن»شعربررسی عناصر روایی در مجموعه 
 

 

 

 بهچت چلیك ،زاده یتق یهاد ،رشوند یعل ،فر یاتیفاطمه ب :همراه با شماره این

 یزیكمال تبر ،انیبا حاجیز ،یمیرضا نع دیحم ،یزیسلطان محمد تبر ،یمحسن تنوخ یابوعل

 والتر روتمن ،غاده السمان ،موند كاروریر ،یدجاللیس یبدر  ،ینا هژبریم ،نژاد یمحمد مظلوم ،یال شهبازیل

سمز رایج ،ن بوبنیستیكر ،وینس گیلیگن ،اورهان پاموک ،جاشوا هامر ،نیز ویال ،ك جونزیاسپا ،علیرضا احمدی 



 

 سخن سردبیر
 كنیم. ماهناهم ادبیات داستانی چوك را هب شما تقدیم میپنجمین با افتخار  چهل و 

 و  دارند   آن هب  امید   جوان، چشم  شارعان و  نويسندگان   از بسیاري  هك  و باز هم اردتشهبی، ماهی
كالت زبرگ نويسندگان و شارعان،  كتاب  المللی نيب  نمااگشيه  خاطر  هب   هم آن  است. يكي از مش

رتين  جا و ردست و كافی رباي تبليغ آاثرشان است و متاسفاهن اين يكي از زبرگعدم حمايت هب
كالت رعهص اتليف و چاپ  ماست. مش

از آنجايی هك ره تشكیالتی بايد هدف ردست و كارآمدي داشته باشد، پاهي و اساس اين كانون رب حمايت 
ن چیده شد و مدعی آن شدیم هك بهترين معرف نويسندگان و شارعان خواهیم بود و رب  از همه هنرمندا

سنده و شارع رد سايت كانون فرهنگی اه نوي  ما، هك ديگران مهر اتديي زدند و حاال سالیاهن آاثر ده  ادعاي هن
ن زعزيي هك رد  چوك معرفی می شود. و حاال همچون گذشته و حال رباي خدمتگزاري هب همه هنرمندا

گوميي مهم نيست هك از هچ رنگ و  ایم. و باز هم مینمااگشيه كتاب ارثي رباي رعهض دارند، آماده
م دياري. مهم نيست هك دوري يا  ایم يا زنديك. مهم نيست هك همديگر را ديدهژنادي هستی يا ازكدا

ن زعزي سراسر جهان راه  هن. ما اين فضا را رباي خدمت هب شما نويسندگان و شارعان و هنرمندا
خته توانید اطالعات كتاب خود را هب همراه اسكن جلد كتاب رباي معرفی رد سايت  ایم. می اندا

 كانون فرهنگی چوك رباي ما ارسال كنید.
ر همه دوستان دور و زنديك رد نمااگشيه كتاب. هب امید  ديدا

 

 

 چوکادبیات داستانی ماهنامه 

ای است شبیه جغد كه از  نام پرنده «چوک»

 كشد. می درپی فریاد شود و پی درخت آویزان می

 مهدی رضایی :دبیرسر

 حسین بركتی :مشاور

 امین شیرپور :ناظر امور فنی

 

 هیئت تحریریه

 تحریریه بخش داستان

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

مرادی، بهاره محمد خالوندی، ریتا محمدی، غزال 

رضایی، آرشام استادسرایی، یاسمن بهارآرنگ، 

اكمل، ندا امین، زهرا اسدی، محمد شهناز عرش

 نیا )ویراستار(  طیبه تیموری  نعیم محمدی،

 تحریریه بخش ترجمه

شادی شریفیان )دبیر بخش ترجمه(، نگین كارگر، 

 مژده الفت، غزال شهروان، الله ممنون

 ترتحریریه بخش سینما و تئا

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 

 

 یات داستانین ماهنامه ادبیشیپ یها شماره یتمام            

 یچوک قابل دسترس یت كانون فرهنگیچوک در سا

 از اعم یقیطر هر به شما، یسو از ماهنامه نیا نشراست. 

 نسبت شما تین حسن... و یكاغذ نتیپر ،ید یس ل،یمیا

، نقدآثار،  منتظر شهیهم. گردد یم یتلق كانون نیا به

 .میهست بزرگواران شما یها ییراهنما و نظرات
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 هنرمندان  همه  ن بویتر «چوک»

های کانون فرهنگی چوک آشنایی با کلیه فعالیت  

 

 

 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 یینقدها دیتوان یم. دیکن ارسال ما یبرا را خود مقاالت دیتوان یم. دیبخوان دیجد مطلب چند ای کی دیتوان یم روز هر تیسا نیا یگفتگو و

 بدون کانون نیا در. دیکن ارسال ما یبرا را خود یها مصاحبه دیتوان یم. دیکن ارسال ما یبرا را اند نوشته شما آثار به ینقد گرانید ای و دیا نوشته گرانید

 .دیکن یمعرف یادب جامعه به را خود آسوده یالیخ با دیبتوان تا میا ساخته یگرام هنرمند شما یبرا را فضا نیا. گرددیم اجرا شما درخواست یضیتبع چیه

 

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

 نیا. باشدیم چوک یفرهنگ کانون یآکادم و کانون یاعضا مخصوص فقط و فقط جلسات نیورود به ا کهشودیم برگزار یهفتگ صورت  به زین یکارگاه

 .است کرده برگزار یکارگاه جلسه صد از شیب امروز  به تا کانون

 

 011 از شیب به ماهنامه نیا. کندیم میتقد رانیا یادب جامعه به افدییپ صورت به یا ماهنامه ،ماه هر چوک یفرهنگ کانون :انهیماه تیفعال

 سال طول در کانون نیا ضمن در. دییت دانلود بفرمایرا از سا یقبل یها ماهنامه دتوانییم زین شما نیهمچن و شودیم ارسال ایدن سراسر در نفر هزار

  به تا کانون نیا. است آزاد جلسات نیا در شرکت عالقمندان، همه یبرا و شودیم یرسان اطالع تیسا قیطر از و کندیم برگزار یحیتفر صورت  به یجلسات

 .است کرده برگزار یحیتفر -یادب جلسه هفتاد از شیب حال

 

 برگزار «ی، حضوریا ی، مكاتبهنترنتیا»ق یبه سه طر یسنویداستان یتخصص یآموزش دوره سه سال در چوک یفرهنگ کانون :یفصل تیفعال

 د.یت مراجعه کنیبه سا دیتوان یم «چوک یفرهنگ كانون یآكادم» دوره با ییآشنا جهت که کندیم

 

 انهیسال همیی ها شیهما باشد،یم كانون یاعضا مخصوص فقط که یهفتگ جلسات یبرگزار بر عالوه چوک یفرهنگ کانون :انهیسال تیفعال

 زین ییرونما مراسم کنند، منتشر یاثر اعضا اگر گرید یموارد در و. شودیم برگزار چوک سال جشن نام با یشیهرساله هما ماه وریشهر در. کندیم برگزار

 تیسا در را مراسم نیا هایعكس دتوانییم که برگزارکرد رانیا در را کوتاه داستان یجهان روز شیهما زین 09و  01  درسال چوک. شد خواهد برگزار

 .دییبفرما مالحظه

  

 

 ت.اس  شدهی اندازراه زیعز شما هنرمندان شتربی و بهتر هرچهی معرف هتج« چوکبانك هنرمندان »

نو همه هنرمندا یز ادبیها، جوا ها، جشنواره ها، کانون انجمن یچوک حام یکانون فرهنگ
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 یزهرا اسد عكس، داستان:

 ییآرشام استاد سرا: خبرهای دنیای ادبیات

 ، یاسمن بهارآرنگدیگرد آفرشرح و نقد داستان: 

 دوره پیش از اسالم، ندا امین :یر تحول نثر پارسیس

 فر یاتیفاطمه بپیش درآمدی بر ادبیات تطبیقی: 

 قصه نباش، ابوعلی تنوخی، شهناز عرش اكمل :یبررس

 رشوند یزاده، عل یتق یگراف گربه، هاد داستان: یادداشتی بر

 ، امیر كالگریزی، سلطان محمد تبرومرثیك یپادشاه :، داستانینقاش

 ی، غزال مرادالسمانغاده ، زنی عاشق در میان دواتمجموعه شعر : شعر، داستان

 یتا محمدی، ركارور موندیدم، رید یزها را مین چیتر كوچك داستان كوتاه: یبررس
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 خبرهای دنیای ادبیات   

 آرشام استادسرایی   

نویسی چوک نام پنجمین دوره آكادمی داستان ثبت

آغاز شد
مهدی رضایی دبیركانون فرهنگی چوك 

خبر داد: ثبت نام پنجمین دوره آكادمی 

نویسی چوك شروع شده و عالقمندان  داستان

توانند فرم عضویت را  با مراجعه به سایت می

 دریافت و ثبت نام نمایند. 

ها  رضایی درباره نحوه برگزاری این دوره

ها به دو صورت حضوری و غیر حضوری برگزار گفت: این دوره

ها برای عالقمندان شهرستانی شود. اصل برگزاری این دورهمی

های آموزشی  است كه دسترسی به كارگاه و خارج كشور

ندارند. ما از طریق ایمیل جزوات و كتب آموزشی را برای 

كنیم و هنرجویان مطالعه كرده و تکالیفی هنرجویان ارسال می

دهند و طی ارتباطات آنالین یا ایمیلی اشکاالت و را انجام می

شود و  سواالت هنرجویان در رابطه با جزوات پاسخ داده می

 گیرد.نویسند مورد نقد و بررسی قرار میثاری كه میآ

هنرجو  08های قبل نزدیك به وی در ادامه افزود: طی دوره

نفر از این هنرجویانی  11اند كه ها شركت داشتهدر این دوره

اند. و از كشورهای كانادا، آلمان، استرالیا، افغانستان بوده

معتبر داخلی و اند جوایز ها توانستههنرجویان این دوره

 المللی را از آن خود كنند. بین

نام  اینترنتی در این عالقمندان جهت اطالعات بیشتر و ثبت

 مراجعه كنند. www.chouk.irتوانند به سایت ها می دوره

 

 گابریل گارسیا ماركز درگذشت

 

گابریل گارسیا ماركز، نویسنده برجسته كلمبیایی و برنده 

 .سالگی درگذشت 0۸جایزه نوبل ادبیات در سن 

های گذشته بیمار  در ماه آقای ماركز

در مکزیکو بود و مدتی در بیمارستانی 

 .سیتی بستری شده بود

او برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 

را بیش از سایر آثارش به خاطر  1۸0۱

شناسند كه یکی از پر  می1۸۹۸رمان صد سال تنهایی چاپ 

 .های جهان است ترین كتاب فروش

سال  ۰8این نویسنده برجسته اسپانیایی زبان از حدود 

 .كرد پیش در مکزیك زندگی می

سال پیش، برادر گابریل گارسیا ماركز اعالم كرد او از دو 

 .نویسد برد و دیگر نمی بیماری فراموشی )دمانس( رنج می

های  زند و سوال او گفته بود برادرش گاهی به او زنگ می

گابو )نام خودمانی گابریل( "پرسد. به گفته او  بدیهی می

كه  كنم كنم چون فکر می مشکل حافظه دارد؛ گاهی گریه می

 ".دهم دارم از دستش می

توی  گزارش یك مرگ و ژنرال در هزار  های وبا، عشق سال

 .خود از دیگر آثار گابریل گارسیا ماركز است

 

  نام یارانه كتاب آغاز شد ثبت
 

العمل توزیع  نام یارانه خرید كتاب، دستور با آغاز زمان ثبت

یارانه برای دانشجویان و طالب سراسر كشور از امروز 

 .فروردین( اعالم شد ۱۸چهارشنبه(

 ۱۸نام یارانه خرید كتاب برای طالب و دانشجویان از  ثبت

توانند از طریق سایت  مندان می شود، عالقه فروردین آغاز می

شان را  نمایشگاه برای دریافت یارانه خرید كتاب درخواست

جایی كه شمار متقاضیان بسیار زیاد است،  ثبت كنند. از آن

نامه  كسانی است كه زودتر ثبتتصاص یارانه به اولویت اخ

 د.كنن

محمد اللهیاری، توضیح داد: بر اساس تصمیم اتخاذ شده در 

معاونت فرهنگی وزارت ارشاد و بانك عامل، مقرر شده است 

امسال نیز به طالب و دانشجویان یارانه خرید كتاب تعلق 

یافته  بگیرد كه میزان این یارانه نسبت به سال گذشته افزایش

است. سال گذشته مبلغ یارانه دانشجویی خرید كتاب از 

هزار تومان  ۰8هزار تومان بود كه امسال به  ۱2نمایشگاه 

هزار تومان  60های امسال  كارت افزایش یافته است. مبلغ بن

 .است كه نصف آن را معاونت فرهنگی تقبل كرده است

دستور العمل توزیع یارانه خرید کتاب در سراسر 

 ور برای دانشجویان و طالبکش

 

معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی همزمان با 

برگزاری بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی كتاب تهران 

جهت تسهیل در امر توزیع یارانه خرید كتاب در سراسر كشور 

 .برای دانشجویان و طالب دستور العمل زیر را ابالغ كرد

http://www.chouk.ir/
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2014/04/140417_u07_gabriel_garcia_marquez_pics.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2014/04/140417_u07_gabriel_garcia_marquez_pics.shtml
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 :توضیحات

ای كتاب صرفاً ویژه دانشجویان  الکترونیکی یارانهكارت  -1

 .ها و مراكز آموزش عالی و طالب علوم دینی استدانشگاه

تا قبل از برگزاری  1۰۸۰/81/۱۸زمان ثبت نام از تاریخ  -۱

ای  نمایشگاه و از طریق سامانه ثبت نام كارت الکترونیکی یارانه

 .است Tibf.netكتاب به آدرس

تا پایان نمایشگاه  ۸/۱/۸۰زمان توزیع كارت از تاریخ  -۰

 ت.اس

توانند اقدام به  دانشجویان به هنگام ثبت نام می -4

درخواست كارت برای خرید در نمایشگاه كتاب تهران ارئه 

كرده یا درخواست صدور كارت مجازی برای خرید از نمایشگاه 

 .دهندآنالین كتاب تهران ارائه 

كنند با  فهرست تمامی افرادی كه در سامانه ثبت نام می -2

فهرست دانشجویان و طالب كه از طریق مراجع ذیصالح 

)وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی و حوزه علمیه قم( در 

ه است، اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار گرفت

مطابقت داده شده و در صورت تأیید هویت، شماره رهگیری 

 .شود برای آنان صادر می

متقاضیان پس از ثبت نام و تأیید هویت و پرداخت سهم  -۹

بایست  دانشجو )به صورت اینترنتی( برای دریافت بن كارت می

اند مراجعه  ای كه در زمان ثبت نام انتخاب نموده صرفاً به شعبه

 .ز مراجعه به شعب دیگر خودداری نمایندكرده و ا

مدارك الزم هنگام دریافت كارت عبارتند از كارت  -۸

دانشجویی یا طلبگی معتبر، كارت ملی و شماره رهگیری 

 .نام در سامانه ثبت

هر دانشجو مجاز به دریافت یك كارت الکترونیکی  -0

 .ای كتاب است یارانه

 ۰88ریال است كه هزار  ۹88ها  اعتبار موجود در كارت -۸

هزار ریال آن به عنوان یارانه كتاب توسط معاونت فرهنگی 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و معادل آن نیز توسط شخص 

 .شود دریافت كننده كارت به صورت اینترنتی پرداخت می

یارانه پرداختی برای خرید كتاب از بیست و هفتمین  -18

های ویژه خرید  كارت المللی كتاب تهران است. نمایشگاه بین

در نمایشگاه فقط در مدت برگزاری نمایشگاه اعتبار داشته و از 

طریق دستگاههای كارت خوان داخل نمایشگاه قابل استفاده 

است و پس از آن به مانند كارتهای مجازی خرید كتاب تا 

پایان خرداد ماه سال جاری امکان خرید از نمایشگاه آنالین 

 .كتاب تهران وجود دارد

 

 آرزوی وزیر ارشاد برای آخرین جشنواره شعر فجر 

  

دیروز در نشست جشنواره هشتم شعر فجر، عبدالجبار 

كاكایی از آرزوی قلبی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برای 

 .برگزاری این جشنواره سخن گفت

( به گزارش خبرگزاری كتاب ایران )ایبنا

فت: گدبیر جشنواره هشتم شعر فجر 

آرزوی قلبی من این است كه این جشنواره "

باشد كه دولت آن را آخرین جشنواره شعر 

این آرزویی است كه بر زبان د. كن برگزار می

ای  آقای جنتی هم جاری شده تا جشنواره شعر فجر به گونه

ها  اصناف شعر و اتحادیه  برگزار شود كه شاعران با توانمندی

های دولتی وجود نداشته  آن را برگزار كنند و دیگر محدودیت

 ".باشد

شعار همگرایی و توجه به صداهای  "كاكائی معتقد است:

مختلف، شعاری بود كه در این دوره از جشنواره بالید و رشد 

یافت. معتقدیم با سپردن تریبون به همه صداهایی كه در 

های  پردازند، نباید دستگاه چارچوب قانون به تولید اثر می

 ".حمایت از یك اثر خاص سوق داددولتی را به سمت 

 

 در غرفه كتاب « بهترین بچه عالم»اسداهلل امرایی با 

  

های بسیار كوتاه نویسندگان جهان از  ای از داستان مجموعه

وود، جان آپدایك و  جمله ریموند كارور، مارگارت اوت

منتشر «مبهترین بچه عال»كتابی با عنوان  هاینریش بل در

 .شود می

خبرگزاری كتاب ایران )ایبنا(، به گزارش 

های خیلی كوتاه از  ای از داستان مجموعه

نویسندگان مطرح جهان در كتابی با عنوان 

اسداهلل . منتشر شد« بهترین بچه عالم»

امرایی این كتاب را به فارسی برگردانده است و جیمز توماس 

 .هاست گردآورنده این داستان

هایی از برخی  نداستا« بهترین بچه عالم»در مجموعه 

نویسندگان مطرح جهان از جمله ریموند كارور، مارگارت 

وود، خولیو كورتاسار، جان آپدایك و هاینریش بل گنجانده  اوت

  .شده است

بچه توی ننو كنار تخت »در بخشی از این كتاب آمده است: 

خواب بود. باشلق و لباس سر هم سفیدی داشت. ننو را تازه 

آن روبان آبی خیلی كم رنگی بسته بودند رنگ زده بودند. دور 

و توی ننو تشکچه آبی بود. سه خواهر كوچك و مادر كه تازه 

http://www.tibf.net/
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از رختخواب بلند شده بود و هنوز حالش به جا نبود، همراه با 

كردند كه خیره  مادربزرگ دور بچه را گرفتند و او را تماشا می

خندید  برد. نمی كرد و گاهی مشت خود را به دهان می نگاه می

زد و هر وقت یکی  گاه پلك می زد اما گاه و بی و لبخند هم نمی

آورد و  داد، زبانش را بیرون می از دخترها چانه او را بازی می

 «.كشید پس می

های گذشته این كتاب  نیز در سال« رسانش»و « شوال»نشر 

 .را با ترجمه امرایی منتشر كرده بودند

 1۸4ه امرایی در با ترجم« بهترین بچه عالم»مجموعه 

 288هزار و  ۸نسخه و به بهای  288صفحه، با شمارگان 

 .است بهچاپرسیده تومان از سوی نشر قطره

 

هایی شما را تحت تاثیر قرار داده است؟  چه كتاب

 پاسخ بیست نویسنده مشهور 

  

تن از نویسندگانی كه امسال در جشنواره كتاب ۱88از 

ها  درباره زندگی آنلس آنجلس تایمز شركت كردند،  ۱814

خواستیم درباره آن بدانیم  پرسیدیم. یکی از چیزهایی كه می

 ها را تحت تاثیر قرار داده است؟ هایی آن این بود كه چه كتاب

به گزارش خبرگزاری كتاب ایران )ایبنا( و به نقل از 

 "هریت جاسوس"ها بسیار متنوع )از  آنجلس تایمز، پاسخ لس

ها به نوبه خود جذاب بود.  حات آن( و توضی"جنگ و صلح"تا 

خوانید كه به این سوال  هایی را می ترین پاسخ در ادامه جالب

ها یا نویسندگان، نویسنده  داده شده: تحت تاثیر كدام كتاب

شدید؟ و از میان آثاری كه در دوران تحصیل مجبور به 

 خواندن آن بودید كدام را بیشتر دوست داشتید؟

نویسنده  ،رمان نویس آمریکایی (Kem Nunn) كم نان-1

 The Catcher in) " ناطور دشت"رمان ؛ "مالاحت"كتاب 

the Rye) حدودا پانزده ساله بودم، تا آن زمان بیشتر ،

های  خواندم صرفاً از روی سرگرمی هایی كه می كتاب

ای  بافانه بود. اما ناطور دشت، برای من همچون پنجره خیال

 .ل دیگر بودهای محتم گشوده به سوی حوزه

نویس  ، رمان(Jessica Morgan) جسیکا مورگا -۱

رمان ناطور دشت، زیرا این ؛ "كثیف"آمریکایی، نویسنده كتاب 

اولین كتابی بود كه چنین شخصیت گستاخ و باورپذیری را به 

  .داد خواننده ارائه می

، نویس آمریکایی ، رمان(Elizabeth Crane) الیزابت كر -۰

قطعاً كتاب هریت ؛ "دانیم فقط ما خیلی می" بنویسنده كتا

جاسوس، من مطئنم كه این كتاب الهام بخش بسیاری از 

نویسندگان جوان بوده است. به خصوص برای من كه كودكی 

اهل نیویورك بودم، خواندن داستان كودك تنهای دیگری از 

اهالی نیویورك بسیار ساده و دوست داشتنی بود. اینکه او یك 

ها  اش را در آن داشت داشت كه خاطرات شخصیدفترچه یاد

كرد روی من خیلی اثر گذاشت؛ هر چند كه در  یادداشت می

 .مورد او، نتیجه كامالً متفاوت شد

نویس جوان  ، رمانMichael Koryta) مایکل كوریتا -4

كتاب ؛ "پیامبر" آمریکایی، نویسنده كتاب هیجان انگیز

خوانم، این  ییز می، من این كتاب را هر پا"گتسبی بزرگ"

تر  مراسم ساالنه برای من حتی از تولدم هم به مراتب مهم

 !است

ه و ، نویسند(Annabelle Gurwitch) آنابل گور وی -2

بینم تو تالش  می"من  كمدین آمریکایی نویسنده كتاب

ها در  ها و زنده ماندن ، بی احترامیكنی: داستان تعارفات می

خود شخصیت رنگ پریده و من در واقع  ؛"سالگی 28مرز 

هستم كه قهوه  "زمین هرز"الغز شاهکار تی. اس الیوت، 

كرد.  كشید و همیشه لباس سیاه به تن می خورد، سیگار می می

 !گذراند و البته در ساحل میامی روزگار می

، شاعر (Douglas Kearney) اگالس كیارند -۹

 مسخ؛ "وراجی" یی، نویسنده مجموعه شعری به نامآمریکا

كافکا بیشترین تاثیر را روی من گذاشت. من حتی برای یکی 

آه ای  "نام ای از این اثر با ام، تقلید مسخره های كالسی از پروژه

كنم كه  نوشتم. در واقع فکر می "کمزن، من یك سوس ضربه

روح هنری من با این فکر كه چگونه یك رویداد پوچ این 

ی را ایجاد كند، رقم معن ای از حوادث بی تواند سلسله كتاب می

 .زده شد

، (Stephen Tobolowsky) استفن توبولوفسك -۸

باشگاه خطرناك "سنده كتاب بازیگر و نویسنده آمریکایی نوی

من در دوران مدرسه هیچ كتابی نخواندم. در واقع ، "تحیوانا

عالقه من به كتاب از زمان دانشگاه و هنگامی آغاز شد كه 

 .زن كور بودشغلم كتاب خواندن برای یك 

نویس آمریکایی،  ، رمانMark Harris) مارك هریس -0

پنج نفری كه بازگشتند: داستانی درباره "نویسنده كتاب 

من تحت تاثیر داستان كوتاهی ؛ "هالیوود و جنگ جهانی دوم

دهنده  تکان اثر فالنری اوكانر قرار گرفتم. این اثر برای من واقعاً

ند مالقات با كسی كه همه اسرار انگیز بود. دقیقاً مان و هیجان

 .داند را می

، نویسنده آمریکایی Krista Bremer) كریستا برمر -۸

خانم "كتاب ؛ "جهاد اتفاقی من: یك داستان عاشقانه"كتاب 
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در  عاشق توانایی خانم ویرجینیا وولف، من واقعاً "دالوی

تبدیل كردن وقایع بی اهمیت روزانه )مثل برگزاری مهمانی 

یك مجموعه غنی و معموالً مسائل مقدس هستم.  ( بهامش

 د.ده های او مرا كامالً تحت تاثیر قرار می نوشته

های  ، نویسنده كتاب(Jeff Pearlman) جف پیرلم -18

زمان پخش: جادو، كریم، رایلی، و خاندان " و خالق اثر ورزشی

، اثر "زندگینامه مالکوم ایکس"؛ " 1۸08لوس آنجلس لیکرز 

من كودكی سفیدپوست در شهر سفید پوستان الکس هالی. 

كه ای گشود  بودم، اما این كتاب چشم من را به روی دریچه

 د.برایم هم ناآشنا و هم جذاب بو

 یی، نویسنده آمریکاMaria Hummell) ماریا هامل -11

اثر فالکنر،  "خشم و هیاهو"كتاب ؛ "سرزمین مادری"رمان 

شوم چون  خوانم از آن متنفر می هر وقت این كتاب را می

ام.  كنم تغییر كرده كنم، اما در انتها احساس می دركش نمی

 د.كتاب بتواند چنین كاری با من بکنشود كه یك  باورم نمی

، نویسنده آمریکایی David Grand) دیوید گرند -1۱

، جوزف هلر، اثری درخشان "صهمخم"رمان ؛ "قله كوه"كتاب 

طبعی جوانان را به خوبی ارضا  دار است كه حس شوخ و خنده

خواند و من هر  كند. پسر چهارده ساله من مرتباً آن را می می

 م.شنو های او را می صدای بلند خندهاز چند گاهی 

گر و نویسنده و ، تصویر(John Rocco) روكجان  -1۰

، من "رمان پیرمرد و دریا"؛ "شنا كردن در صخره"خالق اثر، 

در رودآیلند بزرگ شدم، و تمامی جوانی خود را روی قایق 

برای یك شركت ماهیگیری گذراندم و این رمان برای من یاد 

های  توانم گرفتاری آورد. من می خانه را به ذهن من می

  .سانتیاگو را با تمام وجود درك كنم

سنده كتاب ، نوی(Alex Espinoza) الکس اسپینوز -14

من رمان آرزوهای بزرگ دیکنز را خیلی ؛ "اقدام دیگو لئون 2"

 .اش جیلتد ویکتوریا در آن لباس عروس قدیمی دوست داشتم.

تالشی "ه كتاب ، نویسند(Leo Braudy) لئو براد -12

  ،"1۸28: بزرگ شدن در دهه برای خونسرد بودن

كتاب  یك بار یکی از معلمان دبیرستان ما، لیستی از چندین

هایی مانند  ها كرد، كتاب تهیه و ما را مجبور به خواندن آن

پسر سیاه ریچارد وایت، سرگذشت انسان اثر میلوس و ذهن 

ها من را از حاشیه امن  تسخیر شده اثر مالرو. همه این كتاب

هن و تجربیات یك خودم خارج و به دنیای نویسندگی و ذ

 د.نویسنده وارد كر

، نویسنده (Leslie Jamison)لسلی جامیسون،  -1۹

من عاشق كتاب  "؛یای همدلآزمون ه" مجموعه مقاالت

م چون جهانش را كامالً حس بود "جادوگر بركه سیاه"

داد چیزی كه  انگاری چیزی در درون من رخ میم. كرد می

یك حس نزدیکی زیاد . توانستم طعم آن را احساس كنم می

 .توانم بگویم چقدر نزدیك كه حتی نمی

، نویسنده رمان (Bill Konigsberg) بیل كوئینزبر -1۸

، چون اولین "داستان یك پسربچه"رمان ؛ "علناً مستقیم"

، ای این كتاب را خواندم باری كه به عنوان یك بچه مدرسه

 ت.فکر كردم درباره خودم اس كامالً

رمان "، نویسنده (Tahereh Mafi) طاهره ماف -10

، كه "و مکافاتجنایات "كتاب ؛ "شعله ور كن مرا

داستایوفسکی در آن داستان زندگی یك قاتل را كه در راه 

بخش  كند. برای من خیلی تازگی راست قرار گرفته روایت می

بود كه رمانی را بخوانم كه در آن قتل یك انسان دیگر نه 

شود، اما با آن جذاب  شود و نه ساده گرفته می ستایش می

  .شود رفتار می

تعویض "، نویسنده كتاب:  (T Cooper) تی كوپ -1۸

 ."كشتن مرغ مقلد"كنم، رمان  گمان می؛ "كنندگان كتاب

چون برای من الگویی بود . بیشتر هم به خاطر آتیکوس فینچ

شوم شبیه او شوم. یا حداقل  خواستم وقتی بزرگ می كه می

دانم االن چقدر به این خواسته  تالش كنم مثل او باشم. نمی

 .اقعا ًتالش خود را كردمرسیدم ولی و

 "، نویسنده كتاب(Nina Revoyr) نینا رووی -۱8

، من عاشق این رمانم "كشتن مرغ مقلد"كتاب ؛ "تیرانداز

های بزرگ و اندكی شیطان دارد، و نیز به  چون شخصیت

خاطر تمامی ماجراهای عشقی و طنز آلودش، كه برای من 

 .بخش بوده است بسیار تاثیرگذار و نتیجه
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 «گراف گربه» داستان بر یادداشتی  
 «رشوند یعل» ؛«زاده یتق یهاد» سندهینو  

 
است كه  اولین اثر داستانی «ربهگ گراف»

زاده خواندم  تقی    از نویسنده هادی

بنابراین مبنای نقد و بررسی من تنها 

 باشد. می «گربه گراف»داستان بلند 

وقتی اثری از »فسور دنوشر وقول پر هب

آنکه اطالع از اثرهای  ای را بی نویسنده

بررسی كنیم مثل     ماقبل و مابعد نویسنده داشته باشیم

یك جمله است كه جمالت پس و پیش  در «كه وقتی»عبارت 

« كه وقتی»نظر دنوشر در وضعیت   بنابه «آن افتاده است.

است كه   مالك محتوای كتابی بررسی خود اثر است.مالك 

 نوشته شده است.

دهد  گربه سیاهی را نشان می ،كتابتصویر روی جلد  -

ای  ای با قواره رسد. گربه نظر می نظر اول غیرعادی به كه در

تر از تنه  كله گربه بزرگ  و طرز عجیبی سر آن به بدفرم كه در

الغر و مردنی گربه است. چشمان درشت و خیره گربه با 

دهد.  های پریشان ترس را به خواننده كتاب تسری می سبیل

ی  هزارعشوه نیست بلکه با گربه مرموز گربه ملوس وداستان 

 روبرو هستیم.

 روبرو نیستیمبا داستانی سرراست « گربه گراف»در  -

زد.  آوری است كه به فلسفه علم تنه می های هول بلکه تخیل

های ناب كه ساختارهای  تخیل گربه داستان تخیل است. گراف

رخ مخاطب  اعجاب را برو  ریزد اندیشیدن عرف را فرو می

در  و آمیزد گربه گذشته و آینده درهم می نشاند. درگراف می

دو لذت كشف را برای خواننده به  رفت و برگشت بین این

داستان  .دروغ باورنکردنی استك یگربه  گراف آورد. ارمغان می

درپیچ كه باوركردنی نیست خوب پیش  درقواره تخیل پیچ

 رود. می

دهد بیشتر برای مخاطب  می گربه كه گراف  با اطالعاتی -

حجم عظیمی از  ،ای ادبیات داستانی نوشته شده است حرفه

 ذهنی و اطالعات وسیع  اسامی و اصطالحات پیشینه

سطح و رتبه داستان باالست و خواننده متوسط  خواهد. می

 تواند یا آن ارتباط برقراركند. ادبیات نمی

 چند كه چرا مدرن است گربه داستانی پست گراف -

آن   ها كه در یکی از ویژگی .آن هست مدرن در ویژگی پست

برجسته است و تا آخر داستان با آن مواجه هستیم آشفتگی 

دیگر  .تنوع حوادث و اتفاقات از نمودهای آن است. است

چیز در زاویه  ویژگی داستان، نسبی بودن امور است. همه

خودِ نویسنده  شود. گاهی راوی، گرایی تفسیر می نسبی

 :های دیگر گاه شخصیت گاه اسماگ، شود، یم

و ولش نکنید. برخی جاها  «هادی»بچسبید به )

محابا افشا  بی شود كه هر رازی را حواسش آنقدر پرت می»

غرض خود اوست و تنگناهایی كه او را اسیر خود « كند. می

كه دختری هفت   چیز نیست جز پدری هیچ اند. او كرده

« بریك هادی»، «هادی تکنیکی»گاه  هیچدارد. او   ساله هشت

بینی  نبوده هرچند خودش پیش« فدریکو گارسیا لوركا»و 

 (.گونه باشد كرده این می

 را با تا آخر داستان تو و عکس چهارم مارتا راز است -

واژه داستان است كه در  عکس چهارم مارتا كلید برد. خود می

اوتی از آن شود و تفسیرهای متف البالی داستان تکرار می

 .دنرا رمزگشایی كن خواهند  آن راویان مختلف می .شود می

رو كه دوست داری و دنبال سرنوشتش هستی  هر چیزی)

رو  عکس چهارم مارتا باید تصورش كنی تا بتونی جادوی

 !(ببینی

كشاند كه  ها می گربه تخیل را به سیاره اپتیکوفیل گراف -

های  قسمت كه از خورد مینگری گره  اینجا داستان با آینده در

اوج تخیل است و مهارت نویسنده در  ،زیبای داستان است

 :خوانیم به نقل از داستان می .تصویركشیدن اتفاقات

ها از  تراست و اپتیکوفیل زمین كوچكاز ای كه  سیاره» 

 نوع حیاتی را در دانشمندان امکان وجود هر تر. ها كوچك آدم

یاره اپتیکوفیل  رسد كردند.این سیاره و سیارات مشابه رد 

فسفری داشت. ارتباط با عالم انسانی  -حیات بنیانی سولفوری

شاید اشاره  شود. زاد ولد شروع می .كند را مسموم می فضای آن

اینجا راوی با مسائل  در «فجایع آن دارد به نابودی زمین و

اما چون ذهنیت بشر را دارد آن  شود شناسی روبرو می هستی

كننده این  ییدأكشد و ت از آرامش را به آشوب می سیاره مملو

ای مخل نظم و آرامش آن  سیاره هر باور است وجود انسانی در

هم انسان است كه موفق است و همه را  است و دراین نبرد باز

 .آورد می تحت انقیاد خود در

گربه داستان روایت باوركردنی نیست. نه اسطوره  ف گرا -

نه واقعیت است نه تخیل. یك اثر خالقانه   ،است نه قصه كهن

های پیچاپیچ مخاطب را  تخیل است در گستره وهم و توهم و

 ■. كند زده می شگفت
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 «دیدمترین چیزها را میكوچك» داستان كوتاه یبررس   
 «یتا محمدیر» ؛«ریموند كارور» سندهینو  

 
ای حیاط را  توی رختخواب بودم كه صدای در نرده

 در صدای اما صدای دیگری نشنیدمخوب گوش دادم  .شنیدم

هوش  را بیدار كنم انگار بی «كِلیف» كوشیدم. بودم شنیده را

پنجره ماه به چه  كنارشده بود. بنابراین بلند شدم و رفتم 

سفید بود و  ولو شده بود. شهر بر و های دور درشتی باالی كوه

توانست طرح صورتی را در  ی كودنی می پخمه هر .خراش از پر

 آن ببیند. 

روشنایی آن قدر بود كه بتوانم تمام چیزهای توی حیاط 

رخت كه  های توی چمن، درخت بید، بند را ببینم. صندلی

ها و حیاط كه  هها، نرد كشیده شده بود، اطلسیبین دو تیرك 

خورد. از  ای جنب نمی چهارطاق باز بود. اما هیچ جنبده

 چیز زیر نور مهتاب بود و های ترسناك خبری نبود. همه سایه

دیدم، مثالً  ترین چیزها را می من كوچك

 های روی بندرخت را.  گیره

هایم را روی شیشه حایل ماه  دست

نگاه كردم. گوش كمی دیگر  كردم.

 وابم برگشتم. خسپردم. بعد به رخت

برد. هی غلت و  اما خوابم نمی

واغلت زدم. فکرم پیش دری بود كه باز 

مانده بود. فکرش دست از سرم بر 

 داشت. نمی

 دهانش. بود وحشتناك كِلیف های  نفس به دادن گوش 

ده و جای خودش كه هیچ، بیشتر جای مرا هم اشغال مان باز

 د. كرده بو

 نالید.  هی هولش دادم ولی او فقط می

كه دیدم فایده ندارد.  حركت ماندم تا این بازهم مدتی بی

هایم را پایم كردم و به آشپزخانه رفتم و چای  پاشدم و دمپایی

دم كردم و با چای نشستم سر میز آشپزخانه. یکی از 

 سیگارهای بدون فیلتر كلیف را كشیدم. 

به ساعت نگاه كنم چای را سر خواستم  دیروقت بود. نمی

مدتی تصمیم گرفتم  كشیدم و یك سیگار دیگر كشیدم. بعد از

 پاشوم و چفت در را بیندازم. 

 پس باالپوشم را تنم كردم. 

ها، تیرها  ها و درخت روشن بود. خانه چیز زیر نور ماه همه

بر حیاط نگاهی انداختم و  و های برق، تمام دنیا. به دور و سیم

وزید باعث شد خودم را  ایوان رفتم پایین. نسیم كه میبعد، از 

 بیشتر بپوشانم. به طرف در حیاط راه افتادم.

*** 

 «سام التون»های بین حیاط ما و حیاط  از طرف نرده

 هایش دست صدایی آمد. فوراً برگشتم و نگاه كردم. سام روی

جا دو ردیف نرده بود.  ی خودش تکیه داده بود. آخر آن به نرده

 دستش را به دهان برد

 . كرد خشکی سرفه و 

 «سالم نانسی.: »سام التون گفت

جا  شبی این نصفه» :گفت «مرا ترساندی، سام.: »گفتم

تو صدایی نشنیدی؟ صدای باز شدن » :گفتم «كنی؟ كار می چه

 «ای آمد. چفت درنرده

. نشنیدم چیزی كه من» :گفت 

 «.بوده باد البد. ام ندیده هم چیزی

 باز در به. جوید می چیزی داشت 

 . انداخت باال شانه و كرد  نگاهی

ای بود و  موهایش زیر نور ماه نقره

روی سرش سیخ ایستاده بود. دماغ 

های صورت  دیدم، خط درازش را می

 دارش را هم.  درشت و غصه

كار  این وقت شب داری چه» :گفتم

 تر شدم.  و به نرده نزدیك «كنی سام؟ می

 «خواهی یك چیزی نشانت بدهم؟ می» :گفت

 «جا. آیم آن اآلن می» :گفتم

افتادم. راه رفتن توی رو راه  رفتم بیرون و توی پیاده

خواب برایم  خیابان با آن سرو وضع، با روپوش و لباس

غیرعادی بود. با خودم گفتم حیف است كه صحنه را فراموش 

 و وضع به خیابان آمدن را.  كنم، با این سر

اش خیلی  ی پیژامه اش ایستاده بود. پاچه سام كنار خانه

ای  قوه ست چراغایش بود. در یك د قهوه -باالتر از كفش سفید

 گرفته بود و در دست دیگر یك قوطی. 

*** 

كه یك شب  سام و كلیف قبالً دوست هم بودند تا این

شان شد. چیزی نگذشت كه  خوری. حرف نشستند به مشروب

 دیگری كشید.  ی وقت كلیف هم نرده سام نرده كشید و آن

روشنایی آن قدر بود که بتوانم 

تمام چیزهای توی حیاط را ببینم. 

 های توی چمن، درخت بید، بند صندلی

رخت که بین دو تیرک کشیده شده 

ها، نردها و حیاط که  بود، اطلسی

 .چهارطاق باز بود
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را از دست «میلی»این ماجرا بعد از زمانی بود كه سام، 

همه  دارشده بود، همه و دوباره ازدواج كرده و دوباره بچهداده، 

هم دوست خوبی بود  ترین زمان ممکن. میلی برای من در كوتاه

سال بیشتر نداشت كه مرد.  كه از دنیا رفت. چهل و پنج تا این

كه داشت با ماشین وارد حیاط   ایست قلبی. درست وقتی

و رفت تا خورد  رفتشان شد، آن اتفاق افتاد. ماشین هم  خانه

 ن.به ته سایبا

های شلوارش  و پاچه را گفت  سام این .«را نگاه كن  این»

 را باال كشید و چمباتمه زد. نور چراغش را به زمین انداخت. 

نگاه كردم و جانورهایی مثل كرم را دیدم كه روی خاك 

 لولیدند.  می

صدف. اآلن یك كمی از این بهشان  حلزون بی: »گفت

را گفت و قوطی چیزی را كه شبیه وایتکس بود،  این «دادم.

و به جویدن  «گیرند. جا را می دارند همه» :باال گرفت. گفت

توی دهان داشت، ادامه داد. سرش را به یك طرف كه چیزی 

مجبورم این »را كه شاید تنباكو بود تف كرد.   چرخاند و چیزی

راغش را چ «كار را ادامه بدهم بلکه بتوانم جلویشان را بگیرم.

 طرف تنگی كه پر از آن جانورها بود گرفت.  به

كنم با این  گذارم، تا فرصتی پیدا می طعمه می: »گفت

اش  جا هستند. همه ها همه زاده آیند. حرام مواد بیرون می

 «جا را ببین. كنند. این خرابکاری می

های گل سرخش  طرف بوته بلند شد دستم را گرفت و به

 ها را نشانم داد.  برگهای ریز  برد. سوراخ

ها هرجا را نگاه كنی پالسند. طعمه  حلزون. شب» :گفت

 شان چه چیز گیرم آیم و می گذارم و بعد بیرون می می

 «كنم. شان می جا توی آن تنگ جمع آوری، حلزون. آن چندش

 های رز انداخت.  نور چراغاش را زیر بوته

ا ر  هواپیمایی از باالی سرمان گذشت. سرنشینان آن

هایشان  مجسم كردم كه با كمربندهای بسته روی صندلی

ها هم به پایین،  خوانند، بعضی ها چیزی می اند. بعضی نشسته

 اند.  به زمین چشم دوخته

 «ند؟ا سام، خانواده در چه حال» :گفتم

 «ند.ا خوب» :شانه باال انداخت و گفت

 :جوید ادامه داد. گفت به جویدن چیزی كه داشت می

 «طور است؟ چهكلیفورد »

 «مثل همیشه.» :گفتم

ها  جا دنبال حلزون ها كه این وقت  بعضی: »سام گفت

 «اندازم. طرف شما نگاهی می هستم، به

شدیم.  كاش من و كلیف دوباره با هم دوست می» :گفت

یکی »گفت و نفس تندی كشید.  «جا را نگاه كن. حاال آن

 «چراغم افتاده.جا كه نور  اش؟ درست همان بینی می جاست. آن

 :های رز انداخته بود. گفت را روی خاك زیر بوته رشعاع نو

 «نگاهش كن.»

كه  طرف جایی هایم را روی سینه چلیپا كردم و به دست

اش را گرفته بود، خم شدم. جانور ایستاد و  سام نور چراغ

سرش را این طرف و آن طرف جنباند. بعد سام با قوطی پودر 

 را رویش پاشید.  باالی سرش آمد و پودر

 «های نکبت. موذی» :گفت

حلزون داشت به این طرف و آن طرف پیچ و تاب 

دست  ای به صاف شد. سام بیلچه خورد. بعد جمع شد و می

 گرفت. حلزون را با آن برداشت و داخل تنگ انداخت. 

دانی، مجبور شدم. دیگر  ام كنار. می دیگر گذاشته» :گفت

هم  چیز حالیم نبود. هنوز هیچكارم به جایی رسیده بود كه 

 «روم. گوشه و كنار خانه مشروب داریم، اما دیگر سراغش نمی

سرم را به عالمت تأیید تکان دادم. او به من چشم دوخت و 

 چنان نگاهم كرد.  هم

 «بهتر است برگردم.» :گفتم

دهم، تمام كه شد من  باشد. من به كارم ادامه می» :گفت

 «روم تو. هم می

  «خوش، سام. شب» :گفتم

دست از جویدن كشید. با زبانش  «گوش كن.» :گفت

از قول من به » چیزی را كه پشت لب پایینش بود، كنار زد.

 «كلیف سالم برسان.

 «رسانم، سام. سالمت را بهش می» :گفتم

اش كشید. انگار  ای سام دستش را به موهای نقره

را بخواباند، بعد دست تکان   بار برای همیشه آن خواست یك می

 داد. 

*** 

خواب باالپوشم را درآوردم، تا كردم، گذاشتم دم  توی اتاق

كه به ساعت نگاه كنم، با كشیدن دستم به  دستم. بدون این

آن، از باال بودن كوك زنگ مطمئن شدم بعد سر جایم رفتم، 

موقع یادم آمد كه  هایم را بستم. تازه آن رویم را كشیدم، چشم

هایم را باز  ای را بیندازم. چشم ام چفت در نرده فراموش كرده

طور سر جایم دراز كشیدم. تکان كوچکی به  كردم و همان

كلیف دادم. او گلویش را صاف كرد آب دهانش را قورت داد. 

 اش گیر كرد و جاری شد.  چیزی در سینه

دانم چرا همین باعث شد یاد آن جانورهایی بیفتم  نمی

 ریخت.  ون رویشان پودر میكه سام الت

ام فکر كردم، و بعد به  ای به دنیای بیرون از خانه لحظه

 . بخوابم زودتر كه باید هرچه چیز فکر نکردم جز این هیچ
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 :نقد داستان

نقد این داستان وارد است، نقد تأویلی،  دو نوع نقد بر

 بوطیقایی. 

 نقد تأویلی: 

 . شخص اول راوی*  

ای حیاط را  صدای در نردهتوی رختخواب بودم كه 

 خوب گوش دادم صدای دیگری نشنیدم...  .شنیدم

 گرای مدرن.  ژانر واقع

سام در همسایگی راوی است، با میلی ازدواج كرده و 

قلبی فوت   ایست اثر كه بر میلی با راوی دوست بوده تا این

شده. سام با كلیف كه همسر روای است قبالً دوست بوده اما 

شان  دوستی روی كردند و خوری زیاده مشروبیك شب در 

  هم خورد. به

عناصر داستان. )زمان، مكان، توصیف، صحنه، 

 تصویر، تشبیه...(

 زمان: 

 حیاط توی چیزهای تمام بتوانم كه بود آنقدر روشنایی* 

 ...بود مهتاب نور زیر چیز همه... ببینم را

 چیز روشن بود. * زیر نور ماه همه

 برق، های سیم و تیرها ها، درخت و ها خانه

  .دنیا تمام

 مكان:

 صدای كه بودم خواب رخت توی*  

 ای حیاط را شنیدم... نرده در

رو راه افتادم. راه رفتن توی  * رفتم بیرون و توی پیاده

خواب برایم  خیابان با آن سر و وضع، با روپوش و لباس

 غیرعادی بود...

 توصیف:

 بین كه رخت بند بید، درخت چمن، توی های صندلی*  

 چهار كه حیاط و ها هنرد ها، اطلسی بود، شده كشیده تیرك دو

 طاق باز بود. 

را   * هواپیمایی از باالی سرمان گذشت. سرنشینان آن

شان  های مجسم كردم كه با كمربندهای بسته روی صندلی

ها هم به پایین،  خوانند، بعضی ها چیزی می اند. بعضی نشسته

 اند.  هبه زمین چشم دوخت

 صحنه:

 دیگر كمی. كردم ماه حایل شیشه روی را هایم دست*  

 م. گوش سپردم. بعد به رختخوابم برگشتم.كرد نگاه

طرف جایی  هایم را روی سینه چلیپا كردم و به * دست

اش را گرفته بود، خم شدم. جانور ایستاد و  كه سام نور چراغ

سرش را این طرف و آن طرف جنباند. بعد سام با قوطی پودر 

 باالی سرش آمد و پودر را رویش پاشید. 

 تصویر:

هایم را پایم كردم و به آشپزخانه  پاییدم و شدم پا*  

رفتم و چای دم كردم و با چای نشستم سر میز آشپزخانه. 

 یکی از سیگارهای بدون فیلتر كلیف را كشیدم. 

خواستم به ساعت نگاه كنم چای را سر  دیروقت بود. نمی

 كشیدم و یك سیگار دیگر كشیدم.

 تشبیه: 

ولو  هرش بر و ردو های كوه باالی درشتی چه به ماه*  

ی كودنی  پخمه هر .خراش از سفید بود و پر شده بود.

 توانست طرح صورتی را در آن ببیند.  می

 ی داستان چیست؟ مسئله

سام نام  همسایگی )راوی( نانسی و كلیف مردی به در

دار شده اما تنها است و  ازدواج كرده بچه دوبار .كند زندگی می

برد. از طرفی با كلیف  از تنهایی رنج می

همسر نانسی مدتی دوست بوده كه یك 

شود دور و بر  شب باهم حرفشان می

  كشند. شان را نرده می خانه

 :شخصیت ذهن در رسوخ عدم

... سرش را به یك طرف چرخاند و 

 چیزی را كه شاید تنباكو بود تف كرد. 

 عدم قضاوت کردن راوی: 

 اینکه تا. بودند هم دوست قبالً كلیف و سام :اول مثال

شان شد. چیزی  ری حرفخو مشروب به نشستند شب یك

ی  وقت كلیف هم نرده نگذشت كه سام نرده كشید و آن

                                دیگری كشید...

 دنبال اینجا كه ها وقت  بعضی: »گفت سام مثال دوم:

 كاش: »گفت «.اندازم می نگاهی شما طرف به هستم، ها حلزون

 «...شدیم می دوست دوباره كلیف و من

 ثال سوم:م

  از قول من به كلیف سالم برسان.  -

 سام.، رسانم سالمت را بهش می -
                                                                 

 توضیح:

كند،  داوری نمی در هرسه مورد، راوی قضاوت و پیش

 ی مخاطب است. قضاوت به عهده و كند خونسردانه راویت می

در هرسه مورد، راوی قضاوت 

کند، خونسردانه  داوری نمی و پیش

ی  کند قضاوت به عهده راویت می

 مخاطب است.
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 داستان دوسطحی است. 

 سطح اول: 

 روایت واضح و آشكار عدم ابهام و پیچیدگی.

كلیف در همسایگی مردی تنها زندگی نانسی با همسرش 

كنند. مرد با شنیدن صدای در نرده حیاط از رختخواب  می

های  بیند كه مشغول شکار حلزون آید. سام را می بیرون می

 كنند. وگو می صدف است، باهم شروع به گفت بی

 : روایت دوم سطح آغاز

 «سام التون»های بین حیاط ما و حیاط  از طرف نرده

 هایش دست آمد. فوراً برگشتم و نگاه كردم. سام رویصدایی 

نرده بود.  ردیف دو آنجا آخر. بود داده تکیه خودش ی نرده به

 . آخرداستان تا... كرد خشکی سرفه و اش را به دهان برد دست
 

 ارتباطی عدم و تنهایی امروزی، انسان مشكل _0

 . پایدار

 سرعت  به ندارند مستقلی ی رابطه امروزی مرد و زن 

 دهند، می دستاز  را یکدیگر هم سرعت  به كنند می انتخاب

 ارند چراند تعریف قابل و ثابت هویتی

تعریف   كه مانند انسان كالسیك قابل

نیست. حتی اگر زیر یك سقف زندگی 

حلی برای  دنبال راه كنند باز هم به

 تنهایی خود هستند.

 های عینی آن:  مثال

های صورت درشت و  خطدیدم،  * دماغ درازش را می

كنی  كار می این وقت شب داری چه» :دارش را هم. گفتم غصه

 تر شدم.  و به نرده نزدیك «سام؟

 شب یك اینکه تا. بودند هم دوست قبالً كلیف و سام*  

 كه نگذشت چیزی. شد  حرفشان. خوری مشروب به نشستند

 . كشید دیگری ی نرده هم كلیف وقت وآند كشی نرده سام

را از دست «میلی»این ماجرا بعد از زمانی بود كه سام، 

همه  دارشده بود، همه و داده، دوباره ازدواج كرده و دوباره بچه

ترین زمان ممکن. میلی برای من هم دوست خوبی  در كوتاه

  كه از دنیا رفت.  بود تا این

. پالسند كنی نگاه را جا هر ها شب. حلزون: »گفت*  

چیز  چه. شان گیرم می و آیم می بیرون بعد و گذارم می طعمه

 «م.كن می جمعشان تنگ آن توی آنجا. حلزون آوری، چندش

. مجبورشدم دانی، می. كنار ام گذاشته دیگر» :گفت**  

 هنوز .نبود حالیم چیز هیچ كه بود رسیده جایی به كارم دیگر

 سراغش دیگر اما داریم، مشروب خانه كنار و گوشه هم

 «.روم نمی
 

ها )ترکیب  تنهایی انسان مدرن از طریق نشانه _9

 دال و مدلول( 

 . دار غصه و درشت صورت _1 

  .نرده وجود _۱ 

 .مشروب در روی زیاده _۰ 

 .دارشدن بچه دوباره مجدد، ازدواج _4

  .صدف بی های باحلزون شدن سرگرم _2

 وجود مشروب در گوشه و كنار خانه. _۹
 

 .آیرونی از استفاده با اروتیک ی صحنه بیان _3

 انگار. كشید  اش ای هنقر موهای به را دستش سام*  

را بخواباند، بعد دست تکان  بار برای همیشه آن یك خواست می

 داد. 

 كردم، تا درآوردم، را باالپوشم خواب  اتاق توی*  

 ساعت به اینکه بدون. دستم دم گذاشتم

 باال از آن، به دستم باكشیدن كنم، نگاه

 بعد شدم مطمئن زنگ كوك بودن

 كشیدم، را رویم رفتم، سرجایم

موقع یادم  نآ تازه. بستم را هایم چشم

ام چفت در  آمد كه فراموش كرده

طور سرجایم  هایم را باز كردم و همان را بیندازم. چشمای  نرده

دراز كشیدم. تکان كوچکی به كلیف دادم. او گلویش را صاف 

اش گیر كرد و  كرد آب دهانش را قورت داد. چیزی در سینه

دانم چرا همین باعث شد یاد آن جانورهایی  جاری شد. نمی

 ریخت. می بیفتم كه سام التون رویشان پودر

 قایی: نقد بوطی

صورت  اگر از بیرون به داستان نگاه كنیم شکل آن به

را نانسی، ضلع دوم كلیف، ضلع  مثلث یا هرم است، رأس آن

 ی تنها. سوم، سام مرد همسایه

جهان مدرنیته است، هرچه به  هرم همان تصویر

ی  غهدیابیم كه، دغ شویم درمی های انتهایی نزدیك می قسمت

میگساری، نبود عشق و عدم كاری،  اصلی انسان مدرن، بی

رو وضوح با آن روب در پایان داستان به ارتباط پایداراست و

 شویم.  می

 به بعد و كردم فکر ام خانه از بیرون دنیای به ای لحظه*  

 ■ .بخوابم زودتر هرچه باید اینکه جز نکردم فکر چیز هیچ

 

اگر از بیرون به داستان نگاه کنیم 

صورت مثلث یا هرم است،  شكل آن به

را نانسی، ضلع دوم کلیف، ضلع  رأس آن

 تنها.ی  سوم، سام مرد همسایه
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 «یقیات تطبیادب» یبررس   
 «فر یاتیفاطمه ب»  

 
های پیشرفت و تقابل  توان یکی از راه ترجمه را می 

توان از نقش ملموس آن در  فرهنگی و ادبی دانست و نمی

ی ادبیات تطبیقی چشم پوشید. نهضت ترجمه در ایران,  حیطه

وجود آمد و اوضاع این  زمان با تأسیس مدرسه دارالفنون بههم

گروهی  ،ثار علمی و فنیآی  دوره باعث شد كه عالوه بر ترجمه

دوره بود كه  ی آثار ادبی روی بیاورند. در این به ترجمه

ادبی آشنا  «نوع»عنوان یك  به «نمایشنامه»هنرمندان ما با 

ای  شدند. هرچند از قبل در میان ایرانیان آثار نمایش گونه

بازی  سیاه ،نمایش تخت حوضی ،بازی خیمه شب ،چون تعزیه

دوره بود كه از راه آشنایی با   .. وجود داشت اما در این.و

عنوان  ند نمایشنامه بهم به ساختار نظام ،های غربی نمایشنامه

یاسی و اجتماعی روزگارشان ای برای بیان مسائل س صحنه

 دست یافتند.

تقریباً تا پایان دوره حکومت 

های  ای از نمایشنامه ناصری، ترجمه

غربی صورت نگرفت وفقط در 

 «مولیر»های آخر چند اثر از آثار  سال

نمایش درآمد كه بیشتر جنبه  به

تفننی داشتند و از نوع كمیك 

 تغییر و بودند.اما در دوره مشروطه،

در ادبیات ایجاد شد از جمله تحوالتی 

 نویسی بود كه باعث قوت و اخذ تکنیك نمایشنامه ها، آن

دوره به  انسجام ادبیات نمایشی بعد از مشروطه شد. در این

منظور گرفتن  به-سبب ارتباط ایران با كشورهای فرانسوی زبان

شد.  می «مولیر» توجه شایانی به آثار -فنی اطالعات علمی و

ترجمه  ها، ی پهلوی و ارتباط با انگلیسی به دوره كم با ورود كم

 .بیشتر شد« شکسپیر»خصوص آثار  به از آثار انگلیسی و

های دوره مشروطه و  با سیری اجمالی در نمایشنامه 

های آغازین با افت و خیزهایی  توان گفت كه ترجمه پهلوی، می

هایشان  كردند تا ترجمه همراه بود. در آغاز مترجمان سعی می

با مذاق خوانندگان سازگار آید. این روند ادامه پیدا كرد تا در 

مترجمان زیاد با سواد »و  «سانسور»دوره رضاشاه كه مسأله 

وجود آورد. در اواخر این  نهضتی منفی در ترجمه به ،«اندك

كه از سوی انتشارات فرانکلین برای ترجمه  با اصولی ،دوره

ی نمایشنامه در مسیر هموارتری گام نهاد و  ترجمه ،وضع شد

ها از  دالیل زیر این ترجمه توان اذعان كرد كه به نهایت می در

 بوده است:« اقتباس» نوع

برگرداندن  دلیل پیچیدگی كه داشت، زبان فرانسوی به •

دشوار بود. به همین دلیل ازجمله فارسی  آن به زبان دیگر،

سعی در  و ایجاد تغییراتی،مترجمان با حفظ اندیشه كلی اثر 

كه در نهایت  فهم برای مخاطب ایرانی داشتند ای قابل ترجمه

های خارجی،  از نمایشنامه «اقتباس»این روال باعث شد كه 

نویسی ایران تبدیل  به روند غالب نمایشنامهبرای سالیان دراز 

 شود.

خواست مضامین بیگانه و گاه متضاد با  مترجم می •

فهم  شرقی را تعدیل كند تا برای مخاطب قابلهای  اندیشه

 شود.                                                                                           

تمامی آثار مستقیماً از  •

های اصلی به فارسی برگردانده  زبان

ی  واسطه بلکه اغلب به شدند، نمی

 -كه  بیشتر تركی بود- زبانی دیگر

 گرفت.                                 صورت می

های به اجرا  ثیرپذیری نمایشأت 

های فرنگستان نیز  درآمده از نمایش

فن »تواند دلیل دیگر ترجمه به  می

ی  توجه به شیوه باشد كه با «اقتباس

رفت این آثار  كار می ها به گویی در اجرای این نمایش بداهه

د و بعد هم اثرات آن به درون متن شدن «ایرانی»خود به خود 

 چاپی نیز كشیده شد.

دور  البته مترجمان در این راه از خطاهای ترجمه به

آگاهی از لغات تخصصی،  نبودند، بعضی از خطاها )مثل عدم

این -اللفظی كلمات مركب، خطاهای فرهنگی  ترجمه تحت

ی  كه ترجمه دهد كه مترجم برای این خطا زمانی رخ می

توجه به فضای متن اصلی از  تری ارائه بدهد، بدون طبیعی

 دلیل بهره اندك و...( به -كند های فارسی استفاده می معادل

از اصول و قواعد ترجمه رخ می داد و باعث ایجاد نوعی ها  آن

ی  شد و برخی جمالت را برای خواننده ابهام در ترجمه می

د كه توان اذعان كر كرد. اما می ترجمه غیرقابل فهم می

 «نمایشنامه»سزایی كه در شناساندن  همترجمان با تالش ب

هایشان عالوه بر  در ترجمه ،داشتند «نوع ادبی»عنوان یك  به

با  ،های معنایی رعایت ادبی بودن ترجمه و حفظ شباهت

تقریباً تا پایان دوره حكومت ناصری، 

های غربی صورت  ای از نمایشنامه ترجمه

های آخر چند اثر از  در سال نگرفت و فقط

نمایش درآمد که بیشتر جنبه  به« مولیر»آثار 

 تفننی داشتند و از نوع کمیک بودند.
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ای آزاد با روح  ترجمه ،های مختلف ترجمه تغییراتی در سطح

ارتباط با خوانندگان  دادند و گاه برای برقراری ایرانی ارائه می

در سه سطح واژگانی, نحوی و سبکی برای  «سازی طبیعی»از 

ترین راه تقابل فرهنگی وادبی  اصلی»استفاده از این فن كه 

 كردند.                                                                                                استفاده می «است

نویسان ما پس از گذر از مراحل ترجمه،  نمایشنامهاكنون 

ای ارائه بدهند كه برخی  های غنی اند نمایشنامه توانسته

های اروپایی دارند. البته این  های بسیاری با نمایشنامه شباهت

نویسان ما با اصول این  امری طبیعی است چرا كه نمایشنامه

نویسان  شنامهی مترجمان از آثار نمای واسطه ترجمه به «ژانر»

اند و حتی اگر  بزرگی چون مولیر و شکسپیر و... آشنا شده

ثیر و تأثر از أهای كنونی زبان فارسی براساس ت نمایشنامه

های غربی نوشته شده باشد ایرادی بدان وارد نیست  نمایشنامه

راه را برای  ،چرا كه مترجمان با گذراندن مسیر پر افت و خیز

اند و اكنون نویسندگان ما با  ار كردهنویسان ما همو نمایشنامه

بافت این ژانر آثار بدیع خلق  آشنایی كامل  با ساخت و

عنوان یکی از عوامل  به «ترجمه»كنند. اینجاست كه  می

توانسته ضمن آشنا كردن كشوری  ،راهگشا در ادبیات تطبیقی

چشم هنرمندان آن سرزمین را به افق  ،ادبی جدید «نوع»با 

نامه نویسی  خصوص نمایش هحیطه ادبیات و بتری در  وسیع

ثیر ترجمه و مترجمان در أتوجه به ت بگشاید. امید است با

 ■ قدری بیشتر به این حوزه توجه شود. ،پیشبرد علم
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 «فرج بعد از شدت»از كتاب  «قصه نباش»بررسی    
 «اكملشهناز عرش» ؛«ابوعلی محسن تنوخی» سندهینو   
 

كتابی است از ابوعلی محسن  «فرج بعد از شدت»

عوفی در جوامع الحکایات  به زبان عربی. تنوخی )قرن چهارم(

 خود چند حکایت از این كتاب را ترجمه و نقل كرده است.

فرج بعد از »هفتم  بن احمد دهستانی در قرن بعدها حسین

را به فارسی ترجمه كرد و اشعاری فارسی و عربی به  «شدت

 آن افزود.

 بعد از شدت فرجآید،  طور كه از نام كتاب برمی همان

مصیبت و مشکل كه دچار  هایی است از افرادی حاوی داستان

صورت  ها و مشکالت بسیار به شوند و پس از تحمل مرارت می

یابند و روی آسایش را  انگیز رهایی می طبیعی یا شگفت

ثیر اخالق نیکو و أقاضی تنوخی در كتابش به ت بینند. می

وضوح  ها در روند حل مشکالتشان به سیرت پاك شخصیت

 كند: اشاره می

 اگر تو را به پادشاهی قربتی»

باشد یا با بزرگی اختالطی و یا با 

دولتی مخالفتی،در همه حال و به 

وقت باید كه او را به اعمال خیر 

هدایت كنی و به میراث و حسنات 

ممد باشی تا ثنا و ثواب آن در آجل و 

 «عاجل به تو راجع گردد.

باب است كه  1۰كتاب شامل 

قصه  كنند: در هر باب افراد قصه مربوط به خود را تعریف می

ای آغاز  ها با مقدمه داستان فائق آمدن بر مصائب زندگی.

زمان و شخصیتی كه  مکان، شود و خواننده با راوی، می

 این افراد معموالً شود. ای برای او روی داده آشنا می حادثه

مشکالتی  اند؛ هایی شبیه به یکدیگر داشته مشکالت و ناراحتی

واقع موضوعات  در ترس و خوف و... عشق، چون بیماری،

از  فرج بعد از شدت اند. بندی شده ها در هر باب دسته قصه

های برجسته و مشهور ادب فارسی است كه به مانند  كتاب

 های زیبا و مشهور را در بسیاری از قصه و یك شب هزار

 های این كتاب بهره برده است. موالنا نیز از قصه گیرد. برمی

 كند. این مساله اشاره می بهمثنوی فر در شرح خود بر  فروزان

كند اینکه نوع  توجه می آنچه در خوانش این كتاب جلب

ای است كه خواننده  گونه ها به پردازی پرداخت قصه و شخصیت

 هایی جذاب با زبانی ساده و روان. قصه پسندد؛ امروزی می

های  ها اغلب پویا هستند و ایستایی بعضی شخصیت شخصیت

ها تغییری در  واقع در پایان قصه در های قدیمی را ندارند. قصه

 صورت گرفته است.ها  آن بینی و نگرش ها و جهان شخصیت

چهارچوب اصلی كتاب  بر  توان گفت ستون و طور كلی می به

آن  طور كه ذكر همان حادثه و اتفاقات شگرف استوار است.

همگی از سختی به  فرج بعد از شدتهای  رفت شخصیت

اصلی كتاب بر انّ مع العُسر یُسری اند )پیام  آسانی رسیده

استوار است.( و این گذار از شدت به فرج همراه با جریانات 

گیرد كه اغلب بر زندگی  شگفت و عجیبی صورت می

های این كتاب را  كل قصه در ها تاثیر بنیادین دارد. شخصیت

 بندی كرد؛ انگیز طبقه های شگفت توان در شمار قصه می

ناكند و  گرش تودوروف، وهمهایی كه براساس ن قصه

كمك عوامل طبیعی یا فراطبیعی ممکن  هایی كه به ناممکن

ها با  واقع داستان در شوند. می

سپس  شوند، وضعیتی ناپایدار آغاز می

 زند، هم می را بهها  آن نیرویی تعادل

شود و با  موقعیت ناپایداری ایجاد می

موقعیت به حال پایدار  كنش قهرمان،

1گردد. بازمی
  

كرامات و معجزات را نیز 

های فرج  دید.این  توان در قصه می

ها هستند  كرامات گاه از جانب انسان

اما دركل هدف نویسنده آن  و گاه هم از جانب عوامل طبیعی.

یعنی پشت همه این  است كه بگوید یداهلل فوق ایدیهم.

كرامات و خرق عادات كسی هست كه همه امور در حکم 

 طور به پیام كتاب ه تقدیر و رضای او داد.اوست و باید تن ب

 و تقدیر برابر تسلیم در و مشکالت مقابل در شکیبایی كلی

 :است مصائب رفع برای خداوند به توكل

 و شدی، صبر گرفتار بالیی به و شد نازل ای حادثه چون

 سو یك با اضطراب و سازی پیرایه قضا به رضا در را تسلیم

 به مشقت آن و شادمانی به اندوه  آن تا ...ظن حسن به نهی

 گردد. بدل آسانی

های خواندنی  ای از داستان قصه نباش)گورشکاف( نمونه

قول جمال میرصادقی پیرنگی  كه به ۱ استبعد از شدت  فرج

پذیرد و  خواننده حوادث را می شده و معقول دارد. حساب

برای آشنایی بیشتر با  ۰حقیقت مانندی قصه را باور دارد.

 شود: كتاب به  بررسی آن پرداخته می

بعد  آید، فرج طور که از نام کتاب برمی همان

هایی است از  حاوی داستان از شدت

شوند و  که دچار مصیبت و مشكل می افرادی

ها و مشكالت بسیار  پس از تحمل مرارت

انگیز رهایی  صورت طبیعی یا شگفت به

 بینند. یابند و روی آسایش را می می
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های كوتاه  توان در گروه داستان قصه نباش را می

داستان كوتاه  بستر، براساس فرهنگ و بندی كرد. طبقه

قول آلن  ای است كه تعداد محدودی شخصیت دارد یا به خالقه

د در شو را خواند. این قصه را می  توان آن پو در یك نشست می

 در انگیز قرار داد. پردازانه با پایان شگفت های حادثه ردیف قصه

الق نام ات ،این كتابهای  واقع باتوجه به درونمایه كلی داستان

طور آغاز  قصه این بیراه نیست. قصه شگرف بر نباش پر

 شود: می

یکی از ثقات حکایت كند كه در غره صباح عمر و بدایت 
مطالعه كنم « رمله»افتاد كه شهر حالت جوانی مرا عزیمت آن 

به معاینه  و آنچه از اوصاف پسندیده آن شهر شنیده بودم،
 .بینم

ها را راوی روایت  های كتاب داستان در بیشتر قصه

كند كه از افراد ثقه و مورد اعتماد است یا شخصیتی  می

پذیرتر  خاطر باور این خصیصه شاید به تاریخی و شناخته شده.

در چشم خواننده باشد كه بتواند حوادث شگرف ها  كردن قصه

 تر بپذیرد. را راحت

كند  روایت می« یکی از ثقات»ای كه راوی به نقل از  قصه

پردازد كه ماجراجو و سیاح است و قصد شهر  به جوانی می

های  توجه به اینکه قصه با رمله )گویا شهری در اهواز است،

وقتی به آنجا  كند. گذرد( می كتاب اغلب در اهواز و عراق می

توجه به اینکه كسی را در رمله  شب است و با رسد، می

رود  به گورستانی كه در ابتدای شهر قرار دارد می شناسد، نمی

مرد جوان از فرط خستگی راه و وهم   تا آنجا استراحت كند.

 بیند؛ گورستان هنوز به خواب نرفته است كه جانوری را می

حیوان   كند كه گرگ است. ن میگما تر از سگ. حیوانی بزرگ

ها و  نگرد و به دخمه رود، محتاطانه به چپ و راست می راه می

مرد به رفتار حیوان  كند. گنبدهای گورستان سركشی می

كند. حیوان داخل   شود و با چشم او را دنبال می مشکوك می

بر مرد معلوم  شکافد. رود و گوری را می یکی از گنبدها می

شمشیر و سپرش را  ن نیست و نباش است.شود كه حیوا می

نباش با دیدن جوان  شود. دارد و آرام به گنبد نزدیك می برمی

جوان برای دفاع  كند. ایستد و قصد حمله به او می روی پا می

دستش را به ضرب تیغ جدا  ای وارد و پنجه از خود به او ضربه

 گریزد. گوید و می زند و به او ناسزا می باش فریاد مین كند. می

پس  رسد. قدر سریع است كه مرد به گرد پایش نمی گریز او آن

به داخل سرایی  شود، از تعقیب و گریز نباش وارد شهر می

گذارد و  ای بر در آن سرا می مرد نشانه بندد. رود و در را می می

 گردد تا پنجه را طلب كند. به گورستان بازمی

ه بوكس(آهنین ای)دستبان یا ساعدبندی شبیه پنج دستوانه

كرده  تر كندن گورها در دست می یابد كه نباش برای راحت می

 است:

چون آن دست از دستوانه بیرون كردم، دست زنی بود »
اثر حنا بر وی پیدا بود و انگشتری زرین در انگشت وی و 

 «غایت لطف و نازكی و نرمی. دستی در
بسیار  محض دریافت اینکه نباش زن است، مرد به

شب را  شود و پشیمان از وارد كردن ضربه به او. اندوهگین می

 رود. كند و بامداد به در سرای مذكور می در آنجا بیتوته می

جماعت شهر تعلق  شود كه خانه به قاضی و امام متوجه می

مرد از قاضی طلب  دارد؛ قاضی كه دختری در خانه دارد.

ماوقع  كند و در اندرونی مسجد برای او شرح مالقات می

مرد را  شناسد. قاضی انگشتری دست قطع شده را می كند. می

 شود. برد و قضیه را از همسر و دخترش جویا می به خانه می

اینکه خود او  كند؛ همسر با چشمی گریان ماجرا را بازگو می

دلیل خونریزی دست دختر بر ماجرا وقوف  نیز شب گذشته به

 گوید: زن از زبان دختر می یافته است.

كنیزك  چند سال است تا مرا هوس نباشی دردل افتاد.»
ای  را بفرمودم تا پوست بزی با موی حاصل كرد و دستوانه

روز معلوم كرده بودم كه،كه را وفات  آهنین... بساختند و من به
اند و به شب... برخاستمی  و آن  رسیده است و كجا دفن كرده

رفتمی  میپوست درپوشیدمی... و پای چون سباع و بهائم 
گاه بدان گور نو رفتمی و بشکافتمی و كفن برگرفتمی با  ...آن
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خود در پوست نهادمی و با خانه آمدمی و اكنون قرب سیصد 
 «كفن جمع شده است.

بندد تا  مادر دست مجروح فرزند را با روغن داغ می

قاضی  شود. تدبیری برای آن بیندیشد كه سروكله مرد پیدا می

مرد خود را اهل بغداد معرفی  پرسد. می از منشا و مولد مرد

قاضی  كند. كند و اینکه در طلب روزی و كامیابی سفر می می

خواهد كه  بیند از او می كه آبروی خویش را در خطر می

بیرون نیفکند و « به آهنگ تهتك از پرده»او را « صیت صالح»

را  تواند دختر زیبای او عوض مرد می در را نریزد.ها  آن آبروی

پذیرد و سوگند  مرد هم می عقد كند و به نان و نوایی برسد.

مرد شیفته دختر قاضی  خورد كه این سر را مشکوف نکند. می

 شود و مدت زیادی در آن خانه به عیش و تنعم مشغول. می

از او گریزان  خاطر زخمی كه از مرد خورده است، البته دختر به

روزی هنگام  درنهایت پذیرد. است و عذرخواهی او را نمی

هراسان  كند. مرد جسمی را بر سینه خود حس می خواب،

بیند كه با تیغی آبدار بر  گشاید و دختر را می چشم می

قصد جانش را  اش نشسته است و سینه

 دارد:

و آن آهو چشم شیردل چون »
گرگی درنده قصد آن كرده كه چون 

 «گوسفند سرم باز بُرَد.

كه از خواهد  مرد با تمنا از دختر می

خاطر  او بگذرد اما او از مرد بسیار آزرده

 است:

ای كه سر دستم به تیغ بران ببری و بدین  گمان برده»
حركت سردستی مرا به چون تو بی سروپایی دهند و من پای 

 «بر سر این جریمه نهم؟حاش هلل هرگز نتواند بود.
 پذیرد. دهد اما نمی مرد حتی پیشنهاد قصاص به او می

خورد كه از این  شود و قسم می د به طالق راضی میباالخره مر

پس از  خواهد. دختر می كهاین همان چیزی است  شهر برود و

گوید كه  كند و به مرد می آن او شروع به دلبری و غمزه می

شکند و از  اما مرد قسمش را نمی این شوخی بیش نبوده است.

است  البته این شگردی از جانب دختر نباش كند. او دوری می

دهد و  او صد دینار زر به مرد می تا از قسم مرد مطمئن شود.

 خواهد برای حفظ جانش از این شهر برود: از می

ای روی به راه آور و  گفت این را نفقه راه ساز و بی وقفه»
درحال خط برائت به وی  ای بنویس و به من ده. طالق نامه

 « دادم و پای در راه نهادم و سر خویش گرفتم.
طور كه قبال ذكر آن رفت اغلب یك شخصیت  انهم

وجود دارد كه او قصه را زبان فرج های  مركزی در قصه

اما به هرحال راوی، اول شخص  كند. شخصی ثقه نقل می

توان شخصیت  می مواجه هستیم.« من راوی»است. یعنی ما با 

به شمار آورد كه طبق  نظر « دیگرگوی»مركزی را نوعی راوی 

درگیر و  ای است كه خود شخصاً ستان گوی حادثهژرار ژنت  دا

اطمینان قصه  را  شاهد آن نبوده است و شخص ثقه و مورد

كند،  ن را نقل میآواقع وقایع برای او روی داده است و  كه در

نامید كه خودش شخصیت اصلی داستان « خودگوی»راوی 

گوید و فقط  كه كمتر از خودش می« من قصه گو»یعنی  است.

راوی قصه نباش اشاره  كند. را مشاهده كرده بازگو میآنچه 

كند و از منویاتش سخنی به  زیادی به اوضاع و احوال خود نمی

در آغاز قصه از سن خود )بدایت حالت  صرفاً آورد. میان نمی

پشت »گوید و اینکه  جوانی( و مکان وقوع قصه )شهر رمله( می

ده شهر آنچه از اوصاف پسندی»آورده تا « بر اهل وطن

توان از این قسمت دریافت  می به چشم ببیند. است،«شنیده

كه رمله شهری است كه اهل آن خصایص نیکو دارند و به 

در مکان اصلی و برجسته وقوع حادثه  اند. پسندیدگی شهره

این قصه  گورستان است.گورستان محلی 

شب  خصوصاً زاست. موهوم و دهشت

 ت.هنگام كه آبستن بسیاری از حوادث اس

ای  پس زمان و مکان برای وقوع حادثه

های  شگرف )كه درونمایه اصلی داستان

خود راوی نیز از  كتاب است( مهیاست.

پای » :گوید وهم موجود در گورستان می
طه خواب از نظر دراز كردم تا به واس

همین طور از  آورم. خود را در حجاب ،دیدار بیدار فتنه

 كند. یاد می« وحشت آن موضع»

جانوری كه مرد در گورستان مشاهده می كند چیزی 

 ای منفی دارد؛ ما وجههفرهنگ  گرگ در شبیه گرگ است.

روستاییان همواره از حمله این  خشونت. مظهر درندگی و

اند و نوعی ترس جمعی از گرگ در  حیوانات در عذاب بوده

گویی دختر نباش با پوشیدن پوست و شبیه  مردم وجود دارد.

عالوه بر اینکه قصد  ای چون گرگ، كردن خود به حیوان درنده

بر آن است كه جهت انجام فعل  در امان بودن از مردم را دارد،

ظاهری كه  یانه خود ظاهری وهمناك داشته باشد؛وحش

حتی پوشیدن   همخوانی بسیاری با دستوانه چنگال وار او دارد.

پشمینه و چهار دست و پا راه رفتن گرگینگی را نیز به یاد 

اگر از ادبیات اروپایی بگذریم و در ادبیات فارسی غور  اورد. می

را  ه درباره آنبه وضوح وجود گرگینه و باورهای عامیان كنیم،

هزار و یك های قدیم ایران همانند  در بعضی داستان بینیم. می
هرچند زكریای رازی  ها را یافت. توان ردپای گرگینه می شب

اغلب یک شخصیت مرکزی در قصه 

وجود دارد که او قصه را فرج های 

کند. اما به  زبان شخصی ثقه نقل می

هرحال راوی، اول شخص است. یعنی 

 مواجه هستیم.« من راوی»ما با 
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 4بر این اذعان دارد كه گرگینگی نوعی بیماری روانی است.

نویسد و جز چند  باره نمی البته نویسنده چیز زیادی در این

 دیدن حیوان درنده، دهد؛ ا نمیسطر اطالعات دیگری به م

گفتنی  تعقیب آن و درنهایت زدن ضربه به او. شك به آن،

چنان  آن هاست كه این ویژگی متون كالسیك فارسی است ك

واقع عناصر دراماتیك   در پردازند. به درونیات اشخاص نمی

توانیم در متنی  هرحال ما نمی به های قدیمی ضعیف است. قصه

دنبال مفاهیمی بگردیم كه  قبل تعلق دارد بهكه به هزار سال 

 از خصایص دوران معاصرند.

یافتن دستوانه آهنین در گورستان و دیدن دست لطیف 

بسته با  یك دست ظریف حنا زنانه نقطه اوج داستان است؛

یابد كه نباش زن است و از قطع  می مرد در انگشتری زرین.

درگیری ذهنی سخن دیگری از  شود. آزرده می دست او دل

آید و نویسنده به  مرد و گذراندن آن شب مخوف به میان نمی

 كند. بسنده می« آن شب همان جای بخفتم» جمله

دختر  مرد،های اصلی داستان چهار نفرند:  شخصیت

 عنصر قدرت؛ پدر: پدر و مادر. نباش،

كه مالك خانواده و نماد قدرت و  كسی

های روانکاوانی  در نظریه قانون است.

مانند لکان و فروید پدر نقش محوری 

دارد و الزمه ورود كودك به نظم 

ای كه فرد در آن  نمادین)حوزه

عنوان بخشی از جامعه انسانی قرار  به

تن دادن به قانون پدر  گیرد.( می

چه از نظر  پدر قصه نباش بسیار قدرتمند است، 2است.

 «مهابت و زیب و بها پیری با.» اجتماعی و چه از لحاظ شرعی

اند تا او را برای  اش ایستاده كه جمعیت انبوهی بر در خانه

 ن به مسجد همراهی كنند و پشت سرش نماز بخوانند.رفت

ها چنین دختری دارد و  جالب است كه مردی با این ویژگی

 این قسمت شگفت ماجراست.

نویسنده به توصیف دقیق  گفته شد، طور كه قبالً همان

پردازد و از خشم و تغیر قاضی  ها نمی ها و شخصیت صحنه

گویا او  گوید. نمی هنگام اطالع یافتن از قضیه دخترش چیزی

خواستار توبه  دنبال یافتن دلیل نباشی دختر نیست و صرفاً به

شاید نویسنده فهم بعضی چیزها را  او از این عمل شنیع است.

ای كه در متن به  با توجه به اشاره گذارد، عهده خواننده می به

تنش قاضی با زنش بر سر اینکه با دختر نزد مهمان نامحرم 

 :شود بیایند می

به طالق سوگند خورد كه بیرون  آمد، زن بیرون نمی»
 «دگر بار لفظ طالق اعادت كرد.»یا «آید.

 گر است. شخصیت مادر همان شخصیت رئوف چاره

 كند رود و با او درددل می دختر با دست مجروحش نزد او می

تواند نمایانگر وحدت نخستینی باشد كه به تعبیر  این می.

وحدت با تن مادر و طبیعت در  دارد.لکان فرد با مادر خود 

قلمرویی كه كودك هنوز از مادر جدا نشده  قلمروی واقعی؛

 كند، است و تمایزی بین خود و آنچه نیازهایش را برآورده می

كند و در جستجوی  مادر دخترش را تیمار می ۹گذارد. نمی

نقش مادر در  ای است برای توجیه این پیشامد نزد پدر. چاره

شود و دیگر نامی از او  در همین قسمت خالصه میاین قصه 

این پدر است كه برای سرنوشت دختر  آید. به میان نمی

 گیرد. تصمیم می

شخصیت دختر كه درواقع شخصیت اصلی و محوری 

آور كه  قدر غریب و شگفت آن بسیار غریب است؛ قصه است،

شود و  هایش متعجب می حتی خواننده امروزی از ویژگی

قدر زیبا كه  آن دختر زیباست؛ شگرف قصه است. همین نکته

دختری دیدم چون ماه شب چهارده در غایت » :گوید مرد می
حسن و جمال كه جنس او در 

اشاره به «نیکویی كمتر دیده بودم.

این زیبایی را در شب گورستان و 

 توان دید: هنگام قطع دست نیز می

دستی در غایت لطف و نازكی و »
توجه به  ه كه بادختری مستور«نرمی.

كسی  اقتضائات آن روزگار هر

تواند روی او را ببیند و حتی در  نمی

مادر كه خود نیز از مواجهه با نامحرم اعراض  جایی از قصه،

پوشیده چرا  آخر پرده بر كودكی سر» گوید: می كند، می

یکی  آید كه دختر دو شخصیت دارد؛ گونه برمی این «دری؟ می

یك بعد  دیگری بیماری روان رنجور.بر صالح و مستوره و 

زند و  بر دستش نقش حنا می شخصیت او لطیف است،

خوست  كند و بعد دیگرش حیوانی درنده زیورآالت استفاده می

 رساند، شکافد و به مردگان آزار می كه شبانه گورها را می

این شخصیت دوم  تی كه از یك زن بعید است.هم با هیأ آن

وجه  مشکل روحی روانی اوست.تردید نشانگر  دختر بی

هرچند مثل دیگر  روانشناختی قصه نباش بسیار قوی است.

واكاوی  ای به این روان رنجوری، های آن روزگار اشاره نوشته

 شود. علل نباشی دختر یا دزدیدن كفن و ذخیره آن نمی

ای است كه برخی روان رنجوران گرفتار  دزدی خصیصه

الی به دزدیدن اشیای فاقد ارزش هیچ نیاز م كه بی افرادی آنند.

البته  دختر نباش هم به وسواس دزدی مبتالست. معتادند.

گیرد كه اموری  دزدی او در كنار مسائل دیگری قرار می

های روانكاوانی مانند لكان و فروید  در نظریه

پدر نقش محوری دارد و الزمه ورود کودک 

ای که فرد در آن  به نظم نمادین )حوزه

قرار  عنوان بخشی از جامعه انسانی به

 گیرد.( تن دادن به قانون پدر است. می
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وهمناك و خالف عادتند و از نظر اخالقی و شرعی نیز مشکل 

درازی به مردگان و دزدیدن كفن  شکافتن گور و دست دارند:

های منفوری است كه در  دزدیدن كفن از شغلنباشی و  ها. آن

اجماع اغلب فقها بر  ایم. متون ادب فارسی بسیار با آن مواجه

آن است نبش قبر حرام است مگر مواقعی كه مجوزی برای آن 

برخی از فقها مجازات كشتن را برای سارق  وجود داشته باشد.

 اند و بعضی از جمله حضرت علی )ع( بر قطع كفن تعیین كرده

زیرا او هم دزد است و هم نسبت به  دست او اتفاق نظر دارند.

زند كه  بنابراین دختر نباش دست به كاری می ۸مردگان هتاك.

نباشی شغلی مردانه  شرع و عرف بر نادرستی آن معتقدند.

است و انجام آن توسط یك زن جوان در فضای خوفناك 

وه بر یعنی عال هم شب هنگام بسیار غریب است، آن گورستان،

این كار  غیرعادی بودن او مشهود است. ناپسندی فعل دختر،

شهر رمله جالب « اوصاف پسندیده»ناپسند دختر در تقابل با 

 نماید. می

بیماری  كند، آنچه نظر را جلب می گذشته از اخالقیات،

زیرا او مانند دیگر كفن دزدان این كار را در قبال  دختر است.

فروش كفن )كه گویا بهای 

انجام  توجهی هم داشته( ابلق

نه » :دهد چون نیازی به آن ندارد نمی
آمد یا  ها به كارمی آنکه مرا این كفن

پس او بیمار «ام. از آن حسابی برگرفته

از كردن آن »است و به قول خودش 

 یابد. می« فعل لذتی

فروید معتقد است نیروی انگیزش اغلب اعمال بشر 

كم است و قسمت ها  آن نیروهای روانی هستند كه تسلط بر

واقع  در اعظم وزن ذهن زیر سطح هوشیاری قرار گرفته است.

به عقیده او  از نظر او بیشتر فرایندهای ذهنی فرد ناهشیارند.

 نهاد مخزن لیبیدو و منبع اصلی كل انرژی روانی است و

كه نه هشیار است و نه ادعای نظام -مشخصه اصلی نهاد »

شکل  و جوشی عظیم و بی سرزندگی و جنب-منطقی دارد

ها و امیال انسان  بنابراین نهاد منبع همه پرخاشگری 0است.

كند و در جهت ارضای  تخطی از قانون و اخالق می است،

دختر  دارد و باید مهار شود. غرایز لذت جوی فرد قدم برمی

ای برای كسب لذت در وجود  های مهار نشده نباش گویا تکانه

آسیب زدن به مردگان و كفن  قبر،خود دارد كه به نبش 

 انجامد. دزدی می

نظر فروید در  توان دو نماد مرگ و خشم را از نقطه می

 كند ها را انتخاب می عمل دختر نباش دید.او گورستان و مرده

)نماد مرگ( و غریزه زندگی خود را در مسیر مرگ هدایت 

دزدی و آسیب زدن به دیگران به كمك ابزاری مانند  كند. می

)نماد پرخاشگری( و پوست بز )كه یادآور گرگ است  دستوانه

یابد و دختر  كه با پرخاشگری ارتباط نزدیکی دارد( تحقق می

ای سفید كه نشان  پارچه دزدد؛ او كفن می رسد. به آرامش می

پیچیدند تا پاك و مطهر از دنیا  پاكی است و مرده را در آن می

از آن باشد كه رنگ شاید عالقه دختر به كفن ناشی  برود.

نوعی آرامش  سفید نماد آرامش است و او با جمع كردن آن به

توان در حوزه  این مساله را می یابد. درونی دست می

ثیر أت اینکه رنگ سفید احتماالً شناسی نیز بررسی كرد؛ رنگ

 زیادی بر روان دختر داشته است.

های بسیار  تواند ناشی از سركوب كردار دختر نباش می

شدیدی باشد كه از كودكی دچار آن بوده است. )هرچند از 

جامعه  توان به این مساله وقوف یافت.( طریق متن نمی

عنوان موجودی كه مستور كه  نگاه به زن به بسته،مردساالر و 

طور  باید در پستو بماند و حق هیچ ابراز وجودی ندارد و به

از دختر  ستیزی كه در جامعه آن روزگار وجود داشته، كلی زن

« زخمه كژ»قول پدرش  سازد كه به پریش می موجودی روان

به واقع در آن دوران  كند. صادر می

طی وجود داشته ستیزی افرا نوعی زن

های بعضی شعرا و  كه در نوشته

برای  نویسندگان نمود یافته است.

توان به عوفی و  نمونه می

او اشاره كرد كه  الحکایات جوامع

را  فرج بعد از شدتهای  برخی قصه

نگاه بدبینانه به زنان در این كتاب تا حدی  در سینه دارد.

اص دارد،به است كه دو باب از چهار بابی كه به زنان اختص

آمیز و  این نگاه توهین پردازد. گر می زنان ناپارسا و حیله

ها  آن شود كه ریشه بدبینانه به زنان اغلب در آثاری دیده می

  ۸گردد. به هند بازمی

اش را با فعلی  های درونی دختر نباش خشونت و عقده 

به عقیده  پذیر نیست كند كه به هیچ روی توجیه خالی می

اغلب متون ادبی نوعی تنش و تضاد درونی وجود جان پك، در 

تضادی كه شخصیت اصلی با جامعه یا حتی طبیعت  دارد؛

در قصه نباش  18زند. تضادی كه نظم جامعه را برهم می دارد.

تنشی كه دختر با جهان اطراف  نیز ما با تنش روبه روییم؛

 او با نظام اجتماعی دوره خود در جدال است؛ خود دارد.

و با افشای ا كنیزك از آن مطلع است. هانی كه صرفاًجدالی ن

كشد و با سركشی خاص  قضیه نیز دست از این جدال نمی

این جسارت و سركشی از زنی  خود قصد جان شوهر را دارد.

فروید معتقد است نیروی انگیزش اغلب 

نیروهای روانی هستند که تسلط اعمال بشر 

ها کم است و قسمت اعظم وزن ذهن  بر آن

 زیر سطح هوشیاری قرار گرفته است.
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نماید و گویی این همان تنش با نظم  در آن دوران بعید می

 اجتماعی موردنظر جان پك است.

شته كه هیچ همدردی و نویسنده البته طوری قصه را نو

شك خواننده آن روزگار  گیرد و بی همدلی با دختر صورت نمی

توان در  را می  این جز انزجار نسبت به او حس دیگری ندارد.

همان مجازات شرعی )قطع دست كفن  مجازات او دید كه عیناً

پایانی قصه حتی مکر دختر در قسمت  این عمل است. دزد(

 گرند؛ این دیدگاه كه زنان حیله ید این قضیه است؛مؤ

های  یا حدیث (آن )مکرهندیدگاهی كه به بهانه اشاره قر

و حضرت  (پیامبر اسالم )شاورهن و خالفوهنمنسوب به 

 یابد. علی)عجب دارم از كار زنان و فتنه ایشان( شدت می

ستاید و به او پاداش نیز  جالب است كه پدر عمل مرد را می

 دهد. می

تان چون به یك لعب از این دختر دست در شطرنج دس»
و این بریدن را سبب پیوند  ما تو را بر وی دست دادیم... بردی،

 «دان.
از دیگر نکات جالب قصه اینکه وقتی دختر پشمینه به 

 آورد، خو درمی كند و خود را به هیات حیوان درنده تن می

برای مثال وقتی مرد برای  كند. هایش نیز تغییر می ویژگی

 زند، كشد و به او آسیب می دفاع از خویش روی دختر تیغ می

مرد  قاعدتاً«لعنت بر تو باد كه مرا بکشتی.» گوید: دختر می

 شنود و تا وقتی دست زنانه را ندیده است، صدایی زنانه نمی

آید كه دختر موقع  گونه برمی این برد. پی به واقعیت امر نمی

وحشیانه و زمخت  پوشیدن پشمینه و ارتکاب جرم خصوصیات

را از دویدن بسیار سریعش در شب حادثه هم  این كند. پیدا می

های  این خوی وحشیانه دختر در شب توان دریافت. می

شاید این همان مرض گرگینگی  هویداست. گورستان كامالً

زنانی كه كالریسا استس در كتاب  ذكر آن رفت. باشد كه قبالً
كند كه هر زنی در  اشاره میبه این مساله دوند  ها می با گرگ

یعنی كهن الگوی زن وحشی . وجود خود روحی وحشی دارد

همان طبیعت  روانی و غریزی زن قرار دارد؛ در پس طبیعت

  11ذاتی و بدوی زن.

ها و  البته او طبق نظریات یونگ و براساس افسانه

های ملل و نیز  های اساطیری كهن الگوها و قصه داستان

آمریکایی به بررسی كهن الگوی زن وحشی  زندگی میان قبایل

اما به  پردازد كه شاید تطبیقش با قصه نباش بیراه باشد. می

كهن الگوی زن  عقیده نگارنده وجه وحشیانه دختر نباش،

 كند. وحشی را به ذهن متبادر می

چنگ دختر  تقدیر قصه نباش با رهایی مرد از هر  به

که پیام اصلی این داستان باتوجه به این پذیرد، نابکار پایان می

یعنی همان  نجات و رهایی است؛ فرجهای  هم مانند باقی قصه

توان از  حال آنکه می فرج و گشایش پس از شدت و سختی.

شناختی به این قصه  فرهنگی و روان ابعاد مختلف اجتماعی،

كه بعدی كه در این قصه برجسته   درصورتی نگریست.

شاید  محیرالعقول بودن و شگفتی قضیه است. نماید، صرفاً می

هم مرد ثقه قصه قاصدی از جانب حضرت حق است كه برای 

هرحال دختر  به افتد. مجازات دختر راهش به آن گورستان می

ناپذیر است و مرد به  قصه از دید نویسنده نابخشودنی و صالح

باالخره از چنگ او رهایی  سیرت است، لحاظ اینکه انسانی نیك

توان از شاهکارهای  را میفرج بعد از شدت طور كلی  به یابد. یم

حکایاتی موجز با زبان سلیس  شمار آورد؛ ادبیات روایی ایران به

و روان همراه با توصیفاتی زیبا و نکاتی شگرف كه خواننده 

 ■ برد. لذت میها  آن امروز از خواندن

 

 :ها نوشت یپ

 
 ،«شگرف/شگفت در فرج بعد از شدت ژانر وهمناك:» ابوالفضل حری، -1

 .1۰-12(صص0۸)زمستان 4فصلنامه نقد ادبی دانشگاه تربیت مدرس،ش 

 رجمه حسین دهستانی،ت فرج بعد از شدت، بن علی تنوخی، محسن -۱

 ج دوم، ،1۰22-1۰۹۰-بنیاد فرهنگ ایران، تهران، كوشش اسماعیل حاكمی، هب

 .00۸-0۸0صص 

 .0۹ص ،1۰00سخن، تهران، داستان،عناصر  جمال میرصادقی، -۰

نامه فرهنگستان، ش « شب در اروپا هزارو یك» طهمورث ساجدی، -4

 .۸1(،ص  0۸)پاییز ۰۸

 ترجمه جالل سخنور و دیگران، درسنامه نظریه ادبی، مری كلیگز، -2

 (1۱2، ص 1۰00اختران، تهران،

 .114همان، ص -۹

 .2حدیث  ،۱۱۸ص ،۸ج فروع كافی، -۸

، تهران ترجمه فرزانه طاهری، مبانی نقد ادبی، گرین و دیگران،ویلفرد  -0

 .1۰1، ص1۰02 نیلوفر،

 ستیزی در ادبیات كالسیك فارسی، تهران، های زن ریشه مریم حسینی، -۸

 . 1۸4-1۸۹صص  ،1۰00 چشمه،

ترجمه  سرورالسادات  مطالعه ادبیات، روش جان پك و مارتین كویل، -18

 .1۸،ص 1۰0۱مروارید، ،تهران جواهریان،

ترجمه سیمین  دوند، ها می كه با گرگ زنانی كالریسا پینکوال استس، -11

 .11، ص 1۰0۰ پیکان،، تهران موحد،
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 پیش از اسالمدوره تاریخی  «چهارمگفتار » ،یتحول نثر پارسر یس   
 «نیندا ام»  

 

مباحث نظری جریان  ترین درگفتارهای پیشین مهم  

های  اهمیت فردیت از جمله نقش و سیر تحول نثر پارسی،

گرایش  و باجامعهرابطه ادبیات  صاحب سبك، خالق و

این پس به اصل  از ادبیات ایران مطرح شد. صورت گرایی در به

توجه به  با سیاق نثر در بستر تاریخ و جریان تحول سبك و

فرهنگی خواهیم  اجتماعی/ متنی سیاسی/ شرایط برون

دری در دوره پیش از ورود  وضعیت نثر در این گفتار پرداخت.

 گیرد. میبررسی قرار  توجه و اسالم مورد

 

 یات پهلویادب یایبقا -0

، یادب یرسمی  ران لهجهین بر ایهنگام تسلط مسلم

 ی/ پهلویساسان ی)پهلو یجنوب یان پهلویرانیا ینیو د یاسیس

فتاد یران بر نیباره از ا كین لهجه ی( بود و با غلبه عرب ایپارس

ران رواج داشت. اگرچه یها در ا كه خواهد آمد تا قرن و چنان

ل عمده یبهار معتقد است دو دلاستاد 

ن زبان را رو به زوال و یآرام ا آرام

 برد: یستین

ن خط ین سبب كه ایبه ا یکی. 1

 یسه با خط و زبان تازیو زبان در مقا

دان لغات و یتر و م مراتب مشکل به

 تر بود. اصطالحات آن تنگ

 یكه زبان و خط عرب گر آنی. د۱

 یكه از كتب علم ییها سبب ترجمه به

عمل آمد و  به یرانیو ا یونانیو  یانیسر

قوت  یده بود، پس از مدتیگرد یو دربار ینکه زبان دولتیا

 یو ادب یخواستند به زبان علم یان كه میرانیگرفت. به طبع ا

اسالم آن روز مطرح باشند، به نوشتن  یایند و در دنیسخن گو

 (. 1۸۰:  1. ج1۰0۹ن زبان توجه نمودند.)یو سخن گفتن به ا

ران از همان یل حکومت در ایان غالب، در اوایتاز

آن با همان زبان و دفاتر  یرانیان ایو متصد یمحل یها وانید

ن حال ادامه داشت تا یكردند و ا یاداره كشور استفاده م یبرا

 یرانیاز كاتبان ا یکیكه  یوسف ثقفی عهد حکومت حجاج بن

بود و  بن عبدالرحمن ستان و موسوم به صالحیكه از اصل س

وان از یكرد، به نقل د یوان حجاج كار میردست صاحب دیز

(. با 1۰1: 1. ج 1۰0۸مبادرت كرد. )صفا،  یبه عرب یپهلو

ان مسلمان یرانیان ایدر م ین تداول خط و لهجه پهلویوجود ا

 ن نرفت:یر مسلمان همچنان از بیو غ

عالوه برخط  ه رایابن یها بهیكت رانیا ینواح یبرخ در -

برج  یها بهیكت. نوشتند یهم م یبه خط پهلو (ی)كوفیعرب

ل قرن پنجم( و یر آب مازندران )ظاهراً از اوایك زیم نزدیالج

دو،  هر كه در هستند ییها ك بندر گز نمونهیبرج رادكان نزد

در كنار هم نوشته شده  یو كوف یبه خط پهلو ییها بهیكت

 (.1۰۱است.)همان: 

مردم هنوز به زبان كه -ران یها در غرب ا تا مدت -

 یكتب ادب -گفتند یك به آن سخن مینزد ییها ا لهجهی یپهلو

 یج بود و اهل فضل و شعراین زبان رایبه ا ییها و افسانه

 یرا به عربها  آن هم یمسلمان از آن كتب استفاده كرده و گاه

 (. 1۸4: 1. ج 1۰0۹نمودند. )بهار،  یترجمه م یا دری

ن ین توسط فخرالدیس و رامین نمونه آن ترجمه ویبهتر

پنجم  درحدود اواسط قرن یاسعدگرگان

ش از یپ یاستکه اصل آن از كتب پهلو

ن ینده ایاسالم بوده و چون سرا

آن  یماً با متن پهلویداستان مستق

بات و یلغات و ترك سروكار داشته، اثر

شدت  در منظومه او به یسبك پهلو

آن هم در قرن  ش ازیآشکار است. پ

كنندگان  چهارم و پنجم در آثار جمع

از  را یمعموالً رساالت شاهنامه كه

ترجمه كرده و در  یبه پارس یپهلو

 خورد. یچشم م رات بهین تأثیها قرار داده بودند، ا ن شاهنامهیا

بود كه بعد  یحد ها به ن ترجمهیا در ینفوذ لهجه و ادب پهلو

باز  -یو فردوس یقیله دقیوس به–یبه شعر پارسها  آن از نقل

ك یهر یبا اصل پهلوها  آن انیم یهم وجود تقارب فراوان

ن هم یپس از ا یتا بس یبا متون پهلو ییمشهود است. آشنا

كه زرتشت بهرام پژدو حدود قرن هفتم  ادامه داشت، چنان

ترجمه كرد.  یبه شعر پارس یراف نامه را از پهلویارداو

ن ترجمه از ی( البته حجم عمده ا1۰۰-1۰۱: 1. ج 1۰0۸)صفا،

 . 1اتفاق افتاد یاول هجرقرن  در سه یبه عرب یپهلو

                                                           
1 برای اطالع بیشتر از اسامی این کتب و مشاهیر مترجمان پهلوی به عربی ، ر. ک .  -

.781-788ص  7( ، ج7831)تهران: فردوس ،  تاریخ ادبیات در ایران، : ذبیح اله صفا   

 ی هایران لهجهنگام تسلط مسلمین بر 

ان یرانیا ینیو د یاسی، سیادب یرسم

 ی/ پهلویساسان ی)پهلو یجنوب یپهلو

ن لهجه ی( بود و با غلبه عرب ایپارس

که  فتاد و چنانیران بر نیباره از ا کی

 ران رواج داشت.یها در ا خواهد آمد تا قرن
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 یزبان پهلو یان فعال و اصلیاما پاسداران و حام -

ان به یرانیبودند. در همان حال كه ا یزرتشت یموبدان و علما

سرگرم بودند، همچنان  یبه عرب یاز كتب پهلو یارینقل بس

 یف كتب را به لهجه و خط پهلویان تألین زرتشتیاز ا یگروه

ل قرن هفتم، یب به هجوم مغول و اوایدادند. تا قر یادامه م

در دست است كه در  یهلواز كتب و رساالت پ ییها نسخه

ن یشود كه تا ا ینوشته شده و معلوم م یران به خط دستیا

به  یو ادب یو علم ینید یران به كارهایان در ایزمان زرتشت

بارز آن همان ی  هاند، كه نمون ن خط و زبان مشغول بودهیا

در اوایل هجوم مغول  ینامه به شعر فارس رافیترجمه ارداو

 (.1۸۹: 1. ج 1۰0۹است )بهار، 

 

 ش از اسالم یسبک نثر پ -9

ش یران پیخ نثر مکتوب در ایدهد كه تار یشواهد نشان م

رواج علوم و  ی. از طرف۱رسد یم میار قدیبس یاز اسالم به زمان

و  یو فلسف یاز آثار علم یاریترجمه بس و ۰فنون مختلف

و  یونانیات از زبان یقصص و روا

كه  یساسان یبه زبان پهلو یهند

به زبان ها  آن بعدها قسمت عمده

انگر یتواند نما یترجمه شد، م یعرب

ش از یران پین باشد كه نثر در ایا

موده بود، یرا پ یر طوالنیاسالم مس

از  یدن به مراحلیكه تطور و رس

شك آن خواهد  یكمال از ملزومات ب

 بود.

ش یمانده است)و پ یباق یكه از نثر پهلو یآثار مختصر -

ساده و  یطور عموم سبک ز(، بهین یهخامنش یها بهیكتها  آن از

مرسل داشته و از نظر لفظ، روشن و رسا و از لحاظ جمالت 

، كوتاه و موجز و توأم با یع لفظیاز موازنه و اغراق و صنا یخال

اند كه  ن عنوان كردهیاز محقق یتکرار بوده است. اگرچه بعض

ان نثر یاز استعمال قطعات شعر در م یها موارد بهین كتیدر ا

كه از نثر  ید توجه داشت كه آثار مختصری. با4وجود دارد

و گاه  یو اخالق ینیمانده، معموالً در موضوعات د یباق یپهلو

شتر یج سبك نثر در بیطور را است كه به یخیو تار یحماس

                                                           
)تهران: زوار،  ، فن نثر در ادب پارسیبیشتر ر.ک. : حسین خطیبیبرای اطالع  -2

 7(، ج7831)تهران: زوار،  سبک شناسیو نیز: محمد تقی بهار،  31-18(، ص.7831
 .711-787ص

)تهران: فردوس،  تاریخ ادبیات در ایرانبرای اطالع بیشتر ر.ک. : ذبیح اله صفا،  -8
 .771-49ص  7(، ج7831

)تهران: زوار،  ، فن نثر در ادب پارسیتر ر.ک. : حسین خطیبیبرای اطالع بیش - 9
 7(، ج7831)تهران: زوار،  سبک شناسیو نیز: محمد تقی بهار،  31-18(، ص.7831

 .711-787ص

ساده و مرسل  یروش ز،ین یدر ادوار فن ین موضوعات حتیا

 یعنی، یقرن ششم و هفتم هجر یكه در نثر فارس دارد، چنان

و  یدر موضوعات نقل یاری، كتب بسیدوره كمال نثر فن

: 1۰0۹، یبی)خط مرسل نوشته شده است. به نثر یخیتار

 (.1۰2: 1. ج1۰0۹؛  بهار، ۸0،۸۰-۸۸

ژه یو و به یساسان یر موضوعات نثر پهلویسا در اما -

متداول است.  یتر از همه در نثر اوستا، سبك متفاوت شتریب

ان یرا به این سبب كه هم به ب  آن یبیخط كه دكتر یسبک

 یكند، نثر مرسل عال یلفظ توجه م ییبایو هم به ز یمعن

 (۸2:1۰0۹) خواند. یم

را در نثر، مراحل  یاگر مفهوم اصطالح فن» گرید یاز سو

ه یمراحل اول یپس از ط یم كه هر نثر مکتوبیبدان یكمال

و  ییبایز یا گونه رود و در آن به یش میر آن پیتطور، در مس

(. ۸۸همان: «).شود ینمودار م یتناسب لفظ در برابر معن

 ش از اسالم دانست.یران پیا ین سبك را، سبك فنیتوان ا یم

باتر و یز یمنثور اوستا، نثر، روش یها عنوان نمونه در قسمت به

ساده دارد: تناسب  تر از سبك فیظر

بودن عبارات از حشو و  یالفاظ و خال

و  یان معنیجاز در بیزوائد و ا

ق جمالت و قطعات یدر تلف یهماهنگ

 یم شعرین و مفاهیو استعمال مضام

الت و یق صفات و تمثیهمراه با تنس

موزون  یهات مکرر و تکرارهایتشب

و اختالط شعر  ینید یوه نثرهایش به

ساده  تر از نثر است كه نثر اوستا را متفاوت ییها با نثر، از نشانه

ن زمان با یدر ا یاست مفهوم و مصداق نثر فن یهیكند. بد یم

ار تفاوت دارد و یم، بسیخوان یم یبعد نثر فن یها آنچه در دوره

 بعد هنوز ساده است. یها ن زمان نسبت به دورهیا ینثر فن

 

پیش از دالیل وجود نثر فنی در ادبیات ایران  -9-0

 اسالم

ن زمان یاز ا یادید گفته شود از آنجا كه متون زیاما شا

تر از نثر ساده هم بوده  یفن یم نثرییگو ینمانده، چگونه م یباق

آورد كه به  یم یلین امر دالیدر اثبات ا یبیخط است؟ دكتر

 م:یكن یرا ذكر مها  آن اختصار

نثری كه در كلیه اغراض و معانی از قبیل موضوعات  -

رفته  كار می فلسفی و علمی و نجومی و طبی و تاریخی و... به

ای طوالنی از تطور  شك تاریخچه است )مثل نثر پهلوی(، بدون

را پشت سر داشته و حتماً طبق روند طبیعی تکامل، مراحل 

را در نثر، مراحل  یاگر مفهوم اصطالح فن»

 یپس از ط یم که هر نثر مكتوبیبدان یکمال

رود  یش میر آن پیه تطور، در مسیمراحل اول

و تناسب لفظ در  ییبایز یا گونه و در آن به

 «.شود ینمودار م یبرابر معن
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گونه  پیموده است كه قابلیت استفاده در این كمال خود را می

  ان داشته است.معانی را با وجود دشواری اصطالحات خاصش

)در  ایران پیش از اسالم در توجه به وجود شعر با -

طور طبیعی،  طی قرون متمادی( و اینکه در شعر همواره به

نوعی گزینش و پیراستگی و آرایش لفظی وجود دارد كه زبان 

دهد، این  تأثیر قرار می نثر را در سیر مراحل كمال ناگزیر تحت

 وعی از نثر فنی باشد.تواند دلیلی برای اثبات ن خود می

تمام آثار منثوری كه به زبان ساده باقی مانده در  -

موضوعات دینی و اخالقی و گاه حماسی و تاریخی است. 

توجهی از سبك فنی در  توان تصور كرد كه شاید آثار قابل می

آن زمان وجود داشته كه مانند آثار فراوان شعری آن ادوار، 

و وزن از میان رفته است، زیرا  بعدها بر اثر اختالف زبان و ذوق

بعد از اسالم جز به نقل قسمتی محدود از كتب تاریخی یا 

حماسی و علمی و اخالقی و دینی به موضوعی دیگر پرداخته 

نشد و ضرورتی برای ترجمه آثار منثور فنی و زیبای ادبی از 

 قبیل مکاتیب و قصص وجود نداشت.

ا ضوابط و در نثر پهلوی، دو روش ایجاز و اطناب، ب -

رفت. مراعات این دو شیوه در فن  كار می قواعد خاص خود به

نثرنویسی خود نمودار توجه به لفظ در برابر معنی است. قابل 

ذكر است كه: پیوستگی و كوتاهی و فشردگی جمل كه از 

ی  همصادیق ایجاز است، از مختصات نثر پهلوی است كه دنبال

د از اسالم )از اواخر آن در سبك دوره نخستین نثر فارسی بع

نیمه اول قرن چهارم تا پایان نیمه اول قرن پنجم هجری( و 

حتی در بعضی از آثار ادوار بعد كه همچنان به سبك ساده 

ابداع جمالت قصار از امثله و  یابد. همچنین هستند، ادامه می

حکم، از دیگر مصادیق ایجاز این زمان است كه بعدها در ادب 

 فراوان داشت.عرب نفوذ و تأثیر 

بسط كالم، با مراعات نظم و ترتیب معانی، به صورتی كه  -

معانی از هم دور نشود و اطراف كالم از ورود حشو كه در بیان 

 محفوظ بماند و رعایت مقام و مقالمعنی به آن نیازی نیست، 

... از احکام اطناب در بالغت پهلوی بود كه از آغاز قرن دوم و

در نثر عربی شد و سبك جدیدی هجری موجب تحولی كلی 

را بنیان نهاد كه پایه نثر مرسل و سپس نثر فنی عربی بر آن 

 نهاده شد.

كار بردن تعبیرات خاصی از  مراعات مقام و مقال با به -

كاتب و مخاطب در ابتدا و انتهای مکتوب و استعمال نعوت و 

عناوین برای هر مورد مرسوم و متداول بود. پس اگر اسلوب 

ای برسد كه در آن مکاتیب تا این حد بر  در زبانی به پایهنثر 

شك سایر اقسام نثر  ضوابط و موازین فنی متکی باشد، بی

توانند از این جمال اسلوب بركنار بمانند، چنان كه در  نمی

 های بعد نیز این رویه حاكم است. دوره

از این دالیل كه بگذریم در نثر دوره ساسانی نمونه  -

ایع لفظی؛ از قبیل ارسال مثل و تمثیل و ابراز برخی از صن

مفاهیم عقلی در معرض حسّی، و نیز حکایاتی بر وجه تمثیل 

 شود. دیده  می

و در نهایت اینکه شهرتی كه بالغت عجم بعد از اسالم،  -

در ردیف بالغت عرب در آثار متقدمان و نویسندگان عرب 

بالغت عرب كه حتی فرقه شعوبیه آن را در مقابل  -داشت 

كردند و كتبی در اثبات فضل بالغت عجم نوشته و  مطرح می

 -آوردند می رشما را دلیلی دیگر در برتری عجم بر عرب به آن

كند كه در قرون اولیه اسالمی، بالغت ایرانی و عرب  ثابت می

 در سطح یکدیگر شناخته شده و با هم قابل مقایسه بودند.

فنی به دسته دوم سبك شود كه اطالق عنوان  یادآور می

علت تقابل و قیاس آن با نثر ساده رایج این  نثر در این دوره، به

زمان است و بدیهی است كه مفهوم زیبایی و آراستگی كالم 

تواند با مفهومی كه  در آثار نثری ایران پیش از اسالم البته نمی

شد،  بعد از اسالم در زبان عربی و فارسی از آن برداشت می

 (.0۸-۸۸، ۸4:  1۰0۹)خطیبی ،  ود.مقایسه ش

 

 علت اهمیت سبک نثر پیش از اسالم -9-9

در بررسی اما غرض از اشاره به سبك نثر پیش از اسالم 

 چند نکته است: سیر تحول نثر،

پیرایه نثر ساسانی  . بدون شك سبك ساده و بی1

گذار نثر مرسل ساده در قرن چهارم و اوایل پنجم و تمام  پایه

ای كه  های بعد است. شیوه نثر ساده در دورهمصادیق 

های عمیق آن در آموزه و عادات ایرانیان تا همیشه،  ریشه

طور كه  ویژه، همان حتی در اوج نثر متکلف، از بین نرفت. به

كمی پیش گفتیم نثر و آثار پهلوی كه بازمانده دوره پیش از 

ه ها بعد همچنان در كنار نثر دری ادام اسالم بود تا مدت

 داشت.

. توجه به زیبایی صورت در مقابل معنا در عادات ادبی ۱

( 1۰00) معنا تا صورت ایرانیان )كه دكتر محبتی در كتاب از

ای بسیار كهن و باستانی دارد  در پی اثبات آن است(، تاریخچه

طور كلی پیش از اسالم،  چنان كه در نثر دوره ساسانی و به

هر چند در  -بسیاری از آن طور كه گفته شد( مصادیق  )همان

 خورد. چشم می به -سطح ابتدایی و ساده

. گرایش به زیبایی صورت و پرداختن به لفظ، حتی در ۰

های بعد از اسالم  ای كه شرایط برون متنی آن با دوره دوره

گیری نثر فنی قرن ششم، بسیار متفاوت  ویژه زمان شکل به
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ه روند طبیعی تحول تواند نمایانگر این مسئله باشد ك است، می

و تکامل نثر و انفعاالت درون متنی، بیش و پیش از تمام 

سوی فنی شدن و تمایل به  شرایط برون متنی، در تطور نثر به

  لفظ، مؤثر است.

*** 

هر روی آنچه مورد نظر است اینکه رشته ادبیات  به

واسطه  پهلوی تا قرون پنجم و حتی ششم هجری هرچند به

دایره زبان دری در كنار زبان و خط عربی، ترقی و وسعت 

باریك و سست شده، اما هنوز نگسسته بود. اما بعد از هجوم 

مغول گویا زرتشتیان خراسان و سایر بالد ایران همچون 

بسیاری از برادران مسلمان خود از دم تیغ گذشته و نیست 

در این  های دیگر گریختند. شدند و یا به هندوستان و سرزمین

ترقی نکرد و  بود كه زبان پهلوی و ادبیات مزدیسنا دیگرزمان 

 ■ (.1۸۹: 1.ج1۰0۹)بهار ،  روی به تنزل و محو شدن نهاد...

 منابع
. شناسی،تاریخ تطور نثر فارسی سبک(.1۰0۹بهار محمدتقی.) -7

 ج.تهران:نشر زوار. ۰چاپ دوم.

. چاپ سوم. تهران: فن نثردر ادب پارسی(. 1۰0۹خطیبی ، حسین.) -2

 .زوارنشر 

.چاپ هیجدهم.جلد  تاریخ ادبیات در ایران(. 1۰0۸صفا،ذبیح اله )  -8

 اول.تهران:نشر فردوس.

(.چاپ 1.)ج. از معنا تا صورت(.1۰00محبتی،مهدی.) -9

 اول.تهران:انتشارات سخن.
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 «دومبخش » فردوسیی   هشاهنامآفرید در شرح و نقد داستان گرد  
 «اسمن بهارآرنگی»  

 

 همیشه به جنگ اندرون نامدار    زنی بود بر سان گُردی سوار

 زمانه ز مادر چـنو ناورید     كجا نام او بود گـردآفــریـد

و سهراب مطرح رستم ی  هنام داستان گردآفرید در غم 

سالگی از  جا كه سهراب پس از رسیدن به ده شود. آن می

خواهد و  مادرش، تهمینه نام و نشان پدر خویش را می

 پرسد: می

 همی با آسمان اندر آید سرم كه من چون ز همشیرگان برترم؟

و به « تو پور گو پیلتن رستمی»دهد:  و مادر پاسخ می

تر و برتری.  قویهمین دلیل است كه از همساالن خود 

 چنانچه سهراب:

   سال بود یك همچو ماهه شد چو یك

 برش چون بر رستم زال بود

    زخم چوگان گرفت چوسه ساله شد

 به پنجم دل تیر و پیکان گرفت 

    زان زمین كس نبود ده ساله شد چو

 ـودكه یارسـت با او نبرد آزمـ

خواهد تا این راز را  تهمینه از سهراب می

 مخفی بدارد اما:همچنان 

  چنین گفت سهراب كاندر جهان

 كسی این سخن را ندارد نهان

 بزرگـان جنگاور از باستان

 ز رستم زنند این زمان داستان

 نبرده نژادی كه چونین بود

 نهان كردن ازمن چه آیین بود؟

گیرد كه لشکری بیکران از  گاه به شتاب تصمیم می آن

ایران( را از تخت شاهی به تركان فراهم آورد و كاووس )شاه 

زیر آورد، تاج و تخت و پادشاهی را به رستم دهد و او را 

برجای كاووس بنشاند. سپس از ایران به توران بتازد تا با 

افراسیاب )شاه تورانی( رو در روی جنگ شود. تخت او را نیز 

تصرف كند و عظمتی بیابد كه از آفتاب هم بگذرد. او منطقش 

 چنین است كه:

 نباید به گیتی كسی تاجــور    رستم پدر باشد و من پسر چو

 ستاره چرا بر فرازد كاله     روشن بود روی خورشید و ماه چو

ای بلند  سهراب جوان است و با احساساتی تند و روحیه

دار و به  است نه تاج 1بخش داند كه رستم تاج پرواز. او نمی

اصول و سنن جامعه خود پایبند نیست. زیرا در باور مردم آن 

و نژاد شاهانـه باشند  ۱كه دارای فره ایزدی زمان تنها كسانی

گوید  كه او می توانند به این مقام برسند. بنابراین وقتی می

شاهی تنها شایسته من و پدرم است این در واقع اعتقادی بر 

 خالف باور ایرانیان است.

سپس سهراب با پشتیبانی افراسیاب شاه تورانی لشکر 

سمت مرز ایران و دژ سپید پیش  كند و به انبوهی فراهم می

رود. نگهبان این دژ مرزی، هجیر پهلوان است كه وقتی  می

درنگ سوار بر اسبی تندرو  بیند، بی لشکركشی تورانیان را می

 آید. شود و به دشت نبرد می می

تازد و  بیند خشمگینانه می كه سهراب او را می هنگامی

های  آید. به رسم جنگ همچو شیر دلیر به نزد هجیر می

كنند. سهراب به  رجزخوانی میپهلوانی هر دو نفر شروع به 

ای؟  گوید: چرا تنها به جنگ آمده تمسخر می

كیستی؟ نامت چیست؟ و از كدام نژادی؟ كه 

تا چند لحظه دیگر مادرت به عزایت 

 نشیند. می

دهد كه برای جنگ با  هجیر پاسخ می

یك ترك احتیاج به كمك كسی ندارم و 

 كند: سپس خود را معرفی می

سرت را هم      منــم  سـپهـبـد ـر دلیرهج

 اكنون زتن بركنم

تنت را كنم     فرستم به نزدیك شاه جهان

 زیر گـل در نهـان

كنند و  جو جنگ را آغاز می پس از این گفتگو دو رزم

آویزند كه از یکدیگر  هایشان را درهم می ای نیزه گونه به

گیرد. در ابتدا هجیر  شوند و جنگ سختی در می شناخته نمی

زند كه سر نیزه در میان او جایگیر  بر كمر سهراب میای  نیزه

 شود. نمی

را بر كمر  كند و آن ته می و سپس سهراب نیزه را سر

خواهد او را زنده به دام اندازد. او را  زند گویی می هجیر می

سرعت و بدون كمترین فشار و سختی از روی زمین بلند  به

فراز سینه او به  آید و بر كند. بعد از آن از اسب فرود می می

 گیرد. قصد ترساندنش و ظاهراً برای بریدن سرش جای می

جوی جوان  جهانی  هپای رزم و هم داند كه هم هجیر می 

دهد،  خواهد و سهراب به او زنهار می نیست. از او امان می

 گیرد. دارد و او را به اسارت می دست از كشتنش برمی

او را که سهراب  هنگامی

تازد و  بیند خشمگینانه می می

همچو شیر دلیر به نزد هجیر 

های  آید. به رسم جنگ می

پهلوانی هر دو نفر شروع به 

 کنند. رجزخوانی می
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 و فریاد و سرپیچد،  كه این خبر در دژ سپید می وقتی

خیزد. در اینجاست كه گردآفرید،  می صدا از زن و مرد بر

 شود. دختر گژدهم و به روایتی خواهر هجیر ظاهر می

وقت در جنگ  زنی همانند پهلوان سواركاری كه هیچ 

آور و پرآوازه و زنی كه زمانه همانندش را  مغلوب نشده، نام

 نیاورده است.

نان از ناتوانی هجیر چون این خبر به گوش او رسید چ 

رنگش از غیرت و خشم سیاه و  سرخی  هننگش آمد كه چهر

 كبود شد.

 

درنگ زره جنگی بر تن كرد و با اطمینان از  سپس بی 

دانست موقعیت  پیروزی خویش، برای نبرد آماده شد. او می

كشور ایران در خطر است و جای درنگی نیست. به همین 

دلیل گیسوان بلندش را در زیر زره مخفی كرد، همانند شیری 

كه كمربند جنگ را بسته بود، سوار  به پایین جست و در حالی

 ■ بر اسب تندرویی شد.

 

                                                           
ران یتر مدافع ا كیانی و با نقشی واالتر و مردمی تخت تاج وی  نگهدارندهكه  یكس1

تاج و تخت شاهان  ی بارها در شرایط دشوار نگهدارندهرستم . استایرانیان و حقوق 

داده و او را بر تخت شاهی  قباد تاج شاهی را به كی . این رستم است كهاستبوده 

طور رسمی  بخشی را به كاووس لقب تاج پس از نجات كی نشانده است. رستم

 .آورد دست  به
فر یا فره ایزدی یکی از  .یاد شده است: فر كیانی و فر ایرانی "فر"در اوستا از دو  ۱

های فرهنگی و باور شناختی در ایران باستانو در  ترین بن مایه ترین و پرآوازه كهن

جهان بینی زرتشتی است.همچنین فرّه ایزدی یکی از اركان مهم آیین پادشاهی 

فر در باورشناسی كهن ایران،فروغ یا نیرویی  .است و الزمه قدرت و فرمانروایی

بختی  سروری و نیك به است كه هركس از آن برخوردار گردد،مینوی و ایزدی 

اجتماعی، فر مربوط به همان طبقه را  در  ی ت. عضو هر طبقهدست خواهد یاف

فر را شاید همانند  صورت پاكی و پرهیزكاری و راستکاری می توانست داشته باشد.

 .یردگ ای نورانی بتوان تصور كرد كه چهره و پیکر كسی را در بر می هاله
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 «ان دواتیعاشق در م یزن»در مجموعه شعر ییعناصر روا یبررس ؛داستان ،شعر  
 «یغزال مراد »؛ «غاده السمان» سروده  
 

أحمد السمان( نویسنده و ی  هغاد السمان )به عربی غادة

گذاران شعر نو در  ادیب زن اهل سوریه است. وی یکی از بنیان

 رود. شمار می ادبیات عرب به

فرخزاد در شعر ایران  وغالسمان را مانند فر بسیاری غاده

ترین زن شاعر عرب  شده السمان شاید شناخته غاده دانند. می

در دمشق در یك  1۸4۱السمان در  غادة .در ایران است

متولد شده است. پدرش مرحوم دكتر احمد   ی برجسته خانواده

دوره زمانی وزیر  السمان، رئیس دانشگاه سوریه و در یك

آموزش و پرورش بود كه خویشاوندی دوری با نزار قبانی شاعر 

 معروف دارد.

به فارسی ترجمه روانی دارد  «زنی عاشق در میان دوات»

های خود را همچنان پس از  واین اثر توانسته است زیبایی

 ترجمه هم حفظ كند. 

روایت داستانی در یك قالب  

ساختاری است كه این ساختار، شعر 

السمان شاعری  تواند باشد و غاده می

روایی است و در این مجموعه شعر از 

ویژه  هاین عنصر استفاده كرده است ب

در این مجموعه كه هر شعر آن با 

 ،گذاری شده است عنوانی روایی نام

زنی عاشق كه  مانند:زنی عاشق كه سخنانش بدون لب است،

 دروازه گل سرخ را بکوبد و...

ها  در شعرهای غاده مانند تشبیه استفاده از عناصر كالمی

های وصفی كه به ساخت تصاویر ذهنی وعینی  تركیب

خیال سرشار  غاده را  تصویرسازی وبا ست انجامد توانسته ا می

شعر نوعی روایت درونی ند. تبدیل ك {1}به شاعری جهانی

 :به انواع صنایع ادبی آراسته شده است كه است

های سوخته  مركب های من از آوارگی گله دارند/ و مركب

زنی عاشق » های تلخ )شعر های دزدان دریایی آب عربده تو/ از

 (۰8صفحه  «استكه سخنانش بدون لب 

ای كه در  شیوه اوی بیشتر این اشعار اول شخص است،ر

طور كه گفته شد  همان ول است وابیشتر اشعار مدرن متد

غاده از پیشگامان شعر مدرن در جهان عرب است. او از 

حتی در شعری مانند  ،نویسد اتفاقات ساده و روزمره شعر می

ت و منطق منطق روای «زنی عاشق در شهرهای بدون خاطره»

شعر به این شکل روایت  روند و شعری به موازات هم پیش می

كند سوار  رود راوی حركت می گردد و داستان پیش می می

شکلی  بندی نیز به خرد و پایان شود بلیت سینما می مترو می

 غیرمتعارف است.

هایی كه راوی دارد از نگاه  نوعی واگویی و دیالوگ

ورد تا شعر آ رایطی را فراهم میشناسی و تئوری ادبی، ش نشانه

توانند روایتی تمام  هایی بدل شود كه خود می روایت به خرده

 كه به كلیت شعر آن خدشه وارد نشود.  عیار باشند در عین آن

به من مگو كه سگان پلیس/ در شب بندرهای غربت/  

زنی  » شعر/ در شب فرودگاه وطنت نیز )دكنن را دنبال میوت

 (  41صفحه  «بدونعاشق در شهرهای 

خواند سود  در واقع او از آنچه یاكوبسن ادبیت متن می

انگاری  منش هنری كه موجب همدلی و یکسان، جوید می

 :مخاطب و هنرمند است

آنان كلید هراسم/  از اشباح می

زنی »شعر) كلمه عبور اند/ و شب

 (44صفحه   «عاشق در زیر باران

 ی تاركوفسکی گفته است: آندره

ی كسانی حرف  جای همه هنرمند به»

زنند كه خود قادر به سخن گفتن  می

ده نیز در این شعر غا« .نیستند

گوید كه خود قادر نیستند وضعیت  جای زنانی سخن می به

 :خود را بیان كنند

میرد/ در قربانگاه  خانه زن شرقی/ الفبا می در

 ای  ای را/  برق انداخته های نقره های حقیر/ آیا ظرف روزمرگی

 «زنی عاشق در میان دوات»)شعر  جای حروف الفبا به

 (2۹صفحه  

السمان   میزانسن روایی در شعرهای غادهچیدمان 

سایر عناصر  استعارات و او از تخیل و .شکلی انتزاعی است به

نماید تا بتواند عناصر شاعرانه را  های سخن استفاده می زیبایی

 :حفظ كند

های از یاد نارفتنی/ پس  های آه ام/ درون شبانه من زندانی

زنی » خی)شعرهوای دوز آب و شب و كنم/ در خود را رها می

 (۰8صفحه  «عاشق كه سخنانش بدون لب است

درونمایه شعرهای غاده بیشتر به مسائل زنان اختصاص 

گرچه غاده را با فروغ  .استعارات دارد اما پیچیده در ایهام و

در شعرهای غاده  استفاده از عناصر کالمی 

های وصفی که به  ها ترکیب مانند تشبیه

انجامد  ساخت تصاویر ذهنی و عینی می

توانسته است با تصویرسازی و خیال سرشار  

 غاده را به شاعری جهانی تبدیل کند.
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 نمایند اما غاده صراحت و زبان زنانه فروغ را ندارد و مقایسه می

 :باشد دو می ن آندلیل تفاوت فرهنگ و زبا این موضوع شاید به

اما / میرم نامم را بر سنگ گورم ننویسید آنگاه كه می

/ جا آرامگاه زنی است این/ داستان عشق مرا بنویسید و بنگارید:

 و درون دواتی غرق شد و مرد.../ كه به برگی عاشق بود!

 (42صفحه  «زنی عاشق كه غریقانه مرد»)شعر

در  دریابد/ وخواهد/ براستی زندگی را  زنی هستم  كه می

جغد » ها بگردد )شعر میان رازهای این دشت تاریك پی چاه

 (10صفحه  «عاشق ستارگان نیمروز

مانده در خانه  خواهم برگ كاغذی باشم/ دوشیزه و نمی  

 (۹0صفحه  «های سپید زنی عاشق ورق»)شعر 

های این  مركب از دیگر ویژگی تکرار كلمه دوات و

مركب شکل استعاری  ت وشعر دوا رمجموعه است كه در ه

بعضی دیگر به شیوه  در گیرد و خود می فردی به منحصر به

 مشتركی از آن استفاده شده است.

گویی بدل شده  غاده در این مجموعه به شهرزاد قصه 

ها  زمان و مکان .كند است كه در هر شعر داستانی را روایت می

در شعرهای او عینی و ذهنی هستند و او  بسیار هوشمندانه از 

با نغییر تصاویر عینی به  ،این شگرد استفاده نموده است

او در هر  .تصاویری انتزاعی پیرنگی شاعرانه ایجاد نموده است

ای را برای زنی قائل است و هر شعر بر محوریت  شعر ویژگی

 گردد. پردازی همین نام می شخصیت

 

 ویس:پان

دنیا ترجمه  ی هزبان زند .در كل آثار او تاكنون به هفده1

توجه برای ایرانیان مطلبی است كه او  قابلی  هاند. نکت شده

است و   ایرانی نوشتهی  هعاشقانه به خوانندی  هتحت عنوان نام

شان از مجموعه شعر  در ابتدای ترجمهن فرزاد یعبدالحسدكتر 

اند؛ غاده در این نامه  را آورده  آن« ان دواتیعاشق در م یزن»

زبان  هایم به سیزده ها و رمان قصه»گوید:  خطاب به ایرانیان می

ترجمه شد، اما تنها در ایران راز پنهانم را كشف كردند و برای 

بار ایرانیان بودند كه اشعارم را ترجمه كردند، زیرا كه  نخستین

 ■ «یابند. عاشقان، راز معشوقان را در می

 

 :منابع
 03۳1چشمه، تهران،  نشر زنی عاشق در میان دوات، عبدالحسین فرزاد،
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 داستان ،ینقاش   
 «امیر كِالگِر»  ؛«سلطان محمد تبریزی»اثر، «پادشاهی كیومرث»  

 

ای است كه در عهد  پادشاهی كیومرث، نام اثر و نگاره

صفوی توسط نقاش معروف درباری؛ سلطان محمد تبریزی، 

برای كتاب شاهنامه تهماسبی كشیده شده است. عنوان این 

ای  دارد از شخصیتی اسطورهای  اثر اشاره به داستانی اسطوره

یستگاه اول به كه پیگیری و تبارشناسی این اسطوره ما را در ا

 رساند. به نخستین بیت از آغاز داستان: شاهنامه فردوسی می

 سخنگوی دهقان چه گوید نخست

 كه تاج بزرگی به گیتی كه جست؟

شود؛ جستجوی نخستین  چنین داستان آغاز می و این

و گدی را بر سر نهاده است، زیر آسمانی  انسانی كه تاج بزرگی

 :كه از كبودی در آمد و غیر خدا، دیگرانی هم بودند

 كه بود آنکه دیهیم بر سر نهاد؟

 ندارد كس از روزگاران به یاد

دهد و  اما فردوسی در شاهنامه به این سوال پاسخ می

 كند كه: داستانش را آغاز می

 پژوهنده نام باستان

 داستان كه از پهلوانان زند

 چنین گفت كایین تخت و كاله

 كیومرث آورد و او بود شاه

 كیومرث شد بر جهان كدخدای

 نخستین به كوه اندرون ساخت جای

 به گیتی درون سال سی شاه بود

 به خوبی چو خورشید بر گاه بود...

شود در  گیومرث نخستین گدخدای گیتی معرفی می

در متون پهلوی به  گونه كه شاهنامه و جایگاه او در كوه. همان

شود. و این شاه  او لقب گرشاه به معنای شاه كوهستان داده می

كند، با تنپوشی از  سال بر گیتی شهریاری می كوهستان، سی

پوش. این پوشش خبر از  پلنگینه و گروهش همه پلنگینه

وحش طبیعت؛ انسان و  دهد میان انسان و حیات وحدتی می

 ن و دد و دام:جانداران دیگر هستی؛ میان انسا

 دد و دام، هر جانور كش بدید

 ز گیتی، به نزدیك او آرمید

و این خود نمایانگر دورانی است كه هنوز انسان وارد مرحله 

كشاورزی و تمدن و شهرنشینی نشده است و گیاهان 

كشاورزی نقش محوری و جایگزین را در این ارتباط بر عهده 

شود در  ی آغاز مینقش گیاه از جای اند كه اتفاقاً نگرفته

 رسد. های ایرانی كه دوران كیومرث به پایان می اسطوره

نشینی نیز برای خود آیینی  كیومرث اما در این دوره كوه

دارد و سر به كردگار و با سروش او در ارتباط است. چنانکه او 

گیرد و دیگران از او  ست كه فره ایزدی بر او تعلق می پادشاهی

 گردند: ی میصاحب كیش و مشی ایزد

 به رسم نماز آمدندیش پیش

 ازان جایگه بر گرفتند كیش

مل دارد كه أت ل پادشاهی كیومرث، پایانی قابلسا اما سی

ست كه  خواهی خون پاكی اساس آن بر نبرد خیر و شر و كین

از سیامك؛ پسر كیومرث، توسط دیو سیاه؛ فرزند اهریمن، 

 شود. ریخته می

نام سیامك؛  پوری بوده بهكیومرث را در دوره پادشاهی 

 جوان و زیباروی و هنرمند كه:

 به گیتی نبودش كسی دشمنا

 مگر در نهان ریمن آهرمنا

نام دیو سیاه كه  اهریمن بدخواه را بر زمین فرزندی بوده به

تمام نیروهای تاریکی و پلیدی را در خود جمع داشته است و 

ایشان خطری بوده برای كیومرث و گروهش. پس برای نابودی 
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بیند. این خبر كه به گوش  كار شده، سپاهی فراهم می دست به

كند  آید. او نیز سپاهی بسیج می جوش می رسد، به سیامك می

برهنه با چرمی از پلنگ  تا به پیکار دیو سیاه برود. سپاهی نیمه

سیامك با دیو سیاه  .شود جای جوشن. جنگ آغاز می تن به به

كشاكش كارزار اما دیو سیاه،  درگیر و دست در گریبان كه در

مهابا به زمینش  كند و بی سیامك جوان را از جای بر می

های تیز و بلندش  اش را در دم با چنگال كوبد و سینه می

كشان به موری  شود، باد زوزه شکافد. آسمان كبود می می

پراكند. خبر چون به  كنان از هم می افتد. سپاه مویه می

آید و چنگ بر تن  ان از تخت فرود میكن رسد، ناله كیومرث می

افتند، جلو دربار شاه  . سپاهیان به زاری میشد اش می و سینه

شوند،  هایی كبود جمع می  با تنپوشه

از مرغ و نخچیر تا ددان به ناله و 

 گذارند. سوگ سر به كوه می

خواهی  از این پس تا زمان كین

خون سیامك توسط پسرش 

پادشاهی هوشنگ، شمارش وارونه 

شود. با كشته شدن  كیومرث آغاز می

سال  دست هوشنگ، سی دیو سیاه به

 رسد: پادشاهی هوشنگ نیز به پایان می

 چو آمد مران كینه را خواستار

 سر آمد كیومرث را روزگار

پایان روزگار او بوده است و بعد از  پایان پادشاهی كیومرث،

 جای نیای خود تاج بر سر نهاد. او هوشنگ به

های بعدی، به جایی فراتر  رویم، به ایستگاه تر می ا به عقبام

ها از دل باورها سر  كه اسطوره های شاهنامه، به جایی از سروده

آورند و فلسفه هستی و هستی انسانی را پیش روی ما  در می

 دهند. قرار می

در كه است  «گیو مر تن»كیومرث صورت تغییریافته 

رنده تن و نام نخستین معنای انسان می اوستای مقدس به

باشد. گیومرث در اوستا  انسان در فرهنگ اساطیری ایرانی می

اندیش دارد، به آن خاطر كه نخستین كسی  صفت نخست

تواند  است كه پیام اهورا مزدا را دریافت كرده كه این پیام می

مراد از همان دمیده شدن فره ایزدی در كالبد حیوانی انسان 

تواند اشاره به آن  اندیش می نخستباشد. همچنین صفت 

داشته باشد كه گیومرث در جایگاه و مکانی در تاریخ قرار دارد 

بار گونه انسان از پسرعموهای میمون خود جدا  كه برای اولین

هایی ژنتیکی امکان توسعه و رشد ساختار مغزی  شده و جهش

و شیوه تفکری هوشمند و متفاوت با خویشاوندان حیوانی را 

اند. نقطه و زمانی در تاریخ كه خداوند در آخرین  ود آوردهوج به

دوره از خلقت جهان، كیومرث )انسان هوشمند اولیه( را 

سازد.  آفریند و نخستین نفس و فره ایزدی را جاری می می

باید اشاره كرد كه از زمان ساسانیان، مهری موجود است  اتفاقاً

ای  شمالو و چهرهدهد كه پاها و بدن پ كه كیومرث را نشان می

 میان انسان و حیوان دارد و حیوانات در كنار او هستند.

شت كسی است كه اهورامزدا از او پكیومرث در فروردین 

های كشورهای آریایی و نژاد كشورهای آریایی را  خاندان

 آفریده است.

در متون پهلوی، اهورا مزدا كیومرث را در گاهنبار ششم 

یعنی در آخرین دوره آفرینش، آفریده كه كیومرث بعد از آن 

وظایف دینی انجام حركت بوده و  هزار سال بی به مدت سه

اندیشید. تا  داده اما به آن می نمی

اینکه اهریمن به همراهی دیوان بر 

جهان تاخت. از این تاریخ است كه 

شود و  پادشاهی كیومرث آغاز می

شروع پادشاهی همراه است با فناپذیر 

میرندگی كیومرث كه مدت  شدن و

سال است. نکته  زیستنش همان سی

ن جالب در اینجا مصادف شد

میرندگی كیومرث با تاختن اهریمن بر جهان است. وقتی 

اش بر زمین  افتد و نطفه میرد، به سمت چپ می كیومرث می

صورت دو شاخه  ریزد. از نطفه او، نخستین جفت مردمان به می

های مشی و مشیانه یا  نام رویند به درهم تنیده مهرگیاه می

دو  این های دیگر از نسل مشیگ و مشیانگ، و تمام انسان

 هستند.

و اما داستان پادشاهی گیومرتن، داستانی است كه نسل به 

گردد تا اینکه در صفحات شاهنامه  نسل و سی به سی می

تهماسبی و از الی انگشتان سلطان محمد به ظهور رنگ و 

رسد و در آمیزشی با  ها می ی نگاره پژواك خطوط و حافظه

شمایل مردمان هایی كه  پردازی های بصری و چهره سبك

های آریایی و  كند تركیبی از اسطوره آسیای میانه را تداعی می

كننده تاریخ و  گیرد تا ثبت كار می شناختی تركی را به ریخت

انسانی در معنایی فارغ از   معرف هویت هروایاتی شوند ك

 ■ نژادند.

در متون پهلوی، اهورا مزدا کیومرث را در 

گاهنبار ششم یعنی در آخرین دوره 

ینش، آفریده که کیومرث بعد از آن به آفر

حرکت بوده و وظایف  هزار سال بی  مدت سه

 اندیشید. داده اما به آن می دینی انجام نمی
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 «خراش ناهار در باالی یك آسمان» داستان ،سكع   
 «یه اسدیمرض» ؛«چارلز ابتس»  

 

هریك از ما، حداقل در یك رستوران یا كافه این  احتماالً       

ناهار در »ایم. در این عکس با عنوان  عکس معروف را دیده

كارگر با پاهایی آویزان در حال   یازده «خراش یك آسمانباالی 

با فاصله  ساز یك ساختمان نیمه تیرآهن خوردن ناهار بر روی

در  شوند. های شهر نیویورك دیده می متر از خیابان ۱2۹

حقیقت این عکس مربوط به دوره ركود سنگین اقتصادی 

 است كه مردم حاضر به انجام هر كاری بدون تجهیزات و در

 ۱8شدند. عکس در  نظر گرفتن مسائل ایمنی می

راكفلر در  خراش مركز آسمان ۹۸طبقه از  1۸۰۱سپتامبر

آخرین ماه ساختش گرفته شده است. بر اساس اطالعات 

رسد این عکس از قبل تهیه شده بود.  بایگانی شده، به نظر می

دهد این  به عبارتی با اینکه عکس، كارگران واقعی را نشان می

خراش  د وجود دارد كه مركز راكفلر برای معرفی آسماناعتقا

 نمایش گذاشته است.  جدیدش این صحنه ساختگی را به

چارلز ، ۱88۰سابقاً عکاس این تصویر ناشناس بود اما از سال 

( و البته به اشتباه Charles Clyde Ebbets) كالید ابتس

 عنوان عکاسان آن معرفی ( را بهLewis Hineلوئیس هاین )

كردند. با این حال، هنوز هم راجع به اینکه چه كسی این 

گویند  نظر وجود دارد و بعضی می عکس را گرفته اختالف

ها  اند. با همه این چندین عکاس در خلق آن همکاری داشته

 چارلز كالید ابتسبسیاری از منابع معتبر این عکس را به 

 اند.      نسبت داده

. دنیا آمد  به گادسدن آالبامادر  1۸82آگوست  10در  ابتس

كمك حساب   سالگی به 0اش را در سن  اولین دوربین عکاسی

های محلی خریداری كرد. او كار  مادرش در یکی از داروخانه

پترزبورگ،  عنوان عکاس در سن  به 1۸۱8خود را در سال 

فلوریدا شروع كرد، اما با شروع كار سینما او عالوه بر پشت 

ن نمود. او در یبدرگیر فعالیت در جلوی دورخود را دوربین، 

فریقایی در چند فیلم حضور آعنوان شکارچی   به 1۸۱4سال 

های دیگری از جمله خلبانی،  داشت و در این مدت فعالیت

عنوان   زنی را تجربه كرد. او همچنین به گیری و مشت كشتی

 كرد. ابتس عکاس رسمی برای خبرهای روزانه میامی كار می

سیس أانجمن عکاسان مطبوعات میامی را ت 1۸۰2در سال 

 نمود.

ادعاهای زیادی راجع به هویت مردانی كه در عکس دیده       

نشان  «مردان در وقت ناهار»شوند وجود دارد. در فیلم  می

اصالت بیشتر آنان ایرلندی است، اما  شود كه احتماالً داده می

بیشتر و  های كارگردان این اثر طرحی برای انجام مصاحبه

كنند این مردان از  پیگیری در میان افرادی كه ادعا می

 هستند دارد. ها  آن بستگان سوئدی

اسامی بعضی از مردان در عکس؛ از سمت چپ، چهارمین       

، Albin Svensson، پنجمین نفرMichael Brehenyنفر 

 John Johansson iششمین نفر كه سیگار بر لب دارد

Backagård  با نام مستعارJohn i Broarna  و اولین نفر

 ■. Gusto Popovicاز سمت راست، 
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 مینا هژبری  «میهمان»داستان كوتاه 

 علیرضا احمدی« سایه قانون»داستان كوتاه 

 نژاد محمد مظلومی «هم قطار»داستان كوتاه 

 لیال شهبازی« مریم گلی» كودک داستان كوتاه

 دوست عارفی مینا ...« شهاب، سایه،» كوتاه داستان

 زیبا حاجیان «كنیم روزمان را شروع می مثالً»داستان كوتاه 
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 «كنیم روزمان را شروع می مثالً»داستان كوتاه   
 «زیبا حاجیان»سنده ینو  
 

 .وسط آشپزخانه یچوب  یصندل یرو .یا م نشستهیروروب

 .میكن یم یهم مثالً زندگ هاست كه با مدت .دو م، هریساكت

چه  خواهد هر ی، دلت میا خسته. یو حرف یا بدون رابطه

 كارت. یپ یتمام شود و برو ین مثالً زندگیزودتر ا

 یمربع تو یها نان. ده شدهیز بساط صبحانه چیم یرو

است با عکس  یرنگ یا آن دستمال قهوه یكه تو یسبد چوب

 ..مختلف. یها وهیم

ها  آن مثالً هنوز به. مان پر است یهردو ییچا یها فنجان

گرد و كوچك  ی از دهانه یسرد شده و بخار .میا لب نزده

فعالً  یرود، ول یدلم ضعف م .دیآ یرون نمید بیفنجان سف

 . د تماشا كنمیفقط با

ك تکه یاند، با  آشپزخانه جمع شده یخاكستر یها پرده

 یآسمان ابر. پاره شودنخ نازك كه هرلحظه ممکن است 

آشپزخانه  ی ن در پنجرهیك تکه ابر بزرگ و سنگیاست و 

 قاب شده.

خاراند و گاه  یام صورتم را م كه به اجبار گذاشته یشیر ته

. كنم ینگاهت م یست دزدكیحواست ن یوقت. شوم یكالفه م

 یها و مژه یعسل یها پشتت، چشم و كم یهالل یبه ابروها

 . کتیبار یها ات و لب ینیب یروشنت، قوز كوچك رو

 یات كه باز  با حلقه. ات را دوست دارم یصورت معمول

ر یاه زیخال س. شود یات معلوم م ر حلقهیاه زیخال س یكن یم

 ات را هم دوست دارم. حلقه

تر كرده و شال  یباتر و خواستنیپودر بژ صورتت را ز كرم

است  زانیش آویها سرت و دسته یرو یا كه انداخته یا قهوه

 د.یآ یبهت م یلیخ

 یاز تو یا نان قهوه یا تکه. میكن یمثالً روزمان را شروع م

از  یمالم و مقدار یكره م یآن كم یدارم و رو یسبد برم

 كنم. یخورم، لقمه را دست به دست م یام را م كرده خی یچا

 

 یآنکه به من نگاه كن  و بدون یا تو خونسرد نشسته

فنجان حركت  ی لبه یوار به رو رهیات را دا انگشت اشاره

كنم،  یرو خال خوام خونه یم: كنم، سرد ینگاهت م .یده یم

 بابات تا روز دادگاه. ی ات و جمع كن و برو خونه لیوسا

ام را  لقمه. ردیگ یمثالً حرصم م. یده یجواب مرا نم

: میگو یم یبلندتر یو با صدا یچا گذارم كنار فنجان یم

 گفتم؟ یچ یدیشن

 یبا صدا .یكن ینگاهم نم ی، حتییگو ینم یزیهم چباز 

نجارو یا یمشتر: میگو یست میاد نیشباهت به فر یكه ب یبلند

 م.یسینامه بنو نده قولیآ ی قراره تو هفته .دهیده و پسندید

 ی، پوزخندیكن یم یفنجانت باز ی كه با دسته یدرحال

خونه ن یدونگ ا ادت رفته سهینکه یمث ا: ییگو یو م یزن یم

 مال منه.

 یبابات آورد ی از خونه: زنم یاد میفر یبا همان لحن عصب

 به نامت كرده؟ یمگه؟ ك

: ییگو یم یخونسرد و با یانداز یبه من م یینگاه گذرا

 د شده.یتو سندم ق. ن خونه مال منهیدونگ ا فعالً كه سه

 خوردم. ین گهیذات من كه همچ تف به: میگو یلب م ریز

 .یبند یخواب و در را م اتاق یتو یرو یو م یشو یبلند م

م پشت در اتاق، انگشت یآ یشوم و م یو كالفه م یعصب

لباس  :زنم یآورم و داد م ید باال میام را به عالمت تهد اشاره

و  دونگت م محضر و سهیر یم یایآدم م ی ن بچهی، عیپوش یم

 ؟یدی، فهمیكن یبه اسم من م

 ...وگرنه: میگو ی، دوباره میده یجواب نم

 یول یا دهیپوش یاهیس ی، مانتویكن یدر اتاق را باز م

وگرنه : ییگو یم یا ش باز است، با لحن پرخاشگرانهیها دكمه

 ؟یچ

 .ید درسارو بزنید قیوگرنه با: كنم یصورتت نگاه م یتو

خورد،  یات تکان م ینیب یها لرزد و پره یت میها لب

 .صورتم یتو یزن یم یمحکم یلیو س یبر یدستت را باال م

دستم . دهد یبهم دست م یشود و حس خوب یصورتم داغ م

 مالم... یم یرا به آرام یلیس یصورتم و جا یگذارم رو یرا م

 یزن یو م یكن یرا بغل م یتخت و كوسن یرو ینیش یم

 ...ی. نامرد..یلیخ: ییگو یت میها هیان گریدر م.. ه.یرگریز

كارگردان كات  د.یآ یاز اتاقش م یهست ی هیگر یصدا

د و عوامل مشغول جمع یگو ید میدهد و خسته نباش یم

 شوند. یلشان میكردن وسا

و با  یدار یفت را برمیو ك یبند یت را میمانتو یها دكمه

 ، با من هم.یكن یم یهمه خداحافظ

روم پشت  یم .یرو یم. زنم یكنم و لبخند م ینگاهت م

كه منتظر  ینیماش .یشو یاز ساختمان خارج م. پنجره

. یده یش دست تکان میزند و تو برا یت چراغ میتوست برا

 ی در قاب پنجره یشو یمحو مو  یرو یو م یشو یسوار م

 ■چشمانم. 
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   «میهمان»داستان كوتاه   
 « مینا هژبری» سندهینو  

 

اسفندماه از او به سبك خودمان  ی مهیغروب ن

فصل.  یها وهیو م یك خانگیو ك یكردم. با چا ییرایپذ

را از  یلهستان یها یزگرد و صندلیخوشحال بودم كه م

 یرو یگرچه چاق و چله بود ول .آورده بودم یپدر ی خانه

 كرد.  یم یاحساس راحت یلهستان یصندل

او دلچسب  یبرا یك را دوست داشت و طعم چایك

بود كه او را   ها جان نداشتم، انگار سالیبود. چندان ه

نه یآتش شوم یگرما .ده بودمشیشناختم و بارها د یم

دلم خواست پنجره را باز كنم  ،خانه را جهنم كرده است

 .صورتم بچرخد یسرد رو یهوا یخنکا تا

طور كه  همان، الیخ یهمانم انداختم، او بیبه م ینگاه

 یره شده بود به تابلوید خینوش یاش را م یفنجان چا

ن تابلو را همسرم قبل از ازدواج با من یجنگل سبز. ا

نه یشوم یباال یوار آجرید یروها  و سالده بود یكش

او را بپرسم كه دلش كه نظر  نیزان بود. بدون ایآو

كه به  ا نه، پنجره را باز كردمیخواهد پنجره باز باشد  یم

زدند،  یباره هفت پرنده كه آن دورها در آسمان چرخ م كی

سرعت  ام به خانه ی رشان را كج كردند و از كنار پنجرهیمس

رشان را كه یدم و مسیاراده خودم را عقب كش یگذشتند. ب

ها دوباره با همان  آن دنبال كردم.رفتند،  یگر مید یسو به

سمت من آمدند، گذشتند و   به سرعت وحشتناك

 یف لهستانیظر یصندل یهراس برگشتم و رو با رفتند.

احساس كردم  ناگهان نشستم، كمرم را صاف كردم كه

اه از كنار پنجره گذشت. سرم را ید و سیسپ یدوباره موج

هفت ه ربرگرداندم و چند لحظه بعد خودم را در محاص

من  چندبار دور سر ها پرندهدم. یاسفندماه د ی مهیپرنده ن

چپ  ی شانه یروها  آن از یکی همانم پرواز كردند ویو م

جنگل  یطرف تابلو به یهمانم با آرامش نشست و مابقیم

تکه  د كه تابلو هفتیطول نکش یزیسبز حمله بردند و چ

 . پوشانداه را یس یسبز آن مبل چرم یها شد و تکه

چکاك نگاه یزده به آلفرد ه من متعجب و وحشت

 ك پرتقال بود ویدر حال خوردن  یكردم كه با خونسرد

د پرتقال را با وسواس جدا یسف یها طور كه رگه همان

مانده از یها پرندگان باق نید! ایكرد، گفت: نگران نباش یم

 .ندیآ یجا با من م من هستند كه همه« پرندگان»لم یف

 

سبز فرو  یكه نتوانستند درون تابلو  نیا زها بعد ا پرنده

همانم را دور یتکه كردند، دوباره من و م را تکه بروند و آن

 رون رفتند. یزدند و از پنجره ب

م بلند شدم و پنجره را بستم و سراغ یسرعت از جا به

تابلو با بغض نگاه  یها تکهبه كه  طور تابلو رفتم. همان

ن مبل ییافتاد كه پا یرنگ كردم چشمم به پاكت كرم یم

آلود بود و معلوم بود كه  افتاده بود. پاكت خاك یچرم

تکاندم و را   آنبار  چند مانده. یها پشت تابلو باق سال

بود  یچروك یرنگ روغن بازش كردم. درون پاكت كاغذ كرم

 یلین مرد، شما را، خیا» آن نوشته شده بود: یكه رو

 .«دوست دارد

چکاك كه یبعد به آلفرد ه به كاغذ انداختم و ینگاه

مشغول خوردن پرتقالش بود. همچنان توجه به من  بدون

با طعم  یك استکان چایز برگشتم. یدوباره پشت م

 یختم. كاغذ را رویاو ر یبرا یکیخودم و  ین برایدارچ

د یبا ترد رنگ شده بود. آن كم یرو ی ز گذاشتم. نوشتهیم

را با دستمال  شیها چکاك نشان دادم. او دستیرا به ه آن

رون آورد و به یاش ب ب كتیاش را از ج نكیپاك كرد و ع

: چشمانش زد و سپس كاغذ را از دست من گرفت و گفت

كاغذ را با اضطراب از  «نوشته نشده! یزینجا كه چیا»

دم و دوباره به صفحه یم را مالیها چشمدم، یدستانش كش

ده یصفحه كاغذ د یرو یا چ كلمهیهكاغذ نگاه كردم. 

آب به  یرساندم و كم ییخودم را به دستشوشد.  ینم

 یصندل یچکاك رویبرگشتم، آلفرد ه .صورتم زدم

زان بود، یوار آوید یجنگل سبز رو ینبود! تابلو یلهستان

دوست  یلین مرد، شما را خیا»جمله  یكاغذ روغن یرو

به پنجره انداختم، باز  ی. نگاهشد یده میوضوح د به «دارد

در آسمان نبود. برگشتم  یا پرنده گریرفتم، دسو  بود. به آن

ك و یمانده كیها را جمع كردم. باق ز، ظرفیبه طرف م

رنگ  كرم یخچال برگرداندم. كاغذ روغنیها را به  وهیم

 پاكت گذاشتم و پشت تابلو پنهان كردم. یدوباره تو را

ست و پنج اسفند یب»ام انداختم:  یبید جیبه سررس ینگاه

 ■ «ن.یاسپنسر چاپل مالقات با چارلز
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   «قطارهم»داستان كوتاه   
 « نژاد محمد مظلومی»سنده ینو  
 

ایستادن قطارهای مسافری در  ی فلسفه -

ی شهری رو حاال  های كوچیك خارج از محدوده ایستگاه

فهمم. همیشه برام سوال بود چرا قطار مسافربری باید  می

ها كه اغلب واسه توقف قطارهای باری و  تو این ایستگاه

حمل و نقل مصالح ایجاد شده، وایسه؟ سیستمی كه 

گیره چقد باید  كار می رو توی همچین جاهایی به آدما

ی  ی طول همه وسیع و پیچیده باشه؟ شاید به اندازه

 هاش... های آهن و پیچ و خم ریل

مونه. همون خاكستر  مثه یه تیکه خاكستر می -

گفتن: دوده. هم  های نفتی قدیمی كه بهش می بخاری

طورین. اصالً  جورایی غمگین. همشون همین سبکه و هم یه

جوری  هاشن این ر از گفتههاش بیشت كه نگفته هر آدمی

ها جو گندمی  شه. محاسن بلند، موهای اطراف شقیقه می

شه باهاش صحبت كرد و  رنگ! حیف نمی های بی با لب

اش و به یه جای نامعلوم  وقتی دستشو گذاشته زیر چونه

خیره شده ازش عکس گرفت. اینجور آدما صداشونم 

 درنمیاد چه برسه به عکسشون!!

هایی  ونم از اون متعهد به خویشتنمتعهده البد. ا -

گیرن كه دچار  كه پشت هیچ نوعی از ایدئولوژی پناه نمی

ی اول كه وارد كوپه شد و  محدودیت نشن. همون لحظه

و روی سرش صاف كرد  ی مضحکش لبه اون كاله بی

ها  فهمیدم چطور آدمیه. به نظرم سیستم باید اینجور آدم

ها هم  گاهی از تروریستبین. اینا  رو بیشتر ببره زیر ذره

 شن! تر می خطرناك

یعنی ممکنه االن هم توی ماموریت باشه؟ خوب  -

معلومه كه هست و البد اون چیزهایی هم كه توی 

نویسه گزارشه. گزارش محرمانه! اصالً نکنه  ش می دفترچه

كه گزارش سفرمو  دنبال من راه افتاده باشه؟ ولی من

قول  به–ودم. شایدم بهشون داده بودم و اجازه گرفته ب

 یه ریگی به كفش این دوتای دیگه باشه! -خودشون

جا درنمیاد اال توی  صدای اینجور آدما هیچ -

هاییه كه  شون پر از رنج های روزانه شون. یادداشت دفترچه

تونه گلوی آدمو انباشته كنه. یك  فقط توی غربت می

اگزیستانسیالیست به تمام معنا! با این پالتوی بلند و شلوار 

تیره و كالهی كه سرش گذاشته دقیقاً شده سمبل انسان 

تونست حرف بزنه.  كاش می ی عصر مدرن! ای سرخورده

شن. حرفی  زنن اما حرف می اینجور آدما اگرچه حرف نمی

 تو دهن آدمای دیگه!

قول  به–ی  پس نویسنده است. یه نویسنده -

كه همیشه مشاهداتش رو توی « گرا واقع» -خودشون

نویسه. اما كدوم واقعیت؟ كدوم مشاهدات؟  ش می دفترچه

انگیز، مشاهدات دردسرساز! از اون واقعیت سوءظن بر

كه رویدادهای زندگی خودشون رو با كلی  هایی نویسنده

تحریف كه البته در جهت تعهدشون هم هست به خورد 

 دن. آخه اینا چرا باید اینقدر راحت حرف بزنن؟ جامعه می

شه كه  شن؟ نه واقعاً چی می چطوری اینجوری می -

عاطفه؟ اینقدر  شن؟ آخه آدم اینقدر بی اینطوری می

خوان حاشا كنن،  خشك و كامپیوتری؟ انگار دیگه نمی

جا هستن؛ چشم بیدار جامعه! شایدم  خوان بگن همه می

خوان بهمون بفهمونن كه باید به بودنشون عادت كنیم.  می

حتی سوری هم كه شده رئیس قطار نمیاد بلیطشو چك 

به  خوان، گم؟ اینجور آدما كه بلیط نمی كنه. چی دارم می

 ی كسی احتیاج ندارن. اجازه

البد عادتشه، عادتشه كه عینکش رو با آستین  -

پیرهنش تمیز كنه. مثه اینکه عینك حایلی باشه بین 

نگاهش و دنیا. انگار با عینك دیدگاهشو زندانی كرده 

خوره! هم گنده  باشن. فقط دستاش به روشنفکرها نمی

گفتم یه  سال پیش بود می است و هم زمخت! اگه پنجاه

چریکه. یه چریکه فدایی و انقالبی. اما توی این روزگار 

آدما خمورتر از اینن كه خودشون رو بذارن الی گیره. 

بایدم الم تا كام حرف نزنه؛ مهمترین بیماری تبعید 

 سکوته...

گیرن. اصال انگار  مونی می رسن الل به جمع كه می -

ساكت  شه و همه قدرت تکلم ندارن. اما همینکه شب می

كنن. انگار شب تخم كفتر باشه!  شن اینا زبون وا می می

زنن كه انگار فقط  كنن. جوری حرف می همه چیو انکار می

یه مغز سالم توی این دنیاس و اونم متعلق به خودشونه. 

كنه. اینا ولی  یه سیب پوسیده یه جعبه سیب رو داغون می

ز مریض نیستن فقط؛ بمبن! باید خنثی شون كرد قبل ا

اینکه بتركن و جامعه رو با خودشون منهدم كنن. اگه 

ذاشتن امروز تا این حد باد به  اینقدر آزادشون نمی

نداختن و سرشون و میاوردن باال و با احترام  غبغشون نمی

 چند كه نگاهشون هم مسمومه! كردن. هر به بقیه نگاه می
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ترسن سرشون رو بیارن باال و توی  ترسن، می می -

ی  ی آدما دشمنشونن، همه نگاه كنن. همه صورت آدما

ان، مگه اینکه خالفش ثابت بشه كه البته  آدما مسموم

خواد همیشه  شه! اینجور آدما دلشون می وقت هم نمی هیچ

های تاریك و تنگ رد بشن، دوس دارن توی  از كوچه

ی كتشون گم بشن و دیده نشدن رو به هر چیزی  یقه

تر بود.  می كوچیكدن. كاش فقط دستاش ك ترجیح می

شد دستاشو بگیرم توی دستام و بهش  وقت شاید می اون

 زل بزنم. زل بزنم تا بگه...

ترسم. از  كنه بیشتر می وقتی بهم نگاه نمی -

كس نگاهی  چیز و هیچ كه موقع نوشتن به هیچ آدمایی

دونن. یعنی  چی رو می گیره. یعنی همه كنن لرزم می نمی

ره.  له و مو الی درزش نمینویسن وحی منز كه می اونی

چی احتیاجی  كه جز خودشون به هیچ اصالً از آدمایی

ترسم. یعنی ممکنه لرزش دستامو دیده باشه؟  ندارن می

یعنی ممکنه توی گزارشش به این چیزا هم توجهی بکنه؟ 

 لرزش دست كه سند معتبری نیست، هست؟

رن.  آخه دیگه چقدر باید هزینه بپردازیم؟ از رو نمی -

گیرن، به هیچ مراسمی  گیرن، تحویلشون نمی جوز نمیم

رن.  شن اما از رو نمی رنگ و محو می شن، كم دعوت نمی

نویسن. همون چیزای قبلی رو هم  دوباره و دوباره می

های جدید. با استعاره و  بندی نویسن منتهی با جمله می

هاشون رو خط زد؟ اصالً چرا  ایهام. آخه تا كی باید نوشته

 خودشون رو خط بزنیم؟ این اهمال چه معنی داره؟نباید 

كنه؟ نکنه قراره  چرا همش به ساعتش نگاه می -

اتفاقی بیفته؟ یا شاید منتظر كسی هست؟ یا اینکه عجله 

زنی؟ چرا سرتو نمیاری باال و  داره؟ لعنتی چرا حرف نمی

گی كه دنبالمی؟ تو كه باالخره خودتو نشون دادی.  نمی

وقتی مخفی هستین صدمرتبه بهتر از بگو و راحتم كن. 

 ذارین توی ویترین... اینه كه اینطوری خودتون رو می

گذره. زمان  برای اون همیشه هم دیره و هم دیر می -

كنه و  بره! به ساعتش نگاه می واسش سمه ولی لذت می

بره! رنج  كه می بره. نه از گذز زمان، كه از رنجی لذت می

شون شده. اینا زیر بار رنج  شون شده، عادت غذای روزانه

شکنه و خرد  رو می دردیه كه اینا شن ولی بی خم می

ایه زندگی تو تبعید... تبعید  كنه. عجب تناقض پیچیده می

 خودآگاه!!

ره  شه و می ی دیگه بلند می دونم، تا چند لحظه می -

ده و پشت یکی  توی رستوران قطار، یه نسکافه سفارش می

شینه و جوری به یه نقطه خیره  ه میاز اون میزهای دو نفر

چیز  شه كه انگار دنیا توی اون نقطه سوراخ شده و همه می

كنه تا یکی بیاد  ره. اونقدر صبر می داره توش فرو می

طرف میز بشینه تا با سکوتش طرفو وادار كنه كه از  اون

خودش بگه و شخصیتش رو بریزه روی میز. درست مثه یه 

كه دلش خواست حذف كنه و بازجو! تا هر كجاش رو 

های  هرچی بخواد اضافه كنه و یه كاراكتر به دنیای آدم

فروشی یا  مریضش اضافه كنه بدون اینکه به دزدی، كم

تصرف عدوانی محکوم بشه! قهوه و نسکافه هم كه فرقی 

ی اینا یخ می كنه تا خورده بشه البته اگه  كنه؛ قهوه نمی

 بشه!

شه، در كوپه رو باز  میی دیگه بلند  تا چند دقیقه -

ره جلوی پنجره وامیسته و به سیاهی ثابت  كنه و می می

ها كالفه  مونه. بعد هم كه از رفت و آمد آدم شب خیره می

كنه و احتماالً فقط  ره ته واگن و سیگار دود می شه می می

مون خوابیده باشیم تا اونم از  گرده كه همه وقتی برمی

ش رو بکشه، روی تخت  که مالفهنردبوم بره باال و بدون این

دراز بکشه و به سقف كوپه خیره بشه و قبل از اینکه 

خوابش ببره به این فکر كنه كه سقف دنیا از سقف كوپه 

 تر بیاد یا نه! تونه پایین هم می

حدس بود! ولی نه توی  بیرون رفتنش كامالً قابل  -

ز راهروست، نه رستوران و نه دستشویی. احتماالً تو یکی ا

های همیشه خالی قطاره. گزارشش رو تموم كرده  اون كوپه

كنه. همون سلسله مراتب  و داره اطالعات رو ارسال می

زنه بیرون و  تموم نشدنی! و توی اولین ایستگاه از قطار می

شه كه  ای رنگی می های نقره سوار یکی از اون ماشین

چه  بیرون از ایستگاه در انتظارش هستن. كاش قطار هر

 دتر وایسه!زو

بان  صدای بوق قطار چرت نه چندان سنگین سوزن

كنه. قطار با سر و صدای زیاد توی ایستگاه  رو قطع می

ی  ایسته. لوكوموتیوران از پنجره بسته متروكی می

رو  اش قوه بان چراغ ده و سوزن بان می كوچیکی رو به سوزن

گیره و به سمت انتهای قطار  های قطار می روی چرخ

كوبه و  قوه خودش رو به قطار می كنه. نور چراغ حركت می

گیره. مردی با كت بلند خاكستری و كاله  سرسام می

مسافر دیگه كه  ۰كنه و به  اسکاتلندی در كوپه رو باز می

كنه. رئیس قطار كه به همراه  توی كوپه نشستن سالم می

ش بعد از اون به در كوپه رسیده بلیطش رو سوراخ همکار

■ رسه. گوش می كنه. صدای بوق قطار از دور به می
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   «مریم گلی» كودک داستان كوتاه  
 « لیال شهبازی»سنده ینو  
 

 مثل و كرد باز را هایش چشم آرامی به كوچولو غنچه

 او به گلی مریم دید، را گلی مریم مهربان صورت همیشه

 قطره گلی مریم. زد لبخند هم كوچولو غنچه. زد لبخند

 سرحال غنچه و گذاشت كوچولو غنچه روی بر را شبنم

 خورشید طلوع با باغ گیاهان و ها گل درختان، همه. شد

 چه هر اما بودند؛ باغبان منتظر روز هر مثل و شدند بیدار

 میخك گل به گلی مریم. نیامد پیر باغبان شدند منتظر

 گل «باشد؟ افتاده اتفاقی پیر باغبان برای نکند: »گفت

 مهربان باغبان وقت هیچ است اینطور حتماً: »گفت میخك

 خانه به یکی باید: »گفت گلی مریم.« كرد نمی دیر اینقدر

 هم به باغ گیاهان همه.« بیاورد خبری او از و برود باغبان

 هیچ. انداختند پایین را سرشان همگی و كردند نگاهی

 همه. بیاورد در خاك از را هایش ریشه نبود حاضر كس

 فداكاری كار این و شوند خشك بود ممکن كه دانستند می

 ها آن آمد نمی هم باغبان اگر دانستند می البته و بود بزرگی

 از خبری هیچ اما شد؛ ظهر. شدند می خشك آبی بی از

 پژمرده و حال بی یکی  یکی گیاهان. نشد پیر باغبان

. كشید می نفس سختی به هم كوچولو غنچه. شدند می

 مریم. كرد می نگاه كوچکش غنچه به نگرانی با گلی مریم

 پیر باغبان دنبال نیست حاضر كس هیچ دید وقتی گلی

 پیر باغبان بتواند شاید تا برود خودش گرفت تصمیم برود

 غنچه: »گفت او به و بوسید را اش غنچه. كند پیدا را

 گلی مریم. «گردم برمی زود من بمان، جا همین كوچولو

 راه به و كشید بیرون خاك از سختی به را هایش ریشه

 گلی مریم و تابید می تر شدید هم قبل از آفتاب. افتاد

 باغبان خانه به را خود او باید اما بود شده تشنه حسابی

 پیر باغبان خانه به روی پیاده كلی از بعد. رساند می پیر

 كشیده دراز تخت روی پیر باغبان كه دید تعجب با. رسید

 نزدیك پیر باغبان به را خود گلی مریم. كرد می سرفه و

 باز چشمانش و كرد احساس را گلی مریم بوی باغبان. كرد

 و شود بلند خود جای از توانست نمی اما. زد لبخند. شد

 خود با و شد نگران گلی مریم. بست را چشمانش دوباره

 به ناگهان. شود خوب باغبان حال كه كند كار چه كرد فکر

 از كسی اگر كه بود گفته او به پیر باغبان قبالً آمد یادش

 چند گلی مریم. شود می خوب حالش بخورد او های برگ

. بخورد تا داد پیرمرد به و كند را هایش برگ از برگ

 باز را هایش چشم گلی مریم های برگ خوردن با پیرمرد

 را گلی مریم او. بود شده بهتر حالش. شد بلند و كرد

 مریم. رفت باغ طرف به و گذاشت آب لیوان یك داخل

 پیر باغبان به هم بود توانسته اینکه از بود خوشحال گلی

 و آبی بی از را باغ هم و شود خوب حالش تا كند كمك

 نمانده او از بیشتر برگ چند اینکه با دهد نجات خشکی

 مریم و باغبان دیدن با گیاهان همه. زد می لبخند ولی بود

 ■ .زدند دست او برای و خندیدند گلی
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   «سایه قانون»داستان كوتاه  
 « علیرضا احمدی»سنده ینو  

كه ما  هوای آن روز آفتابی اما كمی سرد بود، اما زمانی

دادیم.  را انجام می  تصمیم به كاری گرفته باشیم باید آن

من توپ سرخ آبی خود را از داخل حیاط خانه كه كنار 

 چنار بلند سر به فلك كشیده آرمیده بود بیدار كردم و آن

 را چند  كتانی كه آقابزرگ آن را زیر بغلم گرفتم و با كفش 

سال پیش روز تولد به من عیدی داده بود و االن داشت 

دادم و فرقی  جرش میداد یا من داشتم  خودش را جر می

سمت كوچه حركت كردم.   هم در حال ماجرا نداشت، به

وزید و گرد و خاك نرم كوچه را با خودش به  باد آرامی می

كرد. باد در كوچه ما رفتگر نامرئی  حاشیه كوچه جارو می

داد. البته  نحو احسن انجام می بود كه هر روز كارش را به

گرد و خاك را در شد و  ها هم بازیگوش می وقت بعضی

ریخت. باد است دیگر، گاهی دلش  چشم و چال ما می

خواهد شغل شریفش را ول كند  می

و بشود طوفان! در ادامه مسیر 

خودم همیشه مجبور بودم از كنار 

ای عبور كنم كه برای  پنجره

های  آور بود،  یکی از همسایه عذاب

ما كه همیشه سرش در كوچه بود 

زد، تا دید  و زاغ مردم را چوب می

من توپ زیر بغلم دارم گفت: 

كنی، توپت نیفته  آهای، مواظب باش تو كوچه بازی می»

من هم « خونه من! اگر افتادش برو دنبال یکی دیگه!

راهم ادامه دادم   های این كفتار پیر، به توجه به صحبت بی

داشتم، ما هدفی داشتیم به  تر از قبل قدم بر می و محکم

دادیم. با رسیدن به  باید انجام می اسم بازی كردن كه

برقش كج بود و درخت  ای كه تیر انتهای كوچه، كوچه

سالش ریشه از زمین بیرون داده بود و در انتهای آن،  كهن

دست ایستاده بود، جمعی از   كلفت باتوم به پلیس سبیل

ها كه تعدادمان همیشه زوج بود، دور هم جمع شدیم.  بچه

كه امتحان دیروز را   و از اینبا هم خوش و بش كردیم 

 نفر بودیم و به خندیدیم. شش خوبی، بد داده بودیم، می به

عالوه یك، آن یك نفر هم من بودم كه  ها، پنج به قول بچه 

آوردم! یاركشی كردیم كه هركس در  همیشه توپم را می

آرایی  كدام تیم بازی كند. دو تیم شدیم، در مقابل هم صف

 ز خواندیم! كردیم و برای هم رج

كچل در یك تیم بودیم و در  پنبه و حسن من، پهلوون

ها  خان، كوتوله و پیرزن. هر كدام از بچه  كج كالهمقابل ما، 

شدند، من رو هم بچه فردین  با همین اسم صدا زده می

پنبه، همان اول  زدن. با شروع شدن بازی پهلوون صدا می

یك شوت بلند كرد. من به تصور این كه این هیکل بزرگ 

خاصیت، همان اول توپ را به فنا داده نفس عمیقی  بی

خوب مثل اینکه بازی در »خودم گفتم: كشیدم و پیش 

كوتوله كه نصف « همین شروع به اتمام رسیده.

زنان گفت:  سرعت پیش من آمد و نفس پنبه بود به پهلوون

تر كرد و  كج خان كاله كجش را كج كاله« بدبخت شدیم!»

پنبه خودت جواب این افسری كه داره  پهلوون»گفت: 

ت كه یك دستش پلیس سبیل كلف« طرف ما میاد رو بده.

توپ من بود و در یك دست دیگر باتوم و با همان باتوم 

آرام به سر توپ بیچاره من ضربه 

زد با صدای خشن و كلفت  می

من هم « توپ مال كیه؟»گفت: 

سرم را پایین انداختم و گفتم: 

آمد طرفم و « توپ مال منه.»

اش از  های شقیقه كه رگ درحالی

ه گردنش بیرون زده بود و با چهر

كرد  قرمز شده به من نگاه می

به چهره زرد « كی این رو محکم به سر من زد؟»گفت: 

بارید.  اش می پنبه نگاه كردم، التماس از چهره شده پهلوون

فکر كنم حتی خودش را خیس كرده بود. كوتوله پرید 

جناب سروان ببخشید كسی قصد خاصی »كنارم و گفت: 

دیدم پیرزن زیر !« كردیم، همین نداشته، داشتیم بازی می

پنبه نام  زنه بینش هم از پهلون لب داره یه حرفایی می

این پیرزن كه دهن نداره »بره. پیش خودم گفتم:  می

سریع « پنبه رو میاره! پره وسط اسم پهلوون دفعه می یه

آماده بودم كه یك « جناب سروان من بودم.»گفتم: 

ید ولی لرز كشیده محکم زیر گوشم خوابیده بشه. بدنم می

به روی خودم نیاوردم. كوتوله كه این وضع را دید گفت: 

كج خان یك قدم  كاله« گه، من شوت كردم. دروغ می»

بازی، یعنی چه؟ من ضربه  بسه مسخره»جلو آمد و گفت: 

 «زدم!

من از »خان آمد و گفت: كج كچل كنار كاله حسن 

ها كه خواستین من تنبیه نشم تشکر  همه شما بچه

که   با هم خوش و بش کردیم و از این

خوبی، بد داده بودیم،   امتحان دیروز را به

قول   نفر بودیم و به  خندیدیم. شش می

عالوه یک، آن یک نفر هم  ها، پنج به بچه

 آوردم! من بودم که همیشه توپم را می
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خوام گناه من گردن  ی واقعیت اینه كه نمیكنم ول می

واج مانده بود و  پلیس سبیل كلفت كه هاج« كسی بیفته.

ی ما  همه« خالصه كی زده؟»دانست چه بگوید، گفت:  نمی

بعد بینمان « من، من زدم.»پنبه داد زد:  غیر از پهلوون

گی من  دعوا شد. یقیه همدیگر را گرفتیم كه چرا دروغ می

ل كلفت ما را از هم جدا كرد. اگر جلوی زدم. پلیس سبی

كرد!!! بعد  را خفه می  كوتوله را نگرفته بود كه داشت من

خواستم بگم كه  من فقط می»نگاهی به ما كرد و گفت: 

بعد توپ را انداخت زیر پای « تر بازی كنید، همین. آروم

شه من هم بازی كنم یاد دوران نوجوانی  می»من و گفت: 

آخ جون، خیلی »وتوله پرید هوا و گفت: ك« خودم افتادم.

پلیس سبیل كلفت باتوم را سرجایش به « خوبه.

ها  كمربندش وصل كرد و توپ را وسط انداخت. عین بچه

پنبه كه نفس راحتی كشیده بود  زده شده بود. پهلوون ذوق

به بازی برگشت. من هم رفتم یه گوشه نشستم تا تعداد 

 اب و جالبی شده بود.هم نخوره، بازی جذ ها به بازیکن

پلیس سبیل كلفت سعی كرد كوتوله را رد كند ولی  

كوتوله با یك حركت تیز توپ را از پلیس سبیل كلفت 

پنبه توپ را از  گرفت و با شوت از راه دور گل زد. پهلوون

درون دروازه كوچکی كه مخصوص گل كوچك است 

درآورد و زیر پای پلیس سبیل كلفت انداخت، او هم از 

ناشدنی ضربه  نفس وصف ان راه دور و با اعتماد بههم

جای دروازه مستقیم رفت  محکمی به توپ زد و توپ هم به

پا شد. پلیس  ای به ها زمزمه داخل خانه كفتار پیر! بین بچه

ی باز، من هم رفتم  سمت پنجره  سبیل كلفت رفت به

ببخشید جناب سروان، ولی این شخص »كنارش و گفتم: 

ده، اگر فردا تشریف بیارید باز هم  پس نمیدیگه توپ رو 

صدای كفتار پیر « كوچیك بزنیم.  تونیم با هم یه گل می

اگر من توپ رو به شما »داد:  بلند شد كه داشت فحش می

كه توپ در دستش بود   حالی  بعد در« بدم از سگ كمترم.

سرش را از پنجره بیرون آورد و رو به كوتوله زبانش را 

برای او دراز كرد. پلیس سبیل كلفت كه این صحنه را دید 

كفتار پیر تا « این توپ مال منه.»رو به كفتار پیر گفت: 

ببخشید »متوجه افسر پلیس شد و باتومش را دید گفت: 

را بغل افسر توپ « جناب سروان متوجه شما نبودم.

پلیس سبیل « خوام. باز هم معذرت می»انداخت و گفت: 

های  كلفت چشمش را از حدقه بیرون داد و با رگه

شد ضربان نبض را روی آن احساس كرد  زده كه می بیرون

هر وقت این توپ تو خونه شما افتاد بدون اینکه از »گفت: 

 « رو بنداز بیرون. كسی سوال كنی اون

بعد سریع رفت « چشم جناب سروان.»كفتار پیر گفت: 

حاال با »داخل. پلیس سبیل كلفت با خوشرویی گفت: 

خیال راحت بازی كنید، چون سایه قانون باالی سر این 

همه با خوشحالی بازی را ادامه دادیم. « كوچه هست.

كرد، انگار  پلیس سبیل كلفت هم با ذوق خاصی بازی می

 ■ ها جوان شده باشد. سال
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 ی داستان نو داستان برگزیده مخاطبین در مسابقه  «... شهاب، سایه، »داستان كوتاه  
 « دوست عارفی مینا»سنده ینو  
 

 سایه. 1

 چند كند می فکر است، فهمیده را چیز همه وقتی از سایه

 پایین و باال را مانتویش های دكمه. شده سفید مویش تار

 اما. گذارد می جا تخت كنار میز روی را اش حلقه و بندد می

 شهاب ماشین توی كه است وقتی بدتر ها این ی همه از

 اش بینی جلو كاغذی دستمال با مسیر تمام باید. نشیند می

 دماغش در ای، فیروزه پیراهن زنِ شنلِ عطر تا بگیرد را

 .نپیچد

 ماه سه را قلبش صدای كه ای بچه برای وقتی هم امروز

 زن عطر خرید؛ می لباس بود، شنیده دكتر مطب در قبل

. زد زنگ شهاب به لحظه همان. پیچید در فروشگاه یکهو

 كرد می تکرار ای فیروزه زن وقتی

 را شهاب نیست؛ دسترس در مشترك

 داستان و نشسته كنارش كه دید می

 را هایش چشم زن عطر از و خواند می

 برای. كشد می نفس عمیق، و بندد می

 پایین را فروشگاه های پله هم همین

 را خود تا تاكسی توی نشست و دوید

 . بگیرد را شان مچ و برساند خانه به

 چیز همه سایه كند، پنهان او از را چیزی تواند نمی شهاب

 عطر ماشین وقتی پیش هفته چند را این. كشد می بو را

 لب زیر جواب در شهاب اما. گفت او به بود؛ گرفته شنل

 به برگشتن مسیر تمام بعد. نشنید سایه كه گفت چیزی

 اندازها دست و ها چاله توی را سایه سمت چرخ خانه،

. داشت درد كمر سایه رسیدند، وقتی كه جوری. انداخت

 این تمام بود گفته كرد می باز را شان خانه در وقتی شهاب

 . است اش حاملگی خاطر به سر و ته بی فکرهای

 خاطر به ها كشیدن بو این و اوست با حق اصالً باشد،

 خودش سایه چطور؟ هایش داستان اما است؛ اش حاملگی

 خوابد، می ش زن به پشت مرد وقتی ها شب كه بود خوانده

 با و كمرش دور پیچد می را مرد های دست ای فیروزه زن

 . كند می زمزمه گوشش در مرد و كند می بازی ش انگشت

 

 حتی سایه. كرد نمی زمزمه گوشش در وقت هیچ شهاب

 صدای كه خواند برایش علمی ای مجله از ای تکه بار یك

 برانگیخته را ها آن احساسات تواند می ها زن گوش در آرام

  فقط و نکرد بلند روزنامه از را سرش حتی او اما. كند

 .زد زوركی لبخندی

 به بار دو را زنگ سایه. بود كرده حركت سریع تاكسی

 آیفون پشت شهاب صدای. داد فشار ثانیه پنج ی فاصله

 :بود

 "كیه؟" -

 طبقه به را خود تا آسانسور سمت دوید شد، باز كه در

 باشد؛ داشته فرصت شهاب اینکه از قبل باید برساند، سوم

 ی دكمه. برساند را خود سایه

 صدای داد، فشار كه را آسانسور

. پله راه توی پیچید زنانه هایی پاشنه

 از و ها نرده روی گذاشت را دستش

 ها پاشنه. كرد نگاه باال به پله وسط راه

... تق، تق، تق. كردند می حركت آرام

 آید نمی ها پله از سایه دانسته می زن

 زیر را دستش سایه. كرد می حركت آرامش با طور این كه

 زن جلو باید. دویدن به كند می شروع و گیرد می شکمش

 بیرون اش زندگی از را پایش گفت می او به باید. ایستاد می

 مثل دوباره بیاید دنیا به كه ش  بچه گفت می باید. بکشد

 دارد دوست شهاب كه هایی لباس تواند می و شود می قبل

 تمام طبقه سه آمد كه خودش به. دوید نفس یك. بپوشد

 !بود؟ شده قایم كجا! لعنتی. شد

 " نیومدی؟ آسانسور با چرا" -

 خیره بعد. كشد می بو بار چند و كند می نگاه ها پله به سایه

. است افتاده خون كه شهاب های چشم به شود می

 دلیلی اما بوده كنارش زن داند می بگوید او به خواست می

 .كند ثابت را حرفش تا نداشت

 "اومدی؟ زود چرا" -

 صدای که ای بچه برای وقتی هم امروز

 دکتر مطب در قبل ماه سه را قلبش

 زن عطر خرید؛ می لباس بود، شنیده

 همان. پیچید در فروشگاه یكهو

 .زد زنگ شهاب به لحظه
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 در اتاقش در بستن صدای و  نماند جواب منتظر شهاب

 را اش بینی شنل عطر .در به داد تکیه سایه. پیچید خانه

 .بود كرده پر

 

 شهاب. ۱

 ...خب باش آروم لرزه؟ می هات دست چرا... عزیزم... سایه

 !...زنی؟ می حرف داری داستان تو زنِ از! زن؟ كدوم آخه

 سایه ...زنی می دور داری كن روشن راهنماتو نفهم هوو

 حرف دارم ...ها؟ زن از بنویسم ذارن نمی بینی نمی مگه

 زن به ربطی چه داستان زن. كن گوش من به زنم، می

 آره... داشته برت توهم بینی می سریال اینقدر! داره؟ ناشر

 باید. ببندم خودم روی رو در و اتاقم توی برم مجبورم

 االن. كنم تحمل بتونم رو كوفتی دنیای این تا بنویسم

 فقط تو و كنم دل و درد شده ولی یه حاملگی ت بهونه

 سرما باال بکش رو شیشه نیاری؟ بهونه و بدی گوش

 آروم دارم من نزن، داد. ..خوری می

 پیچید یهو مرتیکه اون رونم، می

 بس م خسته. م خسته من سایه... جلوم

 سایه.. داشتم نگه دلم توی حرفامو كه

 چیزیه تنها كارمه، زندگیمه، نوشتن

 ت به فهمی؟ می منو تو مگه... بلدم كه

 میگی كشن می خط داستانام رو دارن ش همه میگم

 چطور من خوب. داستانته زنای نیست داستانت ناراحتیت

 فکر گاهی چیه، دونی می بیام؟ كنار اینجور فکرات با

 چون فهمی، نمی رو شرایطم شکاكی، مریضی، تو كنم می

 فکر داستان زنای و سریال به كن دركم میگم ت به وقتی

 دوست زنمو چقدر گفتم ای فیروزه زن به من... كنی می

 مثال نیست، واقعی زنه كه معلومه واقعیه؟ چی چی ...دارم

. فهمیدی می خوندی، می خوب هامو نوشته اگه الاقل. زدم

 هوا توی دستتو. گم می چی ببین بشین آروم دقیقه یك

 توی میگم. خبره چه كنن می فکر بینن می ملت نده تکون

 خوای می چیه؟ مشکلت تو كجاست؟ ذهن دونی می ذهنم،

 غر كه زن یه! دارم خیالی زن یه آره دارم؟ زن من بشنوی

 داد... نمیگه زمینی سیب و پیاز از نوشتنم وسط زنه، نمی

 این از داره حالم دیگه اه،! بشنوی میگم بلند زنم، نمی

. نکن گریه عزیزم، سایه، بابا، ای... خوره می بهم زندگی

 جفتمون. كنم می خاموش سیگارو االن باش آروم باشه،

 خوب حالم بنویسم كم یه خونه، برسیم بذار. ایم خسته

 خودت ناشر، به زنم می زنگ اصالً. زنیم می حرف بعد بشه، 

... زنه می خودش به شنل عطر وقت هیچ ببین بپرس، ازش

 خوای می خوبه؟ حالت... گم نمی هیچی دیگه من باشه

  بخوریم؟ چیزی ای، میوه آب یه دارم نگه ماشینو

 

 ای فیروزه زن. ۰

 اتاقش تخت روی مرا داستان، ی جمله اولین در شهاب، 

 . خواباند می

 روی او و بودم نشسته كارم میز پشت انتشارات توی من

 حرف ش داستان از وقتی هایش چشم. روبرویم چرمی مبل

 . زد می دو دو بود، زده

 هم حاال. است كشیده دراز كنارم كه حاال شبیه درست

 هایش چشم سفیدی و است زده زل

 . ترساندم می

 خیره و خورد سکوت در را چایش دفتر، در

 شما: گفت مقدمه بی سیگارش، دود به

 و بودم زده لبخند. دارید خوبی های گوش

 خوب ها زن آید می پیش كم بود، گفته او

 كرد نگاه و بود انداخته پایین سر بعد. باشند بلد را شنیدن

: گفت و بود افتاده زمین روی پرده الی از كه نوری به

 به. شنویم نمی خوب مردها ما و برعکسه معتقده زنم البته

 سر و خوردم می چای. داشتم عادت ها نویسنده پرحرفی

. شدم بلند كه بود كشیده تیر زانوهایم. دادم می تکان

 جلو. شکست را اتاق سکوت هایم پاشنه تق تق صدای

 بس از بود گفته. ایستادم او به پشت دفتر، ی پنجره

 .ندارد نوشتن به رغبتی دیگر شده، سانسور هایش داستان

 و كرده روشن سیگار ش تاریك نیمه اتاق توی حاال اما 

 هر با و كرده تنم ای فیروزه پیراهن. نویسد می تند تند

 انگار. شود می ریز هایش چشم زند می سیگار به كه پکی

. بسپارد حافظه به را صورتم خطوط كند می سعی

 روبرو كمد كند می عادت ش اتاق تاریکی به كه هایم چشم

 معلوم. زنانه های لباس از پر و باز است درش. بینم می را

. دارید خوبی های گوش شما

 بود، گفته او و بودم زده لبخند

 خوب ها زن آید می پیش کم

 .باشند بلد را شنیدن
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 خوب روتختی رنگ اما است سلیقه خوش زنش است

 . كند می طوری یك را آدم دل بنفشش نیست،

 حس شود می را هایتان داستان زن بودم گفته دفتر توی

 كی نفهمیدم. نشوند چاپ كه شد می بینی پیش اما. كرد

. بود رسیده گردنم به شال ی كناره از نفسش. كنارم آمد

 انکار شد، طوری یك دلم. شما شبیه درست گفت

 اینجور نظرم به و ام ساله نه و بیست من اما. كنم نمی

. گفتم می چیزی موقع همان باید. است طبیعی ها اتفاق

 آقا بایستید دورتر لطفاً گفتم می و او به كردم می نگاه مثالً

 هم همین برای نگفتم؛ اما... رود نمی انتظار شما از اینکه یا

 بیرون ش تاریك كشوی از كه هستم كاغذی روی حاال

 حركت آرام ام سرشانه روی را ش انگشت و است كشیده

 . دهد می

 تکان نتوانستم خورد، گردنم به كه نفسش پنجره، جلو

. جیب در دست یك با زد، قدم اتاق عرض در بعد. بخورم

 انگار و بود انداخته پنجره طرف آن های برج به را نگاهش

 : بود كرده زمزمه بزند حرف خود با كه

 دل و درد خواند، داستان برایش شود می كه زنی" -

 ".گفت

 نگاه اتاق در به شهاب. شود می بلند در زنگ صدای

 . كند می

 روی آرام او های انگشت حاال و هستیم سوم ی صفحه

 پك و بندد می را هایش چشم. كند می حركت موهایم

 قرمز های خط كنم، می نگاهش. زند می سیگار به محکمی

 گذارد می را كاغذها. كرده پر را چشمش سفیدی ریزی،

 : آید می زنی ی بریده بریده صدای. زند می تا مرا و هم روی

 ■ "...!شهاب ...شهاب" -
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 «بخش ششم»یسینو نامه لمیدر ف یپرداز اصول داستان   
 «یریحانه ظهیر»  
 

 های گونه ادامه به گذشته بخش همانند بخش این در

 .پردازیم یم ها آن تعاریف و سینما مختلف

 

 :خیابانی و ای جاده های فیلم

 

 سینمای عناصر از گرفتن بهره با قیصر در كیمیایی مسعود

 نقطه به را شخصی انتقام یك  قصه نوآر های فیلم و گنگستری

 چنینی  هلفاف در فیلمساز،. كرد بدل ایران سینمای در عطفی

 اشاره فاسدی دندان  بُن تا و ناكارآمد سیستم به داستانی،

 استیفای برای اتکایی نقطه و بود عدالتی بی غرق كه كرد می

 كه مردمی برای. شد نمی محسوب افرادی  هشد پایمال حقوق

 انفعال و شادی به روزگار، آن فاسد حاكمیت سوی از مدام

ی  هسای زیر در ستایشگرانه و وار بنده

 و شدند می دعوت ملوكانه قدرت قدر

 علی امثال دروغین های رویاپردازی

 بر اش پهلوانانه كوفتن مشت و غم بی

 و سیاه قصه بود، زده را شان دل پیاز

. داشت تازگی كیمیایی فیلم تلخ

 آغاز نقطه این و شد ساز جریان قیصر

 خیابانی و گرایانه پوچ سینمای برای

 با قیصر واقع در. بود پنجاه دهه

 روایتش الگوی و پیرنگ با و ظاهری های شناسه از ای مجموعه

 بخش الهام و شد بازآفریده خود از پس های فیلم از بسیاری در

 سینمای» عنوان با  ها آن از كه بود ایرانی های فیلم از گروهی

 سینمای» اصطالح البته. شود می یاد پنجاهی  هده «خیابانی

 و متعارف اصطالح ،«ای جاده های فیلم» خالف بر «خیابانی

 وجود اساساً یا و نیست دیگر كشورهای سینمای در رایجی

 و ساخته رسد می نظر به كه اصطالح این حال این با. ندارد

 در. نیست مناسبت بی چندان باشد ایرانی منتقدانی  هپرداخت

 و سرگردانی  هپرس به كه هایی فیلم تعداد ایران سینمای

 تهران های خیابان در قصّه ناقهرمان یا قهرمان نافرجام

 شخصیت كه است هایی فیلم از بیشتر مراتب به اند پرداخته

 به رسیدن برای مرحله به مرحله سیر و جاده رهسپار را اصلی

 امکانات، و سرمایه در  محدودیت قطعاً. اند كرده پایانی منزلگاه

 ایران سینمای در ای جاده های فیلم بودن شمار كم دلیل

 و اند هزینه كم هایی فیلم اغلب، ای جاده های فیلم چون نیست،

 مناسب های لوكیشن انتخاب در دقت و ذوق اساس بر بیشتر

 كه ایران سینمای در ها فیلم از گونه این اتفاقاً. گیرند می شکل

 است سرمایه كمبود و مالی مشکالت گریبان به دست دائماً

 به تا حال  این با باشند تولید برای مناسب ای عرصه توانند می

 گونه این به چندانی گرایش امروز

 جالب. است  نداشته وجود سینمایی

 ترین پرفروش از یکی كه است

 كه ایران سینمای تاریخ های فیلم

 در كننده تعیین و ساز جریان فیلمی

 محصول است انقالب از پس سینمای

 .است سینمایی رویکرد همین

 افخمی بهروز و داوودنژاد علیرضا

 معدود از یکی عروس فیلم با

. كردند خلق را ایران سینمای ارزشمند و ای جاده های فیلم

  عروسی شب از كه بود جوانی زوج سفر داستان داوودنژاد قصه

 شده تالش هرچند انجامید؛ می تلخ فرجامی به و شد می آغاز

 امیدواركننده و خوش نسبتاً سرانجامی به پایانی تلخی بود

 هامون حمید های آشفتگی عروس، در افخمی! شود داده سوق

 و ها انگاره از كردن تهی با را زوالش به رو زناشویی رابطه و

 نام قضا از كه ـ قصه جوان مرد قالب در روشنفکرانه تردیدهای

 دشنام تقلید به كنید نگاه. ) كرد بازسازی ـ است حمید هم او

 فیلم حمیدِ تراشیدن ریش سکانس در هامون حمید های دادن

 انکاری قابل غیر شباهت كه او تکانشی رفتارهای كل و عروس

 از داستانی روایت با ما، باهوش فیلمساز( دارد هامون حمید به

 با و سازندگی به جنگ از گذار دوران در نوار نو متوسط طبقه

 آن از پیش تا كه بازیگرانش ظاهری زیبایی از گرفتن بهره

 یاد «ابزاری استفاده» عنوان با آن از و بود تابو حد در چیزی

 سازندگان واقع در. یافت دست چشمگیر فروشی به شد می

 و ظاهری های شناسه از ای مجموعه با قیصر

 از بسیاری در روایتش الگوی و پیرنگ با

 و شد بازآفریده خود از پس های فیلم

 که بود ایرانی های فیلم از گروهی بخش الهام

ی  دهه «خیابانی سینمای» عنوان با  ها آن از

 .شود می یاد پنجاه
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 نیاز درست درك و تیزهوشی با و زمانی بزنگاه یك در عروس،

 غیر و مشخص تاثیر و دادند تغییر را تماشاگر ذائقه روز،

 چه گذاشتند، جا به ایران در فیلمسازیی  هروی بر انکاری قابل

 مضمون و فضا به آوردن روی نظر از چه و سازی ستاره حیث از

 .تازه

 

 :تریلر

 

 پنج ایران سینمای تاریخ پرفروش فیلم بیست فهرست از

 به توان می را قرمز و شوكران كشی، سگ تاراج، قیصر، فیلم

 این هرچند. آورد حساب به تریلر های فیلمی  هزمر در نوعی

 قرار توان می نیز سینمایی دیگر های گونه در همزمان را ها فیلم

 و جای مختلف دالیل به تریلر ژانر كه است این واقعیت. داد

. ندارد ایران سینمای در چندانی پای

 است بزرگ و عام بندی دسته یك تریلر

 پلیسی، مضامین با هایی فیلم كه

 جاسوسی كارآگاهی، قضایی، جنایی،

 به بر آن اساس و گیرد می بر در را... و

 قصه قهرمان افتادن مخمصه

 قطب با اش رویارویی و( پروتاگونیست)

 بسیاری. است( آنتاگونیست) روایت شر

 این اساسی های دستمایه و ها پیرنگ از

. ندارند بروز اجازه كشورمان در ژانر

 هستید موظف و ناچار وقتی نمونه برای

 معصوم و پاك و منزه تصویری همواره

 نشان... و وكیل و قاضی و پلیس از

 از جذاب های قصه روایت امکان دهید

 دیگر های آدم همه مثل كه را... و قاضی پلیس، یك كاراكتر

 اهریمنی قطب به بدل گاه و دارد غیرمترقبگی و  پیچیدگی

 در جایی كه هم كارآگاه. دهید می دست از شود، می روایت

 فضای از گرفتن بهره امکان. ندارد ایران پلیسی مناسبات

 میان چالش و آن فضای بر حاكم اضطراب و تنش و دادگاه

 كار و ساز بنیادین تفاوت دلیل به هم دادستان و مدافع وكیل

 صورت به ها دادگاه نشدن برگزار و كشورها اغلب با ما قضایی

 پیدا اجازه است بعید یا. ندارد وجود دیگر كشورهای معمول

 زندان در آن اعظم بخش یا ماجرا همه كه بسازید فیلمی كنید

 نشان را زندان از نفر یك فرار جذاب بسیار چالش و بگذرد

 دلیل به كه دهد می نشان مثال چند همین ذكر. بدهد

 از بسیاری كشورمان اداری و فرهنگی و اجتماعی های ویژگی

 ساختن برای باالیی پتانسیل كه سینمایی های موقعیت

 بسیاری گیری شکل بستر و زمینه و دارند خوب تریلر های فیلم

 و منطقی امکان اند، بوده سینما تاریخ ارزشمند های فیلم از

 زنده خواهم می. یابند نمی ما سینمای در بروز برای عملی

 كه بود ای نشده تکرار و افتاده تك نمونه( قادری ایرج) بمانم

 همیشگی های لوكیشن و ها قالب از خارج توان می داد  نشان

 بود موفق هم تماشاگر جلب در و ساخت فیلم ایران سینمای

 .نشد تکرار دلیلی هر به فیلمسازی از گونه آن و فضا آن ولی

 و پردازانه قهرمان فیلمی قادری ایرج ساخته تاراج،

 جذاب همواره ولی تکراری پیرنگ كه بود جویانه حادثه

. كشید می تصویر به را تبهکار آدم و پلیس چالش و رویارویی

 های فیلم همیشگی  بندی سرهم و  نگری سطحی از فیلم هرچند

 جذاب و قهرمانانه شمایل ولی نبود مصون قادری ایرج

 در ها سال تا بندری زینال قالب در( پور هاشم) جشمیدآریا

 باقی روزگار آن نوجوانان و فیلم آنی  هشیفت تماشاگران ذهن

 خیال ها سال تا هم پور هاشم و ماند

 سر در را قالب آن از آمدن بیرون

 معدود از بندری زینال. نداشت

 كه است ایران سینمای كاراكترهای

 مخاطبان تاریخیی  هحافظ در نامش

 فیلمی تاراج. است شده ماندگار سینما

 و فراز و حادثه از سرشار و مردانه

 كارگردانی یك با بود، داستانی نشیب

 و رویاروییی  هرنگمای خوب، نسبتاً

 دلنشین آفرینی نقش با مرد دو رفاقت

 و پور هاشم جمشیدی  هكنند همراه و

 های دیالوگ جوانبخش، بهزاد

 فیلمی چنین... و آنچنانی پرطمطراق

 پر دهه تماشاگر كردن سرگرم و جذب برای الزم عناصر همه

 و تبلیغاتی های فیلم انبوه كنار در كه داشت را شصت تالطم

 دیگر های گونه از هایی فیلم تماشای مترصد و كنجکاو جنگی

 .بودند نیز

 نام ایران سینمای پرفروش فیلم بیست فهرست از فیلم دو

 ها، آن از یکی برقضا دست و دارد شناسنامه بر را افخمی بهروز

 منتقدان از بسیاری شده ستایش و محبوب فیلم شوكران،

 افخمی ویژگی و امتیاز ترین مهم شاید. است ایران سینمای

. باشد هایش فیلم مضمونی  هشناسان وقت و هوشمندانه انتخاب

 از ایرانی و درست اقتباس و برداری گرته با شوكران در او

 برانگیز حساسیت موضوع بر لین، آدریان مرگبار جذابیت

 به را عاشقانه درامی تمام، استادی با و شد متمركز صیغه

 یك  واكنش. كرد بدل قهرمانش برای هولناك ای مخمصه

 افخمی ویژگی و امتیاز ترین مهم شاید

ی  شناسانه وقت و هوشمندانه انتخاب

 شوکران در او. باشد هایش فیلم مضمون

 ایرانی و درست اقتباس و برداری گرته با

 بر لین، آدریان مرگبار جذابیت از

 متمرکز صیغه برانگیز حساسیت موضوع

 را عاشقانه درامی تمام، استادی با و شد

 قهرمانش برای هولناک ای مخمصه به

 .کرد بدل
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 فیلم با مخالفت در صنف

 اثر كمترین هرچند

 موفقیتش بر سوئی

 ناپختگی از اما نگذاشت

 ما جامعه فرهنگی بستر

 آن ی هبدبینان فضای و

 دولتی سینمای طلب تنزّه نگاه اوصاف، این با. كرد می حکایت

 و كارشکنی یا و ساخت مجوز صدور عدم و مضامین اغلب به

 چندان... و تلخ و نگرانه واقع های فیلم اكران در مکرر تعویق

 مدیون را موفقیتش از مهمی بخش شوكران. نیست عجیب

 حضور به دیگرش بخش و بود برانگیزش مناقشه مضمون

 در روزگار آن در كه گشت می بر تهرانی هدیه نام به ای ستاره

 .داشت قرار اش  بازیگری دوران محبوبیت و شهرت اوج

 اش ستاره بازیگر دو به زیادی حد تا هم قرمز موفقیت

 دلبستگی آثارش گواه به جیرانی فریدون. شد می مربوط

. شناسد می خوبی به را آن و دارد تریلر های فیلم به خاصی

 كار حاصل وی، پارك وحشت، ژانر از فیلمی در ناكامی سوای

 فصل، ساالد آتش، و آب قرمز، چون هم هایی فیلم در جیرانی

 از ای پاره وجود با ،... و بود ستارهی  هگان سه و آخر شام

 هایش فیلمنامه ثابت پای ظاهراً كه هایی حفره و و ها كاستی

 فیلمسازان معدود از جیرانی. بود ملأت قابل و آبرومندانه است،

 ای كلیشه و كلی قالب از را پا توانند می كه است ایرانی

 در ساختن فیلم قابلیت و بگذارند فراتر اجتماعی سینمای

 در كار ظرایف و شگردها ها، چهارچوب به و دارند را ژانر حیطه

 فرزاد و سجادی محمدعلی. دارند كامل آگاهی حیطه این

 و آگاهی با كه هستند فیلمسازانی چنین زمره از نیز موتمن

 های چهارچوب از دور و سینما افزارهای  دست بر تسلط

 به را بصری و روایی های فرم ایران سینمای مرسوم و معمول

 به ایران بضاعت بی سینمای امکانات حد در و طلبند می چالش

 دلبسته نامبرده، فیلمساز هردو برقضا دست رسانند، می انجام

 سینمایی گونه این در توجهی قابل آثار و هستند  تریلر های فیلم

 شیفته، شب، رنگ اثیری، جنایت، یك بازخوانی: اند كرده خلق

 ...و صداها پرده، هفت خور، باج

 میان در حضورش كه است فیلمی تنها شاید كشی سگ

 بهرام. است عجیب و غیرمترقبه پرفروش های فیلم فهرست

 خدمت به را سیاه تریلر یك عناصر همه كشی سگ در بیضایی

 و فمینیستی روایت یك بستر در را تلخش قصه و گیرد می

 خود خاص دوقطبی های چینش و ها اغراق با مردستیزانه

 زن گلرخ، جداافتادگی اهمیت روایت، این در. كند می روایت

 هم قصه دیگر زن حتی كه است پررنگ چنان قصه، قهرمان

. است شده داشته روا گلرخ بر كه است ای توطئه همدست

 و اجتماع دگردیسی به آشکاری و سرراست های اشاره بیضایی

 از سودجستن با و فیگوراتیو و استعاری بیانی با و دارد ها آدم

 را ها نابسامانی بروزی  هزمین گیری شکل نمایشی، پرسوناهای

 تصویر به اجتماعی بزرگ های بحران و تغییرات خالل در

 دور را ممیزی هوشیاری با او كه است گونه این. كشد می

 فهرست بود؟ چه كشی سگ شدن پرفروش دلیل. زند می

 بیضایی بهرام از فیلمی فیلم؟ آشنای نام بازیگران بلندباالی

 اكران نشدن زمان هم فیلم؟ محتوای و مضمون سال؟ ده از پس

 شاید و دیگر؟ احتمالی پرفروش های فیلم اكران با فیلم

 .فوق دالیلی  ههم از ای مجموعه

 

 :ملودرام

 

 هایی روایت و است درامی  هگون از گروهی زیر ملودرام

 كه شود می شامل را انسانی پاك عواطف و احساسات بر مبتنی

 بشری، های رنج ایثار، عشق، چون هم مضامینی ها آن در

 همدل ها فیلم دسته این در. گیرند می قرار دستمایه... و دوستی

 قصّه اندوهناكِ غالباً اتمسفر و احساس با تماشاگر كردن

 گونه این ما كشور در. است بنیادین و ضروری امری اصلی،

 منتقدان نزد در چه و خاص و عام مخاطب نزد در چه ها فیلم

 های فیلم به گسترده اقبال دارند زیادی محبوبیت سینمایی

 .دارد هایی دلبستگی چنین در ریشه ای كره اخیراً و هندی

 در دلدادگی و دل های روایت انقالب، از پیش سینمای در

. نداشتند بداعت و اندیشه برای جایی فیلمفارسی ابتذال بستر

... و غزل طوقی، آكل، داش چون هم شماری انگشت های تجربه

 دوش بر وجود با زن ها آن در كه بودند مردانه هایی روایت هم

 در موجودی قصّه، فرجام و برد پیش در دراماتیك بار كشیدن

 دلجو فرزان سیاه ایجری تین های فیلم. بود پرده پشت و حاشیه

 سلیقگی بد و نابلدی از سرشار هایی فیلم كه هم مجاهد امیر و

 توفیق مخاطب جذب در زمان از كوتاهیی  هبره در بودند

 بود تحمیل جور یك بیشتر ها فیلم این تلخی و سیاهی. داشتند

 چشم به انسجامی و اندیشه نمایی، سیاه این پس در و

 ملودرام ترین فروش پر روزی، و حال چنین در. خورد نمی

 سینمایی ژانر اینی  هنمون بهترین برقضا دست انقالب از پیش

 بود ارزشی بی و سخیف فیلم اگر حتی شب امتداد در. بود هم

ی  هستار یك حضور و جسورانه مضمون صِرف به -نبود كه-

 حواشی اوج در هم آن پاپ، موسیقی جنجالی همیشه

 فیلم به توانست می اش، خصوصی زندگی برانگیز كنجکاوی

 نشان زمان گذر. شود بدل ها خانواده و جوان نسل محبوب
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 با فیلمی حواشی، این از فارغ شب امتداد در كه داده

 اجرایی و شده حساب كارگردانی یك دقیق، ای فیلمنامه

 برای فیلم نامتعارف و تلخ بسیار پایان حتی و است نقص كم

 آنی  هچندبار و چندین تماشای از را او ایرانی تماشاگر ذائقه

 شب امتداد در  عالی و هوشمندانه بندی پایان. دارد بازنمی

 و همانندی كمترین كه شد تکرار فیلمی در بعد، ها سال

 صیاد پرویز فیلم فضای با( فرامتن و متن) نظر هیچ از قرابتی

 امتداد در كند ادعا اش سازنده اگر ندارد تعجب جای و نداشت

 .است ندیده لومت سیدنی نحس بعدازظهر چون هم هم را شب

 الگوهای و ها رنگمایه از بسیاری بدیهی، كامالً دالیلی به

 كاربرد بی و تحقق قابل غیر انقالب از پس سینمای در ملودرام

 خالصه تصویر چند در دوره این ملودرام سینمای. بودند

 در كه جوانانی نافرجام، گاه و پاك های عشق روایت: شود می

 نرم پنجه و دست موجود موانع با و سوزند می ازدواج حسرت

 یا و زوج یك فروپاشیی  هآستان در و متزلزل روابط كنند، می

 در صدرعاملی رسول. خانوادگی زندگی یك های نشیب و فراز

 یك گرفتن نظر در با را تماشاگر احساسات داوودی های گل

 و رساند غلیان به فیلم اصلی كاراكتر دو برای فیزیکی كاستی

 با شدن مواجه بدون را عاشقانه فیلمی شد موفق راه این از هم

 سالمت و صحت صورت در- ممیزی احتمالیِ های گیری سخت

 الگوی او. برساند مقصود سرمنزل به -فیلم كاراكتر دو فیزیکی

 كار به فیلمش در كمال و تمام را هندی جانسوز های فیلم

 را نامش) فیلم جوان مرد گذر چگونگی به است كافی. بست

 برداشت كه كنیم نگاه بزرگسالی به كودكی از( ندارم خاطر به

. است هندی های فیلم اغلب در مشابه شگردی از عیاری تمام

 ...و قانون آنتونی، ـ اكبر ـ امر مانند هایی فیلم

. است ایرانی سینماروهای محبوب ژانر ملودرام

 شاپور) كنم زندگی بگذار همچون خانوادگی های ملودرام

 های فیلم خود زمان در... و( صدرعاملی رسول) پاییزان ،(قریب

 اخیر و چشمگیر اقبال. بودند پرطرفداری و محبوب بسیار

 فیلمی قضا از كه الی درباره چون هم فیلمی به تماشاگران

 این استمراری  هدهند نشان است دشواریاب و متفکرانه

 .است دلبستگی و محبوبیت

 

 :فانتزی

 

 تر مهم و افزاری نرم و افزاری سخت های محدودیت دلیل به

 و كودكان خاص سینمای دانستن اهمیت بی دلیل به آن از

 سینماییی  هگون پرتماشاگرترین و ترین محبوب این نوجوانان،

 های نمونه اتفاقاً. است نداشته چندانی جلوه و بروز ایران در

 هایی فیلم... و ها عروسك دزد جادویی، سفر چون هم نادری

 كه دالیلی به ولی شدند مواجه چشمگیر استقبال با كه بودند

 از. نیافت ادامه هایی فیلم چنین ساخت روند نیست، مشخص

 و انمیشین های فیلم فانتزی، سینمای تولید های شیوه بین

 در تقریباً ای غیررایانه و ای رایانهی  هویژ های جلوه با هایی فیلم

 میان در و اند نداشته نشانی و جا ترین كم ایران سینمای

 هایی عروسك ژانر، این معدود و محدود ایرانی های فیلم

 .اند كشیده را ها كاستی و كمبودهای  ههم جور بامزه و شیرین

 مدرسه و پسرخاله و قرمزی كاله فیلم دو كه است جالب

. شدند ساخته تلویزیونی ای مجموعه توفیق دنبال به ها موش

 آشناسازی ناخواسته یا خواسته كه است مواردی معدود از این

 سیستماتیك الگوی درباره چه چنان ـ مقدماتی و تبلیغاتی

 سزایی به نقش ایرانی فیلم یك موفقیت در ـ شد ذكر هالیوود

 توفیق وجود با چرا نیست مشخص حال این با. است كرده ایفا

 شود می سینمایی آثار این نثار كه ای العاده فوق استقبال و

 زمانی فواصل با و منظم ، جدی شکلی به ها فیلم این تولید

 نگاه همان در مشکل نگارنده، گمان به. گیرد نمی صورت تر كم

 اهتمام هیچ وقتی. است فرهنگی متولیان نزد سینما به تزئینی

 و نونهال نسلی  هدربار ای پیگیرانه و مند نظامی  هدغدغ و

 گروه این خاص سینمای كه است بدیهی ندارد وجود نوجوان

 به هست هم بزرگساالن از خیلی محبوب سینمای اتفاقا كه

 این. شود می بدل اهمیت بی و چندم دست گاهگاهی، موضوعی

 كمدی، های دستمایه از برخورداری عین در فانتزی های فیلم

 سینمای در هم را موزیکال سینمایی  هنداشت وجود ژانر جور

 هم گلنار موفقیت. كشند می دوش به ایران جان كم و ناقص

 گلنار. بود اخیر كننده سرگرم و شاد جنبه همین مدیون

 آن در كه است پرتوی كامبوزیای  هشد سپری روزگار محصول

. بود نشده باز اش اجتماعی تلخ های قصه به پایش هنوز ها سال

 در متعارف و منطقی روابط و مشخص كتاب و حساب وقتی

 است بعید باشد داشته وجود فیلمسازی سیستم یك

 مدام داشته فیلمش نمایش از عالی بازخورد كه فیلمسازی

 برای. بکشاند بست بن به را خود و بدهد ذائقه و ساحت تغییر

 سر پشت از پس كه بگیرید نظر در را لوكاس جرج نمونه

 آغاز در نیویوركی مستقلی  هتجرب چند گذاشتن

 چند ای، ستاره های جنگ چشمگیر توفیق و اش فیلمسازی

 از عاقل آدم كه است طبیعی. است مانده وفادار آن به دهه

 ■.كرد نخواهد كوچ دیگر ساحتی به ببیند ارج و اجر كه جایی

 

 :منابع

 یك مك رابرت - داستان كتاب
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 «سمفونی شهر بزرگ ،برلین»اجمالی مستند بررسی    
 «یاثیغ یمرتض» ؛«والتر روتمن»كارگردان   
 

/ كارگردان: والتر ۰نام: برلین، سمفونی شهر بزرگ

 1۸۱۸/ سال نمایش: 2سِل / موسیقی: ادموند مِی4روتمن

 تاریخیهای فرهنگی و  زمینه

با پیدایش سینما در اواخر قرن نوزدهم، هنرمندان از 

موسیقیدانان، سازان،  ها نظیر نقاشان، مجسمه رشتهی  ههم

سوی سینما كشیده   نویسندگان، معماران و عکاسان به

سینما  1۸۰8و  1۸۱8های  ( درسال1۱2: 1۰08شدند.)بارنو،

ای یافته بود. مستندهای ماجراجویی در  مقبولیت قابل توجه

طبیعت، اخبار جنگ و عجایب ناشناخته در سینماها پخش 

های پر جنب و  اه( در اروپا باشگ۱۸: 1۰0۸)اُفدرهاید، شد. می

ها  شد. هنرمندان در این باشگاه اندازی می جوش سینمایی راه

 كردند. ارتباط و تأثیر متقابل هنرها بحث و گفتگو میی  هدربار

( هنرمندانی كه 1۰۰: 1۰08)بارنو،

های اروپایی درحال  برای گالری

كردند سینما )كه در  جنگ كار می

زمان هنوز صامت بود( را در میان  آن

ها شعری بصری و  ایر رسانهس

توانست  دانستند كه می ای می رسانه

احساسات مختلف را با هم ی  هتجرب

( ۱0: 1۰0۸)اُفدرهاید، یکی كند.

بدیهی بود كه حضور هنرمندان از 

های مختلف، تالش هركدام برای یافتن ارتباطی میان  رشته

های  هنر سابقشان و هنر جدید سینما باعث كشف قابلیت

ای در سینما شود. موسیقیدان، درحالی هنوز قابلیت  تازه

صدابرداری سرصحنه وجود نداشت، به تأثیر موسیقی بر فیلم 

های بصری و امکان نمایش تصویر  كرد. نقاش بر جلوه توجه می

ی  هكرد. هم كه در نقاشی ممکن نبود، كار می متحرك، چیزی

یك هنر  عنوان سبب شد، سینما جایگاه خود را به این اتفاقات

آید.  در  هصرفاً خبری بی  همستقل دریابد و از یك رسان

 در چنین شرایطی ساخته شد.« برلین، سمفونی شهر بزرگ»

والتر روتمن یکی از نقاشانی بود كه جذب سینما شده 

معماری و موسیقی ی  هبودند. وی به موازات نقاشی، در زمین

تدای ورود به ( او از اب1۱0: 1۰08نیز مطالعاتی داشت.)بارنو،

نیروهایی ی  هسینما، رؤیای ساختن فیلمی سمفونیك را دربار

پروراند. پیش از او،  كه زندگی در بردارد، در ذهن می

شهرهای بزرگ ی  ههایی دربار كارگردانان دیگری نیز فیلم

ها از میراث نقاشی بهره  یك از این فیلم ، اما هیچ۹ساخته بودند

نظر  هانگیزه و آمیخته به تقلید ببلکه بدون  نبرده بودند،

( روتمن نیز پیش از ساخت این فیلم 1۱0رسیدند.)همان:  می

، اسکار ۸همراه هنرمندان تجسمی دیگر نظیر هانس ریختر به

فیلم »جنبشی را موسوم به  ۸و ویکینگ اِگلینگ 0فیشینگر

براه انداخته بودند. این دسته از  1۸۱8ی  هدر ده« 18مجرد

های متحرك كوتاه خود بر نقاشی آبستره،  لمهنرمندان در فی

جای بازتولید واقعیت، بر نور  تکنیك و زبان تمركز داشتند و به

كه در هنرهای ایستا مانند نقاشی  و تحولِ فُرم با زمان، چیزی

نقاشی در »كردند. روتمن كار خود را  ممکن نبود، تأكید می

نوعی  هب« گبرلین، سمفونی شهر بزر»نامید. البته  می« 11زمان

شود؛ چرا كه  دسته محسوب می عدول از هنجارهای این

مستقیماً از تصاویر ضبط شده توسط دوربین استفاده كرده 

است؛ اما توجه به موسیقی و ریتم، 

گیری از آرای این دسته را  بهره

 دهد. روشنی نشان می به

همزمان با فالهرتیِ رمانتیك در 

ر كانادا و گریرسونِ مصلح اجتماعی د

ای در حال  انگلیس، در شوروی نظریه

ی  هنظری »نام   تکوین بود كه به

شد.  خوانده می« 1۱مونتاژ شوروی

، وسلود 1۰شف پردازان این جنبش كه لِو كوله نظریه

و الکساندر  1۹، ژیگا ورتوف12، سرگِی آیزنشتاین14پودوفکین

های تدوین و اهمیت طرز قرارگیری  بودند، به قابلیت 1۸داوژنکو

رو بیشتر از آنکه توجه  تصاویر در كنار هم توجه داشتند. از این

خود را مصروف وجوه دراماتیك معطوف دارند، هم  خود را به

كارگردانان جنبش مونتاژ، نماها را  10كردند. تدوین و مونتاژ می

دادند و برای  قرار می های پرتحرك و پویا در كنار هم به روش

افزایش این پویایی از تعداد نماهای بیشتری استفاده 

برش، كه بسیار مقطع و سریع بود، ی  هكردند. این شیو می

بُرد و سبب  یکنواختی موجود در تدوین تداومی را از میان می

ها را  پوشانی میان زمان شد و یا هم ای از زمان می حذف برهه

گردانان این جنبش از آنجا كه سعی آورد. كار وجود می به

های حزب كمونیست شوروی را تجسم بخشند،  داشتند آرمان

ها، اعتصابات و دیگر رویدادهای  عموماً با موضوعاتی نظیر قیام

 كردند. اجتماعی كار می

با پیدایش سینما در اواخر قرن نوزدهم، 

ها نظیر نقاشان،  هنرمندان از همۀ رشته

سازان، موسیقیدانان، نویسندگان،  مجسمه

سوی سینما کشیده  معماران و عكاسان به

 شدند.
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ای  روتمن بدون آنکه به نظریات سیاسی این دسته توجه

با اخذ این  های مونتاژ آنان شد. او داشته باشد، جلب تکنیك

شدیدی كه به برلین داشت، دست به ی  هنظریات و عالق

زد. این فیلم تأثیر « برلین، سمفونی شهر بزرگ»ساخت 

زیادی بر دیگر فیلمسازان گذاشت. همزمان با طرح در حال 

چیز جز  هیچ»فیلم  1۸اجرای روتمن، آلبرتوكاوالکانتی

نظیر های دیگری  را ساخت. پس از آن، فیلم« ۱8(1۸۱۹زمان)

، ۱۱اثر هنری استورك« ۱1(1۸۱۸تصاویر دوستند)»

ی  هدربار»و  ۱4اثر یوریس ایونس« ۱۰(1۸۱۸باران)»

 ۱۸و ژان ویگو ۱۹به كارگردانی بوریس كافمن« ۱2(1۸۰8نیس)

مردی با »ساخته شدند. همچنین بعدها خود ورتوف، فیلم 

تأثیر فیلم روتمن ساخت. نام  را تحت« ۱0دوربین فیلمبرداری

سمفونی »ستندها به تأسی از فیلم روتمن، این می  هچرخ

های سمفونی شهر نمایانگر عشقی  نام گرفت. فیلم« ۱۸شهر

: 1۰08مدرن به شهر، ماشین آالت و پیشرفت بودند.)اُفدرهاید،

۱0) 

 فیلمی  هدربار

از « برلین، سمفونی شهر بزرگ»

پنج بخش تقریباً مجزا كه براساس 

اند،  توالی زمانی در پی هم قرار گرفته

یلم بدون تشکیل شده است. این ف

روایت، قصه، مصاحبه و بازیگری 

ساخته شده و با تأكید بر موسیقی و 

تأثیر نماها بر یکدیگر، تدوین شده 

است. پنج بخش فیلم مجموعاً از 

دهند؛  های شب شهر برلین را نمایش می دم تا نیمه سپیده

برلین، »البته فیلمبرداری آن در یك روز انجام نشده است. 

بر شکوه حاصل از ورود تکنولوژی، هم « سمفونی شهر بزرگ

جدید از قبیل تراموا، قطار و اتومبیل؛ ی  هدر قالب وسائط نقلی

ها و اتوماسیون تمركز دارد. این تمركز  و هم در قالب كارخانه

شود زندگی مردم در ازدحام حاصل از این  سبب می

ها، شکوهمند و شاعرانه جلوه كند. با صرفنظر از چند  پیشرفت

زمانی خاص از روز ی  هاء، هر بخش فیلم به یك بازاستثن

اختصاص دارد. بخش اول از سپیده صبح تا كمی پس از آغاز 

شود. بخش دوم از هشت صبح  های روزانه را شامل می فعالیت

شود و با رفت و روب  آموزان از خانه آغاز می با خروج دانش

یابد.  ادامه میها و دیگر خدمات شهری  ها، آغاز بکار مغازه خانه

بخش سوم به عبور و مرور خودروها، قطارهای شهری و 

ترامواها اختصاص دارد. قسمت چهارم وقف تعطیلی موقتِ 

ظهر، صرف ناهار و خمودگی پی از آن شده است. سرانجام 

گذراندن آن را ی  هقسمت پنجم، به شب اختصاص دارد و نحو

 دهد. های مختلف نشان می با سرگرمی

ط شده با دوربین در این فیلم چنان معمولی، تصاویر ضب

ساده و در عین حال چنان كم ارتباط با هم هستند كه اگر به 

كنندگی  های خاص تدوین نبود، اثری جز خسته یُمن شیوه

روزمره ی  ههای ساد برخی فعالیتی  هدهند نداشت و تنها نشان

نه تنها  بود؛ اما تأثیر و تأثر موسیقی و تدوین نماها، فیلم را می

از این معضل نجات داده، بلکه آن را به فیلمی بدل كرده است 

 توان چشم از تماشای آن برداشت. كه نمی

های آن  ترین و ماندگارترین بخش آغاز فیلم از استثنائی

است. نمایی آرام از سطح آب با تالطم خفیف امواج به نمایی 

 هایی كه متقابالً یکدیگر را قطع مغشوش از دسته خط

خورد. این خطوط كه به نظر به هیچ شیء  كنند، برش می می

های تجریدی قبلی  طبیعی شباهت ندارند، اما اثراتی از فیلم

اند، از روی شباهت ظاهری و  روتمن را در خود حفظ كرده

آهن در نمای بعد كات  شان به تصویر خطوط راه فرمی

ای خارج از  خورند. قطار از نقطه می

ز به حركت كرده شهری آغای  همنطق

های  است. از كنار درختان، خانه

های  روستایی كوچك و ساختمان

كند.  صنعتیِ در حال ساخت گذر می

ی  هاز تابلوی كنار ریل آهن كه فاصل

دهد،  باقی مانده تا برلین را نشان می

گذرد. در همان ابتدای فیلم  می

ها با ریتم موسیقی و  هماهنگی برش

نماها قابل تشخیص است. نماهای های فرمی در  شباهت

متناوبی از ریل آهن به خطوط برق و بعد به چرخ قطار برش 

خورند. با كنترل طول نماها و ریتم موسیقی تأثیرات  می

شود.  متفاوتی از سرعت قطار، گاه آهسته و گاه تند، القاء می

آخرین « برلین»رسد. تابلوی  سرانجام قطار به مقصد خود می

در انتهای این بخش، ورود به شهر برلین را  نمایی است كه

 گوید. آمد می خوش

با اینکه حركتِ خود دروبین تنها در همین بخش دیده 

جز در چند نمای كوتاه، دیگر  های بعدی به شود و در بخش می

كند، بلکه اشخاص و اشیاء دروین كادر در  دوربین حركت نمی

وابسته « بزرگبرلین، سمفونی شهر »طور كل  حركتند؛ اما به

بشر است و در طول فیلم ی  هبه حركت مصنوعات ساخت

ها  تصاویر متعددی از حركت قطارها، ترامواها، خودروها، چرخ

 شود. ها نمایش داده می و دیگر تجهیزات كارخانه

از پنج بخش « برلین، سمفونی شهر بزرگ»

تقریباً مجزا که براساس توالی زمانی در پی 

اند، تشكیل شده است. این  گرفتههم قرار 

فیلم بدون روایت، قصه، مصاحبه و بازیگری 

ساخته شده و با تأکید بر موسیقی و تأثیر 

 نماها بر یكدیگر، تدوین شده است.
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بخش بعدی، صبحگاه برلین را در 

گذارد. شهر  صبح به نمایش می ساعت پنج

 یکسر خلوت، ساكت و در خواب است.

ها پایین  پنجرهی  هدرها بسته، كركر

كشیده، پاسبان و سگ در حال قدم زدن 

اند.  های خود خفته و قطارها در ایستگاه

شوند، قطارها از  خیزد. درها باز می می رفته رفته شهر بر

خود را آغاز ی  هایستگاه خارج شده و شهر فعالیت روزان

اتوماتیك و بدون صورت   ها و درها  به كند. اغلبِ كركره می

شوند؛ این خود نشان از ستایش شهر  دخالت دست باز می

ای را پایین  كار كارخانه مدرن دارد. سپس دستی اهرم شروع به

شود. نمای فشردن  ای قطع می آورد. موسیقی برای لحظه می

ی  هاهرم، برخالف نماهای قبلی، به قصد نمایش اهمیت لحظ

آید و موسیقی دوباره  یین میتر است. اهرم پا بحرانی، طوالنی

اند. لذا  كه سازهای بادی اضافه شده شود؛ درحالی آغاز می

گونه، نظامی و پر جنب و جوش پیدا  موسیقی ریتمی مارش

های فیلم  كند. با اینکه مجال پرداختن به تمامی ظرافت می

خوبی نشان  ذكر شده بهی  هوجود ندارد؛ اما همین چند نمون

های ظریف ریتمی با چه تعددی  ت و فرمدهند كه تغییرا می

 جای فیلم حضور دارند. اند، و در جای بکار رفته

برلین، سمفونی شهر »طور كه گفته شد، تدوین  همان

های فُرمی و ریتم موسیقایی  عمدتاً بر مبنای شباهت« بزرگ

استوار است. از این جهت كه عموماً این نوع تدوین به 

را از نوع تدوین  توان آن دارد، میای ن مقتضیات دراماتیك توجه

دانست. بالبالژ در « ریتم موسیقایی و تزیینی»براساس 

گوید: نوعی از تدوین هست كه  خصوص این نوع تدوین می

دراماتورژیك محتوای فیلم ی  همستقیم با جنبی  هفاقد رابط

است؛ اما نقش هنری مهمی بر عهده دارد. این نوع تدوین نه 

افزاید و نه هیجانات احساسی و  را میتنش و كنش سکانس 

كند، بلکه فقط از اهمیت فرمی، موسیقایی و  درونی را بیان می

( خطای آوانگاردها و 144: 1۰۸۱تزئینی برخوردار است.)شهبا،

تواند  پنداشتند چنین ریتمی می ها این بود كه می فوتوریست

ر به ابزار هنری مستقلی برای نوعی بیان خاص بدل شود. از نظ

ها فقط سایه و روشن، فرم و حركتند و دیگر  ریتم، این شکل

ای  شوند. موسیقی بصری مونتاژ در حوزه شیء محسوب نمی

 (142شود. )همان: مجزا كه موازی با محتواست، نواخته می

از حیث ضبط دقیق و « برلین، سمفونی شهر بزرگ»

ارزشمند ای  نمونه 1۸۱8ی  هتصاویر جذاب از برلین دهی  هارائ

و ماندگار است. موضوعی كه باعث ارزشمندتر شدن آن 

شود این است كه برلینِ نمایش داده شده در فیلم، برلین  می

پیش از قدرت گرفتن حزب نازی است و هنوز چند سالی تا 

، ۰8سپرده شدن اختیار تام تمام تولیدات فیلم به جوزف گوبلز

شده توسط های اعمال  ای كه محدودیت فاصله دارد؛ دوره

حزب، خالقیت و آزادی عمل فیلمسازان را برای مدتی 

شدت تحت تأثیر قرار داد. عالوه بر این، بمباران برلین در  به

های مركز این شهر را از  % از ساختمان۰8، بیش از 1۸42سال 

تصویر نسبتاً « برلین، سمفونی شهر بزرگ»بین برد. لذا 

دهد كه  ا نمایش میزندگی در شهری ری  های از نحو صادقانه

آن بسیار فرق كرده است و دیگر ی  هشرایط امروزش با گذشت

 ■ شکل سابق در دسترس نیست. به
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3Berlin: Symphony of a Great City 
44Walter Ruttmann 
5Edmund Meisel 

( ساختۀ پل استراند و چارلز شیلر، Mannahatta«)ماناهاتا»توان به  به عنوان مثال می۹

 ( ساختۀ ژولیس جانسون اشاره كرد.New York«)نیویورك»
7Hans Richter 
8Oscar Fischinger 
9Viking Eggeling 
10Absolute Film 
11Painting in Time 
12Soviet Montage Theory 
13Lev Kuleshov 
14Vsevolod Pudovkin 
15Sergei Eisenstein 
16Dziga Vertov 
17Alexander Dovzhenko 

آیزنشتاین مهمترین نظریه پرداز این جنبش محسوب میشود. او سعی داشت مفهوم مونتاژ 10

رو وی  الکتیك هگلی و ماركسی توضیح دهد. از اینمد نظر خود را با استفاده از مفهوم دی

 آفریند. معتقد بود كه بیننده با برخورد عناصر متضاد در فیلم، مفهوم تازه ای در ذهن خود می
19Alberto Cavalcanti 
20Rien Que Les Heures(Nothing but Time) 
21Images D’Ostende 
22Henri Storck 
23Rain 
24Joris Ivens 
25A Propos de Nice(About Nice) 
26Boris Kaufman 
27Jean Vigo 
28Man with the Movie Camera 
29City Symphony 
30Paul Joseph Goebbels مدار ناسینوال سوسیالیست آلمانی و وزیر رایش در  سیاست  

.سازمان تبلیغات و روشنگری حزب نازی  
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 «  her»یادداشتی بر فیلم    
 «مسعود ریاحی» ؛«ك جونزیاسپا»كارگردان   

 

ا یمارا، اول یآدامز، رون یکس، امینین فیخواك گران:یباز

 .(صداپیشه سامانتاست )كهجوهانسون لد و اسکارلت یوا

 . انسان مدرن استفیلم روایت تنهایی و انزوای 

زند و  مرحله ای از تنهایی كه آدمی دست به تحریف انسان می

های عامل به بازار عرضه  بندی شده با نام سیستم را بسته آن

 ،ندآل هست هایی خیالی اما ایده انسان ها كند. سیستم عامل می

گیرند  ها شکل می كننده ها طبق رفتار و احساسات استفاده ن آ

از  ها ی آدم هایی برای پر كردن فاصله كنند. خیال و رشد می

كند  را روایت می كه فیلم آن جهانی. ی مدرن در جامعه یکدیگر

در عین مرفه بودن آن حتی برای یك كارمند ساده، جهانی 

آوردند به این  افراد زیادی پناه می در این جهان .هولناك است

نام سیستم  های ب هكه در بست شان آل ی از ایدهیها ها. خیال خیال

به سیستم عامل، دارا  آدمی تنها برتر. آوری شده عامل جمع

 .بودن بدن و اندام است، همین و بس

هایش  چیز دارند و این در عین زیبایی و فانتزی ها همه آن

هارا  ارتباط واقعی آدمها  آن دهنده است، بسیار هولناك و تکان

چیز را  دارند همهسعی  برند، تا مرز قطع شدن آن به پیش می

 . داشته باشند

كشد،  تصویر می ها به ای هولناك را برای انسان فیلم آینده

خرند،  نویسی احساس می های نامه ای كه مردم از شركت آینده

چیز ندارد، خالی از ارتباط، خالی از  ی فیلم هیچ انسان آینده

زند،  احساس است و عدم ابراز احساس در زندگی او موج می

آینده، عالوه بر تنهایی و انزوا، پوچ و تهی نیز هست.  انسان

اش را نیز از بازار  چیز برای او آماده است، او معشوقه همه

 كشد.  را نمی خرد و زحمت بدست آوردن آن می

رساند ولی  خوبی به اوج خود می  كارگردان فیلم را به

گونه كه به اوج برده است به اتمام  را همان  تواند آن نمی

 .رساندب

تر از  نگه داشتن اوج و قهرمانی سخت»همان اصطالح معروف 

 .«رسیدن به آن است

متفاوت هستیم  در اینجا ابتدا ما شاهد یك فیلم كامالً

شود  كه با نگاهی عمیق به تنهایی و انزوا به تصویر كشیده می

 .شویم رو میبار روب ولی در اواخر آن با سقوطی مرگ

شویم كه فیلم را از  می روبهایی رو كلیشهما در انتهای فیلم با 

ی  كوباند و تمام آن جهان ساخته های اوجش به زمین می قله

دلیل  در انتها ما با رفتن بی. شود فیلم، بر سر مخاطب آوار می

رسد بیشتر  نظر می شویم كه به رو میهای عامل روب سیستم

و پشت سر آن  بندی هستند سعی در جمع و جور كردن پایان

نویس معروف، روزی برای  ای )نامه ای به شکلی كلیشه امهن

ای برای معشوق سابق  برد و نامه خودش دست به قلم می

تکیه دو انسان  آن و بعد از شود نوشته می( نویسد می

 .های اصلی فیلم برهم خورده و بازنده شکست

خواهد حرفش را شعارگونه  ای كه می ای كلیشه صحنه

های  تان جای انسان ها برای سیستم عاملها  بزند كه ای انسان

گیرند! ولی چرا این شعار در پایان چنین فیلمی  واقعی را نمی

شعاری كه بعید است مخاطب آن را خود نداند، ! شود  داده می

 (.شوند ها هرچه باشند، انسان نمی )كه سیستم عامل

رسد كه كارگردان هنگامی فیلم را به اوج خود  نظر می هب

اندیشد كه حال باید این اوج را تا  رساند، به این مساله نمی می

آورد و  ی تمام داستان را سرهم می انتها نگه دارد، او با عجله

سازد، پایانی كه ممکن است به قیمت  پایانی ضعیف را می

 .نابودی فیلم در ذهن مخاطب تمام شود

قاتل خود  ،ی فیلم این است كه خود مشکل عمده

، كند ها ایجاد نمی ی كه ماندگار باشد در ذهنشود و راه می

ها در ذهن  تواند آغازگر داستان این پایان فیلم است كه می

 .مخاطب باشد، ولی در اینجا این چنین نیست

ست بر سر مخاطب كه به او  این پایان ضعیف آب سردی

 ■ .گوید من یك فیلم بودم. همین می
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 «Breaking Bad» تاریخ، سریال ترین شده تحسین برای ای پرونده  
 «رپورین شیام» ؛«وینس گیلیگِن»خالق  

 :سریال معرفی

Breaking Bad به جنایی-درام سریال یك نام 

 ۱81۰ تا ۱880 سال از كه است گیلیگِن وینس كنندگی تهیه

 بینندگان نزد سرعت به و پخش amc ی شبکه از فصل 2 در

 بود قرار ابتدا در سریال این اول فصل. شد تحسین منتقدان و

 آمریکا نویسندگان صنف اعتصاب دلیل به اما باشد قسمت ۸

 قسمت هفت این. شد قسمت ۸ به تبدیل

 بر عالوه شدند پخش ۱880 سال در كه

 خودشان خاص جذابیت و گیرایی اینکه

 ها، شخصیت ی كننده معرفی داشتند را

. بودند سریال اصلی تم و داستان ها، مکان

 از متاكریتیك سایت در اول فصل

 از و 188 از ۸4 امتیاز میانگین منتقدان

 سال كه دوم فصل. كرد دریافت 188 از ۸۰ میانگین كاربران

 ۸4 امتیاز كاربران از و 02 امتیاز منتقدان از شد پخش ۱88۸

 فصل و شد افزوده سریال محبوبیت به روز به روز. كرد كسب

 از و 0۸ امتیاز منتقدان از شد پخش ۱818 سال كه سوم

 این چهارم فصل ۱811 سال. كرد دریافت ۸2 امتیاز كاربران

 كرد، زده شگفت را همه پیش از بیش و شد پخش سریال

 به ۸4 امتیاز میانگین كاربران و ۸۹ امتیاز میانگین منتقدان

 بخش دو در كه سریال این آخر و پنجم فصل. دادند فصل این

 اوج به را چیز همه شد پخش ۱81۰ و ۱81۱ های سال در

 منتقدان و ۸۸ امتیاز میانگین كاربران رساند،

 ! دادند سریال به 188 از ۸۸ ی سابقه بی امتیاز میانگین

 دلیل به سریال این كه كرد اعالم ریپورتر هالیوود ی نشریه

 با" عنوان به فراوان مثبت نقدهای و باال امتیاز این داشتن

 گینس ركوردهای كتاب وارد "تاریخ سریال ترین ارزش

 میانگین imdb سایت در همچنین بد بریکینگ. است شده

 قرار تاریخ های سریال بهترین اول ی رتبه در و دارد ۸,۹ امتیاز

 بر منفی نقد منتقدی هیچ تاكنون تنها نه این بر عالوه. دارد

 است كافی. اند بوده مثبت نقدها تمام بلکه ننوشته سریال این

 را "بد بریکینگ" یا  "Breaking Bad" عبارت فیسبوك در

 این مخاطبان تمجیدهای و تعریف سیل با تا كنید جستجو

 قسمت كه شد اعالم رسمی آمارهای در. شوید روبرو سریال

 توسط همزمان صورت به "Felina" نام با سریال این آخر

 یك كه سابقه بی آماری است، شده تماشا نفر میلیون 18,۱0

 غیرقانونی دانلودهای تعداد شده گفته. شود می محسوب ركورد

 و شده رد بار ها میلیون از سریال این

 افزایش حال در روز به روز آمار این

 Nielsen Holdings موسسه. است

 ارقام و آمار جهانی كمپانی یك كه

 سریال از قسمت این كرد اعالم است

 در بحث بیشترین هفته یك برای

 و داده اختصاص خود به را توییتر

 Baby" آهنگ فروش درصدی ۸01 هزار ۱ افزایش باعث

Blue" قدیمی گروه از "Badfinger" آنتونی سر! است شده 

 خطاب ای نامه در هالیوودی كار كهنه و معروف بازیگر هاپکینز

 بهترین را وایت والتر نقش در او بازی كرانستون برایان به

 ساموئل. است دیده عمرش تمام در كه دانست ای  بازی

 از یکی كه كرده اعالم هایش  مصاحبه در بارها جکسون.ال

 نیك نقش كه زمانی است؛ بد بریکینگ قرص پا و پر طرفداران

 بازی را مارول كمپانی The Avengers فیلم در فیوری

 بدون فیوری نیك گریم و لباس با تا بود گرفته تصمیم كرد می

 از یکی) پولوس لوس رستوران در قبلی اعالم هرگونه

 که کرد اعالم ریپورتر هالیوود ی نشریه 

 امتیاز این داشتن دلیل به سریال این

 عنوان به فراوان مثبت نقدهای و باال

 وارد "تاریخ سریال ترین ارزش با"

 .است شده گینس رکوردهای کتاب
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 نزدیکی علت به. شود حاضر( بد بریکینگ های لوكیشن

 داد انجام را كار این جکسون فیلم دو این ساخت استودیوی

 حتی. كردند مخالفت كار این با بد بریکینگ كنندگان تهیه اما

 كه زمانی و است بد  بریکینگ طرفداران جزو نیز اوباما باراك

 اطرافیانش به ببیند را سریال این از قسمت چند بود نتوانسته

  .ندهند لو را داستان بود كرده توصیه

 كسب برای نامزدی به توان می بد بریکینگ های موفقیت از

  جایزه 18: جمله از جایزه ۸4 دریافت و مختلف ی جایزه ۱48

 جایزه 0 اواردز، ساتورن جایزه ۸ اواردز، امی تایم پرایم

 انجمن جایزه ۹ گالب، گلدن جایزه دو اواردز، ستالیت

 اشاره آمریکا بازیگران انجمن جایزه 1 و آمریکا نویسندگان

 .كرد

 اینکه برای است، سختی كار بد بریکینگ مورد در نوشتن

. كنید ادا را مطلب حق توانید نمی كنید تالش كه هم هرچقدر

 خواندن كه شود می توصیه اید نکرده تماشا را سریال این اگر

. بروید سریال این دنبال به و كنید متوقف را مطلب این

 بر عالوه سریال این قسمت به قسمت و فصل به فصل بررسی

 خواهد نیز ساز مشکل نیست، مطلب این ی حوصله در اینکه

 كردن كم و داستان رفتن لو باعث است ممکن كه چرا بود

 از مطلب این در شود می سعی ممکن حد تا. شود آن جذابیت

 اگر اما. شود جلوگیری ها شخصیت سرنوشت و داستان دادن لو

 مواجه {داستان رفتن لو خطر} با كه هرجا اید ندیده را سریال

 سریال نام مورد در. نخوانید را قسمت آن كنید سعی شدید

 از كدام هیچ چون بریم می كار به را بد بریکینگ همان هم

 ،"گری یاغی" ،"كردن پا به شر": مثل فارسی های ترجمه

 كرانستون برایان. رساند نمی را آن معنای... و "شکنی قانون"

 از آمریکا جنوبی های ایالت در كه گفته اسم این مورد در

break bad استفاده "اصلی مسیر از انحراف" معنی به 

 در كار و معلمی حقوق با كه بود مطلع وایت والتر. كنند می

 و سرطان درمان ی هزینه پس از تواند نمی قطعاً كارواش

 تغییر را اش زندگی مسیر پس بیاید بر اش خانواده مخارج

 .شود می مخدر مواد دنیای وارد و دهد می

 : سریال داستان ی خالصه

 سن سال 28 و است دبیرستان شیمی دبیر وایت والتر

 دارند جونیور والتر نام به پسر یك اسکایلر همسرش و او. دارد

. كند می حركت عصا با و برد می رنج جسمی معلولیت از كه

 فرزند آمدن دنیا به منتظر اسکایلر و والتر و است باردار اسکایلر

 برای دبیرستان در تدریس بر عالوه كه والتر. هستند شان دوم

 به كند می كار نیز كارواش یك در خانواده مخارج ی تهیه

 و است مبتال ریه سرطان به كه شود می متوجه ناگهانی صورت

 شده هرطور خواهد می والتر. دارد زندگی برای كوتاهی زمان

 بعد تا بگذارد جا به اش خانواده برای زیادی پول مرگش از قبل

 با مبارزه ی اداره در كه والتر باجناق. كنند زندگی رفاه در او از

 به خودش با همراه را او روز یك كند، می كار مخدر مواد

 از یکی آنجا در والتر. برد می شیشه تولیدكنندگان ی خانه

 فرار همسایه ی خانه ی پنجره از كه بیند می را مجرمان

 از یکی) پینکمن جسی مجرم این كه شود می متوجه. كند می

 او به و رود می سراغش به و است( اش سابق آموزان دانش

. دهد می( متامفتامین)شیشه ساخت در همکاری پیشنهاد

 صحرا در و خرند می ون یك هم همکاری با والتر و جسی

 تولید ها آن كه ای شیشه. كنند می شیشه پخت به شروع

 والتر. دارد باور از فراتر كیفیتی و درصد ۸۸ خلوص كنند می

 به شروع بلکه كند می تأمین را درمانش ی هزینه تنها نه

 درآمد كسب برای والتر و جسی. كند می هایش پول انداز پس

 ازای در و شوند می مخدر مواد قاچاقچیان با معامله وارد بیشتر

 والتر. كنند می ها آن برای شیشه پخت به شروع زیادی پول

 آبی  رنگ و كند می انتخاب خودش برای را هایزنبرگ لقب
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 اما شوند می او نشان به تبدیل كند می تولید كه هایی شیشه

 پول كسب و امنیت برای كه شوند می متوجه مدتی از بعد

 صورت به خودشان و بردارند میان از را ها واسطه باید بیشتر

 میان این در. بگیرند اختیار در را شیشه قاچاق بازار مستقیم

 خانوادگی لحاظ از چه و شغلی لحاظ از چه زیادی اتفاقات

 روز به روز را شان وضعیت كه دهد می رخ جسی و والتر برای

 .كند می تر بغرنج

 :سریال های شخصیت

 به نسبت بد  بریکینگ سریال های شخصیت تعداد

 باعث همین و نیست زیاد پخش مشابهِ مدتِ با هایی سریال

 تعلیق حتی و جذابیت اصلی های قسمت از یکی تا شده

 چه بد بریکینگ در. باشد آن پردازی شخصیت داستان

 خوبی به همگی فرعی های شخصیت چه و اصلی های شخصیت

 ها آن پردازی شخصیت در كسری و كم هیچ و اند شده پرداخت

 .شود نمی پیدا

 دست بی بسیار ابتدا در خانواده، اهل است مردی وایت والتر

 بعدها خودش كه طوری. زندگی در بدشانس البته و پا، و

 تولید و نرسیده بوده حقش كه چیزی به زندگی در گوید می

 فرد یك از والتر. كند می متحول را او شخصیت كم كم شیشه

 مواد دنیای هایزنبرگِ به تبدیل پا، و دست بی و مند قانون

 كند می تولید كه موادی چه هایزنبرگ، ی آوازه. شود می مخدر

 سرعت به دهد می انجام تبهکاری دنیای در كه كارهایی چه و

 هم بار یك برای. برد می لذت بابت این از والتر و شود می پخش

 در شده اگر حتی– زندگی در را خود رفیع جایگاه شده كه

 وجود ی تیره قسمت كم كم و كند می پیدا -مخدر مواد دنیای

 های جذابیت از یکی. آید می كنار آن با و پذیرد می را خود

 با او. است شیمی علم از او عملی ی استفاده والتر شخصیت

. آید می بر كاری هر انجام پس از علمی های نقشه از استفاده

 صرف وقت نفر یك كشتن برای روز چندین ابتدا در كه والتری

 خود امنیت برای كه شود می مردی به تبدیل ادامه در كرد می

 حمایت همیشه او البته و. كشد می آدم راحتی به اش خانواده و

 است قهرمانی او. دارد خود همراه ای زمینه هر در را ها بیننده

 درباره روانشناس آرنال كلیف. شود می ضدقهرمان به تبدیل كه

 از برخی سریال این: »گوید می وایت والتر شخصیت

 به والتر. دهد می نمایش را مردانه های فانتزی ترین معروف

 هر با و شود جماعت همرنگ منفعالنه طور به اینکه جای

 باشد آزادتر كه این برای كند می پیدا راهی بیاید، كنار شرایطی

 برایان.« هستند دنبالش به مردها كه است چیزی این و

 یکی وایت والتر نقش بازیگر( Bryan Cranston) كرانستون

 برای و داده انجام را تلویزیون تاریخ های آفرینی نقش بهترین از

. شد امی ی جایزه ی برنده هم سر پشت سال ۰ نقش این

 كه بود رفته فرو نقش این قالب در آنقدر كرانستون برایان

 تد نقش بازیگر به نیز عادی حالت و صحنه پشت در حتی

 خالق گیلیگِن وینس! بوده درگیر او با و داده می فحش بِنِکی

 والتر تا بوده این هدف كه گفته شخصیت این مورد در سریال

 به رمان یك اساس بر Mr. Chips فیلم)چیپس آقای از

 .برسد زخمی صورت مونتانای تونی به( نام همین

 جسی است، دار خانواده و مرتب والتر عاطفی، و احساسی

 هم كردن رفتار و زدن حرف در حتی جسی. تنها و شلخته

 طوری به كند، می عمل شلخته و عجیب پوشیدنش لباس مثل

 عنوان به را و كند می اضافه جمله هر از بعد "Yo" یك كه

"Yeah Bit**" ظاهر در جسی. كند می استفاده كالم تکیه 

 زودرنجی و حساس فرد بسیار باطن، در اما است بیخیالی آدم

 خاطر به كه بینیم می بارها و بارها سریال طول در. است

 وجدان عذاب این دارد، وجدان عذاب گذشته اتفاقات

 و جسی. شود می پدیدار او در نفر یك مرگ از بعد مخصوصاً

 و كننده ناراحت دار، خنده لحظات كه هستند عجیبی زوج والتر

 گیلیگِن وینس. زنند می رقم هم كنار در را زیادی انگیز هیجان

 نقش تا داشته تصمیم كه كرد اعالم هایش مصاحبه از یکی در

 تحت آنقدر اما برساند پایان به اول فصل همان در را جسی

 این در كه گرفته قرار( Aaron Paul) پاول آرون بازی تاثیر

 او حضور به توجه با را بعد های فصل و كرده نظر تجدید مورد
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 ۹۱ در كه هستند افرادی تنها والتر و جسی. است نوشته

 .دارند حضور سریال قسمت

 كه است والتر همسر Anna Gunn بازی با وایت اسکایلر

 اسکایلر! هستند متنفر او از زیادی بینندگان عجیبی شکل به

 را والتر های دروغ كه است زیبایی البته و زرنگ باهوش، زن

 متوجه والتر كار مورد در را حقیقت كه زمانی و كند نمی باور

 همین. كند می العمل عکس دادن نشان به شروع شود می

 به رسیدن برای والتر تا شوند می باعث ها العمل عکس

 به شروع مراحلی در اسکایلر. شود مشکل دچار هایش هدف

 در كند؛ می عجیب شکل یك به هم آن والتر از انتقام گرفتن

 را او جدید هویت و كند می همکاری والتر با دیگری مراحل

 تا را كار این بودن غلط یا درست سر بر درگیری اما. پذیرد می

 .دارد خود همراه پایان

 كه همانطوری RJ Mitte انگیز شگفت بازی با جونیور والتر

 سریال كه زمانی احتماالً. است اسکایلر و والتر پسر شد گفته

 برای معلول بازیگر یك از گیلیگِن وینس كنید فکر بینید می را

 فکر درست هم حدودی تا. است كرده استفاده نقش این

 بازی كه نقشی مشابه درست میته آرجِی چون كنید می

 اما است مغزی فلج از ناشی جسمی معلولیت دچار كند می

 توانسته او. دارد نقشش به نسبت كمتری خیلی معلولیت

 بازی طوری را زدن حرف و رفتن راه در جونیور والتر معلولیت

 !است كردن بازی حال در او كنید نمی شك لحظه یك كه كند

 كه است والتر باجناق Dean Norris بازی با شریدر هنك

 طبعی شوخ هنك. هست نیز مخدر مواد با مبارزه ی اداره افسر

 كند، می ایجاد سریال در زیادی كمدی بار و دارد بسیاری

 از یکی مجرمان دستگیری در هنك تبحر این بر عالوه

 ها وقت بیشتر والتر. است جسی و والتر های نگرانی بزرگترین

 بین درگیری حتی و شیشه توزیع مورد در زیادی اطالعات

. كند می استفاده ها آن از و شنود می هنك زبان از را مجرمان

 شود می والتر برای تهدیدی به تبدیل فرصت این بعدها هرچند

 بدون هنك. كند می ایجاد وی برای فراوانی دردسرهای و

 است سریال های شخصیت ترین داشتنی دوست از یکی تردید

 كنار در. كند می ایجاد زیادی بسیار تفاوت نبودش و بود كه

 خواهر–Betsy Brandt بازی با ماری همسرش هنك،

  ماری. است پریشی روان دچار حدودی تا كه دارد قرار -اسکایلر

 برایش مسئله این و دارد دیگران وسایل دزدیدن به عادت

 ایجاد اسکایلر حتی و هنك با اش رابطه در فراوانی دردسرهای

 استیو نام به همکاری ماری، بر عالوه هنك كنار در. كند می

 كه دارد قرار Steven Michael Quezada بازی با گومز

 سریال روی پیش در زیادی كمك نقشش، بودن فرعی وجود با

 .كند می

 Giancarloبازی با گاس همان یا فرینگ گوستاوو

Esposito سریال وارد جدی شکل به 4 و ۰ فصل در كه 

. است بد  بریکینگ های شخصیت ترین عجیب از یکی شود می

 ای زنجیره رستوران یك رئیس كند تصور تواند نمی هیچکس

 از یکی است مخدر مواد با مبارزه ی اداره مالی حامی كه

 و ساكت ظاهر. باشد مخدر مواد های كننده توزیع بزرگترین

 زیاد كنترل با همزمان او، حد از بیش احتیاط و گاس آرام

 داشتنی دوست بدمنِ یك او كه شود می باعث افرادش روی

 با ارمنترات مایك او، كنترل تحت و وفادار افراد از یکی. باشد

 كه است پیرمردی مایك. دارد نام Jonathan Banks بازی

 از محافظت و كردن پاك كشتن، جمله از مختلفی كارهای

 والتر مانند هم مایك. دهد می انجام گاس برای را مخدر مواد

 جا به اش  نوه برای زیادی پول مرگش از بعد كه خواهد می

 .بگذارد

 از یکی كنیم می اشاره آن به كه شخصیتی آخرین

 های شخصیت ترین داشتنی دوست البته و ترین عجیب

 ،Bob Odenkirk بازی با گودمن سال. است بد بریکینگ

 شود نمی محدود وكالت به تخصصش ی دایره كه است وكیلی

 انجام را قانون زدن دور و شویی پول جمله از زیادی كارهای و

 موكلش كه جسی و والتر از حفاظت برای سال. دهد می

 چیزی از كمتر رسد می نظر به اما كند، می كاری هر هستند

 برای اسم انتخاب ی نحوه. شود می تحسین است الیقش كه

 سریع تلفظ همان گودمن سال است، جالب نیز شخصیت این

"it's all good, man" كه اسمی مثل درست سال! است 

 و كند می مدیریت را ناهنجار و بد های وضعیت همیشه دارد

 از خیلی. دهد می نشان دیگران به را وضعیت آن از خروج راه
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 در Ctrl+Alt+Delete نقش مانند را او نقش طرفداران

 !دانند می كامپیوتر

 این است قرار كه كرد اعالم گیلیگِن وینس ۱81۰ سال

 با بهتره" نام به دیگری سریال در داشتنی دوست شخصیت

 ادامه كارش به "(Better Call Saul)بگیری تماس سال

 كرد اعالم و گرفت برعهده را سریال این ساخت گیلیگِن. دهد

 ۱814 اكتبر و آگوست بین مجموعه این پخش زمان كه

 این در نیز مایك نقش در بنکس جاناتان حضور. بود خواهد

 .است شده قطعی سریال

 :سریال ساخت

 ی  تهیه و نوشتن مشغول سال چندین كه گیلیگِن وینس

 Fox شبکه برای( The X-Files) ایکس های پرونده سریال

 معروف تلویزیونی های شبکه تمامی به را بد بریکینگ طرح بود

 ۱88۸ سال سرانجام! نپذیرفتند را آن هیچکدام اما داد ارائه

 ها آن و داد AMC شبکه مسئوالن به را بد  بریکینگ طرح

 در تا شود ساخته سریال از pilot قسمت  یك كه پذیرفتند

 ی تولیدكننده AMC ی شبکه. شود گیری تصمیم سریال مورد

 و Mad Men، The Walking Dead مانند هایی سریال

Hell On Wheels پیش خوبی به چیز همه كه زمانی. است 

 بود شدن فراهم حال در سریال ساخت شرایط و رفت می

 از( Weeds) ویدز نام به سریالی كه شد متوجه گیلیگِن

 خواست می و دارد بد بریکینگ به هایی شباهت داستانی لحاظ

 اطمینان او به كنندگان تهیه اما. كند متوقف را سریال ساخت

 گیلیگِن. دارد وجود سریال دو بین زیادی های تفاوت كه دادند

 اطالع ویدز سریال مورد در تر قبل اگر كه كرد اعالم بعدها

 . ساخت نمی را بد بریکینگ هرگز داشت

 تحسین به شروع بسیاری منتقدان سریال پایان از بعد

 تاریخ درام سریال بزرگترین را آن و كردند بد بریکینگ

 كارگردانی های رشته در بار چندین گیلیگِن. نامیدند تلویزیون

 از تعدادی و شد گوناگونی جوایز دریافت نامزد نویسندگی، و

 كه گرفت نظر در هم را این باید البته. كرد كسب نیز را ها آن

 افراد توسط بد بریکینگ برداری فیلم حتی یا كارگردانی

 نقش بازیگر) كرانستون برایان نمونه برای شده؛ انجام مختلفی

 هر ساخت را لوپر فیلم ۱81۱ سال كه جانسون رایان و( والتر

 بسیاری. اند كرده كارگردانی را سریال این از قسمت سه كدام

 نام به پنجم فصل 14 قسمت منتقدان و بینندگان از

"Ozymandias" كرده كارگردانی را آن جانسون رایان كه 

. دانند می "تلویزیون تاریخ در شده داده نمایش اپیزود بهترین"

 اشك حتی و هیجان درام، گمان، و حدس ترس، كه اپیزودی

 و كاربران امتیاز میانگین. ندارس می خود حد ترین بیش بهرا 

 !باشد می 18 از imdb  18سایت در قسمت این منتقدان

 :سریال داشتنی دوست جزئیات

 كارهایی آن از اصالً دیگران به سریال جزئیات دادن توضیح

 جذابیت شدن تر كم و رفتن لو باعث كنید فکر كه نیست

 و خود بی چیزی است محال بد بریکینگ در. شود می سریال

 ها آدم لباس رنگ مثال برای. باشد داشته وجود جهت بی

 های لباس موارد اكثر والتر هاست؛ آن شخصیت ی دهنده نشان

 راهی دو در او دهد می نشان كه پوشد می سبز یا خاكستری

 جسی. است كرده گیر مخدر مواد تجارت یا خانواده بین

 های لباس معموالً خودش خاص تفکرات و سن با متناسب

 های برق و زرق و تصاویر با قرمز و زرد گشادِ حد از بیش

 زندگی به رو جسی كه زمانی هر. پوشد می غریب و عجیب

 به هایش لباس رود می پیش روحی وضعیت بهبود و عادی

 معموالً اسکایلر. شوند می تر نزدیك معمولی جوان یك حالت

 كنترل و باال هوش ی دهنده نشان كه پوشد می آبی های لباس

 خونسردی و آرامش كمال در اطراف های آدم و محیط بر او

 رنگ آید می دنیا به اسکایلر و والتر دختر كه زمانی. است

 هم گومز استیو و هنك. شود می سریال وارد هم صورتی

 مکزیك به مربوط های طرح با نارنجی های لباس معموالً

 در ها آن زندگی و بودن پلیس ی دهنده نشان كه پوشند می
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 دیده زرشکی یا جگری رنگ در معموالً ماری. نیومکزیکوست

 در هیمشه هروئین به معتاد یك عنوان به هم جین شود؛ می

 .شود می دیده مشکی رنگ

 شگردهای از یکی اول قسمت همان از نیز تعلیق

 به بیابان در كه ای ون ماشین است، سریال این در كارگردانی

 افتد می زمین روی كه ای مردانه شلوار و رود می پیش سرعت

 اتفاق این دلیل بدانید كه كند می كنجکاو را شما ناخواه خواه

 به ها فصل بیشتر در بلکه قسمت این در تنها نه. چیست

 این. شود می استفاده تعلیق این از ممکن شکل بهترین

 شود می باعث سریال داستان در غیرمنتظره اتفاقات و ها تعلیق

 اسماعیلیون حامد. كند گمان و حدس به شروع بیننده ذهن تا

 درست مورد در خود فیسبوكی یادداشت در ایرانی ی نویسنده

 اینطور بد بریکینگ با رابطه در ها حدس این درآمدن آب از

 تماشا حوصله با و سکوت در را بَد بریکینگ اگر شاید": نوشت

. بشوید هم سریال داستانِ با بستان بده واردِ من مثلِ كنید

 آشپزخانه توی رود می والتر االن گویید می خودتان با كه جا آن

 توی رود می والتر وقتی و زند می گاز و دارد برمی سیب یك و

 االن گویید می یا كنید می كیف دارد برمی را سیب و آشپزخانه

 بمب وقتی و شد خواهد منفجر شده كارسازی ویلچر زیرِ بمب

 فیلمنامه ی نویسنده و كارگردان با كه این از شود می منفجر

 ".بالید می خودتان به اید شده همراه

 خاصی شکل به اسامی سریال پایانی و شروع تیتراژهای در

 نفر هر اسم از حرف دو یا یك كه طوری به شوند، می نوشته

 با هستند عناصر تناوبی جدول در عنصر یك ی دهنده نشان كه

 كل تعداد اگر اینکه تر جالب. اند شده مشخص سبز كادر

 عنصر شود، می ۹۱ نتیجه بزنید جمع را سریال های قسمت

 درمان برای كه است سامریم تناوبی جدول در دوم و شصت

 استفاده( والت بیماری) ریه سرطان جمله از هایی سرطان

 است سریال قسمت آخرین اسم تر جالب هم این از. شود می

 گذاری نام كرد اعالم گیلیگِن وینس. دارد نام "Felina" كه

 موسیقی آلبوم در Feleena كابوی شخصیت از را قسمت این

 همراه به بعداً و گرفته الهام پاسو ال نام به رابینز مارتی

 هم كه كرده تبدیل Felina به را Feleena دیگر نویسندگان

( Li) لیتیوم ،(Fe) آهن عنصر سه از هم بدهد هم پایان معنای

 !باشد شده تشکیل( Na) سدیم و

 در بارها گیلیگِن وینس {داستان رفتن لو خطر شروع}

 مشابه های حالت و بندی تركیب با هایی سکانس از سریال طول

 متوجه بینندگان از كمی خیلی تعداد البته كند، می استفاده

 قسمت در مثال برای. شوند می ها سکانس این

Ozymandias و زمین روی والتر افتادن ی نحوه 

 و افتادن ی نحوه مشابه دقیقاً هنك مرگِ اثرِ در اش زدگی بهت

 قسمت در برادرش مرگ اثر بر فرینگ گاس زدگی بهت

Hermanos سریال در كه قتلی آخرین و اولین یا. است 

 كار وارد جسی كه شریکی والتر اول، فصل در: افتند می اتفاق

 قتل به پشت از كردن خفه ی وسیله به را( 0 كریزی) بود كرده

 جسی پنجم، فصل در سریال آخر قسمت در رساند، می

 ی وسیله به را( تاد) بود كرده كار وارد والتر كه شریکی

 ی دوباره ورود حتی یا. رساند می قتل به پشت از كردن خفه

 در او ورود مشابه دقیقاً كه الیوت و گرچن ی خانه به والتر

 رفتن لو خطر پایان. }است اول فصل از پنجم قسمت

 {داستان
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 :من عزیزِ آبیِ

 است تمجیدهایی و تعریف تمام الیق شك بدون بد بریکینگ

 كه باالست آنقدر جزئیات در گیلیگن دقت. شود می آن از كه

 و بد بریکینگ خوبی به ها خیلی. انگیزد برمی را آدم حسادت

 آخر قسمت. اند نامیده معاصر ی خوانده پدر را وایت والتر

 پایان به چیز همه است، هم انگیز غم بسیار بابت یك از سریال

 جدیدی قسمت در را ها شخصیت این دیگر و رسد می

 آخرین اسلوویس مایکل كه زمانی شده گفته. بینید نمی

 فیلمبرداری را اسکایلر و والتر دیدار آخرین و سریال قسمت

 شود می مجبور و كند می كردن گریه به شروع صدا بی كند می

 احساس این. بردارد دوربین چشمی روی از را چشمش

. است آمده پیش هم دیگر های بیننده از  خیلی برای اسلوویس

 نشریات پیش چندی كه بوده تأثیرگذار آنقدر بد  بریکینگ

 از استفاده با آمریکا در شیشه قاچاقچیان نوشتند آمریکایی

 یا! آورند درمی آبی رنگ به را محصوالتشان خوراكی های رنگ

 سیم از استفاده با و والتر روش به استرالیایی زندانیان حتی

 بگذرد باید سال سالیان! كنند می روشن را سیگارهایشان برق

 زیر از را خود بتوانند سریال این سازندگان و بازیگران كه

 نتوانند هیچوقت شاید و كنند خارج بد بریکینگ ی سایه

 در استثنا یك بد بریکینگ. كنند تکرار دوباره را آن موفقیت

 و بینندگان توانست كه استثنایی هاست، سریال دنیای

 و بیاورد هم گرد جا یك را مختلف كامالً سالیق با منتقدانی

 احترام باید دنیا این به. بکند خودش دنیای مبهوت را همه

: زد صدا را اسمش و ایستاد خالقش روبروی گذاشت،

 ■ .هایزنبرگ
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 اش به قضاوت بنشینند! گذارد درباره سینما نمی ؛«یزیكمال تبر»با اختصاصی مصاحبه  
«یریحانه ظهیر» 

 

 از تلویزیون و سینما ی رشته التحصیل  فارغ تبریزی كمال

 آغاز1۰20 سال از را خود فعالیت ایشان. است هنر دانشگاه

 تولید، و تهیه تدوین، های رشته در حال به تا و است كرده

 فعالیت كارگردانی و فیلمنامه برداری، فیلم لباس، و صحنه

 .است كرده

 روزهاى این از تعریفی بخواهد اگر تبریزى كمال آقاى

 ؟گوید مى چه دهد ارائه ایران تلویزیون و سینما

 گرفتار گذشته به نسبت محدودی دایره در امروز سینما

 بی كه دهند می اجازه خود به قشری هر از همه است آمده

 و قضاوت آن درباره تخصصی هیچ

 سینما اما كنند گیری تصمیم

 نمی تر، درست عبارت به یا تواند نمی

 این. كنند قضاوت دربارهاش گذارد

 و زبان لکنت دچار را سینما محدودیت

 به. است كرده خودسانسوری حتی

 به قادر سینما فعالً دلیل همین

 اش مخاطبین با الزم ارتباط برقراری

 نقاط از فشار این كه زمانی تا و نیست

 و رشد هست سینما بر مختلف

 كند ایران، سینمای شکوفایی های سال خالف بر آن گسترش

 باید هم تلویزیون مورد در. بود خواهد بینی پیش غیرقابل و

 آن تولیدات عمده جذاب، های برنامه برخی منهای كه گفت

 غیر فاصله جامعه های واقعیت با موارد اغلب در و مخاطب كم

 .دارد انکاری قابل

 حضور شاهد ما پیداست شواهد از كه طور همان واقع در

! برد مى نابودى به رو را ایران سینماى دارد كه هستیم مافیایى

  خودشان بتوانند سینما پیشکسوتان كه نیست راهى واقعاً آیا

 

 

 نجات وضعیت این از را سینما و بگیرند دست در را امور

 دهند؟

 صورت در كه چرا نیست مناسبی ی كلمه مافیا نظرم به

 و نمایندگان احتمالی تركیب تغییر و مجلس بعدی انتخابات

 از موثری نسبتاً مقدار قبلی دولت به وابسته فکری خط خروج

. یافت خواهد كاهش هنر و فرهنگ عرصه بر موجود فشارهای

 از بسیاری قدرت جریان از نامتعادل و تند تفکر خروج واقع در

 فعالً و فعلی شرایط در زیرا ساخت خواهد برطرف را مشکالت

 در ارشاد وزارت مسئولین و وزیر با سینماگران تعامل و رابطه

 حذف صورت در بنابراین است امیدواركننده و قبول قابل حد

 با مقابله امکان و وزارت حوزه از خارج مداخالت و فشارها

 فضای سینما، سرنوشت تعیین در فراقانونی نفوذ های روش

 .شود می فراهم سینماگران برای مساعد و مناسب

 از "كهن سرزمین"سریال پخش شاهد پیش مدتى تا

 دلیل. شد متوقف سریال پخش ناگهان كه بودیم تلویزیون

 سریال این پخش توقف توان مى آیا بود؟ چه توقف این اصلى

 دانست تند تفکر مداخالت و فشارها همان وجود دلیل به را

 ندارند؟ سینمایى حوزه به هم ربطى كه

 ای پیچیده نسبتاً تحلیل سریال توقف

 های گروه به مربوط خیلی و دارد

 نظر به. شود نمی سینما در گر مداخله

 عمده عامل دو به سریال توقف من

 حضور از جناحی اینکه اول است مربوط

 و است ناخشنود تلویزیون در ضرغامی

 ضعف تا است ای بهانه و فرصت مترصد

 كه هرچند بکشد رخ به را او مدیریت در

 پایان به اش دوره و است رفتنی ضرغامی

 جایگاه از برخاسته سیاسی های گروه اینکه دوم و است رسیده

 بوده ها آن مورد در تلویزیون عملکرد منتقد همواره ایرانی اقوام

 تسویه مترصد اقوام منظر از نیز ها گروه این بنابراین هستند و

 سریال نتیجه در و شوند می قلمداد تلویزیون با حساب

 سیاسی دعواهای آغاز برای خوبی مستمسك كهن سرزمین

 .شکند می آن سر بر درگیر های طرف های سنگ كه است

 به توجه با فیلم یا سریال یك پخش شدن متوقف قطعاً

 بر نامطلوبى تاثیرات شده كشیده اثر آن براى كه هم زحماتى

 نویسنده و كارگردان بخصوص اثر آن عوامل تمام روى

 الزم ارتباط برقراری به قادر سینما فعالً

 این که زمانی تا و نیست اش مخاطبین با

 هست سینما بر مختلف نقاط از فشار

 های سال خالف بر آن گسترش و رشد

 غیرقابل و کند ایران، سینمای شكوفایی

 .بود خواهد بینی پیش
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 روى و باشد مخرب تواند مى چقدر تاثیرات این گذارد، مى

 باشد؟ گذار اثر هنرمند بعدى كارهاى

 باید كهن سرزمین سریال مورد در و است همینطور قطعاً

 عوامل روی ای كننده ناراحت و بد تاثیر آن توقیف كه بگویم

 طراح فیلمبرداری، مدیر بازیگران، نویسنده، بخصوص اصلی

 یا خوشبختانه ولی. داشت... و كننده تهیه پردازی، چهره

! كند می فرق موضوع كارگردان، روی اثرات مورد در متاسفانه

 پوستم و! است تکراری موضوع من برای اینکه اول: دلیل دو به

 انحاء به وضعیت این با دفعات به چون! شده كلفت اصطالح به

 كنم كار كه شده عادی برایم تقریبا و ام شده روبرو مختلف

 دوم و! شود گرفته ممکن شکل هر به آن نمایش جلوی ولی

 شرایط در آن پخش ممانعت از بخصوص مورد این در اینکه

 این داشتند قصد تلویزیون در كسانی چون! نیامد بدم فعلی

 هیچ كه كنند تمام خود نام به را متفاوت و پرزحمت كار

 سریال برای را اتفاق این من و بودند نکشیده آن برای زحمتی

 تصور! شد آن آز ها بعضی سوءاستفاده مانع كه دانم می خدا كار

 و گذشت خواهد زمان كه كنم می

 فرا آن بجای و مناسب نمایش فصل

 .رسید خواهد

 كارگردانى از غیر كه شما كارهاى

 همیشه شوند مى هم فیلمنامه شامل

 دلیل به كه هستند متفاوت آنقدر

 خبرساز خیلى بودند متفاوت همین

 توانسته آیا بودن خبرساز این هستند،

 منفى اثرات مثبت، اثرات از غیر به

 باشد؟ داشته كار روى

 اقبال تحمل عدم آن عمده دلیل و بله بگویم باید متاسفانه

 به ای عده اگر كه معنی این به است مخالف آرای به عمومی

 كه ندارند تمایل وجه هیچ به باشند مخالف شما اثر با دلیل هر

 تیزر پخش عدم آن بارز نمونه! بگیرد قرار دیگران توجه مورد

 اكران حال در روزها این كه است من فیلم آخرین تلویزیونی

 سایر به نسبت را مردمی توجه و فروش بیشترین و است

 متاسفانه رقیب برابر در ناجوانمردانه رفتار اپیدمی. دارد ها فیلم

 صحیح تربیت عدم و خصلت به بیشتر و هست جا همه

 گردد برمی ها انسان

 وارد بهش كه اتهاماتى دلیل به سینما خانه پیش سال چند

 گرفته خانه همین از ریشه كه افراد از اى عده. شد بسته شد

 و ها زنى زیرآب به توجه با كه بودند باور این بر سخت بودند

 در ناجوانمردانه رفتار همان به بتوان شاید كه دیگر مسائل

 شد بهتر خیلى كرد اشاره پرداختید آن به شما كه رقیب برابر

 درمان را مشکى تنهاه ن اینکه بدلیل شد بسته خانه این

 .كرد مى هم افکنى گره بلکه كرد نمى

 وارد بهش كه اتهاماتى دلیل به سینما خانه پیش سال چند

 گرفته خانه همین از ریشه كه افراد از اى عده. شد بسته شد

 و ها زنى زیرآب به توجه با كه بودند باور این بر سخت بودند

 در ناجوانمردانه رفتار همان به بتوان شاید كه دیگر مسائل

 شد بهتر خیلى كرد اشاره پرداختید آن به شما كه رقیب برابر

 درمان را ىلمشک تنها نه اینکه بدلیل شد بسته خانه این

 سینما خانه اكنون هم آیا. كرد مى هم افکنى گره بلکه كرد نمى

 اوضاع بهبود در قدمى اش دوباره بازگشایى با است توانسته

 ناجوانمردانه رفتار همان ادامه با افراد بعضى یا بگذارد؟ سینما

 شوند؟ مى كارها صحیح انجام عدم باعث

 همه در و همواره سینما خانه صنفی تشکل بدخواهان

 دوران در اینان. اند داشته را آن تخریب قصد و اند بوده ها دوره

. شدند خانه تعطیلی باعث و گرفتند قدرت كامالً نژاد احمدی

 فرمایشی صنف یك مجدد تاسیس و انحالل ها آن نهایی قصد

 همدلی و اتحاد با خوشبختانه كه بود

 نشدند اینکار به موفق سینما اهالی

 و مختلف انحاء به افراد این هم امروز

 حضور سینما در تزویر های چهره با

 مناسب عمل میدان فعالً ولی دارند

 مترصد قطعا ولی ندارند اختیار در

 همیشه همچون مناسب فرصت

 . هستند

 مسائل ایران سینماى در

 ولى زند مى جدى آسیب سینما به كه دارد وجود شمارى بی

 وجود است دهنده آزار خیلى شود مى سالى چند كه اى مسئله

 و اند شده سوپراستار به تبدیل دالیلى به كه است بازیگرهایى

 تواند مى پشتوانه این حال- دارند كه اى پشتوانه به توجه با

 اقدام -باشد شخص آن مالى پشتوانه یا نهادى طرف از حمایت

 باز یا كنند خود مال را كلیدى نقش تا كنند فیلمنامه خرید به

 وعده كننده تهیه به كلیدى نقش آن آوردن دست به براى

 بتواند تا پذیرد مى هم كننده تهیه و دهند مى را پرژوه حمایت

 تربیت به ما سینماى چرا .بکشاند سینما به را مخاطب

 را تماشاگر طریق آن از تا پردازد نمى صالحیت داراى بازیگران

 كند؟ سینما جذب

 علمی آكادمی یك به نیاز كه هاست سال ایران سینمای

 از بسیاری كه بازیگری تنها نه آن در كه دارد سینمایی

 نیاز این متاسفانه. شوند تدریس سینمایی دیگر های رشته

 آن ضرورت همگان طرف از و است مشهود كامالً اینکه با مبرم

 با الزم ارتباط برقراری به قادر سینما

 فشار این که زمانی تا و نیست اش مخاطبین

 و رشد ،هست سینما بر مختلف نقاط از

 شكوفایی های سال خالف بر آن گسترش

 بینی پیش غیرقابل و کند ایران، سینمای

 .بود خواهد
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 تمایل جامعه بر مسلط افکار من نظر به اما شود می احساس

 نامحسوس نحوی به و ندارد سینما توسعه و رشد به چندانی

 و سنتی شمایل و شکل همین در آن ساختن متوقف در سعی

 مهم تاثیرات همه علیرغم ایران در هنوز سینما! دارد قدیمی

 پشتوانه دارای و جدی حرفه یك صورت به جامعه در آن

 خانه اعضای صنفی حقوق هنوز و است درنیامده اجتماعی

 جرات به و ندارد آنان منزلت و شأن  مطابق تعریفی سینما

 چیزی هنرمندان هنوز عمومی افکار نزد كه گفت توان می

 و تفریح مجالس برای كه! هستند قدیم مطربان به شبیه

 و متدینین نزد اعتباری و آبرو چندان ولی خوبند سرگرمی

 از یکی گرچه. داد بها ها آن به نباید خیلی و ندارند علما

 بزرگ مدرسه یك تأسیس فعلی دولت مهم های وعده

 و حرف بین فاصله همیشه اینجا كه افسوس اما است سینمایی

 .هست همچنان و بوده زیاد عمل

 به كه ایم داشته هایى سریال و ها فیلم ما اینکه به توجه با

 و سینما نوعى به و اند پرداخته پیامبران زندگى و دینى مسائل

 بگیرد بر در را مذهبى-ملى اقشار تمام داشته قصد تلویزیون

 است؟ نشده كار این انجام به موفق كنون تا چرا

 فکری خط یك كشور در است مدتی اینکه به توجه با

 یا بنابراین است شده حاكم محدودی و خاص مذهبی

 جامعیت از تلویزیون و سینما طرف از سفارشی های فیلمنامه

 پیدا ساخت اجازه باشند هم اگر و نیستند برخوردار الزم

 در آثاری چنین ساخت برای الزم بودجه اینکه یا و! كنند نمی

 به فقط و نیستند الزم صالحیت دارای كه افرادی اختیار

 روش دو هر نتیجه كه گیرد می قرار هستند خودی اصطالح

 واقع در و گیرد نمی قرار عموم استقبال مورد كه است كارهایی

 .دارد را پول ریختن دور حکم

 
 سینمایى سازمان طرف از پیش وقت چند طور همین

 روز آن در كه سینما سالم نام به شد داده ترتیب اى برنامه

 و گرفتند مى قرار مردم اختیار در رایگان سینما هاى بلیط

 سینما با مردم قهر دلیل كه بودند عقیده این بر مسئولین

 چقدر كنید مى فکر شما. بود بلیط تهیه همچون آن هاى هزینه

 از هنوز ما كه است حالى در این است؟ صحیح فکر این

 سینمایى و الزم استانداردهاى با سینما هاى سالن نداشتن

 !بریم مى رنج قوى

 سینما به مردم توجه عدم علت. نیست درست وجه هیچ به

 شده حاكم سینما بر اخیر های سال در كه است مفرطی ضعف

 و ها فیلم كه گردد می بر همین به كار اشکال عمده. است

 این نتیجه و اند شده گرفتار محدودی دایره در سینماگران

 با. كنند نمی برقرار مخاطب با را الزم ارتباط ها فیلم كه است

 نمایش امکان به تبدیل حال در كشور سینماهای اینکه

 قبولی قابل نمایش كیفیت از تدریج به و هستند دیجیتال

 الزم قدرت از كه هستند ها فیلم این ولی شوند می برخوردار

 من عقیده به گرچه. نیستند برخوردار ارتباط برقراری برای

 تاثیر و فیلمسازی برای زیادی قدرت همچنان ایران سینمای

 و دست كه است نظری تنگ و ممیزی این اما دارد مخاطب بر

 .كند می خنثی و جان كم را آن و بندد می را سینما پای

 
 ایران سینماى در كه مسائلى به توجه با اینکه آخر در و

 و ها محدودیت تمام با باشد، مى آن رفع به امید و است

 سطح در توانسته ها سال این در ایران سینماى آیا ها ضعف

 باشد؟ داشته گفتن براى حرفى جهانى

 دارد مفصل بحث به نیاز جهانی سطح مفهوم اینکه از فارغ

 سال چهار در كه بگویم باید موجود روال گرفتن نظر در با اما

 اهالی به وقت مدیران طرف از ای الساعه خلق قواعد گذشته

 ها فیلم نمایش مجوز شامل آن از بخشی كه شد تحمیل سینما

 ایرانی های فیلم كه ترتیب این به. بود جهانی های جشنواره در

! كردند می دریافت نمایش مجزای پروانه دو باید بعد به این از

 بود ممکن بنابراین! خارج در نمایش و كشور داخل در نمایش

 در آن نمایش اما باشد داشته داخلی نمایش امکان فیلمی كه

 بسیاری ترتیب این به و! بالعکس و باشد ممنوع كشور از خارج

 به و شدند ساخته ایران در ها سال این در كه هایی فیلم از

 در را خود نمایش امکان ترفندی چنین با درآمدند نمایش

 در ایران سینمای حضور و! دادند دست از جهانی های جشنواره

 و موثر های فیلم حال این با اما. شد كمرنگ موثری نحو به دنیا

 تداوم گذشته، و سیمین از نادر جدایی همچون قدرتمندی

 داشت امید باید و كردند حفظ را ایران سینمای جهانی حضور

 مدیران تركیب و تغییر با و دور چندان نه ای آینده در كه

 ایران سینمای كننده تعیین حضور شاهد بتوان دوباره جدید

 سینمای در خالق و جوان استعدادهای. بود جهانی سطح در

 دوباره توان می آنان از مناسب حمایتی با و نیستند كم ایران

 .امیدوارم. یافت دست مهم این به

 هستید جدیدتان پروژه فیلمبرداری درگیر اینکه به توجه با

 .دادید قرار ما اختیار در را خود وقت كه فراوان سپاس

 فعالً كه معتقدم ولی كردم شما با كه ای مصاحبه رغم علی

 حرف كمتر باید است ممکن كه جایی تا و است سکوت دوران

 و صبر زمان زمانه. بود خاموش موجود هیاهوی برابر در و زد

 ■ .كنم می موفقیت آرزوی برایتان. است انتظار
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 «یكارگردان» دومقسمت  «ش كودکینما» یبررس  
 «مهران مقدر» 
 

های  های روان، بازی رنگ، نور، موسیقی، دكور، دیالوگ

هایی هستد كه یك كارگردان  متنوع و موضوع مناسب كمك

برای كودكان برد تا نمایشی جذاب  نمایش كودك بهره می

نکته مهم اینجاست كه در هر مقطع سنی از  خلق كند.

های  ها گوناگون است. رده ها متفاوت و نگرش كودكان برداشت

سنی برای تماشاگر كودك بسیار بجا و كارشناسانه در نظر 

توانید مفهوم یك نمایش رده سنی  شما نمی اند. گرفته شده

ن داد. تصور كنید الف را با همان جذابیت برای گروه ب نشا

در كالس اول راهنمایی تحصیل  كه نوجوانی را كه مثالً

كند به دیدن نمایشی بیاورید كه تمام مفهوم نمای این  می

بدون شك  ها مناسب است. است كه مسواك زدن برای دندان

اگر تمام اصول نمایش برای كودكان گروه سنی الف در خلق 

این نمایش رعایت شود نوجوان مخاطب 

بدیهی است این امر  این اجرا نخواهد بود.

در صورتی درست است كه تمام اصول 

برای اجرا در مقطع سنی الف رعایت شده 

باشد و تماشاگرانی با مقطع سنی ب را 

بسیاری از  به تماشای آن وادار كرد.

توان داستانی را طراحی و خلق  اوقات می

كرد كه برای هر دو گروه  جذاب باشد. 

های خود و گروه  الف برداشتگروه سنی 

كه البته این  های خود را داشته باشد سنی ب نیز برداشت

ها نیاز به توانایی و مهارت باال در زمینه نمایش  نمونه نمایش

 كودك و نوجوان دارد.

تابلوهایی ایجاد شود كه ضمن ها  آن هایی كه در میزانسن

ی بجا و ها برخورداری از یك نمای هندسی زیبا از تركیب رنگ

خالقانه نیز استفاده شود كمك بزرگی به كودك برای درك 

دانستن هندسه صحنه و اینکه  كند. بهتر مفهوم نمایش می

ها را كجای صحنه بگویند تا بار معنایی بیشتری  كدام دیالوگ

های كارگردان  ترین تخصص به تماشاگر انتقال یابد از مهم

لم و آگاهی از آن های كودك و نوجوان این ع در نمایش است.

جهت دارای اهمیت بیشتری است كه مخاطب شما همسن 

 مانند او ببینید. شما نیست و باید خود را جای او بگذارید.

از دریچه چشم او  مانند او بشنوید و مانند او فکر كنید.

 چیز را ببینید و با منطق او دنیا و نظم آن را ببینید. همه

  ره شد شاید در نگاه كودك قطار بهاشا گونه كه قبالً همان

 وشمندانه باشد.ه راحتی پرواز كند اما این پرواز باید كامالً

ای كه تماشاگران را به دیدن نمایش خود  كارگردان از لحظه

طراحی  كند باید مدیریت كار را بر عهده بگیرد. دعوت می

كه دیدن پوستر یا بروشور  طوریها  آن بروشور جذاب برای

را ترغیب كند كه  نمایش ضمن معرفی بخش كوچکی از كار او

لحظه دریافت بروشور یا از  پوستر را در روی صحنه ببیند.

افتد تا با  كار می تراكت و یا پوستر نمایش تمام تخیل كودك به

كند  پردازی كه برای خود می صداسازی و شخصیت

در آن لحظه  كند تا وارد سالن نمایش شود. شماری می ثانیه

است كه مشتاقانه منتظر است تا ببیند 

 تصوراتش چقدر به نمایش نزدیك است.

طراح پوستر است كه به  این هنرمندی

ای پوستر را طراحی كند كه این  گونه

شوق در تمام طول مدت انتظار كودك و 

همراه او  البته پس از اجرای نمایش به

ت بتوان گفت أشاید به جر باقی بماند.

پس از دیدن نمایش پوستر كه همیشه 

ماند هر لحظه خاطره آن  با كودك می

تر مفهوم نمایش و  از آن مهمكند و  اجرا را برای او زنده می

پیامی را كه آن اجرا برای او داشته است مدت بیشتری در 

 ماند. خاطرش می

 گاهی اوقات نیز كارگردان بنا به صالحدید خود و ظرفیت

كند كه  سا استفاده میآ متن برای اجرا از یك شیوه معجزه

ای كه خود ما هم در دوران  شیوه آشناست. برای همه ما كامالً

 كردیم. ودكی با مهارت از این روش نمایش استفاده میك

 نام دارد. «عروسکی»این شیوه اجرایی 

معنای واقعی در   بر كسی پوشیده نیست كه عروسك به

 كند. انتقال مفاهیم مختلف به انسان كاری در حد معجزه می

ترین  ها و بزرگ ترین تراژدی امروزه شاهد اجرای بزرگ

 عروسکی هستیم.صورت  ها به نمایشنامه

تابلوهایی ها  هایی که در آن میزانسن

ایجاد شود که ضمن برخورداری از 

یک نمای هندسی زیبا از ترکیب 

های بجا و خالقانه نیز استفاده  رنگ

شود کمک بزرگی به کودک برای 

 کند. درک بهتر مفهوم نمایش می
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كند  سادگی به كودك منتقل می پیامی را كه عروسك به

كند تا به آن  همان پیامی است كه بازیگر بسیار تالش می

های اجرای  یك از شیوه  كند كه كدام فرقی نمی برسد.

شما با حركت دادن ماهرانه یك چوب ساده  عروسکی باشد.

 تماشاگر و مخصوصاًترین مفاهیم را به  انید بزرگتو نیز می

یونولیت و  جذابیتی كه چند تکه چوب، كودك منتقل كرد.

حدی است كه  پارچه بهم چسبیده برای تماشاگر دارد به

كند چه سنی دارد و هر صدایی كه از  راموش میفتماشاگر 

پذیرد و هر دیالوگی را از زبان  عروسك به گوشش برسد را می

 كند. او قبول می

برخی از  ی دكور نیز متفاوت است.های عروسک در شیوه

نام   هب یهای شوند و بعضی با میل با نخ هدایت میها  آن انواع

 باتوم.

بعضی بزرگ  برخی دستکشی هستند و بعضی الکتریکی.

شود و  گردان در لباس عروسك ظاهر می عروسك هستند و

های عروسکی  ر نمایشد كنند. برخی هم روی میز حركت می

گردان باید در صدا و توانایی انگشتان و  تمام توان عروسك

دانیم كه عروسك جان  ما می نحوه گردانندگی عروسك است.

گیرد  را تحویل می  نآگردان  ای كه عروسك اما از لحظه ندارد.

بخشد و ما ناخودآگاه  انگیز به آن جان می طرزی شگفت  به

شود و  گردان به عروسك خیره می بجای نگاه كردن به عروسك

ه تمركز خود را برای تطابق حركت و صدای عروسك ب همه

گردان بیشتر باشد و  كه البته هرچه مهارت عروسك برد كار می

 ■.تر حركت كند جذابیت بیشتری خواهد داشت عروسك نرم
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 «سقراط»ی نمایشبررس   
 «یم محمدیمحمدنع» ؛«یمیرضا نع دیحم» كارگردانسنده و ینو  

 
 خود را بشناس؛ فراخوان سقراط از اعماق تاریخ

نوشته و اجرای زیبا و اثرگذار  « سقراط»ی  نمایشنامه

ار در تاالر وحدت ب حمیدرضا نعیمی در ایام نوروز برای دومین

بر روی صحنه رفت. عوامل این اثر ساختارشکنانه و پر محتوا 

 عبارتند از:

 حمیدرضا نعیمی  نویسنده و کارگردان :

ادنا زینلیان/  طراح لباس:زاده/  رضا مهدی طراح صحنه:

محسن گودرزی/  طراح حرکت:رضا حیدری/  طراح نور:

 سیاوش لطفی  آهنگساز:ها/  مازیار حاجی طراح گریم:

ژاد، بهناز نازی، ن فرهاد آئیش، كتایون افشاری بازیگران:

الدن مستوفی، ایوب آقاخانی، رضا جهانی، بهمن عباسپور، 

پور  پرهام دلدار، مجید نوروزی، بهار نوحیان، سیاوش چراغی

 و...

 ی نمایشنامه درباره

حمیدرضا »ی سقراط  نمایشنامه

ای غرا در  خطابه اساساً« نعیمی

ستایش اخالق و پیوند آن با سیاست 

و اجتماع است. طراحی نمایشنامه 

-ی كالسیك  فارغ از شیوه اصالتاً

باشد و این  اپیزودیك می -ارسطویی و مبتنی بر سبك روایی

انتقال مفاهیم به مخاطب از نوع نگارش خودآگاه در خدمت 

سوی نویسنده استفاده شده است و نشان از عمق شناخت 

دارد. « سقراط»ی تبشیری  نویسنده از شخصیت و نیز فلسفه

فلسفه توسط  یابیم كه اساساً با نگاهی بر تاریخ فلسفه در می

/ فیزیولوژی( شناخت طبیعتگرای آن ) سقراط از قالب برون

)اومانیستی( به خود گرفته و تاكنون  شناسانه رویکردی انسان

های علوم  نیز امتداد یافته است و خود بنیان دیگر شاخه

انسانی از سیاست تا علوم اجتماعی )اخالق، فلسفه، حقوق، 

شناسی( گردیده است. حمیدرضا نعیمی با  روانشناسی و جامعه

تعلیقی در اثر خود، بركشیدن زبان مفهومی در مقابل زبان 

ای از نگارش دراماتیك را برگزیده است كه درآن  یوهآگاهانه ش

زا در ایجاد تعلیق در اثر كه  ها نه به مثابه عوامل كنش دیالوگ

ی مانیفست درونی متن با  زا در ارائه خود به عنصری مفهوم

 های انسانی تبدیل گشته است.  تکیه بر انگاره

های  سو، در اجرا نیز نعیمیِ كارگردان با تلفیق شیوه از آن

اجرایی كالسیك و مدرن، خط روایی قصه را شکسته و با به 

گذاری برشتی و تلفیق آن با  ی فاصله كارگیری شیوه

ی  ثیرگذار امتداد اندیشهای موفق و تأ گونه عناصرپسامدرن به

 صائب سقراط از یونان باستان تا به امروز را نمایانده است.

 

 نمایشنامه از طراحی تا نگارش

. ستاپیزود طراحی شده ا 18ی سقراط در  نمایشنامهمتن 

ی طراحی شده  با شناخت نمادشناسی اعداد، این تعداد صحنه

در نمادشناسی اعداد در میان  18تصادفی نیست چرا كه عدد 

ها )دادارباوران( عدد وحدانیت است. آنچه در كالم  دئیست

شود و  دینی وحدت وجود نامیده می

باورمند او  ی هدر نزد سقراط و فالسف

نماد و « خرد»چونان زكریای رازی 

نمود آن است. گویی نعیمی با 

هوشمندی خاصی سقراط را از آغاز 

بندی نموده است تا در  تا انتها بر همین اسلوب صورت

بازخوردی فرامتنی نیز باورمندی سقراط به خردورزی را 

 نمایان كند. 

ه از تاریخ در بخش محتوایی اثر نیز، عمق شناخت نویسند

خوبی نمایان است،  فلسفه و باالخص آرا و عقاید سقراط به

دهد كه نعیمی  ی غنی متن نشان می عالوه بر اینکه درونمایه

با تکیه بر تحقیقات وسیعی دست به نگارش اثر خود زده 

های ماندگار و  است. بیراه نیست كه در ابتدای اثر، شخصیت

كه در راستای آرای  یاندیشمندان بزرگ یونان )البته آنان

اند( در رویای وی به بیننده  زیسته سقراط و پیش از او می

 فیثاغورث، شود. كسانی چون تالس، نشان داده می

سافو در  آركالئوس، آناكساگوراس، دموكریتوس، هراكلیتوس،

ی سقراط  مدارانه حقیقت نوابغی هستند كه عقاید و آرائ انسان

خود ها  آن گرفته است و هر كدام ازت أنشها  آن های از اندیشه

اند.  به تنهایی نخبگانی پیشرو و فراتر از زمان خود بوده

زیسته  ست كه یك قرن قبل از سقراط می دموكریتوس، كسی

ی هفتم قبل از میالد تئوری اتمیستی بودن  است و در سده

« حمیدرضا نعیمی»ی سقراط  نمایشنامه

ای غرا در ستایش اخالق و  اساساً خطابه

 آن با سیاست و اجتماع است.پیوند 
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میالدی(  10كائنات را ارائه كرد كه هزاران سال بعد )در قرن 

خواه  ی وی اثبات شد و یا زنی اندیشمند و تحولاصالت تئور

چون ساپو كه صدسال قبل از سقراط در زادگاه خویش 

مدارس ها  آن برای برابری زنان و تعلیم و تربیت« لزبوس»

های درخشانی  شعر، رقص و آواز دایر كرد و چنان اندیشه

 ی مردساالر یونان تکفیر گردید.  داشت كه از سوی جامعه

 

 نساختار مت

اپیزودیك است و بر  -ی روایی ساختار متن متکی بر شیوه

های  ، فاقد مقدمهچینیدراماتیكی كالسیكِ  خالف شیوه

گیری  های تعلیقگونه و در نهایت یك نتیجه افکنی رایج، گره

باشد و این به آن خاطر است كه سقراطی كه  شسته و رفته می

كند قرار نیست یك بیوگرافی از سقراط در  نعیمی خلق می

قالب تئاتر بر روی صحنه باشد، بلکه نویسنده با دستمایه قرار 

و عقاید سقراط، در بافتی تلفیقی از كاركردهای دادن آرا 

متفاوت زبان و روایت سعی دارد مفاهیمی جهانشمول چون 

اخالق، سیاست، آزادی و برابری را 

دگرنویسی و دگرمعنایی كند، لذا 

مخاطب با اثری مواجه نیست كه 

ی اجزای آن فرمولیستی )یا  همه

فرمالیستی( و قراردادی طراحی و 

د، بلکه در مواجهه با نگارش شده باش

لیفی آن(  حتی در شکل تأاین اثر )

دنیایی از مفاهیمی فراتر از كلمات و 

ای كه  گونه را پیش روی خویش میبیند، بهها  آن معانی جاری

ای، الاقل در  بایست از پیش اطالعات نسبی برای درك آن می

ی فلسفه و تاریخ فلسفه، اخالق و مفاهیم اخالقی،  حوزه

ی یونان  مبانی آن و نیز فرهنگ غالب بر جامعهسیاست و 

باستان و ایران امروز داشته باشد و این امر در حد اعالی آن، 

های مورد ادعا بدل كرده  سقراط را به اثری فاخر در عرصه

وری و در  ها دچار افراط در سخن است، هرچند در برخی بخش

 ت.ها دچار تفریط در استدالل گشته اس برخی دیگر از بخش

باشد.  نویسی این اثر نیز جالب توجه می ی دیالوگ شیوه

گرا نیستند، به  زا و كنش ها كنش نخست آنکه اصالت دیالوگ

های اثر دچار  این معنا كه داستان با تکیه بر دیالوگ شخصیت

كند و در حقیقت  شود و روند رو به جلو پیدا نمی چالش نمی

ای  د و حركت طولیكن اثر تا به انتهای كار در عرض رشد می

ای برای  های اثر بهانه یك از دیالوگ ندارد، یعنی اینکه هیچ

شوند تا كاراكترهای قهرمان و ضد  ایجاد تعلیق در اثر نمی

قهرمان را خلق كرده و در مواجهه با هم قرار دهد. از این 

منظر طراحی داستان بیش از آنکه سمت و سوی درامی با 

ای جذاب است كه با چاشنی  خطابهقراردادهای مرسوم باشد 

بخش آراسته شده است و این نوع نگارش  طنز و جمالتی مفرح

داند )یا الاقل  شاید به این دلیل رخ داده است كه نویسنده می

فرض را دارد( كه مخاطب، سقراط، عقاید وی و  این پیش

داند و دیگر الزم ندیده است كه در  سرانجام كارش را می

پیچ در پیچ و معلق،  الی حوادث البه

هایی را طراحی كند كه در  موقعیت

عین جذاب بودن، اطالعات مورد نظر 

چکانی به  نویسنده را به صورت قطره

مخاطب ارائه دهد، لذا نویسنده در 

همان ابتدای كار تکلیفش را با 

مخاطب روشن كرده است و 

ای  گونه شخصیت سقراط را به

معرفی نموده است تا در  گو به مخاطب باورپذیر شوخ و بذله

های امروزی  ها و دغدغه ورای این شوخ طبعی بتواند اندیشه

خود را به مخاطب ارائه دهد. لذا ساختار نمایشنامه سر راست 

است: در ابتدای متن، دو خواننده قطعاتی از ساپو را اُپراگونه 

شود  خوانند و از همان اول كار تکلیف مخاطب روشن می می

دهد قرار است شکلی  ی متن را شکل می مایهكه آنچه درون

ای از نقد و نظر باشد. از این شروع  طنازی با چاشنی -غنایی

، اثر، ، بدون اغراق تمامی طول زمانمسحور كننده كه بگذریم

اند كه آراء  هایی به شدت انتخاب شده و روتوش شده یا دیالوگ

سخنانی كند و یا  سقراط را در مواجهه با مخالفانش بازگو می

آموز است كه میان سقراط و شاگردانش )افالطون و  حکمت

ست كه در  های غرایی شود و یا خطابه دیگران( رد و بدل می

عوالمی میان خواب و بیداری میان سقراط و ساپو جریان دارد 

و در این میان برخی از مفاهیم چونان عدالت و آزادی و حقوق 

، ای ون هیچ كنش رواییشود و در نهایت بد زنان نیز مطرح می

 شود. همین!  سقراط به دادگاه كشیده می

 -ی روایی ساختار متن متكی بر شیوه

ی کالسیکِ  اپیزودیک است و بر خالف شیوه

های رایج،  دراماتیک، فاقد مقدمه چینی

های تعلیق گونه و در نهایت یک  افكنی گره

 باشد. گیری شسته و رفته می نتیجه



   9313 اردتشهبی ماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |چهل وپنجم  شماره 71 

ی سقراط را  بنابراین، چنانچه بخواهیم متن نمایشنامه

های منطقی و فعل و  براساس متد توطئه و ایجاد كنش

 -ی نگارشی كالسیك روایی و از منظر شیوه-انفعاالت كالمی

و ها  ، اثر خلق شده بسیاری از فکتدراماتیك نقد كنیم

 های اساسی در این حوزه را ندارد. فاكت

اما متن سقراط در هژمونی دیگری خلق شده است و آن 

ای بازشناسی معرفت سقراط و تالش نویسنده بر

شناسی سقراط گونه در دوران معاصر است تا از ورای  معرفت

های حال حاضر را به چالش بکشد و از  آن بسیاری از دغدغه

های  متن تلفیقی از خطابه همین منظر است كه ساختار

بر روایت  هایی مفرح است كه اساساً فلسفی و دیالوگ

ی درامی كالسیك و لذا از  اپیزودیك استوار است و نه بر پاشنه

های  ست درخور. هرچند نگارنده استدالل این منظر اثری

ی میان  ی مناظره مطرح شده از سوی سقراط در صحنه

تواند در نهایت  م كه نمیدان سقراط و گرگیاس را سطحی می

موجب خشم گرگیاس شود و نه ره به سرانجامی باورپذیر 

گونه نشان داده  شود این برد )چنانچه در متن سعی می می

سابقه برای نقد مفاهیم  ( اما از این منظر كه تالشی بیشود

مسبوقِ تاریخی تا به امروز است برای 

نظر  باشم. به آن احترام قائل می

ها نیز  برخی صحنه نگارنده در

مورد اتفاق افتاده  های بی پرگویی

ی  نظر بنده صحنه است و حتی به

پایانی )دیدار زانتیپه و تئودوته با 

بندی  سقراط( و آن شکل پایان

آمدن ساپو و گفتن این جمله )

كه:استبداد،فقطتوروازحرفزدنمنعکرد،

( !توروكشتیكهدموكراس یدرحال

است و شاید بهتر آن بود كه قدری از اصالت اثر فروكاسته 

این نکته . )شد همان تصویر غالب از مرگ سقراط بازنمایی می

تنها یك پیشنهاد است و نگارنده بر این باور است كه 

 (    .شد اثرگذاری تئاتر بیشتر می

 

 زبان

نکه آكاركرد زبان در اثر بسیار جذاب است. نویسنده با 

عامدانه و آگاهانه از زبان نگارد اما  دارد متنی تاریخی می

ای امروزین در اثر خود استفاده كرده است. این تمهید  محاوره

كه از سوی نویسنده عامدانه و آگاهانه اتخاذ شده است از 

سو نوعی حالوت را به كلیت اثر تسری داده است كه  یك

سو در فهم جمالت )هم در شکل آوایی و هم  مخاطب از یك

شود و از  ها( با سهولت مواجه می در شکل معنایی دیالوگ

، انسانی ی سقراط سوی دیگر این باور غالب در اثر كه فلسفه

كارآمد و فراتر از زمان و تاریخ تا به امروز دوام و قوام یافته 

كند  نشاند و نهادینه می است را در ناخودآگاه مخاطب می

در گونه، اثر را  هایی تلمیح عالوه بر اینکه استفاده از دیالوگ

عین تراژیك بودن مفرح كرده و به آن سمت و سویی كمیك 

ی سقراط بر  فلسفه بخشیده است و مگر نه اینکه اساساً

، بدون ردن دم و لذت بردن از نَفس زندگیغنیمت شم

های آن است، پس این شادی مسری در  وابستگی به پیرایه

ه در بطن متن خود عاملی پنهان و در عین حال اصیل است ك

وبنده و نهادینه شده عمل ، كیی احوال و آراء سقراطبازگو

نوازد و اثر را  كند و چونان نسیمی مالیم ذهن را می می

 كند. داشتنی و ماندگار می دوست

 

 اجرا  

شك منفك از  ی سقراط بدون ی اجرای نمایشنامه شیوه

باشد، حال  ی نگارشی آن و شکل طراحی داستانش نمی شیوه

آنکه نویسنده و كارگردان اثر نیز یك شخص است این شباهت 

لیفی و اثر أكیفی میان اثر تكمی و 

بدیل كرده است. تئاتر  اجرایی را بی

های دوم سالن  با اُپراخوانی در بالکون

شود و سپس سقراط در  شروع می

ی تئاتر  رویای خویش پای بر صحنه

ای كه در حقیقت  گذارد. صحنه می

آوران و اندیشمندان  اجتماعی از نام

ن است كه در ی یونا اعصار گذشته

ی  شاعره« ساپو»ها  آن مامیمیان ت

یونان، نقش محوری و رابط میان 

كند. این صحنه بدون  متنی را در كلیت اثر ایفا می-ای صحنه

دهد كه سقراط درس  هیچ توضیحی این پیام را به مخاطب می

ست و دل در ارادت چه كسانی دارد و از  ی چه كسانی آموخته

را « ساپو»ی دیگری  بیش از هر نخبهها  آن میان تمامی

آل دو شخصیت  ستاید. ساپو حد میان و در عین حال ایده می

سو فراتر از زانتیپه )همسر  زن دیگر این اثر است: از یك

ایستد و از سوی دیگر جذابیتی فلسفی  سقراط( در فرزانگی می

عنوان یك زن برای مردانی  های جنسیتی به فارغ از جذابیت

قرار « تئودوته»در ورای چون سقراط دارد و از این منظر هم 

های  ، هویت، كاركرد و خواسته، شخصیتگیرد و وجودش می

زنان را در یونان باستان )باالخص( و در تمام طول تاریخ تا به 

ست و  خواه ای تحول . او شاعرهكشد امروز )باالعم( به چالش می

ی سقراط  ی اجرای نمایشنامه شیوه

ی نگارشی آن و  شک منفک از شیوه بدون

باشد، حال آنكه  شكل طراحی داستانش نمی

رگردان اثر نیز یک شخص نویسنده و کا

است این شباهت کمی و کیفی میان اثر 

 بدیل کرده است. تألیفی و اثر اجرایی را بی
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گرایانه  ی مردان و به زعمی با تمایالت همجنس مطرود جامعه

زیسته است اما سقراط را  پیش از سقراط میكه صدسال 

ی خود كرده است. این  ای شوریده، عاشق و واله چونان تشنه

را از ورای  بخشد و آن چالش نوعی مفهوم پیچیده به عشق می

ی سقراط،  كشد. در شهر آتن در دوره زمان و مکان بیرون می

، اش های زنانه است كه جذابیت« تئودوته»نام  ای به زن روسپی

اش درآورده است ولی او نیز  مردان قدرتمند را در چنبره

عصرش با او  ست و مردان هم خواهی و ترقی ی تحول تشنه

كه سقراط با زنی كه یك قرن پیش  نآكنند حال  معاشقه می

ی  كند. این تضاد معنایی در واژه زیسته معاشقه می از او می

ز زمان و ، مفهومی پیچیده و فراتر اقه و یا الس زدنمعاش

توان آن مفهوم را نیز  بخشد كه حتی نمی مکان به عشق می

ی مخاطب  عهده توان دركش را به كشف كرد بلکه فقط می

های معنایی و مفهومی در متن  . از این قبیل پارادوكسگذاشت

. تلفیق را بسیار نیکو از كار درآمده استبسیار است كه در اج

 -رایی فرمالیستیگذاری برشتی با سبك اج ی فاصله شیوه

مالیستی، بر بستر نگاه پسامدرن، چنان ظرفیت فراخی را  مینی

سو هر نوع آزاداندیشی در  برای اثر فراهم كرده است كه از یك

درك مفاهیم مطرح شده در اثر را برای مخاطب ممکن 

های  های فراوانی را در الیه سازد و از سوی دیگر المان می

قابلیت در كنار طراحی لباس ابعاد كند. این  عمیق اثر خلق می

شود  جا فاخر می كند و اثر تا بدان ای را برای اثر ایجاد می تازه

ای  آ و اجرای قطعه آپ در آن و یا رقص مده های هیپ كه رقص

از اوریپید، جملگی در خدمت اجرا قرار گرفته و مخاطب را در 

رق هیستوریسم فانتزیك غ -فضایی سوررئالیستی و یا رئالیسم

كالسیك با  -كند و نه تنها این تلفیق تئاتر تاریخی لذت می

كند بلکه  ای در نمایش ایجاد نمی فضای مدرن، خدشه

های سقراط از ابتدای  انگیز، تداوم اندیشه ای شگفت گونه به

ی نگارنده،  دهد. به عقیده پیدایی تا به امروز را نمایش می

بزرگی را در های  حمیدرضا نعیمی در خلق اثر سقراط گام

ی  نویسی اندیشمندانه برداشته است و در عرصه ی درام عرصه

توان اجرای نمایشنامه را  اجرایی نیز ثابت كرده است كه می

شود در قید  ای عرضه كرد. می قراردادهای كلیشهفراتر از 

های حاكم بر آثار دراماتیك نبود و با  فضاها و هژمونی

خلق كرد كه در عین اینکه زیباست،  ای خالق اثری اندیشه

 ماندگار نیز باشد.

ی بلند مردی  ، واگویی اندیشهی سقراط نمایشنامه

 كالمش این بود: ایست كه همواره تکه اسطوره

 ■« خود را بشناس»
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 تئاتر، داستان   
 «ه مقدمیراض» ؛«هیتعز»ش ینما یبررس  

 

 تعزیه:

 بازی یك یا عبادی–خوانی یك آیین مذهبی  تعزیه

 و سرایی داستان كهن هنر از تركیبی صورتی و نمایشی-آیینی

 ارزشو   اهمیت .است ایران در خوانی روضه سنت و نقالی

 در باشد، ها واقعه نمایش و اجرا روش در آنکه از بیش تعزیه

از  هاست. واقعه درست بیان و شعار یا  هنرمندانه خواندن شیوه

 اند. خوانی گفته تعزیه به این رفتار مذهبی اصطالحاً رو  این

البته مجموعه ادبیات نمایشی 

 و ادبیات عامه كه مبنابرخالف  تعزیه،

زبانی  طور  به و زمینه شفاهی دارند

از آغاز  یابند سینه به سینه انتقال می

 به صورت مکتوب آشکار شده و به

صورت نوشتاری بین مردم دست به  

چون ركن اساسی  دست گشته است

 بر فرهنگ عامه و بنیاد بر ها تعزیه

اعتقادات  احساس و زمینه اندیشه و

 ساخت و بازار بنیان گرفته است و كوچه وعامه مردم 

رو  از این عامه فهم دارد. زبانی روان و پرداختی ساده و

در مجموعه فرهنگ  ی ادبیات عامه و زمره در ها نامه تعزیه

 گیرد. مردم قرار می

دهنده  نشان تعزیه بیانگر وجهی از تاریخ دینی شیعیان و

هر  تشیع است.تاریخی در حوزه حیات اهل -رخدادهای واقعی

مجلس از تعزیه نمایشگر نبردمیان گروهی از نیروهای اهورایی 

ر در قلمرو وشر گروهی از نیروهای اهریمنی و مینوی با و

ت ثخبا ای از قداست و ی صورت ویژه تابنده بر زندگی دنیوی و

 روی زمین است.  آدمیزادگان بر

  هب ها، وجود تعزیه این با

های اصلی یا به  خصوص تعزیه

ها  آن ها كه موضوع«واقعه»اصطالح 

ساز  مصایب قهرمانان حماسهشرح 

زمینه  هاست، بیان شهادت آن كربال و

 انگیز دارند و  یا حزن« تراژیك»

ی  برجسته آثار از را ها توان آن می

 ادبیات نمایشی جهان به تراژیکی در

 آورد. شمار 

 خوانان از لحاظ نقش: هیتعز 

همچون حسن  یصیخصا ید دارایخوان با هیك تعزی

، یقیموس یها به دستگاه ییصورت، حسن صوت، آشنا

به مجموعه باشد تا بتواند  یبندیخوب، پشتکار و پا ی حافظه

د. یه برآیسخت تعز نسبتاً یها ها و آموزش تیمسئول ی از عهده

اد یم زیر گرینظ یه از امکاناتیتعز یها كه گروه  ییاز آنجا

 یها هیتا شب شود میشود به همین علت سعی  یاستفاده نم

را  یکین نزدیشتری، بیکیزیاز نظر سن، چهره و ابعاد ف یانتخاب

 یرینظر داشته باشد تا در اصل باورپذ ت موردیبه شخص

همان  با معموالً طور این افراد همین وارد نگردد. یمخاطب خلل

 یافتند. هایی كه برعهده داشتند در بین مردم شهرت می نقش

رند یگ یكه بر عهده م یبرحسب نقش خوانان را هیپس تعز

 كرد: یبند ن دستهیتوان چن یم

 ها: خوان اءیاول

 ءایدار نقش اول هستند كه عهده یخوانان هین گروه شبیا

 ی وهیش به ءایاول یها تیه شخصیكه در تعز ییشوند. از آنجا یم

د به یخوانان با هین گروه از تعزیند، ایگو یر )آواز( سخن میتحر

تسلط كامل داشته باشند چرا كه در  یقیموس یها دستگاه

خوان مجبور  هینظر تعز مورد یفضا یالقا یها برا صحنه یبرخ

ازمند به یرد كه نیبهره گ یمتعدد یآواز یها شود از گوشه یم

 یصیخصا ید دارایخوان با هیک تعزی

 ییهمچون حسن صورت، حسن صوت، آشنا

خوب،  ی ، حافظهیقیموس یها به دستگاه

به مجموعه باشد تا  یبندیپشتكار و پا

 یها ها و آموزش تیمسئول ی بتواند از عهده

 د.یه برآیسخت تعز نسبتاً
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است. درست خواندن  یقیموس یها ن و تسلط به دستگاهیتمر

« یاهلل خالق استاد روح»ت است كه یخوان چنان بااهم هیتعز

ه را به اوج یبود كه تعز یقین موسیام ا د من ماندهیگو یم

خوانان را بر  ءایرا حفظ كرد. اول یقیه بود كه موسیا تعزیرساند 

 یبند ن دستهیمحوله، چن یها ت و نقشیحسب سن، جنس

 كنند: یم

سال بوده و از دختران  ۹-۸ن ین گروه بیاخوان:  طفل-0

ن یاز ا یشوند. برخ یزه انتخاب میرمکلف و پسران ممیغ

 یتر نیسنگ یها تیمجالس مسئول یخوانان در بعض هیتعز

 شام. یز اسرایمانند طفالن مسلم و ن ،برعهده دارند

سال مخصوص  ۸-12 یط سنیشرا خوان: نوجوان-9

نب و دو یمانند پسران حضرت ز ییها است كه نقش ینوجوانان

 شوند. یدار م را عهده یاحید ریزیپسر حر بن 

 14-۱2ن یخوانان ب هین گروه از تعزیاخوان:  جوان-3

اكبر، قاسم و... را بر عهده  یچون عل ییها سال بوده و نقش

 رند.یگ یم

ن یشود كه ب یاطالق م یخوانان هیبه تعز خوان: عاقله-4

ن دوره حضرت یت این شخصیتر سال باشند. معروف 48-۱2

 عباس )ع( است.

به  یپختگن یخوانان در سن هیتعزخوان:  امام-5

ا ی 28تا  48از  ها معموالً خوان رسند. سن امام یم یخوان امام

 یخوان ل به كاملهیا تمایاز یباشد كه در صورت ن یم یسالگ ۹8

 رسند. یهم م

هستند كه  یخوانان هین گروه، تعزیا خوان: کامله-6

رمردان را یاقع نقش پوب ابن مظاهر و دریمانند حب ییها نقش

 رند.یگ یعهده م ه بریدر مجالس تعز

 ها: اخوانیاشق

شود كه نقش  یگفته م یخوانان هیبه تعز خوانان، یا مخالف

امبران را دارند. مانند یت و پیدشمنان و مخالفان امام، اهل ب

ز یاخوانان را نیان، مامون و... اشقی، ابوسفیسعد، خول شمر، ابن

 كرد: یبند ن دستهیتوان چن یم

ه سرداران و یه شبیكه در تعز یكسان شمرخوان:-0

شمرخوان  شوند را اصطالحاً یان سپاه مخالف میجنگجو

.. از .، عمروبن عبدود ویریند. مانند شمر، مرحب خبیگو یم

 ین آنان را برایتر ن و كارآزمودهیتر دهیاخوانان ورزیان اشقیم

همراه با  یرحم یاندن خشونت و بینند. نمایگز ین نقش بر میا

حركات  ی امام در مواقع لزوم، ارائه با یرقت و احساس همدرد

و گاه تند و  یگاه حماس یسته و مناسب، گفتگوهایو رفتار شا

ها  ده است. شمرخوانیشمرخوانان ورز یها یژگیسبکسرانه از و

 یها خوانند لذا تماشاگران به جنبه یر نمیاشعار را با آواز و تحر

رو  نیاشتر توجه دارند. از یاشعار و تلفظ درست كالم ب یادب

 برخوردار باشند. یكاف یاز سواد ادب یستیبا یشمرخوانان م

صورت  و سر جای دست بر به ثر،أخوانان به هنگام اظهار تشمر

 كردند و بلند می راد پای راست خو معموالً یا سینه زدن،

گاهی هم برای نشان  زدند. می زانو ران و بر دست راست را

همچنین برای  افکندند. می به زیر را خود سر اندوه یا شرم،

 گزیدند. یا تحسین انگشت به دندان می تعجب و وحشت و

 یجور و مخالف یبه نقش شاهان و خلفا خوان: تخت-9

خوان  سعد، فرعون و... تخت اد، ابنیز د، ابنیزیه، یچون معاو

اد یز همانند شمرخوان، اشعار را با فریها ن خوان ند. تختیگو یم

 خوانند. یآواز مو اشتلم و بدون آهنگ و 

چون  یگرید یایه اشقیشب گر:یخوانان د مخالف-3

ر یو نظا یبن ربع ، سنان، حرمله، شبثیعمروبن حجاج، خول

ن گروه در یاند. ا دهینام« خوان مخالف» یطور كل هآنان را ب

درجه دو دارند. مکالمات آنان كوتاه بوده و  ییها ه نقشیعزت

 خوانند. یت نمیش از چند بیب معموالً

ه سپاه مخالف ین دسته، شبیا ا:یا سپاه اشقیعرب -4

ها  اند. عرب گفته« عرب»م به آنان یگردانان قد هیهستند كه تعز

خوانند و گفت و شنود ندارند. در  یه شعر نمیدر تعز معموالً

ا دو یك یها  خوان ه احتمال دارد كه عربیاز مجالس تعز یبرخ

ن یثرترؤند. میتکرار نما یجمع دسته یت را با انجام عملیب

 است. یخوانان در مجالس حماس هین تعزینقش ا

 ها: خوان نعش

الوگ هستند و یخوانان فاقد هرگونه د هین دسته از تعزیا

 یاریه به بهتر برگزار شدن آن یدر تعز یکیزیتنها با حضور ف

 كنند. یم

 خوانان: هیگر تعزید

را بر  رمتعارفیغ یها هستند كه نقش ییها نان گروهیا

 یواناتیدن پوست، نقش حیبا پوش یبرخ رند. مثالًیگ یعهده م
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 یختن كاه بر سر و رویرند و با ریگ یر را برعهده میمانند ش

ز با یگر نید یكنند. برخ یه كمك میتعز یخود به فضاساز

ل و... را ی، حضرت جبرائیخاص نقش زعفر جن یدن لباسیپوش

 شوند. یدار م عهده

 تعزیه:اصطالحات رایج در 

 نمایش تعزیه گردانی: شبیه

 بازیگر تعزیه شبیه:

 نویسنده نسخه و متن نمایش تعزیه نویس: مقتل

 كارگردان تعزیه معین البكا:

 دستیار كارگردان تعزیه ناظم البكا:

ی  هكنند گذار و تهیه سرمایه بانی:

 تعزیه

ی  هنسخه و متن نمایشنام فرد:

 تعزیه

كسی كه به جای دو  خوان: بچه

 خواند طفالن مسلم می

بازیگری كه در نقش  خوان: زینب

 كند زینب بازی می

هنگامی كه اولیا )خاندان پیامبر( و اشقیا  رجزخوانی:

)مخالفان پیامبر( در مقابل هم از افتخارات و اصل و نسب خود 

 زنند. حرف می

 كه اشقیا با بیان هنگامی خوانی: خوانی یا پهلوان اشتلم

 ءكه اولیا كنند در حالی وگوهایشان را بیان می شده گفت غلو

كنند كه  بیان می وگو را به آواز در یك دستگاه موسیقی گفت

 گویند. به آن تحریركردن می

 كند. بازی می ءشخصی كه در نقش اولیا خوان: موالف

 مجلس یا دستگاه یك را كاملی  ههر تعزی دستگاه:

 .گویند

 سمبولیسم رنگ در تعزیه: 

ای  اهمیت ویژه ها در تعزیه از یی رنگآنگاه به كار

ها هستند كه در صحنه در مقابل  همین رنگ برخوردار است.

در قالب لباس ظهور  ه غالباًك كرده نمود پیدا دیدگان تماشاگر

 سوی بهبالفاصله  واردی را تازه هر نگاه كه آنجا یابند تا می

 دهد می تشخیص اینجاست كه تماشاگر .كشاند صحنه می

 ای قرار دارد. حتی نمایش در چه مرحله شخصیت كیست و

 شود: ها اشاره می زیر به برخی از این رنگ در 

ی مسموم شدن  برای امام حسین)به نشانه رنگ سبز:

رنگ(همچنین پر  زهر سبز الماس و سوده یا آن حضرت با

ابلق  پر حسینیان و بخش مغفر احضر )به معنی سبز(زینت

عنوان   هرنگ كه ب های سبز برگ ای درخت با شاخه است.

خوانی  در شبیه گیرد. می نخلستان قرار سمبولیسم نماد

 گردند و جمع ظاهر می های معمولی در لباس ها با خوان موافق

 ءبندند یعنی شبیه اولیا پیشانی می بر سبز فقط سربند

 خوانند. می

 این )به عالمت خون و صوف سرخ رنگ قرمز)سرخ(:

 و شود دست شمر بریده می  فا بهق امام حسین )ع( از كه سر 

گاهی  (.گردد جاری می ایثار وخونش به آبیاری درخت معرفت 

سرخ  پیشانی بند كمر، بر شال سبز جوانان هاشمی عالوه بر

 بندند و كه نشان سربازی است برسر می

 دهند. نمایش می نهضت سرخ حسینی را

پر سرخ پُررنگ مایل به سیاه برای 

های شمر  همچنین چکمه و خود كاله

همچنین  الجوشن نشانه سقاوت اوست. ذی

حضرت  خود پر كاله لباس و قرمز برای

 رود و كار می به ابوالفضل العباس)ع(

امیه  بنی برای جنگ با آمادگی ایشان را

 دهد. نشان می

كار   برای حر به سفید برای اهل توبه و رنگ سفید:

 ذوالجناح )اسب امام حسین)ع(( رود. می

در  دادند. ابلق نشان می سیاه و اسب اشقیا را رنگ سیاه:

تار  شان تیره و ی اعمال نامه اشقیا)سیاه نامه(اند ونسخ تعزیه 

 تر.  شان سیه روی هایشان سیاه و دل است و

برای اهل وسوسه مانند نقاب زرد برای حر  رنگ زرد:

■ رود. كه نشانه تردید اوست بکار می
 

__________________________________________ 
 منابع:

 اهلل شهیدیتعزیه وتعزیه خوانی،تالیف: عنایت 

 مجموعه مقاالت روز دهم،گردآورنده:محمدرضا سنگری

 ویكی پدیا

 http://old.ido.ir 

 یخوانان هیتعزبه  خوانان، مخالف

شود که نقش دشمنان و یگفته م

امبران یت و پیمخالفان امام، اهل ب

سعد،  را دارند. مانند شمر، ابن

 ان، مامون و...ی، ابوسفیخول
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 «دایبعد از آ»داستان   
 «انیفیشر یشاد» مترجم ؛«نیزا ویال» سندهینو  

ها گوش را كر  ساله شدم، صدای جیرجیرك كه هفده سالی

قرارِ شروع تابستان بودند و هنوز نفهمیده  كرد، گویی بی می

ی فکر و ذكر من  بریم. همه سر میه بودند در فصل تابستان ب

این بود كه خواهرم آیدا دوباره پیش ما برگشته بود. قرار بود 

تازگی با یکدیگر  هدر تنسی باشد، كه با دوست پسرش كه ب

مزدش كرد. من و والدینم هنوز نا نامزد كرده بودند زندگی می

را ندیده بودیم. دائم در حال بحث با یکدیگر بودند و یا نزدیك 

هم بخشی از  گفت این بود با هم دعوا كنند، ولی آیدا می

ای است كه دوستش دارد. از آپریل تاكنون با او صحبت  رابطه

نکرده بودیم، یعنی زمانی كه تماس گرفت تا ببیند 

مثالً، اوه چقدر التحصیلی من كی است و كمی گله كند.  فارغ

زد  هوا اینجا گرم است، هنوز هیچی نشده افتضاح است، غر می

 و انگار هوای ممفیس خیلی با اینجا فرق داشت.

ی دیگر تعطیل  هفته استخر تا سه

است و پاهای من هیچی نشده 

اند. شهر ما پر از  سوخته شده آفتاب

دیدم و  هایی بود كه من هرسال می آدم

به كارشان نداشته خواست كاری  دلم می

خوردم و به فکر  باشم. فلفل می

تند، قرمز و  فلفل، التحصیلی بودم فارغ

انگشتان كه حتی نوكِ  سبز، طوری

سوخت. منتظر استخر و كارناوال  هایم كل روز می دستانم و لب

ها  آن ی شهرهای دیگری كه هیچی در بودم چون مثل همه

تا غرور ملی را برانگیزد نبود، شهر ما كارناوالی ابداع كرده بود 

 و در تاریخ باقی بماند.

ی  كه آیدا به خانه برگشت، من بین خانه و دریاچه روزی

ی آن  زیر بلندترین بلوط نشسته بودم، پشتم را با تنه

های عجیب  كردم. مردها و زن خاریدم و به كارناوال نگاه می می

یم شركت اسپانسر آن خارج از كانزاس بود كه برا-و غریب 

های نور و  های تخلیه نشده، توده كامیون -نمود خیلی دور می

كوتاه  های آستین پیراهنها  آن چادر درست كرده بودند.

پوشیده بودند و دستکش كار بدست داشتند و من به عرق 

تولید شده بین پوست و 

كردم  ها فکر می ی لباس پارچه

كه چطور به سمت مچ دست 

كرد و نزدیك آرنج  شره می

 شد. بخار می

هایشان مشغول كمك بودند و  ها هم بودند، بعضی بچه

قابل  غیر بعضی دیگر نزدیك دریاچه در حال بازی بودند. به

وقتی نسیمی هم  شدیم، ترین ساعت روز نزدیك می تحمل

ها  آمد تنها اوضاع را بدتر كرد، هوا خیلی گرم بود. تابستان می

هتر بود. بوی تقریباً رفتی كنار دریاچه وضع ب اگر زودتر می

شد تصور كرد كه هنوز آفتاب  آمد و راحت می شیرینی می

ها و  ی خیس و ماهی روی آن نتابیده. كمی دیرتر، بوی صخره

شد من فکر كنم پیر  آمد. این بو باعث می خورده می خاك نم

ام، انگار قرار باشد برای همیشه در شهر زندگی كنم، انگار  شده

 م.  بخشی از دریاچه باش

تابید كه به خانه برگشتم. مادرم  آفتاب روی درختان می

پاهایش را روی میز روی صندلی راحتی نشسته بود و 

خوری گذاشته بود و مشغول مرتب كردن مجموعه  قهوه

اش بود. او دوست  تمبرهای پستی

صمیمی كلکسیونر شهرمان بود. 

عالقمند بود تمبرهای خاصی را برای 

وین  های خاصی انتخاب كند. جان نامه

برای كارت تبریك تولد پدربزرگم، سری 

به حیوانات ماقبل تاریخ برای عمویم كه 

ی مادرم سنش از دایناسورها هم  عقیده

 بیشتر بود.

خواد دوش بگیره.  تو حموم نیا. خواهرت می»به من گفت: 

 «بهش گفتم وسایلش رو توی اتاق تو بذاره.

مطمئن بودم آیدا قبل از اینکه به شهر كوچك ما بازگردد 

كند. ماشینش  لند فرار می ترمان در گریس ی كوچك به خانه

های داخل  . لباس boxy maroon، مدل در گاراژ بود

های او  آمد لباس نظر می هچرخیدند، ب كن دیگر نمی خشك

رنگ را بیرون كشیدم و جلوی  شرت طوسی باشند.یك تی

هایش  ی لباس داد. بقیه صورتم گرفتم؛ حاال او هم بوی ما را می

را در یك سبد بزرگ ریختم و به اتاقم بردم. آیدا هنوز در 

اش با در ِ باز توی اتاق من بود  چمدان زرد ابریشمیحمام بود، 

 ی آدم از آن بیرون ریخته بود. دل و روده لو وسایلش مث

زمینی شیرین و مارشمالو  برای شام به افتخار ورودِ آیدا سیب

های  چای به افتخار آیدا. رولت به افتخار آیدا، رولت داشتیم. یخ

روشی كه در آن كار ای كه پدرم از فروشگاه خواربارف زده یخ

كرد آورده بود. مثل عید شکرگزاری بود منتها هوای سرد و  می

كردی. پدر و مادرم  تمیز قبل از كریسمس را حس نمی

ی دیگر تعطیل است  هفته استخر تا سه

سوخته  و پاهای من هیچی نشده آفتاب

هایی بود که  اند. شهر ما پر از آدم شده

خواست  دیدم و دلم می من هرسال می

 کاری به کارشان نداشته باشم.
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خواستند اینطور وانمود كنند كه انگار تعطیالت است تا  می

ای داشته باشند در  بینند بهانه برای آشنایانی كه آیدا را می

و بلکه بیشتر از خانه دور بوده سال  جواب اینکه حدود یك

شرت  است. آیدا مستقیم از حمام سر میز ِ شام آمد. همان تی

زد. شام را در  طوسی رنگ را پوشیده بود و صورتش برق می

حین صحبت با پدر و مادر خوردیم. شکر داخل چای ریخته 

شده بود، كره را روی نان پخش كرده بود و در مورد غذا حرف 

 «غذا چطوره؟ دوس داری؟»زدند. مادرم از آیدا پرسید:  می

تنها چیزی بود كه گفت. بعد به من  «چی خوبه. همه»

اش  زمینی شیرین روی چانه نگاه كرد و لبخند زد، كمی سیب

 مالیده بود.

ای غریبه داستانی در مورد خواهرم  وقتی دارم برای عده

 «ن نیست.او خواهر م» گویم: وقت نمی كنم، هیچ تعریف می

این یك واكنش محافظتی است، یك نوع دفاع شخصی 

خورد كه دختر  ناخودآگاه. واقعیت این است كه به او بیشتر می

مادر من باشد تا اینکه من دخترش باشم. من موهای صاف 

پدرم و چشمان لوچ او را به ارث 

ام. موهای آیدا مثل موهای مادرم  برده

در ها  آن مجعد است. حجم موهای

شود، وقتی  برابر می وبت تابستان دورط

رود. وقتی  خندند موهایشان باال می می

رود، مادرم  آیدا گفت دارد به تنسی می

گفت بهترین كار همین است. وقتی 

من گفتم من هم دوست دارم بعد از 

اتمام دبیرستان مهاجرت كنم، به من گفت مطمئناً مدت 

داشت، و تازه  سال هشت زیادی دور از خانه دوام نخواهی آورد.

پرورشگاه راحت شده بود. مردم طوری در  از ماجرای طوالنیِ

زنند انگار یك عضو  مورد از دست دادن دوقلوها حرف می

كنم با آمدن  شان را از دست داده باشند. بنابراین فکر می بدن

آیدا احتماالً باید یك دست یا پا گیرم آمده باشد. ولی 

متعلق بود را پیدا كنم، جای هیچ  كه به آن توانستم جایی نمی

 شد. ای دیده نمی زخم و بخیه

ما شد و موقع  ب، اتاق من دوباره تبدیل به اتاقِهمان ش

ها را باز گذاشتیم. هوای بیرون مالیم و كمی گرم  خواب پنجره

رسید و نور  گوش می ها به بود؛ تنها صدای جیرجیرك

بودم آیدا مثل شد. منتظر  ها در تاریکی شب دیده می سنجاقك

ی فامیل ِ  همه–اش را برایم تعریف كند  های ارواح قبل داستان

یا از اتفاقاتی كه در ممفیس افتاده بود،  -قدیمش روح بودند

ی  جای آن به پشت دراز كشید و به پنکه یا هرچیزی، ولی به

 در حال چرخش خیره شد. 

را صدا كرده باشد و   انگار من «خب، چه خبر؟» گفتم:

 حاال نوبت او بود كه صحبت كند.

 «ام.  خسته»گفت: 

 «اوه.»

م. دلم برای  از خبرای جدید خسته منظورم اینه كه»

شمار ه هم جزو قدیم ب  مطمئن نبودم من «قدیما تنگ شده.

م یا جدید هستم. من هم به پنکه زل زده بودم و آی می

كردم این پنکه  چنان هیپنوتیزم شده بودم كه فکر می آن

خواست بگویم دلم برایش  كند. دلم می ون را هم خنك میبیر

ای از دهانم بیرون بیاید  تنگ شده است ولی قبل از آنکه كلمه

خواستم به مدرسه بروم آیدا داشت با  خوابم برد. صبح كه می

كرد. روز آخر مدرسه بود و شب اول  مادرم صبحانه را آماده می

 خواست برود. كارناوال و آیدا می

وقتی رسیدم به خانه  «عالمه شکالت بخورم. ام یهخو می»

گفت. چمدانش را در كمد من گذاشت  داشت این جمله را می

 هایش را روی هم آن باال گذاشت. و لباس

غروب با هم به پارك رفتیم و صف 

های كوچکی كه كلی شکالت  بچه

خواستم  همراه داشتند را دیدیم. می هب

بدانم چرا تصمیم گرفت كه برگردد 

كردم شاید بهتر باشد  ولی احساس می

 فراموش كند كجاست. بجایش گفتم:

 و دستش را جلوی «چقدر شکالت؟»

شکم صافش گرفت تا نشان دهد چقدر 

شب با كارل آشنا شدیم؛  تر باشد. آخرهایِ خواهد چاق می

ی بعد من دبیرستان را تمام كردم و ما پشت اردوی او  هفته

 كردیم.  زندگی می

داد. یعنی یك  ای پرورش می های مسابقه پشت كارل الك

بود؛ داخل آن، یك حصار كوچكِ  Zipper Rideچادر كنار ِ 

دور آن سوراخ بود و از یك تا  تا حلقوی شکل بود كه دور

عدد  گذاری شده بود. داخل حلقه، پنج بیست و شش شماره

عدد  سطل بصورت وارونه قرار داده شده بود و داخل سطل ده

پشت منتظر بودند. بازی به این صورت بود كه باید شرط  الك

رود و وقتی  ول سوی كدام دریچه میپشت ا بستیم الك می

داشت جمعیت شروع به فریاد و هیاهو  می كارل سطل را بر

خورد و احتمال  سنت آب می كرد. هر شرط بیست و پنج می

ای برود كه انتخاب  پشت بسوی شماره این بود كه اگر الك

 شده بود دو دالر عاید شخص شود. 

حلقه خم شده باری كه من و آیدا مثل بقیه روی  اولین

ره  گم می كه می من»كردیم شانس با ماست.  بودیم، فکر می

ای غریبه داستانی در  وقتی دارم برای عده

وقت  کنم، هیچ مورد خواهرم تعریف می

این یک « او خواهر من نیست.»گویم:  نمی

محافظتی است، یک نوع دفاع واکنش 

 شخصی ناخودآگاه.
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این جمله را كارل به آیدا گفت، وقتی  «ی نوزده. سمت شماره

پشت تازه كمی قدم برداشته بود. موهایش را تازه از ته  الك

زده بود و موی سیاه از نو در حال رشد بود. داخل شد، كف 

را باالی سرش  از آنکه آندستش را روی سطل گذاشت و قبل 

بگیرد به ما چشمکی زد. مسلماً ما شرط را نبرده بودیم ولی 

 موقع اهمیت چندانی نداشت. خب آن

و پول  تر شد ما در كارناوال طوالنی و طوالنی مدت ماندنِ

دادیم. آن  های كارل از دست می پشت بیشتری را روی الك

وز كاله و گشتم، هن شنبه از جشن كوچکم به خانه باز می

تن داشتم، آیدا رفته بود و چمدانش  التحصیلی را به شنل فارغ

دقیقه در كمد نشستم و سعی كردم  را هم برده بود. مدت سی

فضایی كه اشغال كرده بود را پر كنم تا اینکه یادم آمد شاید 

بدون هدف رفته باشد. من سعی نکرده بودم او را به خانه 

دانستم او آنجاست.  رفتم، انگار میبازگردانم. دوباره پیش كارل 

 مرا دعوت نکرده بودند ولی او هم مرا بیرون نکرد.

آمد،  نظرم پیر می هشناختم. آن زمان ب كارل را خیلی نمی

كنم بخاطر این بود كه  خیلی پیرتر از آیدا یا من، ولی فکر می

زندگیش ریتم یکنواختی پیدا كرده بود و با آن خوشحال بود. 

زمانش را بین اردوگاه و كارناوال تقسیم كرده است و گفت  می

كند. حس  ی برادرش در لِنِکسا سپری می زمستان را در خانه

خوابیدن روی صندلی تختخوابشوی بین سینك و یخچال 

كوچك را دوست داشتم. مثل این بود كه در حیاط پشتی 

شد حس  ات اردو زده باشی و وقتی هوا تاریك می خانه

 كردم.  تر از آنی هستم كه فکر می كردم قوی می

ی دریاچه  كارل ماشینش را نزدیك كارناوال در حاشیه

ها كه  بچهرنگِ  ها را در استخر آبی پشت الك پارك كرده بود.

كند تا برای  ها زمین را می داشت. شب پر از لجن بود نگه می

كرم پیدا كند و ما در مورد اینکه كجا باید برویم ها  آن غذایِ

 كردیم.  صحبت می

من گفتم دوست دارم هرجایی بروم تا بجز تپه و ذرت 

 چیزهای جدیدی را ببینم. مثالً فلوریدا. یا اقیانوس.

من كالس هفتم بودم، تو  ما اقیانوس رفتیم.»آیدا گفت: 

و تو دوست نداشتی هیچ  Epcotكالس سوم. رفته بودیم 

 كارل خندید.  «چیزی را امتحان كنی. تو فاز ِ فضانوردی بودی.

خواد اقیانوس رو  گم. دلتون می بهت می»كارل گفت: 

سرش را  «ریم. ببینین؟ بعد اینکه این كار رو انجام دادم می

بینیم. با  اقیانوس رو می»ها تکان داد و گفت:  پشت برای الك

یك  «كنیم. كنیم و قصر شنی درست می ها شنا می دلفین

را روی شلوار  هایش مشت كرم توی استخر ریخت و دست

 اش كشید. جین

تاب خیلی زیاد بودند و مثل برج  های شب آن شب، كرم

های برج گاهی با  شدند. چراغ رادیویی خاموش و روشن می

تاب  های شب كه كرم حالی شد در ها اشتباه گرفته می ستاره

رسیدند و نه چیز دیگر. كارل  نظر می هطور بودند كه ب همان

ی آتش. بعد  شبیه جرقه هستند تا شعلهبیشتر ها  آن گفت می

خاموش شد، روی چمنزار  Ferrisهای چرخ  از اینکه چراغ

ها نگاه كردیم كه به آرامی به  پشت ی الك نشستیم و به حلقه

 رفتند. ی استخر می سمت لبه

آیدا چند شب با من روی مبل تختخوابشو خوابید و بعد 

ماشین سفری به اتاق كارل نقل مکان كرد، بخش كوچکی از 

گفتند. بعد وارد خانه شدم و با پدر و مادرم  كه بهش اتاق می

تلویزیون تماشا كردم. كمی ذرت درست كردم و روی زمین 

نزدیك مبل نشستم. مادرم وقتی كه پیام های بازرگانی پخش 

 «كنین؟ شما دوتا اون بیرون چه غلطی می» شد پرسید: می

 «وارد سیرك شدیم.» گفتم:

 «رناواله.اون كه كا»

ایم. آیدا هم با اون یارو صاحب  وارد كارناوال شده»گفتم: 

 «كنه. ها زندگی می پشت الك

 «وقت تابستونش باشه. هوووم. امیدوارم این فقط كار پاره»

ی تلویزیون زل زد و  بهم نگاه كرد و بعد دوباره به صفحه

ماه قبل  یكها  آن پاهایش را دور پاهای پدرم حلقه كرد.

گرفته بودند از هم جدا بشوند و بعد موضوع را فراموش تصمیم 

 طور بود. كرده بودند، همیشه همین

ویل  ای در فریس بعد من و آیدا مدت طوالنی روزِ

چرخیدیم. جوئی، مسئول اپراتور، دوست كارل بود و قبل از  می

ها  اینکه برنامه شروع شود به ما اجازه داد وارد شویم. خانواده

خوردند. آسمان صاف بود و  دتر در خانه میشان را زو شام

توانستیم كارل را كنار دریاچه ببینیم كه  خالی از ستاره و می

سمت چادرش  هكرد و ب ها را داخل سطل می پشت الك

افزار فروشی پایین خیابان  ی سخت توانستیم مغازه رفت.می می

 ی ما، های كوچكِ خانه و خانه كه خوشه را ببینیم و جائی

 به زمین ذرت و تپه شده بودند. تبدیل

 Eurekaره آخر هفته كارل از اینجا می» آیدا گفت:

Springs». 

را با ها  مردم بیرون چادر نشسته بودند و پشه

 «روی؟ تو هم می»گفتم:  راندند. هایشان می كارت

 «ازم نخواست.»

 «كنه. حتماً اینکارو می»
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یه دختر  Wichitaمطمئن نیستم. بهم گفته تو »گفت: 

هارو  پشت ره و بچه الك ها برای دیدن اون می داره. زمستون

 «ده. بهش كادو می

دونم با اینکار حس خوبی بهش دست  نمی»آیدا پرسید: 

هایش  كه دست  كنه چون دونستم به چی فکر می می «ده؟ می

كرد.گفت:  چیز نگاه می را دور بار حلقه كرده بود و به همه

 «بینه. اون رو می»

 ده. دانستم. گفتم حتماً اینکار بهش حس خوبی می نمی

جوئی دوباره ما را روانه كرد. یك فلفل توی جیبم بود و 

فرنگی ترش و  را با نوك دندان نصف كردم انگار كه یك توت آن

نظرم خوب و مالیم بود، گزنده نبود.  هاش ب شیرین باشد. مزه

وقتی دوباره  اش را بین انگشتانم چرخاندم تا كنده شد. ساقه

ای  به باال رسیدیم، گذاشتم بیفتد و آنقدر نگاه كردم كه لکه

تر  هنوز هم داشت پایین بیش نبود و بعد هیچ، احتماالً

 دیدم. رفت ولی من نمی می

 شب آخری كه كارل پیش ما بود برایمان غذا درست كرد.

ها را پایین كشیده بودند و تا كرده بودند و در انبار  پرده

چیز  بودند، جایگاه بازیگران هم جدا كرده بود. همه گذاشته

ی ارسال به  بندی شده و آماده بسته Sky Wheelغیر از 

راند، آتش سیگارش در  آركانزاس بود. جوئی ماشین را می

های برقی كه  شد و در نور چراغ گرگ و میش غروب دیده می

 آمیخت. دور چرخ بود درهم می

داگ بود كه كارل از دستفروش كش  ای هات شام بسته

حال  هر  هها ب آن حتی متوجه هم نشدند.»رفته بود. گفت: 

سنت  كنند، بنابراین این بسته هفتاد و پنج عمده خرید می

او در شمارش واحدهای  «خوره واسشون. بیشتر آب نمی

گفت كل روز  تر از یك چهارم مشکل داشت. به ما می بزرگ

ابراین منطقی بود. آیدا گفت یك كند، بن همین كار را می

ای پر از پول خرد دارد كه برای اینکه جایش امن  ساك لوله

 اش پنهان كرده است. را در میکروفنها  آن باشد

ها شد و بعد توی مبل  داگ مشغول كباب كردن هات

اش فرو رفت. جوئی داد كشید كه بهتر است برود به  راحتی

جلو آمد تا موتور را زنش تلفن كند، در همین حین آیدا 

های  ام را درآوردم تا برگ های تنیس خاموش كند. من كفش

 درختان را از البالی انگشتان پایم بتکانم.

ها فکر  وقت تر است اما گاهی آیدا از تو بزرگ»كارل گفت: 

ها شبیه تو راه  كند ادای تو را دربیاورد. تازگی كنم سعی می می

گذرد،  بفهمم چه در سرش میام  رود. خیلی سعی كرده می

 «زند. ولی كنار خواهرش حرفی نمی

 «چرا بهمون گفتی روی عدد نوزده شرط ببندیم؟»

رسید سردرگم  نظر می هخب وقتی اومدین توی چادر ب»

ی من چسباند و من هوس  اش را به شانه كارل شانه «شدین.

 كردم فلفل تند دیگری بخورم. در گوشم زمزمه كرد. 

 تقریباً توی زمین بود. برای آیدا دست تکان داد.جوئی 

ها را پشت و رو  داگ و كارل بلند شد كه هات آیدا برگشت

هایی افتاده بود و حسابی برشته شده  كند. رویشان حباب

بودند. ساندویچمان را با سس خردلی كه كارل توی فریزر پیدا 

 كرد خوردیم. 

هم تاریخ  وقت رو همیشه نگه دارین. هیچ جات ادویه»

 «گذره. مصرفش نمی

نظرم این حرفش كمی امیدواركننده بود. چیزی وجود  هب

های سس و خردل خودم و  داشت كه دنبالش باشم، شیشه

را دور نیاندازم. كارل دریچه ها  آن نیمه وقت نصفه اینکه هیچ

ها خیره شدیم كه از قرمز به  پز را بست و ما به ذغال كباب

 به طوسی تغییر رنگ دادند. نارنجی و سپس از سیاه

 «داگ خوردیم. هات»كارل گفت: 

شه. یه كار دیگه بکنیم. پاشیم  نه اینکه غذا حساب نمی»

 و بازوی كارل را كشید. «بریم شنا كنیم.

 «استخر هنوز باز نشده است.»گفتم: 

كرد  هایی فکر می آیدا به داستان «دریاچه كه همین بغله.»

ای شب چقدر خوب است، كه هو -كه ما شنیده بودیم 

ای  ها قوس طاقی شکلی درست كرده بودند، تصویر نقره درخت

شرتش را از سرش  ماه روی سطح آب افتاده بود. ایستاد و تی

 بیرون آورد.

خوام  مونم نمی جا می من همین»كارل گفت:  «اوه نه.»

 «خیس بشم.

سوی  شرتش را روی مبل انداخت و به آیدا شلوارك و تی

 دوید.دریاچه 

بازی دربیاری،  خواد دیوونه تونی هرچقدر دلت می تو می»

ساعت دیگه بیدار بشم و تو جاده رانندگی  ولی من باید پنج

تو هم مثل خواهرت »كارل به من نگاه كرد.  «كنم.

 «ای؟ وونهدی

ولی  «اون خواهر من نیست.» كردم بگویم: داشتم فکر می

كردم و دنبالش راه  شرتم را باز های تی جایش من هم دكمهه ب

 افتادم.

دانم خواهرم دوست دارد چطور اتفاق  كردم می فکر می

طوری كه كارل با او شنا كند و بعد او را  بیفتد. شاید این

سمت خودش بکشاند  هببوسد یا آرام توی آب راه برود و او را ب

طور نبود. رمانتیك  ولی این «با من به آركانزاس بیا.»و بگوید: 

هم  ا روی آب خم شد و خودش را در آن انداخت. مننبود. آید
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ها را  پشت او وارد آب شدم و سعی كردم با تند شنا كردن نی

خورد و كف پایم را قلقلك  هایم می از اطرافم برانم كه به ران

كرد و  هایمان در تاریکی خنکای آب را حس می داد. بدن می

 شد. در آن ناپدید می

 «خب؟» كارل گفت:

آیدا شروع كرد به شنای پروانه  «باید بیای ببینی.عالیه. »

ها را از خودم دور  بردم تا ماهی و من پاهایم را عقب و جلو می

كارل نزدیك ساحل به تماشای ما ایستاده بود ولی داخل  كنم.

 آمد. آب نمی

تر از من دور شده بود. روی  ولی كمی قبل «آیدا!» :گفتم

 رفت. چشمه میپشتش دراز كشیده بود و به سوی سر

ولی فقط پاهایش را محکم تکان داد و  «بخیر! شب: »گفتم

تر شنا كرد و از ما دورتر شد. پارك كامال ً تاریك بود،  سریع

می  اش هم رفته بودند. آن شب ماهِ دستی حتی جان و چرخ

كه آیدا زیر پتو خزید و بعد برای  بار زمانی دوبار بیدار شدم: یك

اینکه كارل را ته خیابان ببینم. صبح، با كارناوال از آنجا رفته 

 بودیم.  

سالگی احساس پیری  در هفده

توانستم كل شهرمان را  كردم چون می می

نه  با یك قلم روی دستمال كاغذی بکشم،

ها  آن كه در هایی ها را بلکه آدم فقط خیابان

توانستم بکشم و  را هم می كردند زندگی می

توانستم  شان را می نه تنها اسم و زندگی

هایی  ها، مریضی ی آن  شرح دهم بلکه سابقه

ریش روی  كه داشتند، درد مفاصل پیرها و اینکه كدام ته

توانستم نام ببرم. كارل هنوز در  اش را نزده است را می گونه

وس را ببینم. خواست كه اقیان نقشه وارد نشده بود، و از من می

البته -بعد از اینکه ازدواج كردیم تنها به اوكالهاما رفته بودیم 

را به من نشان داده بود. این مرد كه  Catoosaهای آبی   وال

حاال فوت كرده است كل زندگیش برای دیگران سورپرایز 

بود.یك تصویر از من و كارل هست كه زیر یکی از عالئم 

بوسند.  باالی سر ما همدیگر را می ایم و دو وال ورودی ایستاده

قرار بود ما هم یکدیگر را ببوسیم ولی چیزی آن دورها حواس 

مرا پرت كرده بود یا شاید هم آن توریست خیلی دیر از ما 

عکس گرفته بود چون من سرم را برگردانده بودم و موهایم 

زدم؟  صورتم را پوشانده بود. آیا من هم مثل وال لبخند می

هایم را باال  پرسد شانه از من این سوال را می هروقت كسی

 اندازم.  می

كاری  حاال ما یك دختر داریم و من برای دخترم همه

كنم. برای اینکه او را نزدیك خودم نگه دارم. او موهایش را  می

هایی كه در جنگل  پشت جود، عین آیدا و برای من الك می

را در یك ها  آن آورد. یك وقتی كند را به خانه می پیدا می

داشتیم. من و دخترم برای  ی مقوایی نگه می جعبه

های چاق را نگه  گشتیم، سنجاقك ها دنبال كرم می پشت الك

ها كاهو  پشت حال مرد. حاال به الك هر  هداشتیم، ولی ب می

كنیم و بعد  را با الك ناخن طراحی میها  آن دهد و ما الك می

ناخوانایی دارد و من همیشه یك گذاریم بروند. او دستخط  می

گویم این  كنم. به او می شانسی اضافه می عدد را برای خوش

را دنبال كنیم تا اگر  عدد دادن باید جوری باشد كه بتوانیم آن

 را تشخیص دهیم. ها  آن زمانی دوباره پیش ما برگشتند

گذشته ولی ها  آن جات زیادی داریم كه تاریخ مصرف ادویه

كنیم. به كلورادو نقل مکان كردیم  استفاده میها  نآ ما هنوز از

 وقت هوا شرجی نیست.  بارد و هیچ كه باران سردی می

كنم  داستان را تعریف میشاید دلیل اینکه هنوز دارم این 

این باشد كه دوست دارم به عقب بازگردم و چیزی بگویم كه 

ام خودخواهانه باشد.  ترسم خواسته آیدا را قانع كنم. ولی می

شد؟  اگر من و آیدا همدیگر را ترك كرده بودیم چه می

خواهم بدانم. من بدون شوهر، بدون  می

 فرزند، دورنمای زندگی من آشناتر بود. 

زمان كه كارناوال به اینجا آمد  آن از

خیلی گذشته است،  من و آیدا در دریاچه 

كردیم و از تاریکی و آب لذت  شنا می

بردیم. من باز هم باردارم، خودم را  می

كنم كه شکمم پر از شکالت است  تصور می

شود. چند هفته مریضی و حالت تهوع  تر می و دائم بزرگ

گذارد  كنم كه قدم به بیرون می خواهم داشت. آیدا را تصور می

هر   آیم و با او به كار را بکنم: از خانه بیرون می و من شاید این

گیرم و به او  ها می ی كوه سوی همه  روم، دستم را به جایی می

تواند ببیند ما كجا زندگی  ها تقریباً می گویم كه از قله می

است كه كنم كه زیباتر از عکسی  ایم. با او شوخی می كرده می

روزش انتخاب كرده بود، همان عکسی كه  مادرم برای سال

 عشق،»دستم رسید و روی آن مهر خورده بود   توی پاكت به

سنت بدهکارم، شاید  1۹هنوز هم به پستچی  «شق، آیداهو.ع

گویم  خاطر آن مبلغ بخشیده باشد. به آیدا نمی ههم دیگر مرا ب

كردم آن زن مسن و  ها به آن زل زده بودم و سعی می كه هفته

گویم كه  جای او بگذارم. نمیه ی داخل عکس را ب جاافتاده

ها را  اند و مزرعه هایمان حاال تبدیل به بزرگراه شده زمین

 ■توانیم به گذشته بازگردیم.  و دیگر نمی -اند  متروك كرده

شاید دلیل اینكه هنوز دارم این 

کنم این باشد  داستان را تعریف می

که دوست دارم به عقب بازگردم و 

 چیزی بگویم که آیدا را قانع کنم.
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 «طلوع خورشید»داستان   
 «ن کارگرینگ»مترجم ؛«جیمز راس» سندهینو  

 

های تابستان اگر هوا  ام رو به آفتاب است و صبح پنجره

كند، مهم  را شاداب و سرحال می  ابری نباشد نور آفتاب من

بیدار مانده باشم، از جایم بلند نیست شب قبل تا چه ساعتی 

بینم، دوش  كنم، تلوزیون می شوم و صبحانه درست می می

یك استکان چایی  باشد معموالً ۹گیرم. اگر قبل از ساعت  می

چرت  ۸گردم و تا ساعت  خورم و دوباره به تختم برمی می

 شوم. كه سرم سنگین شده بیدار می زنم و بعد درحالی می

ها بیدارم  كه بچه نده باشم تا زمانیاگر خانه خواهرم ما

خوابم، بستگی دارد  كه خواهرم سر برسد می كنند یا زمانی

ها به محض اینکه سرم  كدام زودتر باشد. من سحرخیزم و شب

 ام. روی بالش برسد خوابیده

پرم، مثل اینکه یك ساعت  امروز صبح از خواب می

دار به من شوك الکتریکی داده  زنگ

رون آفتابی نیست، باشد؛ هوای بی

زنم، آسمان كبود  ها را كنار می پرده

است درست مثل دریا، انگار قرار 

 نیست سر و كله خورشید پیدا شود.

ها  شوم و به پایین پله بلند می

 ۹:۰8روم، ساعت سالن حدود  می

كنم  تست درست می است. چای و نان

و كمی كورن فلکس و شیر در كاسه 

گذارم و با خود به تختم  سینی میریزم. همه را داخل  می

 برم. می

برادرم برای رفتن به سركار بیدار شده است. صدای 

روم و  ها پایین می آید. از پله پایش از داخل دستشویی می

كه  دقیقه بعد درحالی ریزم. پنج برایش یك فنجان چایی می

آید، بیشتر مواقع  كارش را پوشیده به آشپزخانه می لباس

بسته است و موهایش یا به سمت باال  ایش نیمهه ها چشم صبح

سیخ شده و یا از جای بالش كف سرش چسبیده. معموالً به 

ها پوست سمت چپ  خوابد برای همین صبح پهلوی چپ می

خورده و موهای این سمت سرش بدشکل شده  صورتش چروك

 است.

 .«خیر صبح به»گویم:  می

 آآآآآ-

نان تستم را بخورم و گردم كه بقیه چای و  به اتاقم بر می

خواهد  گذارم برادرم در آشپزخانه هرچه برای صبحانه می می

كنم و دوباره زیر  خودش بردارد و بخورد. رادیو را روشن می

ها دوست دارم در این حالت فکر كنم  وقت روم. بعضی لحاف می

 خواهم فقط دراز بکشم. ها هم می وقت و بعضی

 خواهم كمی فکر كنم. امروز صبح می

* 

ای به این موضوع  امروز تولد پدر است. مادر هیچ اشاره

 كند.  نمی

شاید برادرم دعوا راه انداخته باشد، برای همین وقتی از 

 سر كار برگردد او را سرحال خواهم كرد. 

كشم. هر  اش را می هر سال روز تولد پدرم نقاشی چهره

طور كه متوجه شدید  كند. همان اش كمی تغییر می سال چهره

بکشی یا ها را صاف  طور نیست كه فقط خط من هنرمندم. این

كه در   دایره را گرد بکشی، مثل چیزی

اند. من  مدرسه به همه ما یاد داده

برخالف بقیه مردم از میان این خطوط 

كنم.  های بیشتری دریافت می پیام

 دانم. تر. می خیلی صادقانه

خوانم،  های زیادی می من كتاب

بیشتر راجع به هنرمندان و وقتی یك 

را هنرمند خاص یا یك جنبش هنری 

دوست داشته باشم مرحله به مرحله 

نقاشی ها  آن كنم مثل روم. سعی می پیش میها  آن مانند

این چهره توست » توانم بگویم: بکشم. وقتی پدرم برگردد می

این جشن »یا  «سالم بود و عاشق مونت بودم. 1۱كه من  زمانی

سال داشتم و  14كه من  سالگیت است، زمانی ۰0تولد تو در 

رفتی و من دوست داشتم به سبك  سال می رای پنجتو باید ب

ها  بعد او به هركدام از نقاشی «دانته گابریل رزتی نقاشی كنم.

گاه  فهمد كه من او را دوست دارم و هیچ كند و می نگاه می

 ام. فراموشش نکرده

را ها  آن شرت چاپ كردم و بیشتر سری تی سال پیش یك

را ها  آن تا از ه چنددر مدرسه فروختم، از كِندر خواستم ك

كه همیشه كنار  را هم آن پسریها  آن تا از چند برایم بفروشد.

 پوشد.  ساحل هست می

های ساده. این كار نتیجه  زنم. خط االن دارم اتود می

ماه وسواس به خرج دادن در مورد خطاطی است، از  شش

 كردم گیرد كه روی نقاشی كارتونی كار می ای منشا می دوره

پرم، مثل اینكه  امروز صبح از خواب می

دار به من شوک  یک ساعت زنگ

آفتابی الكتریكی داده باشد؛ هوای بیرون 

زنم، آسمان  ها را کنار می نیست، پرده

کبود است درست مثل دریا، انگار قرار 

 نیست سر و کله خورشید پیدا شود.
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تر مایه گرفته  و هنرمندان قبل 2اشتاین و وارهول لیختنكه از 

ام زغال و چند پاستل  طور كه روی تخت نشسته است. همان

طوسی ضخیم به تخته وصل  A3دارم و یك كاغذ  گچی بر می

 دهم. كنم و پایین كاغذ را روی زانوهایم قرار می می

را به   كرد پدرم من های آخر هفته كه مادرم كار می صبح

های لوازم  سمت فروشگاه برد و من همیشه او را به شهر می

پایه  ام برایم یك سه سالگی كشاندم. برای تولد هشت هنری می

ها. برای  گانه پایه واقعی، نه از این بچه نقاشی خرید، یك سه

روغن خرید. برای تولد  ام برایم رنگ سالگی تولد نه

 رید.رنگ خ ۸۸ام هم یك جعبه مداد شمعی  سالگی شش

 .«منو نقاشی كن»گفت: 

 .«تونم نه بابا، من نمی»

دیدم كه یك  شدم می ها صبح وقتی بیدار می وقت بعضی

 كتاب راجع به پیکاسو یا شاگال روی بالشتم هست.

هایی  باید بروم. از آن بچه باید به مدرسه بروم. واقعاً

زنم، خنگ هم  ها را نمی نیستم كه از مدرسه بترسم. بچه

ای پیدا كنم كه وقتم را  كننده توانم دلیل قانع فقط نمینیستم. 

های مدرسه برای خواندن فیزیك و اجتماعی و  در كالس

توانم در كتابخانه  بودیسم تلف كنم. همه این مزخرفات را می

مسئول كالس - اگر فردا به مدرسه بروم، فیل یاد بگیرم.

هاست. ما  نماه دیگر زمان امتحا كند. دو ام می بیچاره -یازدهم

معامله كردیم. من قول دادم كه به مدرسه بروم و او با مسئول 

 كنار بیاید و او را قانع كند. ۹خانه و مدرسه

گویم تولد پدرم بود  گویم. می من به فیل حقیقت را می 

 و پیش او بودم.

برای همین كمی راجع به موهایش فکر كردم، فکر 

دانم  شده باشد، میكنم نسبت به سال قبل خیلی سفیدتر  نمی

شوند،  كه موها هر سال درست با سرعت گذر زمان پیر نمی

كشم و از نگاه ذهنم كمی هم به  موهایش را امسال بلندتر می

كنم  دهم. ولی همان لبخندی را نقاشی می او اضافه وزن می

تر،  كه در ذهنم از چهره او ثبت شده شاید یك لبخند كوچك

یا  است ولی ذهنش مشغول استه خوشحال ك هایی مثل زمان

را   های من كند چرت و پرت گفتن كه سعی می هایی زمان

كشم كه  شرت می ها، برایش یك تی حاال سر و شانه بفهمد.

گلو و گردنش معلوم باشد و نشان دهد كه او چقدر قوی است، 

                                                           
2-Andy Warhol هنرمند آمریکایی از بنیانگذاران هنر پاپ دهه :

1۸28 
۹- EWOها و  ها، خانواده كند و به بچه : كسی كه در مدرسه كار می

ها را حل كنند. كند تا مشکالت بچه ها كمك می معلم

زند و ابروهایش صاف و هنوز مشکی  هایش برق می چقدر چشم

 است.

كه تصمیم دارم چقدر نشان دهم و  كنم به این فکر می

 چقدر بگویم.

كنم. پاستل گچ را بر  دارم و شروع می بعد زغال را بر می

 ها و سپس به دهانش بدهم. دارم تا كمی رنگ به چشم می

 و... همینه.

 بابا.

 ■ این تویی.



   9313 اردتشهبی ماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |چهل وپنجم  شماره 83 

 «یدیپل»داستان كوتاه    
 «غزال شهروان»مترجم ؛ «ن بوبنیستیكر» سندهینو  
 

اش نیز پر از پلشتی به قدری نجس است كه حتی پاكیزگی

ها و اموال های از جواهر و نجاست؛ در میان بچاست. عصاره

و نجاست؛ كسی كه در فرمانروایی  ی دورنگیدنیوی. ملکه

ی هجوم به هر جایی گونه كه آمادههیچ قید و بندی ندارد؛ آن

اش آلوده نموده است. كسی ذاتی بوده و هر چیزی را با پلیدی

ی را یارای مقاومت در برابر وی نیست. در ژرفای گودال تیره

زمان، با اشتیاقی ابدی بر كرسی حکومت نشسته است. در 

شك همیشه سر خدمت و در بخش بیمارستان روانی بی زندان

هایی است كه او بیشتر از حاضر است. آنجا از جمله مکان

رود. كسی بدان نه اش فرو میی ذاتیهرجایی در جوهره

سرانجامی و سپارد. در خلوت بیافکنده و نه گوش مینظری 

اش رها شده و تنها پیش روی افرادیست كه سردرگمی

 چکار كنند.  تند با آندانس نمی

 

تر از حد معمول یك روز در بیمارستان یا زندان، طوالنی

شود. مجبوری آنجا بمانی. زندانیان، ساعت سپری می ۱4

كند پیرمردان در سالمندان و بیماران روانی را سرپرستی می

اما مقام و منزلتش خیلی كمتر از آن 

هایی كه گذر هاست؛ انسانانسان

را از آنان گرفته و یا عمر، درایت 

اند. او ی قانون و طبیعتخوردهزخم

متوجه فقدان آن چیزی كه در اصطالح بزرگ منشی نامیده 

اش را داشته باشد، كفایت شود، نیست. همین كه پیشهمی

ریزد. كند. شغلی آلوده به درد كه همه چیز را به هم میمی

ل در درون طفولیت و سیاه بختی، زیبایی و خنده، نبوغ و پو

ای رو به مال و منفرد كه عموماً به پنجرهتصویری تاریك، لجن

شود؛ اما به راستی، چیزی فراتر از یك پنجره میدنیا ارجاع 

است؛ چیزی كه تمام دنیا در آن خالصه شده است. دنیایی كه 

ی اتاق نشیمن در روشنایی كه متعلق به هر روز بر پهنه

-لودگی جهان را شستشو میها و ریزش آاوست، نکبت آدم

هایش، باالخص در ساعات توانی در كرانهدهد. حقیقتاً می

های های تازه و چهرهتوانی واژهكنکاش كنی. می ی روز،اولیه

ای كثیف سرخوش بیابی. ممکن است گنجی را در مخروبه

نتیجه  بندی درست آن بیكشف نمایی؛ اما جداسازی و طبقه

رسند؛ رفتگران نیز با ها به سرعت میاست. زیرا كه خاكروبه

هایی احساس تأسف های تندشان. تو برای چنین انسانقدم

های عمومی متأثر كنی. برای خبرنگار رسانهمی

هستی كه در نهایت فقدان نبوغ و احساس است؛ از رنجی كه 

نهد و چیزی كه از دنیای تجارت به تب تند زمان بر آنان می

رد خدا و مادرتان صحبت كنید؛ شما برای در مو»اند: ارث برده

یکی « پاسخگویی یك دقیقه و بیست و هفت ثانیه زمان دارید.

ی آغشته از رفقا یا یك فیلسوف روزی را آنجا، داخل آن پنجره

خواهند كه در  های آنجا از او میگذراند. آدمبه تصاویر می

هایی كه ممکن است مورد عشق صحبت كند. آنان از واژه

ا حوادث غیرمترقبه، واهمه دارند شان را به یغما ببرد ی تفرص

 -یدی و یأس كه ناچیزتر از هیچ استای جز نومهیچ حادثه-

-هایشان، دیگران را نیز درگیر میهراس از دست دادن داشته

كنند. متخصصین این كند و بیست نفر دیگر را هم دعوت می

ارند... به دامر، كارشناسان آن امر؛ هر یك سه دقیقه زمان 

هاست، پستی واقعی در  اند كه ابتذال در یافتن واژهها گفتههبچ

یابد؛ ناتوانی بندی زمان، معنا میاین جهان، در توجه و طبقه

 در وقت گذراندن؛ به طریقی كه گویی اسکناس است. 

 

ی شتاب از یك فاجعه و پرش به سوی نتایج مسابقه

اسب سواری، شتاب برای دستیابی 

به میلیاردها دالر پول؛ در حالی كه 

ست. ا خود در عمق ناآگاهی با زندگی

این همان چیزی است كه زندگی در 

هایی جادوی مصیبتش بدان گرفتار است. شتاب برای ساعت

گی نابی كه امکان دیگر بر فراز دنیای واقعی و هر شورید

ی ات از قرار گرفتن در مضیقهتحقق ندارد. بعد از برنامه رفیق

كمی مضطرب، ناراحت و عصبی است. سازندگان چنین  زمان،

موافقم، اما بهتر كه من به جای »دهند: پاسخ پرطمطراقی می

دیگران اینجا هستم. چون ممکن بود اوضاع از این بدتر هم 

یاد دولت فرانسه در طول جنگ پاسخش تو را به « بشود.

اندازد از تأثیر حقانیتی كه خدمتگزاران جهانی دوم می

شان بر دیگران غیرنظامی پرهیزگار از اعطای شیطانی

الزم است كه مسئولیت اخراج یهودیان فرانسوی را »گذاشتند: 

بر عهده بگیریم كه تعداد اندكی از آنان را در مملکتمان داشته 

ای كه دنیا را ری پست؛ همکاری با جبر زمانهطرز رفتا« باشیم.

هایی ریزد. كمبود مطلق احساست مشترك: پُستبه هم می

تواند هایی كه كسی نمیهست كه باید خالی گذاشت. نقش

عمومی با وجود آن كه  بدون تباهی، به فرجام رساند. رسانه

پروراند، ادعای حمایت از منافع عمومی ممکلتش را در سر می

تر از یک روز در بیمارستان یا زندان، طوالنی

 شود.ساعت سپری می 94حد معمول 
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دهند. تلویزیون اخباری واقعی از جهان به دست نمیاما 

رانی مست و  ی شهوتسقوط جهان در درون خودش، ناله

ای قابل درك از اخبار ی تصویری روشن و قطعهناتوان از ارائه

 ها نماد جهانی هستند كه مدام مشغول فعالیتاست. رسانه

رایطی، اند و در چنین شهای مصیبت لبریز شدهبوده و تا كرانه

نادیدنی و ناشنودنی است. آنجا روبه روی صفحه تلویزیون 

جسدی را به طرف تو پرت ها  آن ای.روی كاناپه لمیده

كنند و متعاقب آن گل فوتبال... و بعد شما سه تن را با هم  می

ی بازیکن فوتبال و  ترك می كنند؛ عریانی مرد مرده، خنده

تار است. آنان هر یك از ی كافی تیره و زندگی تو كه به اندازه

ی زمین؛ در بخشی دوردست، رها شما را در پایان دیگرگونه

كنند؛ زیرا كه بسیار وحشیانه با هم گرد آمده بودید. مرد می

تحرك است، بازیکن فوتبال به همان صورت مرده همچنان بی

كنی تا احساست را برد و تو نیز تقال میبازوهایش را باال می

اویر هماهنگ نمایی. لیکن آنان نسبت به نسبت به آن تص

ی ی هوای كم فشار در ناحیهتوده»اند: توجهاطرافشان بی

ی بریتانیا و هوای مطبوع در جزیره

ی شود، با ملکهتو را چه می«  .كورس

یی كه لبریز از تصاویر و سالخورده

مست و مخمور از ثروت است؟ او 

دیوانه و شوریده است و حالش از 

كه ممکن است روزی مانع او  عقایدی

در گمراه كردن خلق باشد، به هم 

خورد. او هست و همیشه هم پا بر  می

 جاست. دنیایی كه خالی از تصاویر تعمق برانگیز است. 

 

آنجا همیشه جوانان متهوری هستند كه به او خدمت 

ی ننگینش را به جای تو و سایرین و به نام كنند و حرفه

هایی به جای ها انجام دهند. بگذار چنین تجارتی انسان همه

ی اساسی ذار تجزیهاین كه ناچیز و خفیف شود، ادامه یابد. بگ

دنیا انجام پذیرد؛ زیرا كه عمرش در سراشیبی اتمام است. 

بان مرگ یا تمام پایان نزدیك است. كسی نباید دیده

ها را در جهت اصالح آنچه كه نادرست بوده، منقطع  مبادرت

های مومی این سازد. شاید بخواهی بنیاد خودآرایی را بر گونه

رده، مجال تکثیر دهی: بعضی زن مرده، بنهی و به تصاویر م

ای دیگر برای خوشامدگویی آیند و دستهچیزها از قعر باال می

شوند. در اندوه، پاكی ناب وجود دارد مان روانه می به سوی

مثل همان چیزی كه در شادی نیز وجود دارد و این خلوص 

در این اثناء  زده ساخته است.راهش را در زیر موهومات یخ

های ادبی مأوا ناب از حقیقت، در نوشته تصاویر واقعی و

اند. در شفقت منحصر به فرد نویسندگانی نظیر ویلبر گزیده

ی یوگسالو تبار كولیك. تصاویر و خیاالت ذهنی این نویسنده

دارد. وی پیرایه ابراز میزیبا نیست. او چیزهایی را كه دیده، بی

هرزگوین در هایی از اتفاقاتی كه در مدریکا و بوسنی و داستان

دارد و این به وقوع پیوسته است، بیان می 1۸۸۱می  1۸

است. او  كند كه گویی جاودانهای روایت میداستان را به گونه

اش و یك نقش، آنچه را كه سرمنشاء دنیوی در شگفتی مکان

پروا و بدون آن كه هایش را بیبیند. تو نوشتهجاودانه بوده، می

ود نویسنده اینجا چه بوده، به خود نهیب زنی كه مقص

توانی جمالت را به زمان نگارش آن و خوانی. همچنین می می

مخاطرات دنیوی در اعصار گوناگون ارتباط داده و اطالعات را 

كولی به نام ایبرو با »خوانی: در ذهنت جابه جا كنی. می

های خالی، امرار معاش ی كهنه و بطریفروش مجدد روزنامه

ای مستعمل بود. چندین نسل از ب ارابهكرد. او صاحمی

ساكنان مدریکا فریاد آشنایش را لحظات آغازین صبح شنیده 

ای بودند: انواع ترابری! زنده یا مرده یك قیمت دارد! او در كلبه

عجیب سر خیابان و نزدیك كلینیك 

الل  و كرد. زنش كرپزشکی زندگی می

ساله و عقب  12و تنها پسرش حدوداً 

می وقتی  1۸ذهنی بود. در ی  مانده

كه ارتش صربستان بر مدریکا فشار 

آورد. ایبروی كولی با این كه مسلمان 

بود، اما نگریخت. كسی به وی رحم 

-نکرد. سربازان صرب، گلوی هر سه

ها بر باالی یشان را بریدند و سرها را مثل زمان حکومت ترك

ی ستون چوبی حصار اطراف خانه، آویزان كردند. طبق گفته

شاهدان عینی در حیاط و روی میز بطری مشروب و مقداری 

ی تازه برای تبریك و شادباش به سربازان گذاشته قهوه

 « بودند.

 

خوانی، ایبرو، همسر و پسرش را؛ و در تو این نوشته را می

های كودكانه از كشتار و سرهایی بر باالی جایی دیگر شادی

شاید قهوه تازه را نشان  ی تازه... تلویزیونستون چوبی و قهوه

سرهای بریده است. با چنین نجوایی: دهد لیکن؛ آن نشانی از 

و بعد در كمال « كنیمما از نمایش آن به شما ممانعت می»

ی روزها الزامی ی اخبار؛ زیرا كه اطالعات همهآرامش، ادامه

ی كورس؛ هوای ی هوای كم فشار روی جزیرهتوده»نیست. 

گیج و منگ  تو در اتاق غذاخوری« ع است.بریتانیا نیز مطبو

ای. سر سه تن بر روی میز افتاده است. آنجا همه برجای مانده

بار چیزهایی نظیر  چیز در اختیار توست؛ از جمله خلوص غم

او دیوانه و شوریده است و حالش از 

عقایدی که ممكن است روزی مانع او در 

خورد. او گمراه کردن خلق باشد، به هم می

همیشه هم پا بر جاست. دنیایی هست و 

 که خالی از تصاویر تعمق برانگیز است.
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ها. پلیدی از خود تلویزیون نوازی به تروریستاعطای مهمان

دو گیرد و اگر ما از عمل این نیست؛ بلکه از  جهان نشأت می

مانیم به این دلیل است كه هر دو اكنون به واله و سرگشته می

دهند. ابلیس آنچه كه مسبب  فساد و تباهی است، امتیاز می

نوازی؛ همیشه در دنیا پابرجاست؛ از زمان امتناع از مهمان

ی مقدس از تاریخ انسان؛ قبل از این كه حتی خدا اولین جرقه

یطان است و این چیزی ی جوالن شتجلّی یابد. دنیا عرصه

است كه هم جهان و هم هیوالی اشباح تصاویر از آن رنج 

واماندگی، سرآغاز تصاویر ذهنی سست و دردناك »برند: می

های قانون بزرگداشت در هر كشوری كه شناخت زمینه« است.

گوید به یك نفر كه از راه دوری رسیده و غریب است، آب می

های نماید. تاكنون مدتم میها سرگرمهای رسانهگفته دهند.

ها اعالم مدیدی است كه ما را به خنده واداشته است. رسانه

تواند فرهنگی را برای همه تدارك كنند كه یك شخص نمیمی

ببیند. با این حال ما جرأت پاسخگویی به این كه مشکل 

ی استعداد است، از جنبه فرهنگی در میان نیست؛ مشکل تنها

ت آن ی بقیه نیست. عدم خالقیبوغ از زمرهنداریم. زیرا كه ن

چیزی نیست كه با مدرك سنجیده شود. هوش و مدرك 

توانند با هم در یك راستا حركت كنند اما مدرك جزء  می

ی یك شخص، اصلی نیست. نبوغ، در به هم ریختگی زندگ

ای از منبع روشنایی است ت و جرقهقیقدرت منفردی از خال

كسانی  خویشتن و به سوی ماورایبرای آشکارسازی راه، در 

اند. ما به كه در آنجا نظیر ما غریب و گمشده در تاریکی

كنیم اما هیچ كس انگیز تلویزیون توجه میهای رقت گفته

ی میان احساسات و تقلید از احساس را جرأت ندارد ورطه

دارد كه مقصر نیست و اعالم می خاطر نشان كند. در خاتمه

خواهند، ست. و فقط چیزی را كه مردم میخطا از جانب ملت ا

سوادی رسانه و گاه كه با گودال بیدهد. آنانجام می

سازندگانش مواجه هستی، غیر از سکوت پاسخی وجود ندارد. 

های زبان است. در فرانسه ی مردمان، یکی از بهترین واژهواژه

توجهی گویای خواستن و لجاجت، نجابت گدا در مقابل بی

شود، نقطه مقابل ت. آنچه در تلویزیون گفته میاغنیاء اس

واقعیت است. رنج گرسنگی در تلویزیون به تصویر كشیده 

ات به سمت آغوش تو تغییر جهت شود و به امید همیاری می

شود. سپس دوباره رهسپار دهد اما تنها دیده و شنیده میمی

ن شود كه ملجائی در جوهر و قلم بیابد تا زمانی كه به درومی

كه معبد تصاویر مراجعت نماید. زیرا یك چیز مسلم است؛ این

ای آنجا خواهد بود كه از بطری مشروب و روزی شخص نابغه

گذرانند.  اوقات فراغتشان را میها  آن ی تازه فیلم بردارد.قهوه

كنند، درست است صحبت و گاهی راجع به چیزی كه فکر می

سکوت برای حصول كنند. چرا كه گاهی اوقات نیز سکوت می

ی اكران درآورد؛ حقیقت الزم است. و بایستی تنها بر پرده

هرچندكه مدت زمان زیادی نیز به طول انجامد؛ به سادگی 

 ■ ی تازه دم.نمایش؛ با سکوتی عمیق... بطری مشروب و قهوه
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 «ساكت»داستان كوتاه    
 «مژده الفت»مترجم ؛ «بهچت چلیك» سندهینو  
 

باری كه او را دیدم، انگورها زیر آفتاب پائیزی  آخرین

انگیزی باز  ه شکل هوسشیرین شده بودند و دهان انجیرها ب

سبز تند  هایی از فلفل یان روی سبدهاشان تپهبود. روستای

مناظر را زمانی دیدم كه از كنار   درست كرده بودند. این

 گذشتیم.  روستاها می

را گرفته و رنگ خورشید ظهر، رنگ آبی دریا  از آفتاب بعد

شد، ولی  رفتیم سردمان نمی را به آن داده بود. اگر توی آب می

زدیم. او  های ساحل قدم می ما فقط با پاهای برهنه روی شن

 «هنوز هم شیطونی؟»ساكت بود. گفتم: 

 «فکر نکنم. انگار دیگه بزرگ شدم.» گفت:

زیرچشمی نگاهش كردم. منتظر بودم با قهقهه بگوید: 

، ولی نگفت. دلم برای خودش تنگ شده بود یا «لت زدمگو»

جور ساكت بمانیم، برای  هایش؟ اگر قرار بود همین شیطنت

چه آمده بودم پیشش؟ من كه همیشه ساكت بودم. فکر كردم 

هایی مثل آب روان تنگ  باید این یخ را بشکنم. دلم برای حرف

 شده بود. 

اش! منو زود ب»چشمکی زدم. دهان كجی كردم و گفتم: 

 «دونم كه تو... نذار سر كار. انگار نمی

ام را كامل  اش موجی از ناراحتی دیدم و جمله توی چهره

چیك تخمه  خواست مثل دوران كودكی چیك نکردم. دلم می

فروش  آفتابگردان بشکنیم و قدم بزنیم، ولی آن اطراف تخمه 

سوخته  ندیدم. ساحل خلوت بود. فقط چند جوان آفتاب

ها رفته بودند و ساحل دوباره  شدند. غریبه دیده میروستایی 

زدیم، او با  طور كه قدم می ها شده بود. همان مال روستایی

جایی شدی  حسابی این»وعلیك كرد. گفتم:  چند نفر سالم

 «ها!

 «ای. همچین!»گفت: 

پیشنهاد كردم بنشینیم. نشستیم. او سیگاری روشن كرد و 

سنگریزه توی دریا. یك لحظه من شروع كردم به پرت كردن 

های گذشته.   یاد سال هم افتاد. لبخند زدیم. البد به چشممان به

 «كردی؟ كار می اگه من نیومده بودم، امروز چی»گفتم: 

 كردم. خونه ورق بازی می رفتم قهوه می -

 پس بزن بریم.  -

با گفتن این حرف، شاید خیال داشتم به او بگویم دلم 

راست نبودنم بدم آمد. چرا   باشم. از روخواهد مزاحمش  نمی

كنده نپرسیده بودم آخه تو  اش را نگرفته و رك و پوست یقه

 چته المصب؟! 

پیش خودم گفتم خب. بزرگ شده البد و بعد به قصد 

را با سوت زدم. یك « خوابیده و بزرگ شده»شوخی، الالیی 

ر ت با صفاتی كه بیش حمله استراتژیك بود انگار. ما معموالً

 گذاریم؟  سر دیگران نمی برازنده خود ماست، سربه

سوت زدن من باعث شد درباره پیانیستی حرف بزند كه 

هایش را  كند. قرار شد شب آهنگ گفت با پیانویش غوغا می می

ای از لطفش را نشانم  با هم بشنویم. با این وعده، باالخره گوشه

 داد. 

ند دست اول نرد نشستیم. چ خانه و پای تخته رفتیم قهوه

گرنه خندیدیم و آمد، می ر تاس خوب میدر سکوت گذشت. اگ

، انگار ما را «جفت چهار»و « پنج و سه»شدیم.  عصبانی می

دوباره بچه كرده بود. سه دست بازی كردیم و جز بازی، درباره 

چیز دیگر حرف نزدیم، فقط وقتی آفتاب روی میزمان  هیچ

خیال!...  گفتم بی افتاد، او گفت میز را عوض كنیم و من

هایی كه در بدنم جمع شده  دوست داشتم عرق كنم تا سم

 بود، خارج شود. 

یك. شرط نبسته بودیم، اما پول آبجو پای -او برنده شد. دو

دهم یا كافه را. تصمیم را به  من بود. پرسید خانه را ترجیح می

 «ریم خونه پس می» خودش واگذار كردم. گفت:

دی در پیش داریم برای با هم خوشحال شدم كه شب بلن

ساعت دیگر هم نشستیم و قهوه  ها. نیم بودن، مثل گذشته

اش را توی  نوشیدیم. وقتی زدیم بیرون،  خورشید رنگ نارنجی

آسمان پاشیده و در حال غروب كردن بود.  باد خنکی 

 وزید.  می

داشتنی بود. مرا توی سالن پر از  اش خیلی دوست خانه

سادگی  گذاشت و به آشپزخانه رفت. به كتاب و كاستش تنها

اش، هم در انتخاب كتاب و هم  شد فهمید ذوق و سلیقه می

هایی كه تا  ها پر بود از كتاب موزیك تغییر كرده. توی قفسه

شناختم. با  های خوانندگانی كه نمی روز ندیده بودم و كاست آن

دیدن امضای خودم روی اولین صفحه كتابی كه از كتابخانه 

ها پیش ضبط  ن كشیدم، لبخند زدم. كاستی را كه سالبیرو

كرده و برای او فرستاده بودم در دستگاه پخش صوتش 

همه كتاب و نوار   گذاشتم. خیلی خوشحال بودم كه بین این

ها  آن ای از من در جدید و متفاوت، هنوز چیزهای را كه نشانه

اشتباه  خالی و ها و تصوراتم تو داوری بینم. پیش وجود دارد، می

 بود.
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بالکنش كوچك بود. مناسب برای دو نفر. هنرش را با 

حاضر كردن چند جور خوراكی در زمانی اندك، نشانم داد. از 

نامیدش، خوشم  می« درآوردی من»ای كه  تر از مزه همه بیش

آمد. تركیبی بود از ماست، روغن زیتون و چند جور سبزی و 

 « ر دنیاست.ترین كا درست كردنش ساده» ادویه. گفت:

جای آبجو،  العاده موجب شد پیشنهاد بدهم به این مزه فوق

 «عجله نکن. اول نفری یه آبجو بزنیم.»راكی بنوشیم. گفت: 

نه بابا! واقعا بزرگ شدی. االن عین »طاقت نیاوردم و گفتم: 

 «بابام حرف زدی!

 طورن راستی؟  آخ! هیچ نپرسیدم. بابات اینا چه -

 چی؟خوبن. خانواده تو  -

اونام خوبن. توی آگوست دو هفته اومدن پیشم. بابام  -

دونی كه خیال داشت وقتی بازنشسته شد  دیوونه شده. می

كه توی این سن، رویاش رو  توی روستا زندگی كنه. از این

 « ازش دزدیدم و اومدم روستا، خیلی دلخوره.

 «انتقام اُدیپ»گفتم: 

تمام شد، خندیدیم. وقتی كاستی كه من گذاشته بودم 

كاست پیانیستی را كه صحبتش را كرده بود، گذاشت توی 

دستگاه و صدایش را حسابی بلند كرد. باز ساكت شدیم. در 

وزید، یکی  تاریکی شب، موزیك و نسیمی كه از سمت دریا می

 شده بودند.

جیبی بود، باز نگاهمان تالقی كرد و لبخند زدیم. سکوت ع

ش دختری بود كه هر وقت ها پی سالدار بود.  كمی هم خنده

شدیم. فکر كردم اگر آن  طور ساكت می آمد، همین اسمش می

خاطره را یادآوری كنم، شاید بخندیم، شاید كمی شوخی 

دانم قصدم احترام گذاشتن به  كنیم، اما حرفی نزدم. نمی

و موضوع « ها...اوهووم...»سکوتش بود یا ترسیدم فقط بگوید 

 را فیصله دهد. 

خواند؟ روستا  بپرسم عاشق شده یا نه؟ چه میتوانستم  می

را دوست دارد یا نه؟ دلش برای استانبول تنگ شده یا نه؟ اما 

 انگار زبانم بند آمده بود. 

های قرمز  نوبت به راكی رسید. پوست سیاه شده فلفل

ماهرانه جدا كرد و توی شت را كه توی فر كباب كرده بود، در

بود، خدایا! باز آن  بشقاب گذاشت. عجب آدم اهل حالی

جز  اگه دختر بودم، به»گفتم:  شوخی قدیمی یادم آمد كه می

اگه »داد:  و او هم جواب می« كردم! تو با كسی ازدواج نمی

 «شدی! دختر بودی، با من بیچاره می

شب توی بالکن نه از سیاست حرف زدیم، نه از آشناهای  آن

شد و آسمان پر كه شب  قدیم و نه از كار و  درآمدمان، تا این

ها را نشان  شد از ستاره. به آسمان اشاره كرد و یکی از ستاره

كنم این ستاره منو از تنهایی  گاهی فکر می»داد و گفت: 

 «آره درمی

سمت من باال برد و   سمت ستاره و بعد به  لیوانش را اول به

درآوردی فرو برد و گذاشت  بعد نوشید. نانش را توی مزه من

بعد گفت: بچه كه بودم این ستاره رو انتخاب توی دهانش و 

 كردم.

تعجب كرده بودم. دوست زمان كودكی من توی آسمانی 

دیدمش   ای كه من هم می كه باالی سر من هم بود، به ستاره

دانستم. گفتم:  همه سال من نمی  داده و این قدر اهمیت می این

كودكی من خیلی معمولی بود. به آسمون خیلی  توجه »

 «تم، ولی منم مثه تو یه دوست خیالی داشتم.نداش

اما نگفتم. این « خیلی شبیه تو بود.»كم مانده بود بگویم: 

 داشتم.  رازی بود كه باید پیش خودم نگهش می

اش زل زده بود و با تمام وجود و با عشق نگاهش  به ستاره

منو » گفتم: كردم و می كرد. اگر زنش بودم، حسودی می می

و دعوا راه « جوری نگاه نکردی. كه شده اینبرای یه بارم 

 انداختم.  می

وجور كردیم. برای من  بعد خوابمان گرفت. بالکن را جمع

توی سالن رختخواب آماده كرد. توی دستگاه پخش یك 

كاست خیلی قدیمی گذاشت. من دراز كشیدم روی تشك. او 

روی مبلِ باالی سرم نشست. فکر كردم سیگار تشویشم را 

دونی چیه؟ هر وقت ذهنم درگیر  می»كند. گفت:  یبرطرف م

كنم االن همون موضوع  شه، با خودم فکر می موضوعی می

 «ذهن تو رو هم مشغول كرده.

امروز »این ظلم بود یا لطف؟ با حالت شوخ قدیمش گفت: 

 «كنم. فهمیدم اشتباه نمی

 و چراغ را خاموش كرد و رفت. 

را كه او موقع  های كاستی حاال زمستان است و من آهنگ

ایستم  كنم. كنار پنجره می برگشت به من هدیه داد، گوش می

دهد  می قدری از آسمان را كه قاب پنجره اتاقم اجازه و آن

اش در آسمان  توی این هوا، ستاره كه كنم. با این تماشا می

قدر دلم برایش تنگ است.  كنم چه شود، حس می دیده نمی

آید. با  ی انجیر شیرین میبوی فلفل كبابی یا شاید هم بو

 ■ «كاش تابستان هرچه زودتر از راه برسد.»گویم:  خودم می
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 «مدرن یسیسم و داستان نویمدرن»  
 «الله ممنون»مترجم   

 

اصول  اصطالح مدرنیسم به تغییری رادیکال و آشکار در

ای معین پس از جنگ  شناختی و فرهنگی در دوره زیبایی

معنادار  بینی منظم، با ثبات و ذاتاً جهانی اول اشاره دارد. جهان

انداز  توانست با چشم الیوت نمی اس نوزدهم كه به عقیده تی قرن

مطابقتی  وسیعی از پوچی و هرج و مرج حاضر در تاریخ معاصر

در نتیجه مدرنیسم نشانه یك وقفه مشخص  داشته باشد.

رویکرد اخالقی بورژوازی ویکتوریایی همراه با رد  آمده در پیش

قرن نوزدهم است كه به بیان  تصویری  بینی موجود در خوش

 پردازد. هم ریخته می  بدبینانه از فرهنگی به شدت  عمیق و به

گرایی  و نسبی تفاوتی آشکار این ناامیدی اغلب به شکل بی

 شود. اخالقی نمایان می

در ادبیات این رویکرد همزمان با آثار افرادی چون الیوت، 

گرترود  ییتس، عذرا پاند، ویرجینیا ولف، جیمز جویس،

در تالش  مقارن است. فرانتس كافکا و نات هامتسون اشتاین،

گرایانه چنین  شناسانه در رمان واقع زیبایی برای گریز از عناصر

ها و ابزار  نویسندگانی در آثار خود به معرفی بسیاری از تکنیك

 ادبی مدرن پرداختند:

اخالل تعمدانه رادیکال در جریان خطی روایت، ناامیدی از 

داستان و توقعات و انتظارات متعارف در رابطه با انسجام 

داستان و  ها و جریان توسعه علت و معلولی در شخصیت

كه معنای فلسفی و  آمیز و مبهم مقرر توسعه استقرار كنایه

برد، تصویب و تاكید نوعی  اخالقی اثر ادبی را زیر سوال می

لحن خودشناسانه تمسخرآمیز كه هدف تظاهر ساده از 

گفتمان  ست. مخالفت درونی آگاهانه با عقالنیت بورژوازی

منطفی عمومی هدف و تمایل به گرایش به ذهنیتی 

شده به قصد اشاره به فقدان و محو تدریجی دنیای  تحریف

)بارت، بازتولید  بورژوازی اجتماعی قرن نوزدهم میالدی.

 (۹0ادبیات، ص 

به منظور رهایی و در حمایت از منافع  مدرنیسم غالباً 

جهان اجتماعی را  خودشیفته خویش در زبان و فرایندهای آن،

توجه به شکست زبان در انتقال كامل  با به سخره گرفته است.

ها در  طور عمومی، اصول محتوایی مدرنیست  معنایی به

 رسد. نظر می حمایت از تحقیق و تفحص در فرم كم جلوه به

 آنچه سبب انقالبی در زبان شاعرانه توسط الیوت و پاوند شد.

مدرنیسم بدون هزینه سیاسی گرایی در  با این وجود، فرم

های بزرگ یا با فاشیسم  ممکن نبود.بسیاری از مدرنیست

اند )الیوت،  مردمی حركت كرده و یا با آن مخالفت نموده

مدرنیسم نشانگر  جای تعجب نیست. (.ییتس، هامتسون و پاند

های به اشتراك  توجهی به كنوانسیون بی ست. عدم برابری

را   های عالی آن ری از موفقیتگذاشته شده معنایی كه بسیا

اثر الیوت،  «سرزمین هرز»موجب شده است )برای مثال 

« ها موج» اثر جویس و «ها بیداری فینیگان»اثر پاند،  «تسكن»

اثر ویرجینیا ولف( تا حد زیادی برای خواننده عادی محسوس 

منظور توقف   اندیشی به نیست.برای الیوت چنین تاریك

تی كه در عصر گردش كاال به فرسایش هنری و ادبیا

 ترین مخرج مشترك تنظیم شود الزم بود. پایین

كه شرایط   شکلی  توان گفت دستاوردهای مدرنیست به می

 اند تاثیر طرز كلی درك و دریافت شده  های آن به و فعالیت

در نگاه به  اند. زیادی در شیوه خواندن و نوشتن نداشته

شناسانه پروژه مدرنیسم،  زیباییبسیاری از دستاوردها و اهداف 

منظور   به «ضد رمان»یا  «ابر متن»سیاست دستاوردهای 

تثبیت موقعیت جدید آن در ارتباط با خواننده بایستی مجددا 

 ■مورد تقابل و بررسی قرار گیرد. 

 

 منبع: سایت دانشگاه ویرجینیا 
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 «مارک فومارولی»احبه با مص  
 «شادی شریفیان» مترجم  

 

 «Lire»ی فرانسوی  مجله ،۱814ژانویه 

 

کنیم چرا  ما بیش از همیشه به مدرنیته توجه می

 که پر از سنتیم!

میالدی و  1۸شناس و محقق، كارشناس قرن  تاریخ

طور كارشناس هنر معاصر، استاد  همین

ی گروه  سابق كالج فرانسه و نویسنده

 (l’agede l’eloquence) «دوران بالغت»

(ed.Droz,1980)  ،« فرهنگیوضعیت» 

(ed.De Fallois,1991)  ساعت شنی »و

مدرنیته »مارك فومارولی در  .«وارونه

،  (ed.Gallimard,2013) «در برابر سنت

ی بین مدرنیته و  دهد رابطه توضیح می

سنت، هنر كالسیك، مدرن و 

مدرن از نظر او به چه صورت  پست

 است. 

 

به چه صورت  «سنت»ی  در هنر و ادبیات، کلمه

شود و چطور نمود پیدا  شود؟ چه زمان ظاهر می معنا می

 کند؟  می

نوزدهم و در  این مفهوم طی قرن مارک فومارولی:

دوران مقاومت در برابر قبولِ مدرنیته شکل گرفت. از 

را  ت غالب آمدن بر آنأكه تعداد كمی از مردم جر آنجائی

 «انتقال»ی  داشتند، در حال حاضر ترجیح بر آن است از كلمه

ای یادآور حافظه و  كارانه شکل محافظه اده كنند كه بهاستف

ای از میراثی  ، مفهوم ضمنی«سنت»ی  فرهنگ است. در كلمه

نهفته است كه قرار است انتقال یابد و ارزش آن طی زمان 

شود. آنچه كه به این مفهوم قدیمی قدرتی سیاسی،  اثبات می

شاعر ژیل  دهد. اگر ویر اخالقی و البته ادبی و هنری می

رود، به این علت بوده كه در پی  شمار می هحماسی بزرگی ب

این بوده هومر جدیدی باشد كه در نظر او قدرت محض و 

خواسته در ادبیات  تجسم واالی ژانری بوده است كه می

گیرند.  های ما در یك جایگاه قرار می هنرنمایی كند. كالسیك

درنیته تاب شود كه م ها در مفهوم قدرت خالصه می ی این همه

 را ندارد.  تحمل آن

 

آیا مدرنیته هرگونه ارتباطی را با سنت از بین برده 

 پذیر است؟ است؟ آیا استراتژی تغییر کلی امكان

چیز را تغییر داد، نه در  توان بطور كل همه البته كه نمی

آموزش، نه در سیاست، نه حتی در عقل و خرد، و ادبیات و 

تقدس سنت شکل گرفته بودند، هایی كه زیر  هنر. رمانتیك

هر كاری دست   خصوصاً در فرانسه، به

زدند تا به دیگران بقبوالنند كه مبدع 

اند. این یك  این شیوه خودشان بوده

 استراتژی زیركانه بود كه اتصال آثار

كرد.  را با گذشتگان حفظ  میها  آن

صورت جدی  همدرنیسم هنوز هم ب

 پایبند به قواعد بود. مانه اولین

پیشروی مدرنیستم در نقاشی 

توان این  شناخته شد. در ادبیات می

صفت را به رمبو، لوترآمون، و ماالرمه 

ای كه سه مرد  نسبت داد، سه ستاره

سوی منشا اصلی و پاكی سوق دادند. با   همکتب مدرنیسم را ب

ها، قواعد هنر كمی تغییر كرد،  روی كار آمدن سوررئالیست

د كه مراحل مکتب مشخص شود و دیگر در آثار بزرگ نبو

هایشان به  ها در نوشته توسط آن نمونه ارائه شود. سوررئالیست

 كنند. الطبیعی اشاره می به نیروهای ماوراضمیر ناخودآگاه 

میل زیادی به انقطاع دارند و در عین حال قبول انتقال ها  آن

ی سنت نزد  ها، ایده برایشان سخت است. برخالف آن

ای داشت. پوسن در قسمت دوم اثرش  یت ویژهها اهم كالسیك

كند از اینکه آثار رافائل را سرمشق خود قرار داده  مخفی نمی

است خوشحال و راضی است. این بدین معنی نیست كه اثرش 

را تکرار كرده، بلکه به آن احترام   را از روی او كپی كرده و آن

 Traite deطور كه پسودو لونجین در  گذاشته و همان

sublim نوعی نوآوری  را به انگیز( آورده، آن ی شگفت )معاهده

كرده كه بزرگان ادبیات تنها سرمشقی برای شما باشند و 

كنند كه شما باید آثار را بازنویسی و نوآوری كنید.  قبول می

ی آغاز هستند و هنرمند كالسیك  الگوها، بطور ضمنی، نقطه

خواهد  طور كه می های الزم را آن تواند آزادانه برچسب می

 سازی كند.  دوباره شفاف

 

رفت و آمد بین تغییر کلی، شورش و 

های  تواند مدل رادیكالیسم افراطی، می

ای را زنده کند. پست  ثابت و قطعی

دهد که ما  میای را ارائه  مدرنیسم ایده

های سنتی برگردیم، به  توانیم به فرم می

ها را خیلی جدی نگیریم و  که آن شرطی

 .ها استفاده کنیم در حد نقل قول از آن
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آیا ارتباط با  نظرتان در مورد هنر معاصر چیست؟

تواند معیار قضاوتی در مورد تولیداتش ایجاد  سنت می

 کند؟

رفت و آمد بین تغییر كلی، شورش و رادیکالیسم 

ای را زنده كند. پست  های ثابت و قطعی تواند مدل افراطی، می

های  توانیم به فرم دهد كه ما می می را ارائهای  مدرنیسم ایده

را خیلی جدی نگیریم و در ها  آن كه سنتی برگردیم، به شرطی

استفاده كنیم، انگار تنها مرجعی بین ها  آن حد نقل قول از

 سازد كه مفهومی را می نقاط شروع ما هستند. دیگر برای كسی

كند  میچیزی را معرفی  «ی جوهره»یا در زمان استمرار و یا 

 «هنر معاصر»ماند.  باقی نمی «روایات بزرگ»فضایی برای 

های بورس  ای است كه من در ردیف سیستم رسمی پدیده

دهم. منشا آن از پاریس و  قرار می Ponziدانشگاهی 

ی دوری با هنر  گذاری مبلغین بود. این مسئله رابطه سرمایه

اكنی، ه است. ههایی نهفت دارد. ولی در هنر امروزی واقعیت

ای  پیگیر هنر نقاشیها  آن گرا هستند، كیفر، لوگراند سنت

كند. نهایتاً  مدرن را نفی می هستند كه پالستیك گراهای پست

توانیم از سنت همچون حافظه و تقلید رد شویم.  ما دیگر نمی

ی واقعی اهمیت  ما به همان اندازه به نوگرایی و مدرنیته

ست كه  كردیم. این تضادیگذاری  دهیم كه در سنت پایه می

 ■ارزش امتحان كردن را دارد. 
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 «استانبول از منظر اورهان پاموک»
 «یدجاللیس یبدر» مترجم؛ «جاشوا هامر»سنده ینو

 پاموك در محله باالت استانبول. عکس از نیویورك تایمز.

 

ظهر بادخیز اواسط ماه دسامبر، اورهان  از در یك بعد

پاموكِ نویسنده حوالی میدانی پوشیده از برگ در اطراف 

خود  ساله دانشگاه استانبول ایستاده و در جذبه خاطرات چهل

های بلوط های پارك شده،او از كنار موتورسیکلت. كردسیر می

های درهم ای سنگی عبور  كرد و  مقابل مغازهاستوار و فواره

های چهارگوش رنگ و رو ریخته كه طبقه پایین ساختمان

دنبال  بودند به رفته را اشغال كرده

گشت. دوم می های دستكتاب

الر چارشیسی، یا همان بازار  صاحاف

دوم استانبول، از  های دستكتاب

یك آهنربا قشر دوران بیزانس مثل 

كرده خود جذب می ادبیاتی را به

 است.

، اورهان 1۸۸8 در اوایل دهه

پاموك كه دانشجوی رشته معماری 

و یك نقاش بلندپرواز و عاشق 

طالیی تا  اش در مسیر خلیج شاخادبیات غرب بود از خانه

كرد تا ترجمه تركی آثار توماس ها رانندگی میفروشیكتاب

این برنده  .گر نویسندگان اروپایی را بخردمان، آندره ژید و دی

تنه ابراهیم متفرقه،  جایزه نوبل كه در كنار مجسمه نیم

-ها  )فرهنگ واژگان عربیمحققی كه یکی از اولین كتاب

در تركیه منتشر كرد، ایستاده بود  1۸۰۱تركی( را در سال 

داد، و من پدرم به من پول خوبی می»آورد: یاد می گونه به این

عقب  آمدم و صندوقها با ماشینش به اینجا میبه صبحشن

 « كردم.ماشین را از كتاب پُر می

بیشتر در استانبول متولد شده و  1۸2۱ پاموك در سال

او به فضای های عمرش را در این شهر سپری كرده است. سال

گردشگری فعلی و ناپدید شدن افرادی كه 

كس دیگری  ها هیچشنبه»شناخته است اشاره كرد و گفت: می

كردم. زدم، خوش و بِش میزدم، حرف میاینجا نبود. چانه می

چیز  شناختم اما االن همهها را میها همه فروشندهموقع آن

 «آیم.بار به اینجا می تغییر كرده  است. حاال فقط سالی یك

در حدود سه و نیم مایلی بازار  1۸2۱ پاموك در سال

ی متولد شد. او فرزند تاجری بود نشین نیشان تاش محله مرفه

های غلط بر باد داد. گذاری كه بخش عمده ثروتش را با سرمایه

ها بزرگ شد، اما پاموك در میان بستگان و پیشخدمت

مشاجرات میان پدر و مادر و حس همیشگی از هم گسیخته 

 ای فرو برد.های دوره اش را در غم و اندوهشدن خانواده، جوانی

اش را در از زندگیدهه  های این ششپاموك عمده سال

استانبول زندگی كرده است، هم در نیشان تاشی و هم در 

نزدیکی محله جهانگیر در كنار تنگه بسفر. كارهای او در بستر 

گیرند، درست مانند وابستگی آثار دیکنز به این شهر شکل می

 هایی مانندهای نجیب محفوظ به قاهره. رمان لندن و كتاب

و  «سیاه كتاب» ،«موزه معصومیت»

شهر و : استانبول»اتوبیوگرافی 

تصویری جادویی و در عین  «ها خاطره

دهد، حال سوداگرایانه از شهر ارائه می

دادن  شهری در وضعیت وخیم از دست

یك فرمانروایی، سرگردان میان نزاع 

شده  سکوالریسم و اسالم سیاسی، و اغوا

های آثار توسط غرب. اكثر شخصیت

ی نخبگان سکوالر پاموك از اعضا

های عاشقانه، هستند كه داستان

هایشان ها و فکر مشغولیدشمنی

خصوص اتفاق  های چندمحله بهخواب ها و اتاق همگی در كافه

 افتد.می

الر چارشیسی، بازار  ورق زدن كتابی در صاحاف

، پاموك 1۸۸8 دوم استانبول. در اوایل دهه های دست كتاب

 كرد. های این بازار پُر میا كتابعقب ماشین پدرش را ب صندوق

بود، تابستانی كه  1۸2۸ ام در سالسفر خارجی اولین»

دیگر استانبول را ترك  1۸0۱ با پدرم به ژنو رفتم و تا سال

 «نکردم. من به این شهر تعلق دارم.

پاییز گذشته برای آقای پاموك ایمیلی فرستادم و از او 

هایی تور به دیدن محلهرا در یك  پرسیدم آیا امکان دارد من

عنوان یك  بزرگ شده و در آنجا شخصیتش بهها  آن كه در

، اورهان پاموک که 0091 دههدر اوایل 

دانشجوی رشته معماری و یک نقاش 

بلندپرواز و عاشق ادبیات غرب بود از 

طالیی تا  خانهاش در مسیر خلیج شاخ

کرد تا ترجمه ها رانندگی میکتابفروشی

ترکی آثار توماس مان، آندره ژید و دیگر 

 .نویسندگان اروپایی را بخرد
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بعد از بازدیدهای مکرر، دلم . نویسنده شکل گرفته است ببرد

اش و از های گردشگریخواست استانبول را ورای جاذبهمی

 -مکانی با تاریخچه حماسی و روابط عمیق انسانی- نگاه او

ماه  این پیشنهاد استقبال كرد و دو تماشا كنم. آقای پاموك از

نشین جهانگیر كه بعد من اورا در آپارتمانش در محله مرفه

داری متعلق به قرن مشرف به مسجد جهانگیر )مسجدی مناره

نوزده( بود و آن طرفش تنگه بسفر، مرز میان اروپا و آسیا، قرار 

 داشت مالقات كردم.

مالقات آقای رسید كه فصل مناسبی برای نظر می  به

پاموك باشد، فصل سرما، فصلی با 

توجه به این  استقبال كمتر گردشگران، با

مسئله كه وی توجه خاصی به فصل 

زمستان، رنگ خاكستری و سودای آن، 

 و «برف» هایی ماننددر كتاب

داشته است. هوا سرد و  «استانبول»

رغم اینکه خورشید  خشك بود و علی

كرد، ی میگاهی از پشت ابرها خودنمای

حد  رسید كه شهر تا نظر می  نور آفتاب وجود نداشت، به

پاموك در كتاب . را از دست داده بود زیادی رنگ خود

من همیشه زمستانِ استانبول را به »نوشت: « استانبول»

ام، من عاشق ساعات ابتدایی شب در تابستان آن ترجیح داده

ن زمستان سُر كه پاییز به آرامی در دام این فصل هستم، وقتی

برگ در باد شمال به لرزه كه درختان بی خورد، وقتی می

های های سیاه در كوچهها و ژاكتافتند و مردم با كت می

از بالکن »روند. هایشان میسوی خانه  عجله به تاریك با

سختی از  آپارتمانش بارضایت به خورشید درخشانی كه به

ك روز خوب برای تابید و نوید یپوشش ابرها به زمین می

اگر امروز خیلی آفتابی »داد نگاه كرد و گفت: روی را می پیاده

ام، نوشته« استانبول»طور كه در  همان شدم.بود، ناراحت می

 «من این شهر را سیاه و سفید دوست دارم.

 
نشین جهانگیر كه پاموك در آنجا  ای در محله مرفهكافه

 یك آپارتمان دارد. 

انجام مراحل پایانی ویرایش رمان  را در حال من او

كه قرار  مالقات كردم؛ رمانی« بیگانگی در ذهن من»جدیدش 

به زبان انگلیسی منتشر شود و وقایع  ۱812 است در سال

های زندگی یك دستفروش خیابانی در استانبول را از سال

به من گفت دلش . كندتا به امروز روایت می 1۸۸8 دهه

من در كارم »ت كند و ادامه داد: خواسته مدتی استراح می

تن كرد و   اش را بهبارانی «وسواس دارم، اما عاشق كارم هستم.

را تا  بال سیاهرنگی را روی سرش گذاشت و آن كاله بیس

ابروهایش پایین آورد، تالشی اجمالی برای اینکه كمتر 

 شناخته شود. 

، آقای پاموك در پاسخ به ۱882 در سال

ای كه در مورد سركوب آزادی بیان در تركیه  كننده مصاحبه

یك میلیون ارمنی و » گونه تصریح نمود كه:سوال كرد این

هزار كُرد در این كشور كشته شدند و من تنها كسی  سی

سخنان « .كندهستم كه به جرأت در مورد آن صحبت می

البداهه او، كه در یك روزنامه سوئیسی منتشر شد، صریح و فی

به تهدیدش به مرگ، بدگویی در 

تحقیر هویت »مطبوعات تركیه و اتهام به 

توسط دادستان استانبول « مردم تركیه

شد. پاموك مجبور شد نزدیك به منجر 

–یك سال از كشورش فرار كند

اش كه از ترین مدت در زندگی طوالنی

 تركیه دور بوده است. اتهامات در ژانویه

المللی پایان  های بین با اعتراض ۱88۹

ها فروكش كرد. اگرچه آقای پاموك هنوز هم گرفت و تهدید

ها و رویخصوص در پیاده كند، بهگاهی با محافظ سفر می

 اش؛ اكنون او نسبتاً احساس امنیت دارد. های شبانه پرسه

ظهر ابری ما در مسیر زیگزاگی كه تقریباً  از در آن بعد

برد به موازات تنگه بسفر بود و مارا به مركز محله جهانگیر می

ها بود. نشین حركت كردیم. جهانگیر زمانی عمدتاً محله یونانی

آموز  كه آقای پاموك دانش امی، هنگ1۸۹8های دهه در سال

سوی تنگه بسفر بود، شور   كالج نخبگان رابرت در آن

ناسیونالیستی طی یك درگیری در قبرس به اوج خود رسید و 

دولت جمعیت یونانی این محله را از كشور بیرون كرد. به این 

ترتیب جهانگیر كه خالی از طبقه تجار شده بود، به منطقه 

 استانبول تبدیل شد.  سرخ )محله روسپیگری(

 
ای كه از مقابل یك حمام عمومی در زن و دختر بچه

 كنند. محله جهانگیر عبور می

رغم  هوا سرد و خشک بود و علی

پشت ابرها اینكه خورشید گاهی از 

کرد، نور آفتاب وجود خودنمایی می

رسید که شهر تاحد  نظر می نداشت، به

 .را از دست داده بود زیادی رنگ خود
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های دهه اولین رمانم را در سال»: آقای پاموك گفت

در آپارتمان پدربزرگم نوشتم. هرشب، متوجه اتفاق  1۸۸8

هایشان، مشتریانشان، شدم: محافظها میای در مورد زنتازه

 «ها و پرتاب كمربندها از پنجره به بیرون.زنی چانه

درحال حاضر جهانگیر محله مخصوص هنرمندان و 

های سر های عتیقه با اجارههای شیك، مغازه نویسندگان، كافه

 به فلك كشیده است. 

یکی از نمادهای تجدید حیات 

محله جهانگیر مخلوق خود آقای پاموك 

 ۱81۱ ، كه در سالموزه معصومیت: است

در ساختمان كبود رنگی روی شیب 

ای كه پایین آن به به خلیج شاخ جاده

طالیی، وصل كننده تنگه بسفر به دریای 

این موزه نمایش . مرمره، افتتاح شد

 1۸۸8های دهه موشکافانه چکیده سال

در استانبول و ادای احترامی به قدرت 

. گونه او در نگارش این رمان استوسواس

داستان  ۱880 آقای پاموك در سال «ومیتموزه معص»رمان 

تاجر مرفهی در استانبول، كمال باسماجی است كه عاشق یك 

چنان جذب او  شود و آننام فسون می دختر فقیر فروشنده به

ای گردآوری شود كه هر ردی از تماس با او را در مجموعهمی

 كند. می

ای كه در منطقه كاراكوی شاه بلوط بوداده فروشنده

فروشد. از خاطرات آقای پاموك در این منطقه خریدن  می

 اش در اینجا است.  اولین دوچرخه

آقای پاموك خودش ساختمان را پیدا كرد، نمایشگاه را 

طراحی نمود و مجموعه وسایل قهرمان داستانش را از 

آوری كرد. كمدهای اش جمعها و ارثیه خانوادگیسمساری

های تاریك به ترتیب فصلهای ای روی دیوار در اتاقشیشه

فرجام  های شیدایی بیرمان منظم شدند و همگی پر از نشانه

های های كریستالی كلن، سگبطری: قهرمان داستان هستند

سیگار فوسون.  ته 4۱1۰ های استانبول وچینی، كارت پستال

سال رمانی منتشر   من چندین»آقای پاموك به من گفت: 

 «در این بین یك موزه ساختم. ای داشتم.نکردم، اما بهانه

هایی منشعب از میدان كاراكوی در پایین تپه خیابان

های اداری مدرن و یا متعلق  شوند كه همگی با ساختمانمی

های لوازم خانگی  به دوره عثمانی، بازار مواد غذایی و مغازه

های خیابانی آباناروسیمیت، نان دستفروش. اندپوشیده شده

 فروشند.  یرمال تركی، میحلقوی معروف به ش

خاطرات دوران كودكی آقای پاموك را منطقه كاراكوی 

های  كشد. او ردیفی از مغازهبرایش به تصویر می

اش را دهد كه پدر اولین دوچرخهفروشی را نشان می دوچرخه

از آنجا برایش خریده بود. كمی دورتر گذرگاهی وجود دارد كه 

ترین خطوط حمل و نقل زیرزمینی در  به تونل، یکی از قدیمی

ای كه توسط مهندسان فرانسوی مترو دو وقفهرسد. جهان می

افتتاح شد و هنوز هم میدان  10۸2 ساخته شده در سال

كاراكوی را به منطقه سفارت در منطقه بیاوغلو مركزی وصل 

ساختار اولیه این ترن شامل یك . كندمی

موتور بخار بود كه دو ماشین چوبی با 

های مجزا برای زنان و مردان را واگن

پاموك كه در كودكی عاشق  كشید.می

ترن سواری با پدر و مادرش بوده گفت: 

 1۱8 پس از سقوط امپراطوری، تركیه تا»

 «سال هیچ خط مترو دیگری نداشت.

 
ای مرسوم برای صرف ناهار، منطقه

های مورد عالقه آقای  یکی از مکان

 پاموك در كاراكوی. 

ای از برای ناهار در سایه پلگاالتا ایستادیم، پل دو طبقه

رو، ساخته شده و دارای پیاده 1۸۸4 بتن و فوالد كه در سال

سه خط ترافیك در هر دو جهت و ریل تراموا بود. میز و 

صورت نامنظم روی زمین گل آلود  های پالستیکی بهصندلی

های قابل اجاقها  آن در نزدیکی آب گذاشته شده بودند و كنار

اگت همراه با چاشنی حملی قرار داشت كه فیله ماهی با نان ب

. فروختندپودر فلفل قرمز و چیلی و سبزیجات خردشده می

سگ ولگردی كه روی گوشش عالمت دولتی واكسن هاری 

سال  1۰آقای پاموك، كه . نقش داشت، روی زمین لَم داده بود

روی عصرگاهی توسط یك سگ خیابانی پیش در یك پیاده

كسن دردناك گاز گرفته شده و مجبور شده بود یك سری وا

 « او یك اثر تاریخی محلی است.»هاری بزند، گفت: 

ای با محیط آشفته كنندهسوی خلیج، در تضاد خیره آن

ای مسجد ایاصوفیه كه با  انداز گنبد نقرهاطرافمان، چشم

یكی از نمادهای تجدید حیات محله 

جهانگیر مخلوق خود آقای پاموک 

 ، که در سالموزه معصومیت: است

در ساختمان کبود رنگی روی  9109

ای که پایین آن به به شیب جاده

خلیج شاخ طالیی، وصل کننده تنگه 

 .بسفر به دریای مرمره، افتتاح شد
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هایی از سنگ آهك و ماسه سنگ مزین شده بود دیده مناره

ها ساخته عنوان كلیسای ارتودوكس یونانی این بنا به. شدمی

میالدی افتتاح شد و پس از فتح قسطنطنیه  2۰۸ شده و در

به مسجد تبدیل شد. در سال  142۰توسط مسلمانان در سال 

را سکوالر و  كمال آتاتورك، بنیانگذار تركیه مدرن، آن 1۸۰2

 نهایتاً به یك موزه تبدیل كرد.

« استانبول»پاموك در كتاب 

در كودكی عالقه چندانی به »نوشت: 

یزانس نداشتم. این واژه برایم ب

وارِ  های یونانی ارتودوكس شبحكشیش

دار با رداهای بلند سیاه رنگ، ریش

هایی كه هنوز هم از شهر قنات

و  دیوارهای آجر  ایاصوفیاگذرند و   می

قرمز كلیساهای قدیمی را تداعی 

اختالفات حقوقی این « كرد. می

 در آن ناهار كه ما اسکله، جایی

ا در برزخ نگه داشته است، خوردیم ر

نادری در قلب استانبول نادیده گرفته شده  در نتیجه منطقه

عالقه آقای پاموك  های مورداین اسکله یکی از مکان. است

مان پیچیده بود او گفت:  همچنان كه بوی دریا در مشام. است

 ۱8 تمام دوران كودكیِ من اینجا به این شکل بود، اما آیا در»

او یقین  «وجه! طور خواهد بود؟ به هیچ هم همینسال آینده 

نهایت این محله  های اطراف دردارد كه نوسازی سریع محله

 شده را هم قربانی خواهند كرد. فراموش

فروشد، نانی حلقوی معروف دستفروشی كه سیمیت می

 به شیرمال تركی. 

راهمان را با عبور از پلگاالتا، مركز تاریخی استانبول 

یم و در نیمه راه برای لذت بردن از منظره اندكی ادامه داد

های توریستی و قایق تفریحی شناور روی  قایق: تأمل كردیم

خلیج شاخ طالیی. از مقابل مسجد سلطان احمد در یك طرف 

آقای . های شیبدار جهانگیر در سوی دیگر گذشتیم و تپه

این پل در ابتدا چوبی بود و در زمان كودكی »پاموك گفت: 

كردیم، اما برای عبور از آن باید پول پرداخت میمن 

های آید در سالتوانستیم قایق هم كرایه كنیم. یادم می می

 «برد.را با قایق به آن به آن طرف می مادرم من 1۸28دهه 

تر از خلیج شاخ طالیی به تازگی یك پل نیم مایل پایین

جدید افتتاح شده است، پل سفید براقی كه تا حدی 

ترین مساجد استانبول را مسدود  نداز برخی از بزرگا چشم

وزیر رجب طیب  مانند طرح به تعویق افتاده نخست. كندمی

اردوغان برای تخریب پارك گزی در میدان تقسیم و ساخت 

یك مركز خرید به سبك پادگان نظامی عثمانی، پروژه پل 

های فکری اجتماعی و اقتصادی مردم این شهر را به گروه

نخبگان لیبرال شهر به شدت : تقسیم كرده است متفاوت

كه  حامی حفاظت از هسته دوران عثمانی هستند، درحالی

اسالمگرایانِ عمدتاً فقیرتر از جمع كردن آثار گذشته استقبال 

 كنند.  می

مسیر تمام »آقای پاموك به من گفت: یك قرن پیش 

هایی كه از دریای مرمره و قایق

به اینجا ختم آمدند مدیترانه می

 طور كه او در كتاب همان« شد. می

كند، گوستاو روایت می« استانبول»

به اینجا رسید   1028 فلوبر در اكتبر

و با اینکه در بیروت به سفلیس مبتال 

ماه اقامت كرد.  شده بود در اینجا شش

های خانه طور مکرر به فاحشه او به

گورستان »زد و در مورد شهر سر می

ها در خدمت ه شبك «روسپیان

یکی دیگر از . نوشتسربازان بودند می

بازدیدكنندگان مشهور آن دوران، نویسنده و سیاستمدار 

فرانسوی آلف ونسدو المارتین بوده است. آقای پاموك در ادامه 

كند كه پسران از روی گونه توصیف می این»گوید:  المارتینمی

من یك پنی  گفتند، آقا، بهپل با فریاد به گردشگران می

(. گردشگران پول را به Sir, give me a pennyبدهید )

پریدند و به داخل از روی پل میها  آن كردند و دریا پرتاب می

 «شد.میها  آن زدند و پول مالآب شیرجه می

های موردعالقه آقای پاموك وفا بوزاچیسی یکی از مکان

ای مختص فروش تأسیس شده، مغازه 10۸۹ در سال. است

 شود.ای كه از گندم تخمیر شده تولید میبوزا، نوشیدنی

 در قسمت جنوبی خلیج شاخ طالیی از میان جمعیت

در بازار ادویه باهارات گذشتیم و به خیابان شلوغی در كثیری 

اش محله امینونو رسیدیم. آقای پاموك در دوران كودكی

 های سالطین عثمانی و پاشاها بوده و امینونوشیفته داستان

در »نوشت: « استانبول»پاموک در کتاب 

کودکی عالقه چندانی به بیزانس نداشتم. 

ای یونانی هاین واژه برایم کشیش

دار با رداهای بلند وارِ ریش ارتودوکس شبح

هایی که هنوز هم از شهر سیاه رنگ، قنات

و  دیوارهای آجر قرمز  ایاصوفیاگذرند و می

 «کرد.کلیساهای قدیمی را تداعی می
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ها، محل زندگی سالطین و دولتمردان عثمانی، محل شورش

یاغیان  های مخفی )محل شکنجه و مجازات كودتا و زندان

نوشته: « استانبول»آقای پاموك در كتاب . سلطنت( بود

 جایی در امینونو مخصوص چیزی ساخته شده بود كه به آن»
گفتند. محکوم چیزی جز یك لباسی كه گویی همین می قالب

 از رحم بیرون آمده است به تن نداشت، محکوم را با حاال

كردند. با آزاد بردند، از یك قالب تیز آویزان میقرقره باال می

 «شده است.شدن طناب، زندانی از باال پرتاب می

ها  در این چند قطعه زمین، حاكمان عثمانی كاخ

های با شکوه دیگری ساخته بودند كه پرتجمل و ساختمان

او با اشاره به . داشتها  آن از بقای امپراتوری همگی نشان

كالسیکی از معماری  ایستگاه مترو سیركیجی، نمونه

های به سبك های رنگی، طاق شناسی اروپایی، با كاشی شرق

 10۸8های دوقلو كه در سالمعماری مغربی و برج ساعت

 Orient Expressآهن  افتتاح شدند و ایستگاه پایانی خط

آلپ حركت  یها ان كوهیاز فرانسه و مآهن  بود]این خط

و در انتها به  رفته یشرق یز به اروپایر ونیو از مس كرد یم

كل بوروكراسی در »[ گفت: دیرس یم یتخت حکومت عثمانیپا

وی . دوران جاه و جالل عثمانی عمر زیادی نداشت«اینجا بود.

 1۸1۸ سال كه والدیمیر ناباكوف در هنگامی»: در ادامه گفت

ای بیش توصیف نکرد. هیچ به اینجا آمد، شهر را ویرانه

ساختمانی در استانبول وجود نداشت غیر از این منطقه كه 

تمام ثروت خاورمیانه و بالکان را به چنگ آورده بود سپس 

 همه آن ثروت بر باد رفته و شهر در فقر فرو رفت.

كه  از سودا و حزنی «استانبول»آقای پاموك در كتاب 

ها پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی از شهر تا سال این كالن

اش كرده بود نوشت. او برد و وی در كودكی تجربهآن رنج می

های  اواسط زمستان كشتی»این چنین توصیف كرده است: 

 ...انداختندمترو كلنگر می های قدیمی بسفر در ایستگاه

ه بحرانی دیگر در فروشان قدیمی كه از یك بحران مالی ب كتاب

نوسان بودند، تمام روز را در انتظار بازگشت یك مشتری از 

 «لرزیدند.سرما می

اتوبیوگرافی آقای پاموك منتشر شد. به   ۱881 در سال

این ترتیب تصمیمی كه او مبنی بر نویسنده شدن در سال 

اتخاذ كرده بود عملی شد و دوران بسیار متفاوتی برای  1۸۸۰

این شهر »بول به ارمغان آورد. او به من گفت: تاریخچه استان

خواستم یك نویسنده شوم خیلی فقیر بود، اروپا نبود و من می

توانم شاد باشم و در این شهر آیا من می'با خود فکر كردم، 

در این بین با  'زندگی كنم و رویایم را به واقعیت برسانم؟

تر  وانمعضالتی هم مواجه شدم. پس از انتشار كتاب، نسل ج

قدرها هم سیاه و سفید نیست،  استانبولِ ما آن'به من گفتند: 

خواستند در مورد سودای این نمیها  آن '.ما اینجا شادتریم

شهر چیزی بدانند، این همان بخش از تاریخچه چركین مناز 

 «این شهر است.

ای نه چندان دور نماد دیگری از غرور عثمانی در فاصله

 تاریخی اداره پست مركزی كه در سالبنای : قرار داشت

گر كه  نظام دسیسه افتتاح شد، مدت كوتاهی پس از آن 1۸8۸

: آمیزی گفتتركان جوان به قدرت رسید. او با خنده طعنه

اینجا در  «جا فقط یك شعبه محلی است. درحال حاضر این»

، 1۸۸۰ خاطرات آقای پاموك نقش بسته است. او در سال

درسه معماری انصراف داد تا خودرا وقف سالگی، از م  ۱1 در

اورهان كه به خود اطمینان كافی نداشت و . نوشتن كند

والدینش نیز به استعدادش در ادبیات مردد بودند تصمیم 

هایش در مسابقه داستان كوتاه یك گرفت برای ارزیابی توانایی

داستان او یك روایت تاریخی . مجله محلی شركت كند

. دوستانش افتاداتفاق می 12آناتولی قرن  عاشقانه بود كه در

سرعت   هایی از داستان را تایپ كردند و آقای پاموك بهبخش

 اش را تنها چندنوشتهخودش را به اداره پست رساند و دست

ساعت قبل از موعد مقرر به خانمی كه پشت پیشخوان 

 «ایستاده بود تحویل داد.

روز »زده بود گفت:   او كه به گنبد مركزی ساختمان زل

پولی 'بعد یادداشتی از آن خانم دریافت كردم كه نوشته بود، 

، اما او متوجه شده بود كه من 'كه پرداختید خیلی كم بود

ای داشتم و یك كار ادبی ارائه داده بودم به اهداف بلندپروازانه

یك « همین خاطر هزینه پست را خودش پرداخت كرده بود.

برای همین ». ر مسابقه برنده شده استماه بعد فهمید كه د

 «است كه من عاشق این محل هستم.

پشت بازار كتاب، ای رفته باد میدان بایزید، میدان بر

ورودی اصلی دانشگاه استانبول است كه قبالً به وزارت دفاع 

های آجری یا سنگی و ساختمان :عثمانی تعلق داشته
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این پردیس های جدیدتر پشت بنای ورودی همگی در  سازه

با  1۸۸8 و1۸۹8 های دههقرار دارند. این میدان در طول سال

ها و كشتارهای ارتش همواره در جوش و تظاهرات، شورش

ترین دوره ها در خروش بود. آقای پاموك در یکی از مشوش

كه دوستان او  نام كرده بود، درحالی نگاری ثبت مدرسه روزنامه

انداختند، او اغلب  به خطر میجان خود را در مقابله با سربازان 

تاشی واقع در نیشان روزهایش را صرف مطالعه در خانه

فکر و بلندپرواز بودم و به نظرم  من یك مرد خوش»كرد.  می

 «رسید كه دانشگاه نوعی اتالف وقت است. می

چندقدم دورتر جلوی وفا بوزاچیسی، یکی دیگر از 

م. این مغازه كه های موردعالقه آقای پاموك، توقف كردی مکان

های صندلی تأسیس شده، جای دنجی با 10۸۹در سال 

باشد. های عتیقه است كه مختص فروش بوزا میچرمی و آینه

شده تهیه  بوزا نوعی نوشیدنی است كه از گندم تخمیر

 .شده استشود و اولین بار در جنوب روسیه ساخته می می

ارچین نوشیدنی را با آب و شکر مخلوط كرده، روی آن د

پاشند و همراه با خامه و معجونی به رنگ شکالت شکرزرد  می

-هایی كه روی كانتر چوبی پولیش شده به صف شدهدر لیوان

شود. در كنار آن هم كمد دكوری قرار دارد كه اند سِرو می

ای بوزا كه ترین میراث این مغازه، یعنی یك فنجان نقرهقیمتی

از آن استفاده كرده  1۸۱۸جا كمال آتاتورك در سال  همین

 بود، با احترام قرار داده شده است.   

وارد محوطه مسجد فاتح شدیم، مسجدی كه به دستور 

ساخته افتتاح  14۹۰ فاتح سلطان محمد )فاتح استانبول( در

 1۸۸1 شد. این بنا بعد از نابودی در یك زلزله در سال

 بازسازی شد.

های سنگدر حیاط مرمری كنار مسجد عظیمی از ماسه 

های در جهان ترین معماری صورت یرنگ، كه یکی از ظریف

رود، یك پوستر دیواری توجه آقای پاموك اسالم به شمار می

اوغلو، یرزا بیتصویر خواستار آزادی صالح م. خود جلب كرد را به

های سیاسی آتشین بود گرای افراطی و نویسنده رسالهاسالم

ل زندان محکوم شده بود. سا 1۱ كه در به عنوان تروریست به

كه دغدغه ظهور اسالم سیاسی در تركیه و خاور -آقای پاموك 

های خود، ترین قهرمان یکی از به یاد ماندنی -میانه را دارد

، را تاحدی با الهام از «برف»رهبر تروریست در رمان« بلو»

شخصیت « بلو»اوغلو الهام خلق كرده است. یرزا بیشخصیت م

های فکر كاریزماتیکی كه حامی پیاممبهمی دارد: روشن

بار است اما از دخالت مستقیم در عملیات تروریستی  خشونت

اوغلو و بلو یرزا بیكند. آقای پاموك گفت كه ماجتناب می

 . شبیه هم بودند

رسید وقتی از مسجد بیرون آمدیم او كمی به نظر می

های اصلی  سمت یکی از محله زنان به آشفته بود و قدم

ما »با صدای آرامی گفت:  .نشین استانبول حركت كرد سنّی

گروهی مردان سَلَفی ] «توانستیم در كشور دیگری باشیم. می

های اهل سنت، با ریش بلند و كاله یمسلمانان تندرو از

های مرتبی نشسته بودند. زنان در مخصوص روی نیمکت

های چادرهای سیاه عربی با فرزندانشان در یکی از خیابان

های اسالمی سنگفرش شده از جلوی مدرسه، مركز آموزش

 گذشتند.  می

ظهر زمستانی رو به غروب بود و  از خورشید در آن بعد

در باغ یك . كرداش حمام میخلیج شاخ طالیی را در سایه

مسجد ایستادیم و به نمادهای استانبول خیره شده بودیم: 

گاالتا، یکی از  های قرمز محله جهانگیر، برج قرن سیزدهمی بام

معدود آثار بازمانده از روم شرقی. بیش از چهارساعت از میان 

روی كرده بودیم، از ظاهر  های مختلف شهر پیاده محله

های پیچیده گردشگرپسند استانبول فاصله گرفته بودیم تا الیه

 زیرین آن برایمان افشا شود. 

زیبایی زندگی كردن در »آقای پاموك به من گفت: 

های سنگفرش شده سپس در امتداد كوچه «همین است. اینجا

رسید سرازیر شدیم و راه شیبداری كه به پل آتاتورك می

 ■ بازگشت به خانه را در پیش گرفتیم.
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