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 سخن رسدبیر 
 كنیم.تمین ماهناهم ادبیات داستانی چوك را هب شما تقدیم میش با افتخار چهل و ه 

هب  اپیان هشتمین سال فعالیت کانون رفهنگی چوك و اپیان چهارمین سال فعالیت ماهناهم ادبیات داستانی 
سال فعالیت کانون و پنجمین سال فعالیت ماهناهم را رد کنار هم جشن ایم. شهریور هک بیاید نهمین چوك رسیده

آید رد اه تقدری هب عمل می سال  هب اپس همراهی اعضای کانون و هیئت تحرریهی از آن خواهیم رگفت. ره
وستی و توان ارج نهاد. این رگدهمایی سالیاهن نشانی از ددانیم با چیه چیزی این یاری و همدلی را نمیحالی هک می

 «.ما»همدلی است. نشانی از بودن هب معنای واقعی کلمه 
رکدیم هک با اعتراض  نفر از اعضای کانون ربزگار می 04اهی گذشته این جشن را با حضور حدود رد سال

شان این بود هک اند  و اعتراضشدیم هک هب عنوان حامی و هوادار همیشه رد کنار ما بودهدوستان بسیاری مواهج می
کانی جهت ربزگاری جشن هب ما  ا هب جشن سال چوك دووت نمیرچ شوند. واقعیت فقط یک چیز بود آن هک م

کان پذریا بودن تعدادی بیش از این نبود. اختصاص داده نمی کان خصوصی هم ام  شد و رد م
کانی عمومی را ربای این ج  شن رد نظر اما ربای شهریور ماه امسال تمام سعی و تالش خود را خواهیم رکد هک م

اه  مله طی این سالج بگیریم ات بتوانیم پذریای بسیاری از دوستان باشیم. از تمامی دوستانی هک حتی رد حد یک 
 اند، امکل تشکر را دارم.  همراه و منتقد و راهنمای ما بوده

 

 چوکادبیات داستانی ماهنامه 

ای است شبیه جغد که از نام پرنده «چوک»
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 حسین برکتی :مشاور
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 ترجمهتحریریه بخش 

شادی شریفیان )دبیر بخش ترجمه(، نگین کارگر، 
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مسعود ریاحی، ، سینما(بهروز انوار )دبیر بخش

مهران مقدر، راضیه مقدم، ریحانه ظهیری، مرتضی 

 پورزاده، ساحل رحیمیحسین حالجیغیاثی، 

www.chouk.ir 

info@chouk.ir 

chookstory@gmail.com 

 
 09352156692: آگهی 

های پیشین ماهنامه ادبیات داستانی تمامی شماره            

چوك در سایت کانون فرهنگی چوك قابل دسترسی 

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

 نسبت شما نیت حسن... و کاغذیپرینت دی،سی ایمیل،

، نقدآثار،  منتظر همیشه. گرددمی تلقی کانون این به

 .هستیم بزرگواران شما هایراهنمایی و نظرات
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 هنرمندان همه  ن  تریبو «چوک»

های کانون فرهنگی چوک آشنایی با کلیه فعالیت  

 

 

 نقد مقاله بخش در. «گفتگو نقد، مقاله،» بخش در پست چند ای کی انتشار و «چوك 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، مکاتبهنترنتیا»ق یبه سه طر یسنویداستان یتخصص یآموزش دوره سه سال در چوک یفرهنگ کانون :یفصل تیفعال

 . دیت مراجعه کنیبه سا دیتوان یم «چوك یفرهنگ کانون یآکادم» دوره با ییآشنا جهت که کندیم

 

 انهیسال همیی ها شیهما باشد،یم کانون 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 هایعکس 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 هنرمندانشما  شتربی و بهتر هرچهی معرف هتج« چوکبانک هنرمندان »

نو همه هنرمندا یز ادبیها، جوا ها، جشنواره ها، کانون انجمن یچوک حام یکانون فرهنگ
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 ییسراآرشام استاد: خبرهای دنیای ادبیات

 یاسمن بهارآرنگ :نامهبررسی جایگاه زن در مرزبان

 گفتار پنجم، بخش سوم، ندا امین :یپارس ر تحول نثریس

 ، شهناز عرش اكملخوانش تحلیلی داستان سیاوش :مقاله

 افغان، فردریک فورسایت، بتول سید حیدری و بررسی رمان: نقد

 دوست زندگی در پیش رو، رومن گاری، مینا عارفی رمان: معرفی

 ، پائولو ورونیز، امیر كالگرلپانتوتمثیل جنگ  :، داستانینقاش

 غزال مرادی ، علی عبدالرضایی،«مادرد»مجموعه شعر  :شعر، داستان

 زهرا اسدیخواهد ناشناس بماند، عكاسی كه می تان:داسعكس، 

 ریتا محمدی شرمن الكسی، ،زدگان سودانیجن داستان كوتاه: یبررس

 ، حمید رضاییریاحیبهاره ارشدلیتیوم كربنات،  مجموعه داستان: یادداشتی بر
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 گزارش  و خبرهای دنیای ادبیات 

 آرشام استادسرایی 

 

 گوید از عشق رابعه سخن می «شاهدخت بلخ»

به ماجرای عشق « شاهدخت بلخ»محمدرضا مرزوقی در 

عطار « نامه الهی» رابعه به بکتاش، غالم برادر خود بر اساس

 .پردازد می

 گفتگو با خبرنگار مهر از انتشارمحمدرضا مرزوقی در 

خبر داد و افزود: در این کتاب به بازآفرینی « شاهدخت بلخ»

 داستان عشق رابعه به غالم برادرش، بکتاش براساس

زنی است که به  رابعه، نخستین .ام عطار پرداخته« نامه الهی»

در او که  بیت از اشعار 06نزدیک به  .زبان فارسی شعر سروده

و مابقی اشعارش  جا مانده کرده؛ بر زندگی میقرن چهارم 

ی از زندگی این شاعر در دست نیست تمستندا .سوزانده شده

 .است نامه روایت کرده جز همان داستانی که عطار در الهی

های مختلف داستان البته چند شاعر دیگر نیز در طی سده

 .اندعشق او را به نظم در آورده

چه عطار روایت براساس آن «تل عاشقون» به گفته نویسنده

 .شودپدرش دچار افسردگی میکرده، رابعه پس از مرگ پدر 

بوده بسیار و چند ایالت دیگر والی بلخ  پدرش که سلطان کعب

ای با وی مشاعره و به گفتهداده  به تربیت دخترش اهمیت می

، خود به دخترسلطان  گارن روزآساالر  در جامعه مرد .کردهمی

رابعه به روایت عطار حتی  ن تحصیل داده بوده واجازه و امکا

 همچنین او.و اسب سواری قهار بوده دانسته فنون رزمی می

 .استو صورتگری ماهر بوده کرده  نقاشی می

پدر که  .نشیند پس از مرگ پدر، برادرش حارث بر تخت می

زمام اختیار و سعادت دختر را به برادر سپرده بوده از او 

حارث نیز به این خواهر  .سعادتش را مهیا سازدخواهد تا  می

رابعه بر  اما ناگهان در ضیافتی شاهانه .ای وافر داشتهعالقه

 .بندد دل میبه او شود و  بکتاش، غالم برادر عاشق می

مرزوقی به گفته خود برای نوشتن درباره رابعه به اشعار 

که  رودکی هم مراجعه کرده چرا

  بی «بوی جوی مولیان» سراینده

که خود بخواهد در مرگ رابعه   آن

اساس آنچه روایت  بر .نقش داشته

شده، رودکی رهسپار بخارا بوده؛ 

کند و  میانه راه با رابعه مالقات می

دختر او . نشیند به مشاعره با او می

کعب را شاعری بسیار توانمند 

جا که در مهمانی امیر سامانی، شعری از رابعه نآیابد تا  می

سلطان  .انگیزد می خواند و احساسات پادشاه سامانی را بر می

 شاعر در معرفی پرسد ویسامانی که نشان شاعر از رودکی می

چنین شما را برانگیخته از رابعه  شعری که این" گوید: می

دختر کعب است که بر بکتاش، غالم برادر خود عاشق شده و 

لی رودکی و ".این شعرها، بازتاب عشق او به بکتاش است

برادر دانسته که در ضیافت شاه سامانی سلطان حارث نمی

برد که به راز خواهرش پی میحارث  .نیز حضور داردرابعه 

چال انداخته به  به سیاهبکتاش را جا آنو  شدهبلخ  رهسپار

رابعه  .دهد رگ هر دو دست رابعه را بزنندغالمان دستور می

گرفته با ت میأاش نشآخرین اشعارش را که از عشقش به بکت

البته بعدها  .دهدان مینویسد و جخود بر دیوار حمام می خون

 .گیردچال گریخته انتقام رابعه را از برادرش می بکتاش از سیاه

فرینی داستان عاشقانه آبه باز« شاهدخت بلخ»مرزوقی در 

یعنی دوره زمانی عاشق شدن رابعه  .پردازدمیش ارابعه و بکت

 براساس که رگ دستان او زدنبردن او به حمام و بر بکتاش تا 

ش، زبانی اثر عطار روایت کرده و کوشیده تا زبان« نامه الهی»

 .شاعرانه باشد

داستان را راویانی گوناگون از جمله خود رابعه و بکتاش و 

 .کنندی او روایت میحارث برادر رابعه و دایه

 

 

 ازی شداند هرا« شبکه اجتماعی هنر»اولین 

، «شبکه اجتماعی هنر»، «آرتنا»هنر گزارش خبرگزاری به

توانند  می باشد که هنرمندان می اولین شبکه اجتماعی کشور

اشت، مقاالت، صوت، عکس و دبا اشتراک گذاشتن؛ اخبار یاد

 .فیلم به دیگر دوستان خود اطالع رسانی کنند

بر خالف خیلی از « شبکه اجتماعی هنر»بنابراین گزارش، 

دهد که بدون  می اجتماعی، این امکان را به کاربرانهای  شبکه

مبود فضا یا بزرگی حجم فایل هیچگونه دغدغه و نگرانی از ک

عکس( اقدام به بارگزاری آثار خود  )صوت، فیلم و نظر مورد

 .نمایند

حقیقی « شبکه اجتماعی هنر»ن از دیگر مزایای همچنی

 .باشد می بودن افراد عضو در این شبکه

چنین « شبکه اجتماعی هنر» حمدی مدیر مسئولداود یارا

 های اجتماعی با کند: در اکثر غریب به اتفاق شبکه می عنوان

http://parsinews.ir/news/page/1f6c54fc3c088b2f5e06afb69e146e23
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توجه به این که نام و رمز عبور برای کاربر عضو از طریق 

توانند با هر نام مستعار و یا به  می شود، افراد می ایمیل ارسال

 .نام کسی دیگر به عضویت شبکه اجتماعی درآیند

باید  می شخص عضو« شبکه اجتماعی هنر»افزود: در وی 

شماره تلفن همراه خود را  برای دریافت نام و رمز عبور، حتماً

سازی را دریافت نموده و اجازه ورود به  وارد نماید تا کد فعال

 .کارتابل خود را داشته باشد

اشد ب ه میبه همین دلیل هر کارتابل، دارای یک شماره همرا

دهنده حقیقی  نام فرد مشخصی بوده که نشانن به که سند آ

 .بودن آن فرد است

در  ،«آرتنا» خبرگزاری هنر  یاراحمدی مدیر مسئول

 اشخاص که دارد وجود امکان این البته: داشت بیان  ادامه

 چنین در فعالیت به! ...غیر های شماره با الحالی معلوم

اما با  .ایی جهت مقاصدی خاص اقدام به فعالیت نماینده شبکه

« شبکه اجتماعی هنر» ه به اینکه برای ثبت و عضویت درتوج

نامه و قوانین پلیس تعهد هر شبکه اجتماعی دیگر حتماً یا

نمایند، در صورت هرگونه تخلف از  می سایبری را امضا و قبول

 .قوانین یاد شده، عضویت فرد از شبکه حذف خواهد شد

 کشور هنرمندان برای را امکان این  «هنر اجتماعی شبکه» 

 با را خود تجارب و تفکرات نظرات، که آورد می خواهد فراهم

 .بگذارند تبادل و اشتراک به یکدیگر

توانند برای عضویت در این شبکه به آدرس زیر  می افراد

 مراجعه نمایند:
org/fa/users/register.http://artna 

 

 

در « ترسد؟ها نمیچه کسی از دیوانه»رمان 

 .دانشگاه ماالیا کشور مالزی نقد و بررسی شد
 

باره  ، مهدی رضایی در این«آرتنا»هنر  به گزارش خبرگزاری

ماه در دانشگاه ماالیا  تیر 21رمانم گفت:  «آرتنا»به خبرنگار 

و بررسی اثرم در خارج  این اولین تجربه نقد .نقد و بررسی شد

 .از کشور بود که به صورت اسکایپی در جلسه حضور داشتم

ای تجربه جالب و شیرینی بود که عده

زبان در آن سوی  هموطن و فارسی

شوند و درباره  می دنیا دور هم جمع

به دلیل ابراز  .کنند می رمان تو صبحت

تمایل هموطنان در کشورهای مختلف 

و  و ضعف نشرجهت خواندن این رمان 

پخش و ارسال کتاب برای خارج از 

کشور، مجبور شدم که چاپ دوم این اثر را به صورت 

تر در دسترس  الکترونیکی به روی اینترنت قرار دهم تا راحت

 .مخاطبانم قرار بگیرد

وی در ادامه افزود: طی این همه جلساتی که در شهرهای 

ها، د نقدرج از ایران برگزار شد، شاهمختلف ایران و خا

ها و تشویقات فراوانی بودم که باعث شده است که  راهنمایی

ضایی در ر .مرا در آثار بعدی خود به کار ببندها  این راهنمایی

خصوص دیگر آثار خود بیان داشت: در حال حاضر رمان 

چند ماهی است که در انتظار مجوز « روزگار فراموش شده»

را « گوسفندهاآواز »نشر قرار دارد و مجموعه داستان 

جوانانه همچنین داستان بلند نو .ر بسپارمخواهم به ناش می

 .امرا جهت بررسی به ناشر سپرده« مشق رفاقت»

وی درباره تحقیق خود نیز توضیح داد: یک سال از شروع 

هنر نویسندگی، تجربیات نویسندگی و »تحقیق کتاب 

گذرد و تا به حال برای بخش  می «خطاهای نویسندگی

نویسنده با تجربه ایرانی  21ات نویسندگی این کتاب با تجربی

 توجه به گستردگی این تحقیق، فکر ام و با مصاحبه کرده

کنم نزدیک به یک یا دو سال دیگر باید روی این کتاب کار  می

 .کنم

 

 فریقایی را به خانه برد؟ آچه کسی نوبل 

  

، آکین بیلو عضو انجمن «وله سوینکا»با حضور پروفسور 

فریقایی یا آبرنده نهایی نوبل  ANA/نویسندگان نیجریه

 .شد« وله سوینکا»هزار دالری  16جایزه ادبی 

نجمین دوره به گزارش خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا( پ

وله »که با نام « نوبل افریقایی»ه اهدای جوایز موسوم ب

شد و  قرین شده، برگزار 2890، برنده نوبل ادبی «سوینکا

ای  )که نمایشنامه« اگبون از الئوس» به کتاب جایزه نهایی

 .درسی« آکین بلو»یقایی است( نوشته درصد بومی و افر 266

 2816متولد  ،رمان و یک مجموعه شعر 3آکین نویسنده 

 .در الئوس و عضو انجمن نویسندگان نیجریه است

، در مراسم اهدای جوایز از بنیاد «وله سوینکا»پروفسور 

 .که اسپانسر جایزه بود، تشکر کرد« گلوباکام»لومینا و اپراتور 

رویدادی دو ساالنه در حوزه ادبیات « له سوینکاو»جایزه 

فریقاست که به بهترین اثر ادبی ایجاد شده توسط یک آ

وله »این جایزه با نام برنده نوبل ادبی  .دهد می افریقایی جایزه

با هدف ترویج ادبیات افریقایی  1661در سال « سوینکا

سیس شد و امسال این جایزه نه به یک رمان، بلکه به یک تا

 .نمایشنامه با ژانر درام اختصاص داده شده بود

http://artna.org/fa/users/register
http://artna.org/fa/users/register
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هیئت داوران جایزه از کشورهای اوگاندا، افریقای جنوبی، 

آکین را برنده نهایی اعالم  مالی، نیجریه و الجزایر بودند که

 .دکردن

گانه  سه» با« توئین آبیدونو»آکین در مرحله نیمه نهایی 

را پشت سر  «اودوفا»با کتاب « اوتوکه اومینیبوس»و « آفونجا

گفتنی است امسال  .هزار دالری برسد 16گذاشت تا به جایزه 

کشور در این قاره در نوبل افریقایی  21اثر افریقایی از  203

 .شرکت داشتند

مشکی سمت چپ، کنار -راه آبی آکین بیلو با لباس راه

 .ایستاده است سور وله سوینکافپرو

 

نویسی بر زندگی  میرصادقی: خالقیت در داستان

 ام  تاثیرگذار است/ بیش از هزار نویسنده پرورش داده

  

نویس پیشرو و پیشکسوت ایرانی  جمال میرصادقی، داستان

اش  نویسی را در خانه های مستمر داستان هاست کارگاه که سال

های  کارگاهمعتقد است که حضور در   کند، برگزار می

نویسی عالوه بر آموزش نوشتن، به خالقیت در زندگی  داستان

وی به ایبنا گفت: بیش از هزار نویسنده  .کند هم کمک می

های  های دیگر از کارگاه پور و خیلی ام، منیرو روانی پرورش داده

تلقی که فصل تابستان،   میرصادقی گفت: این .اند من برخاسته

آید، کامالً  نویسی به حساب می داستانهای  دوران رونق کارگاه

ام در زمینه برپایی این  ساله 16ه با تجرب .اشتباه است

ها، معتقدم فصل زمستان بهترین دوره برای استقبال  کارگاه

« دندان گرگ»ویسنده . نهاست هنرجویان از این کارگاه

های  ثر از نمونهأنویسی ایران را مت های داستان سیس کارگاهأت

حدود یک قرن پیش در ایاالت   در غرب دانست و افزود:مشابه 

نویسی یک استعداد و  متحده آمریکا این تصور بود که داستان

توان آن  شود و نمی موهبت خدایی است که با یک نفر زاده می

این تصور صد سال پیش در آمریکا از بین رفت  .را آموزش داد

ای است  م مقولهها به این نتیجه رسیدند که داستان ه و یانکی

 .توان آن را مانند نقاشی، طراحی و موسیقی آموزش داد که می

ها متوجه شدند خالقیت نه تنها در  وی ادامه داد: آمریکایی

تواند به پیشرفت انسان در دیگر  نویسی، بلکه می زمینه داستان

های  به همین دلیل کارگاه .شئونات زندگی هم کمک کند

بیات خالقانه به خود گرفت و برخی نویسی غرب نام اد داستان

کردند، هدفشان  ها ثبت نام می افراد هم که در این کارگاه

های ایاالت متحده هم به تبع این  دانشگاه .نویسنده شدن نبود

هایی برای کسانی که دانشجو نبودند، در  ها دوره کارگاه

کردند و  روزهای تعطیل مانند شنبه و یکشنبه برگزار می

کردند تا  کت میها شر مام وقت در این کارگاههنرجویان ت

ها در  میرصادقی درباره ثمرات این کارگاهد. التحصیل شون فارغ

ها، پرورش نویسندگان  آمریکا عنوان کرد: نتیجه این دوره

دی سالینجر بود که هنوز هم .بزرگی مانند ریموند کارور و جی

با ها  نآ .روند نویسی جهان به شمار می های داستان از غول

نویسی به این درجه  داستان های سر گذاشتن دوره پشت

 د.رسیدن

که غیر از دانشگاه در این  نویسی با بیان مدرس داستاناین 

درحالی که اتاق   داستان برپا کرده، افزود:  منزلش هم کارگاه

نفر  36صندلی را داشت، گاهی حدود  21من تنها گنجایش 

خوشحالم نویسندگان بزرگی  آمدند و ام می به کارگاه خانگی

زاده در  پور، سارا ساالر و گیتی رجب مانند منیرو روانی

یکی از نویسندگان جایی گفته  .های من شرکت کردند کارگاه

ام اما باید  بود من در پرورش نویسنده عملکرد خوبی نداشته

های من شرکت  نویس در کارگاه ن بگویم، بیش از هزار داستا

   .را در اختیارتان بگذارمها  آن توانم فهرست کردند و می

نویسی توضیح  ای داستانه ثیر کارگاهأمیرصادقی درباره ت

نویسی و رشد  که گفتم، فراگیری فنون داستان طورداد: همان

نویسی، بلکه به دیگر امور  خالقیت در انسان، نه تنها در داستان

به نظر من  .کند های شایانی می زندگی انسان هم کمک

درصد  86نویسی نقش زیادی ندارد، بلکه  استعداد در داستان

 .موفقیت در این زمینه، مرهون پشتکار و حوصله است

نویس و مدرس  داستان 2321میرصادقی، متولد جمال 

کتاب از وی منتشر شده و  33کنون تا .ادبیات داستانی است

، «ای دختری با ریسمان نقره»، «درازنای شب»آثاری مانند 

برخی آثار داستانی وی به شمار « نام تو آبی است»و « دوالپا»

ر هم از آثا« عناصر داستان»و   «ادبیات داستانی» .آیند می

ترین  میرصادقی یکی از قدیمی .آیند پژوهشی وی به شمار می

 ■ ت.های داستان در ایران اس ن کارگاهاستادا
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 «گیرم می من پس ،تو گرو بگذار» داستان کوتاه یبررس 
 «یتا محمدیر» ؛«شرمن الکسی» سندهینو 

 
 نویسندهی  هدربار

 21تاکنون  ،پوست نویس سرخنامه  فیلمنویس، شاعر و  رمان

 .83همینگوی سال قلم ی  هجایزی  هبرند .کتاب منتشر کرده

کامالً واقعی ی  ههای روزان یاداشت"رمانش به نام  ترین تازه

را انتشارات لیتل براون در سال "وقت پوست پاره یک سرخ

 تو گرو بگذار، من پس"داستان  .چاپ کرد 1661

نیویورکر ی  هدر مجل 1663یل رنخستین بار در آو "گیرم می

هنری . اوی  هجایزهای برگزیره  مجموعه داستان و سپس در

  .منتشر شد 1661سال 

 

 ظهر

و سقفی باال سرت هست،  ای داریامروز برای خودت خانه

دری را نقل  خواهم دالیل خاص این دربهنمی .دری فردا دربه

ها هم  پوست چون یک راز است، سرخ .کنم

-باید تمام زورشان را بزنند که رازهای زندگی

  .های فضول نیفتدشان دست این سفید

اسپوکنی هستم، یک  پوست سرخمن یک 

مایلی  266آبا و اجدادم در  .سالیش بومی

کم ده هزار  کن، تو ایالت واشنگتن، دستاسپو

خود اسپوکن  درمن  .اند سال روزگار گذرانده

یعنی بیست و سه سال -ش بزرگ شدم، بعد

ترم دوم تمام نشده، اخراجم  .سیاتل رفتم دانشگاه -پیش

دو  .دستمزد ازغچندرکردند و افتادم به هزار جور فعلگی با 

ی طسه دفعه بابا شدم، بعد ناغافل قا سه بار زن گرفتم، دو

دانم که  می البته خودم .تمام عیاری  هشدم یک دیوانکردم و 

دیوانگی تعبیر خوبی برای مشکل روحی روانی من نیست، اما 

مسئله این است که گمان نکنم چیزهایی مثل ناهنجاری 

های  اجتماعی هم مناسب حالم باشد، چون آدم را یاد قاتل

من که  حالی اندازد، در می و موجوداتی از این دستای  هزنجیر

بشری نرسیده، الاقل از بابت آزار  تا حاال آزارم به هیچ بنی

کنم که توی روزهایی که انکار نمی .فیزیکی خیالم تخت است

ی ما ام، اما همهکیا و بیایی داشتم، چهار پنج تا دل را شکسته

ایم؟ پس، از این بابت، آدم ایم، نکردهها کردهاز این جور خبط

و همین دل شکستن هم چندان تازه ت .خصوصی نیستمهب

حتی تا زن نداشتم ) در آن واحد، دو هیچوقت .ای نیستمتحفه

شنبه، دلی وقت یکهیچ .هم زمان با دوتا خانم، قرار نگذاشتم(

وقت دری را برای همیشه پشت سرم هیچ .را نشکستم

ام؛ تا همین حاال که همیشه یواش یواش محو شده .امنکوبیده

 .شوممی هم چنان دارم محو

م، خانه به دوش و در دربهشود که اآلن شش سالی می

 در دربهاگر چیزی وجود داشته باشد به اسم  .خونآالخون واال

دری تنها ای بسا دربه .ای، به گمانم اسم من همین باشدحرفه

دانم کجا خوب می .امچیزی باشد که همیشه استادش بوده

با صاحبان خیلی از  .بروم که بهترین غذای مفت را بخورم

ها  آن .امها باب دوستی باز کردهها و سوپر مارکترستوران

نه نه، منظورم مستراح  .شان استفاده کنمگذارند از مستراحمی

های گویم؛ دستشوییمستراح کارکنان را می .ها نیستیمشتر

از چشم همه، پشت آشپزخانه و انباری و  روتمیزی د  و   تر

دانم که عجیب است آدم پُز چنین چیزی را می .سردخانه

بدهد، ولی برای من، واقعاً موضوع مهمی است؛ این که آدم آن 

قدر اطمینان طرف را جلب کرده باشد که 

 .تر و تمیزش بشاشد بتواند توی مستراح

شاید شماها قدر یک مستراح تر و تمیز را 

 .دانم ندانید، اما من می

رای بها  اصالً شاید این جور حرف

شما جالب نباشد، چون هیچکدام 

، همه جای سیاتل در دربههای  پوست سرخ

ایم  کننده ما برای شما یک مشت آدم معمولی و کسل .پالسند

فوقش این است که نیم  .گذریدکه خیلی راحت از کنارمان می

آمده، یا چون کفرتان در حاال-اندازید مان مینگاهی هم به

ا این که چون آخر و عاقبت ی تان از ما به هم خورده، حال

اما ما هم به هر حال  .یدا متأسفدانید  را میمان  کوحشتنا

 در دربه پوست سرخبا یک  .دل داریم، کس و کار داریم .آدمیم

ی جنجالی دبیر یک روزنامهپلینزی رفیقم که پسرش سر

دانید، می .ش مشکوکمیک جورهایی به .های شرق استطرف

 .ایمبافی کار کشتهپردازی و افسانه دروغها تو پوست سرخما 

پوست پلینزی، گوید سرخاین رفیق ما به خودش می

کند دقیقاً که پلینزی یک اسم عام است و معلوم نمی حالی رد

گویی یک بار ازش پرسیدم چرا نمی .مال کدام قبیله است

 از ماهیچکدام بگو ببینم، مگر » دقیقاً مال کجایی؟ گفت

 .ای بودواقعاً جوای معرکه «بگوید دقیقاً مال کجاست؟تواند  می

 فیلسوفی!  پوست سرخچه 

شنبه، دلی را وقت یکهیچ
وقت دری را هیچ نشکستم.

برای همیشه پشت سرم 
ام. همیشه یواش یواش نکوبیده

ام؛ تا همین حاال که محو شده
 شوم. می هم چنان دارم محو
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ی زنی که انگار تو خانههی، طوری راحت حرف می»گفتم: 

بعد  «.بابا برو پی کارت»او هم فقط خندید و گفت  «.خودتی

  .راهش را کشید و رفت پی کارش

با  -کنیم های همیشگی، خیابان را گز میبا برو بچه

ما سه نفره ی  هو دست دار .امهام، هوادارهام، دار و دسته رفیق

کس مهم نباشیم، برای هیچ .رزشارون، جونیور، و خودم–است 

ای است که از رز شارون زن چاق و چله .برای هم دیگر مهمیم

کند شیرین دو متر قد دارد، در اش آدم خیال می سر و وضع

نیست، یک  تربیشاش یک متر و نیم عیقحالی که قد وا

نیور مال کلویل وج .امرویشی  هیاکامایی از قبیل پوست سرخ

این بنابر .تا قبیله دارد 288است، ولی این کلویل هم خودش 

با این حال  .ممکن است باشدها  آن جونیور مال هر کدام از

انگار همین حاال از توی یکی از آن  .ی بدی نداردقیافه

 .آمده بیرون «.نظافت شهر بکوشیمدر »تابلوهای تبلیغاتی 

 هایی که قمر دورشاناش بزرگ است، سیارهاستخوان چانه

اگر من و جونیور  .شود؛ خیلی می امبهش حسودی .چرخد می

 پوست سرخ»شود را بگذاری کنار هم، او می

شوم من می «قبل از ورود کریستف کلمب

 .«بعد از ورود کریستف کلمب پوست سرخ»

ی بالیی من به یک عبارت، سند زنده

 .آوردهها  هستم که استعمار سر ما رنگی

خواهم نقل این را بگویم که البته نمی

ها از تاریخ با این همه دوز و کلکی که توش هست، بعضی وقت

تی هستم و خیلی خوب أمن آدم با دل و جر .ترسم چه قدر می

 .کوت استدانم که بهترین راه سر کردن با سفیدها سمی

تمام ماجرا از سر ظهر شروع شد، یعنی وقتی که من و 

رزشارون و جونیور توی بازار پایک پلیس بعد از دو ساعت مخ 

پولی که باهاش  .ها، پنج دالر گیرمان آمده بودزدن فروشنده

الون دنیا یک بطر  ترین سونشد خیلی راحت از اعیانیمی

پس همین کار را کردیم، یعنی مثل سه  .خرید ءمشروب اعال

این جا  .الون تا کهنه سرباز، راهمان را کج کردیم طرف سون

من تا  .ی گرو فروشی جلوی پامان سبز شدبود که یکهو مغازه

 ما چونحاال ندیده بودمش و این چیز غریبی بود، 

. هستیم «سرخود رادار» ها گروفروشی همه برای ها پوست سرخ

پوستی ی رقص جشن سرخاز این، لباس کهنهتر ولی عجیب

این »به رزشارون و جونیور گفتم:  .دیدم می بود که تو ویترین

  «.بزرگ من استلباس رقص مامان

 «از کجا این قدر مطمئنی؟»جونیور پرسید: 

 .هیچ وقت خودم لباس را تن او ندیده بودم .مطمئن نبودم

فقط تو چند تا عکس دیده بودم که داشت با این لباس 

وقتی بود که هنوز لباس را ازش مال ها  عکس .رقصید می

به هر حال، لباسی که  .دزدیده بودند، یعنی پنجاه سال پیشن

آمد؛ پر دیدم شبیه چیزی بود که من یادم میتوی ویترین می

های ی لباسام روهای رنگی که قوم و قبیلهاز همان پر و پولک

  .دوختندرقص جشن می

 «.شود مطمئن شدفقط یک جور می»گفتم: 

پوست به سفید .پس با رزشارون و جونیور وارد مغازه شدیم

  .ان سالم کردیمومیانسال پشت پیشخ

  «خواهید؟بله، چی می»گفت: 

پنجاه  .بزرگ من استلباس تو ویترین لباس مادر»گفتم: 

کس و کارم از آن موقع  .سال پیش، یکی ازش کش رفته

  «.گردند می دنبالش

 .کنم می دار طوری نگاهم کرد که انگار چاخان سر هممغازه

ها پر از مشتری چاخان دادم؛ گرو فروشیش حق میالبته به

  .است

بیا  .قبول نداری .کنمچاخان نمی»گفتم: 

  «.گویند می تبه .از رفقا بپرس

تو عمرم از این آقا »رزشارون گفت: 

  «.مندید گوترراست

پوست ب، آقای سرخخ»دار گفت:  مغازه

ثابت  توانی ثابت کنی؟ یعنیگیریم حق با تو باشد، می .گوتراس

 «کنی که مال مادربزرگت است؟

عیب باشند، و خواهند کامل و بیها نمیپوست سرخچون 

شان های رقصعیب است، به لباسچون فقط خدا کامل و بی

ی من هم همیشه یک تیر و طایفه .دوزندیک چیز نامربوط می

-مان یک دانه منجوق زرد میهای رقصجایی توی لباس

 .آدم مجبور باشد دنبالش بگردددوختند، اما جایی که 

اگر واقعاً مال مادربزرگم باشد؛ یک منجوق زرد، »گفتم: 

  «.اند هیک جایی بهش دوخت

  «.خب، پس بیا یک نگاهی بهش بیندازیم»دار گفت:  مغازه

ان ولباس را از توی ویترین درآورد و گذاشت روی پیشخ

دنبال منجوق زرد گشتیم و گشتیم تا دست اخر  .ایشیشه

  .زیر بغلش پیدا کردیم

حق با » .ه بوددنخور جا راانگ «.ایناهاش»دارگفت: مغازه

  «.لباس مادربزرگت است .توست

  «.پنجاه سال پیش گم شده»جونیور گفت: 

اگر من و جونیور را بگذاری کنار 
پوست قبل  سرخ»شود  هم، او می

من « از ورود کریستف کلمب
پوست بعد از  سرخ»شوم  می

 .«ورود کریستف کلمب
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بگذار  .ل من استیفام فک وی  ههی، جونیور! قص»گفتم: 

 «.خودم بگویم

  «.بیا خودت بگو .باشد»گفت: 

  «.پنجاه سال پیش گم شده»گفتم: 

اش خیلی  این رفیق ما قصه»: دار مغازهرزشارون رو کرد به 

گفت:  راد مغازه «دهی؟ می اش لباس را پس .سوزناک است

گویی، اما موضوع این است که  می کار درست همین است که»

توانم  نمی .ام بابتش هزار دالر پول داده .دهد جیبم اجازه نمی

  «.همین طور این هزار دالر را بدهم برود

توانیم برویم پیش پلیس و بگوییم  می ما»رزشارون گفت: 

  «.لباس دزدی است

  «هی رزشارون! مردم را تهدید نکن!»گفتم: 

شد کرد؛ فکر  می آهی کشید و به کارهایی که دار مغازه

  .کرد

 اما بعید توانید بروید پیش پلیس، می خب آره،»گفت: 

 به نظر «.هاتان را باور کنند یک کلمه از حرفها  آن دانم می

اش شد که  انگار غصه .رسید بابت این قضیه متأسف است می

داشت از نقطه ضعف ما به نفع خودش 

  .کرد می استفاده

ببینم تو اسمت چی »از من پرسید: 

 «است؟

  «.جکسون»گفتم: 

اسمت جکسون است یا »گفت: 

  «فامیلت؟

  «.هر دو»گفتم: 

  «کنی؟ می شوخی»

 اند هگویم، پدر و مادرم اسمم را گذاشت می نخیر، جدی»

  «.جکسون، جکسون

من اصوالً تیر و  .است «جکسون مربع»ام  یپوست سرخلقب 

  .دارمای  همزبای  هطایف

بگو ببینم،  .بسیار خوب، جکسون جکسون»فروشنده گفت: 

ما روی هم »گفتم:  «تصادفاً هزار دالر که همراهت نیست، ها؟

  «.داریم پنج دالر

باز  .و حسابی به مغزش فشار آورد «.خیلی بد شد»گفت: 

 .شد فکر کرد می به کارهایی که

یا  .فروختم می اگر هزار دالر داشتی، لباس را به تو»گفت: 

 .نه، اصالً  گور پدر پول، حقش بود نهصد و نودونه دالر بفروشم

  «.آره، همین بود، یک دالر ضرر .با یک دالر ضرر

  «.ما روی هم پنج دالر داریم»دوباره گفتم: 

این » .و بیشتر به مغزش فشار آورد «.خیلی بد شد»گفت: 

 چه طور است؟ گوش کن: من به تو بیست و چهار ساعت وقت

 فردا سر ظهر با پول .نه دالر برگردی هم با نهصد و نود ود می

 «چه طور است؟ .دهم می جا، من هم این را تحویلتآیی این می

  «.ک نیستبد»گفتم: 

 .کنم می اصالً من خودم معامله را شروع .خب پس»گفت: 

کیف پولش را باز  «بیا اول کار، این بیست دالر را داشته باش!

  .داد دستمد کرد و یک بیست دالری مچاله در آور

سه نفری، یعنی من و جونیور و رزشارون، وارد خیابان 

آفتابی شدیم تا بگردیم دنبال نهصد و هفتاد و چهار دالر 

  .کسری پولمان

 بعد از ظهر  0

با رزشارون و جونیور و اسکناس بیست دالری و پنج دالری 

، سه تا بطری الون سونپول خردی که از قبل داشتیم، رفتیم 

بایست سر در  میباالخره  .پردازی خریدیم مخصوص خیال

شود ظرف یک روز بیست و پنج دالر را  می بیاوریم چه طور

 تبدیل کنیم به آن همه پول! 

ایدریک  یک آالسکا وینزدی  هتو کوچ

 که به مخمان فشارکز کردیم، و ضمن این

 -را هم در آوردیم ها  آوردیم، ته بطری می

 .اول، اولی، بعد دومی، بعد هم سومی

 بعد از ظهر  9

 .وقتی بیدار شدم، رزشارون رفته بود

های عبوری  ماشین اربعدها شنیدم سو

االن با  شده و برگشته تو پنیش و

 .کند می زندگیها  پوست سرخخواهرش تو قرارگاه 

حسابی رو جونیور کنارم ولو شده بود کف کوچه و پیدا بود 

من هم بس که به مخم فشار آورده بودم،  .خودش باال آورده

پس جونیور را گذاشتم و راه افتادم  .به دلم فشار آمده بود

نمک همیشه خاطرات  .های اقیانوسم من عاشق آب .سمت آب

 .کند می آدم را زنده

 آلوتهای  وقتی رسیدم پای بارانداز، به سه تا از عموزاده

روی یک نیمکت چوبی نشسته بودند زل  خودم برخوردم که

 .کردند می زده بودند به دریا و گریه

تو  .اند هسیاتل از آالسکا آمدی  ههای آوار پوست سرختر بیش

 های بزرگی که تو لنج اند هآنکوریج یا بارو پشت سر هم پرید

یک جیب پر پول با خودشان  .آیند جنوب، سمت سیاتل می

های  ، توی یکی از میخانهاند هبعد وقتی که پیاده شد .اند هآورد

و دلی از  اند هپوستی لنگر انداخت خخیلی سنتی و مقدس سر

ی  آوارههای  پوست بیشتر سرخ
اند. تو  سیاتل از آالسکا آمده

آنکوریج یا بارو پشت سر هم 
های بزرگی که  اند تو لنج پریده

آیند جنوب، سمت سیاتل. یک  می
 اند. جیب پر پول با خودشان آورده
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 اند هتر شد روز به زور مفلس و مفلس ،وقت آن .اند هعزا در آورد

دوباره هر طور شده سوار همان  اند هتا جایی که تصمیم گرفت

این  .خودشان، قطبی  هگردند وطن یخ بستبشوند و برها  لنج

دهند! گفتند روی این  می چه قدر بوی ماهی آزادها  آلوت

 .شان برگردد لنج اند هنیمکت چوبی منتظر نشست

 «تان رفته؟ چند وقت است لنج»پرسیدم: 

 «.یازده سال»تر گفت:  آلوت بزرگ

 .گریه کردمها  آن من مدتی با

قرض تان پول دارید به من  هیچکدامهی رفقا، »تم: فبعد گ

 «بدهید؟

 .نداشتند

 بعد از ظهر 3

صورتم را  .هنوز تو این دنیا نبود .برگشتم پیش جونیور

 .زنده بود .کشد می آوردم دم دهنش تا خیالم جمع شود نفس

دست کردم تو جیب شلوار جیبش یک نصفه سیگار پیدا 

اسمش  .بزرگتا آخر کشیدمش و رفتم تو فکر مادر .کردم

 .چهارده سالم که بود، سرطان سینه گرفت و مرد .اگنس بود

گفت معدن اورانیوم قرارگاه یک  می پدرم همیشه

 ولی مادرم .هایی تو تنش درست کرد چنین غده

اه گفت مرض اگنس از شبی شروع شد که تو ر می

سیکلت زیر برگشت از مراسم رقص، یک موتور

هاش شکست، و این  آن شب سه تا از دنده .گرفتش

هیچ وقت ها  گفت، دنده می مادرم همیشه طور که

درست و حسابی جوش نخوردند و مادر بزرگ 

وقتی هم که درست و حسابی  .درست و حسابی درمان نشد

شود و تو یک چشم  می پیداها  غدهی  هدرمان نشوی، سر و کل

 .اند هبینی همه جا را گرفت می به هم زدن

نمک و  کنار جونیور نشسته بودم، و دود سیگار و بوی

شود  می از خودم پرسیدم یعنی .استفراغ تو دماغم پیچیده بود

سرطان از وقتی افتاده باشد به جانش که لباس رقصش را 

اش شروع شده و بعد  ند؟ شاید سرطان قلب شکستهدیددز

دانم که مسخره است، اما به خودم  می .اش نشست کرده به 

یرم، اش را پس بگ گفتم یعنی ممکن است اگر لباس رقص

 .مادربزرگ دوباره زنده بشود؟ پول الزم داشتم، پول حسابی

 .ریل چنجی  هپس جونیور را گذاشتم و راه افتادم طرف ادار

 بعد از ظهر 4

 کاره است؛ روزنامه چاپریل چنج یک سازمان چند 

 فرهنگی است که به درد فقراهای  کند، حامی پروژه می

 مرتبط با فقر بسیجکالً مردم را حول موضوعات  رسد، و می

ازی اند هرسالت ریل چنج سازماندهی، آموزش و را .کند می

 .خانمانی و فقر است معضل بی و مجامعی برای حلها  اتحادیه

ریل چنج هست تا صدای مستمندان جامعه را به گوش مردم 

 .برساند

ام چون یک زمانی  ریل چنج را از حفظی  همن بیانی

اما برای روزنامه  .فروختم میها  اش را تو خیابان روزنامه

فروختن باید خیلی سنگین و رنگین باشی، که من هیچ وقت 

ریل چنج را های  تواند روزنامه می کسهر .آدمش نبودم

 خری، یک دالر می اش را سی سنت هر نسخه .بفروشد

 .فروشی می

  .رود تو جیب خودت میاش  هفاید

نسخه هزار و چهار صد و سی »به رییس بزرگ گفتم: 

 «.روزنامه الزم دارم

 «رقم عجیبی! بعدش هم چه قدر زیاد!اوالً چه »گفت: 

  «.الزم دارم»

 .رییس بزرگ ماشین حسابش را رد آورد و حساب کرد

 «.خورد می برایت چهار صد و بیست و نه دالر آب»گفت: 

هم چنین پولی داشتم که  اگر» -

  «.شدم روزنامه بفروشم نمیمجبور 

شده جکسون به توان  چه خبر»پرسید: 

فقط رییس بزرگ است که مرا این طوری  «دو؟

 .نمکی استداشتنی و با آدم دوست .زند می صدا

لباس رقص مادربزرگ را برایش ی  هقضی

 گفتم برای پس گرفتنش پولتعریف کردم و 

 .خواهم می

 «.باید پلیس خبر کنیم»گفت: 

ن دیگر قضیه، یک اال .م این کار را بکنمخواه نمی»گفتم: 

باید تو این مبارزه برنده  .جورهایی رو کم کنی خودم شده

 «.شوم و لباس بشود مال من

ت بگویم: پس بگذار بی رودربایستی به .که این طور»گفت: 

بدهد،  بدادم کارت جوا می سوزن احتمال راگر حتی یک س

اما  .دادم ببری بفروشی می تخواستی به می هر چند تا روزنامه

 اند هکه تو روز فروختای  هترین روزنام تا حاال بیشها  برو بچه

 «.فقط سیصد و دو نسخه بوده

 «.که یعنی دویست دالر استفاده»گفتم: 

دقیقش را » گفت: .رییس بزرگ رفت سراغ ماشین حسابش

کم »گفتم:  «.بخواهی، دوست و یازده دالر و چهل سنت

 «.است

برگشتم پیش جونیور. 
هنوز تو این دنیا نبود. 
صورتم را آوردم دم 
دهنش تا خیالم جمع 

کشد.  شود نفس می
 زنده بود.
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تو یک روز کاسب ها  بیشترین پولی که یکی از همین بچه و»

این اش  هکه آن هم قضی .شده، پانصد و بیست و پنج دالر است

بوده که یک بنده خدایی یکهو ویرش گرفته، دست کرده تو 

دمغ »جیبش یک اسکناس پانصد دالری گذاشته کف دست 

روزی سی دالر ها  وگرنه متوسط سود بچه .ی خودمان«پیره

  «.است

 «.رسد به جایی نمی»

 «.رسد نه که نمی»

 «آیی یک پولی به من قرض بدهی؟ می»

به تو بدهم، پشت بندش  .آید نه، از دستم بر نمی»گفت: 

 «.باید به همه بدهم

 «آید؟ چی از دستت بر نمی»

 .دهم می ت مجانینجاه تا روزنامه بهپ

  «.ولی به کسی نگو

 «.قبول»گفتم: 

را شمرد و دسته کرد داد ها  روزنامه

رییس بزرگ  .مشان به سینهچسباند .دستم

برگشتم ها  با روزنامه .مرا گرفت تو بغلش

  .طف آب

 عصر 5

آیلند وایستادم به روزنامه  نزدیک ترمینال بین بریج

شدند تا  می هایی که مثل هر روز سوار لنج فروختن به بازاری

بعد  .یک ساعت ایستادم، پنج نسخه فروختم .برگردند خانه

تای باقی مانده را انداختم توی سطل زباله و  پنج و رفتم چهل

هر  .سفارش دادم دونالد، چهار تا چیزبرگر راه افتادم طرف مک

بعد  .سر فرصت هر چهار تا را نوش جان کردم .کدام یک دالر

وقت به دلم هیچ .رو باال آوردم پا شدم آمدم بیرون تو پیاده

 یمن که به عبارت .چسبد خورده نخورده، غذا را باال بیارم نمی

داغان هستم، همیشه و الکلی با شکمی درب  پوست سرخیک 

دارم که زنده نگهم غذا را تو خودم نگه قدر دلم خواسته اقالً آن

  .دارد

 عصر 6

هنوز هوش  .با یک دالری تو جیبم برگشتم پیش جونیور

 قلبش هنوز .اش گوشم را گذاشتم روی سینه .نیامده بود

یک دالر تو لنگه  .هاش را کندم پس کفش و جوراب .زد می

با دو  .پنجاه سنت هم تو لنگه راست .جوراب چپش پیدا کردم

دالر و پنجاه سنت تو مشتم، نشستم پهلوی جونیور و رفتم تو 

 .هاش فکر مادربزرگ و قصه

سیزده سالم بود که مادربزرگ یک قصه از جنگ دوم 

گفت در یک بیمارستان نظامی  می .جهانی برایم تعریف کرد

تو سیدنی استرالیا، پرستار بوده و دو سال تمام، سربازهای 

 .کرده می و خشک ایی را ترآمریکایی و استرالی

خورد به پستش که در  می یک روز یک سرباز مائوی

گفت سربازه  می .توپخانه، پاهاش را از دست داده بودهی  هحمل

مشکی گیرا های  خیلی سبزه بود، با موهای سیاه وزوزی، چشم

 .و صورتی پر از خالکوبی

  «هم مائوری هستی؟ تو»پرسد:  می سرباز از مادربزرگم

مال  .ام اسپوکنی پوست سرخنه، من »گوید:  می مادربزرگ

  «.هایاالت متحد

تان یک چیزهایی  جدی؟ راجع به قبایل»گوید:  می سرباز

تو  .مریکایی ندیده بودمآ پوست سرخاما تا حاال  .ام شنیده

  «.ش هستیاولی

خیلی از »گوید:  می مادربزرگم

 .جنگند می هبرای ایاالت متحدها  پوست سرخ

 یکی هم تو .جنگد می برادری دارم تو آلمان

  «.اوکیناوا مفقود شده

من هم اوکیناوا  .متأسفم»گوید:  می سرباز

 «.وحشتناک بود .بودم

من هم برای پات »گوید:  می مادربزرگ

 «.متأسفم

  «ست، نه؟امسخره »گوید:  می سرباز

  «ست؟اچی مسخره »

آوریم تا  می داریم دخل هم دیگر را درها  این که ما رنگی»

  «.سفیدها آزاد باشند

 «.وقت این طوری به قضیه فکر نکرده بودمهیچ»

باقی  .کنم می طوری فکر اینها  من هم فقط بعضی وقت»

برای همین  .خواهند می کنم که ازم می طور فکرهمانها  وقت

  «.ما ی کردهطبد جوری قا

  .زند می رفینوش ممادربزرگ به

 «تو به بهشت اعتقادی داری؟»پرسد:  می سرباز

 «کدام بهشت؟»

 «.همان جایی که پاهام توش منتظرم هستند»

 .زنند زیر خنده می دوتایی

البته وقتی رفتم بهشت، بعید نیست پاهام »گوید:  می سرباز

 «آن وقت چه طوری باید بگیرمشان؟ .ازم فرار کنند

هات را پر زور کنی تا  باید دست»گوید:  می مادربزرگ

 «.هات بدوی بتوانی رو دست

آیلند  نزدیک ترمینال بین بریج
 وایستادم به روزنامه فروختن

هایی که مثل هر روز  به بازاری
شدند تا برگردند  سوار لنج می

خانه. یک ساعت ایستادم، پنج 
 نسخه فروختم.
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 .زنند زیر خنده می دوباره

دستم را بردم دم دهن  .ام گرفت مادربزرگ خندهی  هاز قص

پس دو دالر و  .زنده بود .کشد می جونیور تا مطمئن شوم نفس

تو میدان ها  ای هام را برداشتم و رفتم سوپر کر پنجاه سنت

 .پایونیر

 شب 7

با . یک سیگار برگ پنجاه سنتی خریدمها  ای هتو سوپر کر

حداکثر  .زمایی، هر کدام یک دالرآ تا بلیت خراشیدنی بخت دو

  .جایزه برای هر بلیت، پانصد دالر بود

 .توانستم لباس را پس بگیرم می بردم، می ار اگر هر دو

پای صندوق ای  هماری دختر کر .دلم پیش ماری گیر بود

خواند؛  می بود که صبح تا شب تو مغازه برای خودش آواز

 .مغازه مال پدر و مادرش بود

 «.دارم، ماریدوستت »پول را دادم دستش و گفتم: 

 «.گویی می تو همیشه همین را»گفت: 

 «.خب برای این که همیشه دوستت دارم» 

 «.تو یک احساساتی احمقی»

 «.پیرمی  هنخیر، من یک دلداد»

گویی، برای من یکی که  می آره، راست»

 «.زیادی پیری

توانم  می دانم ولی توی خیالم که می»

 «.باهات باشم

کنم که یک  می قبول .خب، باشد»گفت: 

اما توی همین خیال  .تکه از خیالت باشم

 «بد، خب؟ نه بوس، نه کار .همین .هم فقط دستت تو دستم

 «.فقط عشق و عاشقی .نه کار بد .نه بوس .خب»گفتم: 

پس خداحافظ جکسون جکسون، عشق من! به امید »

 «.دیدار

نشستم  .رفتم طرف پارک اکسیدنتال .از مغازه آمدم بیرون

 .ها، سیگارم را روشن کردم و تا ته کشیدم روی یکی از نیمکت

 .اشیدمخرده دقیقه بعد، اولین بلیت آزمایی را با ناخن 

شد پانصد دالر برنده بشوم؛  می حاال فقط .چیزی برنده نشدم

 .صف پولی که الزم داشتمن

یک بلیت  .ده دقیقه بعد از باخت اول، آن یکی را خراشیدم

یک دلداری کوچک و فرصت دیگری برای -ی بردم انمج

 .امتحان کردن بخت

 .برگشتم پیش ماری

 «جکسون جکسون! برگشتی دلم را ببری؟»گفت: 

 «.لیت مجانی برنده شدمیک ب»گفتم: 

، تو هم پول و قدرت را از مردهای  هدرست مثل بقی»گفت: 

 «.تر دوست داریمن بیش

همیشه دوست دارم  .رفتم بیرون .یک بلیت دیگر بهم داد

هم دمغ هم امیدوار،  .هام را تو یک جای خلوت بخراشم بلیت

 .راستی پول برنده شدم این دفعه راست .بلیت سوم را خراشیدم

 .برگشتم پیش ماری

 «.صد دالر برنده شدم»گفتم: 

 .گرفتاش  هماری خوب بلیت را نگاه کرد و خند

پنج تا اسکناس بیست دالری  «.ستاپول زیادی »گفت: 

 .شمرد و داد دستم

زیر پوستم لرزشی حس  .هامان به هم خورد نوک انگشت

 .کردم

اش  را پسها  و یکی از اسکناس «.دستت درد نکند»گفتم: 

 .دادم

 «.پول توست .قبول کنتوانم  نمی»گفت: 

وقتی  .یپوست سرخیک رسم  .رسم قبیله است .نه، بگیرش»

 «.با قوم و خویشت تقسیم کنی بری، باید می چیزی

 «.من که قوم و خویشت نیستم»

 «.چرا، هستی»

با هشتاد  .پول را گرفت .نیشش باز شد

دالری که تو جیبم بود، با ماری دلبندم 

خداحافظی کردم و پا گذاشتم به هوای سرد 

 .شبانه

 شب 8

 .هم بدهم خبری را به جونیور خواستم این خوش می

بعدها شنیدم سوار یکی از  .برگشتم سراغش، اما رفته بود

عبوری شده و رفته به پورتلند اورگون، بعد هم تو های  ماشین

کنده یک کوچه پشت هتل هیلتون از سرما یخ زده و کلکش 

 .شده

 شب 0

سوخت،  می بینواهای  پوست سرخدر حالی که دلم برای 

هارت  بیگ .هشتاد دالرم را برداشتم و رفتم طرف بیگ هارت

هیچ معلوم نیست  .ی تمام عیار استپوست سرخیک بار 

 بار بخصوص بند  طور یکهو به یکچرا و چها  پوست سرخ

سه سال  و االن بیست .شان کنند بار رسمی می کنند و آن را می

سابق بر این، جاش  .هاست پوست سرخاست که بیگ هارت بار 

المی کله خراب زد  پوست سرخباالی خیابان آئورا بود، اما یک 

این جای  وقت، صاحبان بار آن .به سرش و آن جا را آتش زد

  .اختنداند  هتر از سانکو فیلد را جدید را چند تا چهارراه پایین

ده دقیقه بعد از باخت اول، آن 
یکی را خراشیدم. یک بلیت 

یک دلداری -ی بردم انمج
کوچک و فرصت دیگری برای 

 امتحان کردن بخت.
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را شمردم پانزده تا ها  پوست سرخو هارت  بیگرفتم تو 

شناختم،  را نمیهیچکدام  .هشت تا مرد، هفت تا زن -بودند 

والً خوش دارند احساس قوم و خویشی اصها  پوست سرخاما 

از فروشنده،  .همدیگریمهای  همه وانمود کردیم عموزاده .کنند

یک شات ویسکی »پل بود، پرسیدم: خکه یک سفید پوست 

  «چند؟

  «خواهی یا اعال؟ می خوبش را»

  «.هر چی اعالتر بهتر»

  «.تی یک دالرشا»

  .انوپیشخهشتاد دالر را گذاشتم رو 

خب، پس من و تمام پسر عمو و دختر عموهام که »گفتم: 

شود نفری  می .خوریم می بینی هشتاد تا شات می این جا

  «چندتا؟

  «.تابا خودت، نفری پنج »زنی از پشت سر بلند گفت: 

زنی خپل و رنگ پریده که پیش  -برگشتم ببینم کی بود 

بعد  «آفرین، نابغه خانم!»گفتم:  .یالقی نشسته بوددمرد 

توی بار بشنوند، بلند گفتم: های  پوست سرخطوری که تمام 

  «نفری پنج تا!»

، غیر از من که پیشخوانحمله کردند طرف ها  پوست سرخ

 .قلیانشرفتم پیش ریاضیدان و دوست نی 

را ها  سه نفری یواش یواش ته گیالس

 .آوردیمدر

 «اید؟ مال کدام طایفه»پرسیدم: 

این هم کراو  .دوامی هستم»زنک گفت: 

 «.است

 هتامونتانا خیلی را»به مرد گفتم: 

 «.ای آمده

 «.ام با هواپیما آمده»گفت: 

 «تان چی است؟ اسم»پرسیدم: 

 «.استبوی  هانیاین هم  .من ایرین میوزم»زن گفت: 

زنک محکم با من دست داد، اما مرد طوری دستش را جلو 

ی  هخند .من هم ماچش کردم .آورد که انگار باید ماچش کنم

 .ریزی کرد و حسابی سرخ شد

 .تواند سرخ شود می البته تا جایی که یک کراو الغر سبزه

که دیده ها  پوست سرخاما باقی  .هامان درآمد ته ویسکی

شات دیگر  پول چند تا .ام قدر بذل و بخشش کردهبودند چه 

من  .اش را رو کرد یبوی هم کارت اعتبار هانی .را برایم دادند

 .هم خوردم و خوردم و تا آسمان هفتم سیر کردم

 .بعد از ده دوازده تا شات، از ایرین خواستم، باهام برقصد

گرامافون طرف کنان رفت  لخ بوی لخ اما هانی .قبول نکرد

کمکم کن شبم را  پنج سنتی انداخت و آهنگ و ای، بیست سکه
من و ایرین سر میز نشسته  .ویلی نلسن را گذاشتسحر کنم 

هم دور ما یواش بوی  هانی ،خوردیم می خندیدم و می بودیم،

روی میز دوال شدم،  .خواند می رقصید و با ویلی می یواش

 .کرداو هم ماچم  .ریختها  مشروب .سفت ایرین را ماچ کردم

 شب 01

در را پشت سرمان  .ایرین هلم داد طرف دستشویی زنانه  

  .بست

 نصف شب

تنهایی وسط بار  .رفت می هام سیاهی از زور الکل، چشم

داشتم که همین یک دقیقه پیش با ایرن تردید ن .مانده بدوم

  .بودم

  «.یک شات اضافه»رو به فروشنده داد زدم: 

  «.پولت تمام شده»او هم داد زد: 

  «یکی بیاید برای من یک گیالس بخرد!»داد زدم: 

  «.بقیه هم دیگر پول ندارند»

  «کجا هستند؟بوی  هانیایرین و »

  «.اند هوقت پیش رفت خیلی»

 صبح  9

فروشنده سر سه چهار  «تعطیل شده!»

ی که بعد از یک روز پر فشار و پوست سرختا 

چنان مشغول خوری، هم طوالنی عرق

الکلی های  پوست سرخ .کشید می بودند، داد

  .تنااند یا مار یا اهل دوی سرعت

  «پس این ایرین و هانی کجا هستند؟»پرسیدم: 

  «.اند هشود که رفت می چند ساعت»فروشنده گفت: 

  «کجا؟»

  «.دانم ت گفتم نمیصد بار به»

  «کار کنم؟ االن من باید چی»

 هر گوری .جا تعطیل شده! به من مربوط نیستاین»

  «.خواهی برو؛ فقط برو می

ت مشتری  ! من که واسهینمک نشناسی  هعجب حرومزاد»

 «.دمخوبی بو

اندازمت  می کنی، یا با تیپا می یا همین حاال گورت را گم»

 «بیرون!

ب بلدم دعوا خوخواهی دعوا کنی؟ بجنب، بیا جلو! من  می»

 «.کنم

و هام روشن شد  کم چشم کم
ام.  بزرگدیدم پشت یک انبار 

تمام سر و  دانستم. کجا؟ نمی
کرد. گفتم حتماً  صورتم درد می
 دماغم شکسته.
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 .یادم نیست بعدش چی شد .به طرفم خیز برداشت

 

 صبح   4

 .ام دیدم پشت یک انبار بزرگو هام روشن شد  کم چشم کم

گفتم حتماً  .کرد می تمام سر و صورتم درد .دانستم کجا؟ نمی

از پشت  .یخ کرده بودم .رفتن نداشتم نای راه .دماغم شکسته

عاشق با یک کامیون یک تکه مشما کشیدم بیرون و مثل یک 

ا توی خاک و خل جهمان .مشوفا، دور خودم تنگ پیچید

 .خوابم برد

 صبح 6

را باز کردم؛ ها  چشم .زد به پهلوم می یکی داشت با پا   

 .دیدم یک پلیس سفید پوست باال سرم ایستاده

 «تویی؟جکسون »گفت: 

پلیس نازنینی بود؛ عاشق  «سالم سرکار ویلیامز!»گفتم: 

 کمش چند صد کمِها  تو این سال .جور شیرینی و شکالت همه

 .م داده بودتا آبنبات به

 .دانست مرض قند دارم یا نه می دانم نمی

 جا چه غلطیمعلوم هست این»پرسید: 

 «کنی؟ می

آمد،  می سردم بود، خوابم»گفتم: 

 «.شدمجا ولو همین

 «ببین کجا ولو شدی، ابله! رو ریل قطار!»

 .بلند شدم نشستم به دور و بر نگاه کردم

هیچ  .نداز ماتشان برده بوداراکارگران ب .روی ریل قطار بودم

رونی پود ریلی درست و حسابی بشوم، یک پبعید نب

دوال شدم  .الم بد بودح .ی با پنیر اضافه! هول کردمپوست سرخ

 .رو زمین عق زدم

وقت تا حاال چه مرگت شده؟ هیچ»سرکار ویلیامز پرسید: 

 «؟این طوری مخت تعطیل نشده بود

 «.دانی، مادربزرگم مرده می آخر»گفتم: 

 «کی؟ .جدی؟ متأسفم»

  «.و سیصد و هفتاد و دو سال هزار»

 «کشی؟ می آن وقت تو حاال داری خودت را»

 «.کشم می از وقتی که مرده، یک بند دارم خودم را»

گفتم که؛ پلیس نازنینی  .برایم ناراحت شد .سر تکان داد

 .بود

یکی هم که زده دک و پوزت را یکی کرده، کی »گفت: 

 «بوده؟ یادت هست؟

  «.من و جناب فالکت چند تا روند با هم پیش رفتیم»

این طور که پیداست این جناب فالکت؛ زده ناک اوتت »

 «.کرده

 «.برد می جناب فالکت همیشه»

 «.پاشو از این جا ببرمت»گفت: 

نشاند  .کمک کرد، بلند شدم مرا برد طرف ماشین پلیس

 .روی صندلی عقب

 «خب؟ی، کن می اگر باال آوردی خودت تمیزش»گفت: 

 «.حرف حساب جواب ندارد»

برمت  می»گفت:  .ماشین را دور زد و نشست پشت فرمان

 «.زهر زدایی

پر  .تمحض رضای خدا! جای مزخرفی اس .وای نه»گفتم: 

 «الکلی! پوست سرخاز 

از بارانداز  .ماشین را روشن کرد و راه افتاد .گرفتاش  هخند

 .دور شدیم

 «شماها دیگر چه جور موجوداتی هستید!»گفت: 

 «کی ها؟ماها؟ یعنی »

چه طوری این همه  .ها پوست سرخشما »

اید؟ دو دقیقه پیش، از  برای خودتان خوش

وقت داری ت کردم، اون ا رو ریل قطار جمع

 آری؟ آخر چه طور می خوشمزه بازی در

 «توانی، الکردار؟ می

ترین جماعتی که تو عمرم  خوشمزه»

فکر  .و جهودها هستندها  پوست سرخدیدم، 

کشی، اساساً یک  دهد تو ذات نسل می کنم این به آدم نشان

 «.گی خوابیدهجور خوشمز

 .خندیدم

چرا  هوشیتو که این همه تیز و با .گوش کن جکسون»

 «ولویی؟ها  تو خیاباناش  ههم

 «.هزار دالر بهم بده، بهت بگویم»

 «.دادم می شوی، حتماً می دانستم آدم می اگر»

  .شناختم می دومین پلیس شریفی بود که .گفت می جدی

 «.تو پلیس با مرامی هستی»گفتم: 

 «.خب حاال! الزم نیست هندوانه زیر بغلم بگذاری»گفت: 

 «.اندازی می مرا یاد بابابزرگم .گویم می نه، جدی»

 «.گویید می تان همین را همهها  پوست سرخنه بابا! شما »

اهل بگیر و  .یک آژان شریف .بابابزرگم آژان بود .باور کن»

 «.را داشت؛ درست مثل توها  هوای آدم .ببند نبود

جکسون، من تا حاال چند صد تا رذل بی پدر و مادر را »

 «.ام تحت چند تا هم گلوله خالی کردهدر ما .ام دستگیر کرده

ترین جماعتی که  خوشمزه»
ها و  پوست تو عمرم دیدم، سرخ

جهودها هستند. فکر کنم این 
دهد تو ذات  به آدم نشان می

کشی، اساساً یک جور  نسل
 «خوشمزگی خوابیده.
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 «.مهم این است که آدمکش نیستی .مهم نیست»

اصالً من  .ام شان را کشته ماتحت .ام آره، کسی را نکشته»

 «کُشم! تحتیک ما

شبانه حاال مسافران خانه های  پناهسر .رفتیم مرکز شهر می

و مردهای ها  زن .به دوش را ول کرده بودند تو کوچه و خیابان

و ها  های سرگردان سر چهار راهدمرو ها  سرگردان و زن

بودند تو ایستاده بودند و رو به آسمان خاکستری، رفته 

زنده گذشته بود و صبح شده های  شب تمام این مرده .خماری

 .بود

 «تا حاال شده بترسی؟»از سرکار ویلیامز پرسیدم: 

 «منظورت چی است؟»

منظورم این است که تو که پلیسی، بگو ببینم پلیس »

 «بودن ترس دارد؟

 .خوشم آمد .حسابی رفت تو بحر قضیه .رفت تو فکر

زنم زیاد به ترس و این جور چیزها  می گمانم زور»گفت: 

کارم یک طوری  .ترسی می تو فکر ترس باشی، واقعاً .فکر نکنم

 آدم سری  هحوصلها  وقتبیشتر است که 

یک بند باید پشت فرمان بنشینی و  .رود می

 .تاریکهای  چشم بیندازی تو سوراخ سنبه

افتد، هیچ خبری هم  نمیهیچ اتفاقی هم 

بینی یکهو همه چی  می یک وقت هم .نیست

دو بزنی، ریقت  شود، مجبوری سگ می زیر و رو

ید، بیفتی دنبال یک مشت عوضی؛ این در بیا

را بزن، آن را بگیر، تو جاهای عجیب و غریب، 

تو تاریکی قدم به قدم وقتی حتم داری که یک مردک االغ 

خب آره،  .کله خر، جایی همان گوشه کنارها قایم شده

 «.ترسناک است

 «.بابا بزرگ من در حین انجام وظیفه کشته شد»گفتم: 

 «چه طوری؟ .خدا بیامرزدش»

 .حتم داشتم شش دانگ حواسش به من است

 دیگر رارارگاه، بود، تو قرارگاه، همه همآژان ق»

و ها  و آپاچیها  ما مثل سیوکس .جای امنی بود .شناختند می

تو قرارگاه ما از صد سال  .بزن بهاردر نبودیمهای  باقی قبیله

 «.اند هپیش به این طرف فقط سه نفر کشته شد

 «.پس جای امنی بوده»

 .سر به راهی هستیمهای  آدمها  دانی، ما اسپوکنی می .آره»

 ایم و مثل ریگ فحش آره خب، قبول دارم که بد دهن

چاقو تو شکم  .کشیم دهیم، اما رو کسی هفت تیر نمی می

  «.کنیم کم، زیاد از این کارها نمی دست .کنیم کسی فرو نمی

  «پس چه بالیی سر بابابزرگت آمد؟»

 کنار لیتل مالز یک یارو داشت با دوست دخترش دعوا»

 «.کرد می

 «اوه، اوه! خانوادگی، چرندترین دعواها!»

دادش بابابزرگم بود، یعنی گویم،  می آره، اما این یارو که»

 «.ابایمعموی ب

 «آخ، نه!»

بابابزرگم مثل صدبار دیگر  .قضیه خیلی ناجور بود .چرا»

شه و دختره، هر دوتا مست، اداد .شان سر زده بودخبر به بی

آید  می بابابزرگم مثل صدبار دیگر .افتاده بودند به جان هم

 .گیرد به چیزی می دوست دختره انگار پاش .کند می جداشان

 کنارش زانو بابابزرگم .زند زیر گریه می خورد زمین، می با سر

آن وقت عموی بابام،  .زند ببیند چیزیش شده یا نه می

شود، تپانچه بابابزرگ  می آید جلو، دوال می دانم چرا، یکهو نمی

کند تو مخ  می آورد و یک گلوله خالی می را از تو جلدش در

 «.بابابزرگ

 «.چه وحشتناک! متأسفم»

وقت عموی بابام خودش هم هیچ»

انداختندش  .کرده نفهمید چرا این کار را

یک  .زندان، محکوم شد به حبس ابد

نوشت که نگو!  می دور و درازیهای  نامه

پدر ها  تو نامه .پنجاه صفحه، با خط ریز

آورد تا هر طور شده  می خودش را در

طور همین .بفهمد چرا همچنین کاری کرده

 ماجرا هنوز که هنوز .وقت نفهمیداما هیچ .نوشت می ریز یک

 «.بزرگ باقی مانده است یک راز

 «آید؟ می بابابزرگت را یادت»

مادربزرگ  .کفن و دفنش را یادم هست .بفهمی نفهمی»

بابام به زور از پای قبر کشیدش  .گذاشت خاکش کنند نمی

 «.کنار

 «.دانم چی بگویم نمی»

 «.طورمن هم همین»

سرکار ویلیامز گفت:  .جلوی مرکز زهر زدایی ایستادیم

 «.رسیدیم»

  «.بروم توتوانم  نمیمن که »گفتم: 

 «.باید بروی»

چهار  و جا بیستنه، جان هرکی دوست داری! آخر آن»

 «.شود می آن وقت دیگر دیر .دارند می ساعت نگهم

 «شود؟ می چی دیر»

ام.  من اآلن وسط بازی»
خوام قهرمان  دانی، می می

برش گردانم. خواهم  بشوم. می
 های دالور مثل این شاهزاده

روند شازده خانم را  که می
 «دهند. نجات می
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اش را  لباس رقص مادربزرگم و مهلت پس گرفتنی  هقضی

 .تعریف کردم

اگر جنس دزدی است، باید بیایی پرونده تکمیل »گفت: 

گویی،  می اگر این که .کنم می کنی، خودم شخصاً رسیدگی

از راه  .گیرم می واقعاً مال مادربزرگت باشد، خودم برایت پس

 «.قانونی

دانسته  فروش نمی گرو .آید نه، خدا را خوش نمی»گفتم: 

 دانی، می .ام تازه، من اآلن وسط بازی .که جنس دزدی است

مثل این  .خواهم برش گردانم می .خوام قهرمان بشوم می

 «.دهند می روند شازده خانم را نجات می که دالورهای  شاهزاده

 «.رماتیک بازی در نیار»

ولی موضوع برایم  .شاید اسمش همین باشد که گفتی»

هاست که چیزی برایم این قدر مهم  مدت .اهمیت داشت

 «.نبوده

هام و  چرخید سمت صندلی، زل زد تو چشم سرکار ویلیامز

 .و بر نگاهم کرد مدتی بر

 .دهم می بهت یک خرده پول»گفت: 

فعالً دستم  .فقط سی دالر است .زیاد ندارم

باهاش  .وقتی حقوق بگیرمتنگ است، تا 

باالخره ولی  .شود لباس را پس گرفت نمی

 «.هیچی است بعض

 «.کنم می قبول»گفتم: 

دهم، چون به چیزی که تو  می تبه»

ولی  -دانم چرا میالبته ن-امیدوارم  .اعتقاد داری، اعتقاد دارم

واقعاً امیدوارم یک جوری بتوانی این سی تا را تبدیل کنی به 

 «.هزارتا

 «.جادو جنبل را قبول ندارم من»

 روی باهاش مشروب می گیری و می ولی حتم دارم پول را»

 «.خوری می

 «دهی؟ می پس چرا»

خشک  خدای ناخن چیزی بدتر از یک پلیس بی هیچ»

 «.نیست

 «.گویی می آره، همین است که»

 «.نیستمها  من از این جور پلیس»

بیست دالری ام کرد، دوتا پنج دالری و یک  از ماشین پیاده

 .بعد باهام دست داد .گذاشت کف دستم

های  بر ریل و ردو .مواظب خودت باش، جکسون»گفت: 

 «.قطار هم نپلک

 «.کنم می سعی خودم را»گفتم: 

با پولی که دستم بود، برگشتم  .سوار ماشین شد و رفت

 .طرف آب

 صبح 8

شان نشسته  نداز، آن سه هنوز روی نیمکت چوبیاتو بار

 .بودند

 «اید؟ تان را ندیده هنوز لنج»پرسیدم: 

ولی لنج خودمان  .ایم لنج، زیاد دیده»تر گفت:  آلوت بزرگ

 «.را نه

از خودم  .مدت زیادی ساکت ماندیم .کنارش نشستم

پرسیدم یعنی ممکن است اگر صاف همینجا بنشینیم و جم 

 .نخوریم، راستی راستی فسیل شویم؟ رفتم تو فکر مادربزرگ

شد  می کاش .هیچ وقت او را تو لباس رقصش ندیده بودم

 .ی ببینمپوست سرخرقصیدنش را تو یک جشن 

 «تان آواز بلد نیستید؟ هیچکدامببینم، »پرسیدم: ها  از آلوت

یلیامز را و گکارهای هنی  همن هم»تر گفت:  آلوت بزرگ

 «.بلدم

 «ی چی؟پوست سرخآوازهای »

 «.است پوست سرخویلیامز  گهن»

 «آوازهای مقدس چی؟»

 «.آوازهای هنگ ویلیامز مقدس است»

ای سنتی است؛ آوازهای منظورم آوازه»

هایی که تو وطن خودتان، وقتی مذهبی؛ چیز

 کند، آرزویی دارید، می تان هوای چیزی را دل

 «.خوانید می

 «تو چه آرزویی داری؟»

 «.خواست االن مادربزرگم زنده بود می دلم»

 «.شان مال همین است بلدم، همهآوازهایی که من »

 «.توانی، برایم بخوان می پس هر قدر»

شان را خواندند و من  آوازهای غریب و قشنگها  آلوت

ی  همادربزرگم خواندند، درباری  هدربار .گوش کردم

دلشان برای سرما و برف لک زده  .هاشان خواندند مادربزرگ

 .دل من برای همه چیزی لک زده بود .بود

 صبح 01

 .آخرین آوازشان تمام شد و باز مدتی ساکت ماندیم

 .در ساکت ماندن ید طوالیی دارندها  پوست سرخ

 «م شد؟اتم»پرسیدم: 

آوازهایی را که بلد بودیم ی  هما هم»تر گفت:  آلوت بزرگ

 «.مال خودمان استاش  یباق .خواندیم

ها برای خودمان  پوست ما سرخ
رازهایی داریم که باید پیش 

ها بس  خودمان بماند. این آلوت
که رازدار بودند، حتی 

 «ها. پوست ما سرخ»گفتند  نمی
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برای خودمان ها  پوست سرخما  .زود، قضیه دستگیرم شد

بس ها  این آلوت .رازهایی داریم که باید پیش خودمان بماند

 «.ها پوست سرخما »گفتند  که رازدار بودند، حتی نمی

 «نیستید؟شماها گرسنه »پرسیدم: 

 .دیگر را نگاه کردند و فکر هم را خواندندهم

 «.خوریم می چیزی باشد،»تر گفت:  آلوت بزرگ

 صبح 00

خوری ارزان قیمتی تو غذا -رفتیم بیگ کیچن ها  با آلوت

های  پوست سرخجا به دانستم آن می .اینترنشنالی  همحل

 .دهند می بختکی پولی گیرشان آمده، غذای که االدر دربه

چهار تا »پرسید:  .رفتیم تو، دختر پیشخدمت آمد جلو

 «صبحانه؟

 «.ایم بله، ما خیلی گرسنه»تر گفت:  آلوت بزرگ

مت ما را برد پای یکی از میزهای نزدیک دختر پیشخد

 .شکمم قار و قور کرد .بوی غذا به دماغم خورد .آشپزخانه

 «کنید؟ می جدا جدا حساب»دختر پیشخدمت پرسید: 

 «.کنم می من حسابنه، »گفتم: 

 «پس بین شماها، آقای دست و دلباز شما باشی!»

 «.نکنها  الواز این جور س»گفتم: 

 «ها؟ الواز کدام جور س»پرسید: 

ها  سوالاین جور  .شان معلوم است هایی که جواب سوال»

 «.ترساند می مرا

 .گرفتاش  هبعد خند .اولش انگار گیج شد

 راستی راستیهای  سوالپروفسور! فقط  .باشد»گفت: 

  «.پرسم می

 «.متشکرم»

 «خورید؟ می خب، چی»

 «است! چی دارید؟ سوالحاال شد! این بهترین »گفتم: 

 «پول چه قدر داری؟»پرسید: 

خوب دیگر! بیست و پنج دالر  سوالاین هم یک »گفتم: 

شود  می هر چه قدر .خواهم خرجش کنم می پول دارم که

 «.انعام خودت را هم روش حساب کن .صبحانه بیار

 .بوداش  یحساب کتاب حال

شود چهار صبحانه مخصوص، چهار تا فنجان قهوه،  می»

 «.پانزده درصد هم انعام من

مت با صبحانه منتظر ماندیم تا دختر پیشخدها  با آلوت

مان چهارتا فنجان قهوه ریخت و  زود برگشت، برای .برگردد

 –تا بشقاب غذا برگشت رااین بار با چه .شروع کردیم .رفت

خیلی جالب  .پز زمینی آب امبون، نان تست، سیبژمرغ،  تخم

شد خرید! دلی از  می بود؛ با همین یک خرده پول چه قدر غذا

 .عزا در آوردیم

 ظهر

بعدها  .خدا حافظی کردم رفتم طرف گرو فروشیها  با آلوت

به آب شور و  اند ه، زد31نزدیک داک ها  شنیدم که آلوت

خورند که  می قسمها  پوست سرخبعضی از  .شان زده غیب

طرف  اند هرفت می گویند می .روند می روی آب راهها  آن اند هدید

را ها  گویند غرق شدن آلوت می همها  پوست سرخباقی  .شمال

شان چه  دانم واقعاً آخر و عاقبت نمی .اند هبا چشم خودشان دید

 .شد

حاضر  .انداختم، گرو فروشی را پیدا نکردمهر چی چشم 

بیست سی تا  .نبوداش  یبودم قسم بخورم؛ سر جای قبل

راهی، به چپ  و جلو رفتم، سر هر چهارراه و دو چهارراه عقب

تلفن دنبال اسمش گشتم، از های  تو دفترچه .و راست پیچیدم

شدند، پرسیدم، اما نگار آب شده بود رفته  می آن هایی که رد

توی زمین؛ گرو فروشی عینهو کشتی ارواح غیبش زده بود 

 .بود

سر  .شدم می امیدداشتم پاک نا .گرفت می ام داشت گریه

آخرین چهارراه که پیچیدم، به خودم گفتم اگر این گرو 

درست همین موقع بود که  .شوم می فروشی را پیدا نکنم، تلف

دیدمش؛ جایی که چند دقیقه قبل، به جان خودم، هیچ اثری 

 تر از قبل به نظر که کمی جوان دار مغازهرفتم تو، به  .ازش نبود

 «اِ، تویی؟»گفت:  .رسید سالم کردم می

 «.پس چی که منم»گفتم: 

 «.جکسون جکسون»

  «.تیفاسمم همین است که گ»

 «رفقات کجا رفتند؟»

 جا جماعت همه پوست سرخ .کند کجا توفیر نمی .سفر»

 «پخش و پالست!

 «پول را آوردی؟»

با خودم گفتم کاش  «چه قدر الزم داری؟»پرسیدم: 

 .قیمتش عوض شده باشد

قیمتش عوض نشده بود چرا باید  «.و نود و نه دالر نهصد»

 .شد می عوض

  «.آن قدر که گفتی، ندارم»گفتم: 

  «چه قدر داری؟»

 «.دالر پنج»
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صاحب مغازه  .پیشخواناسکناس مچاله را گذاشتم روی 

  .خوب نگاهش کرد

  «دیروزی است؟همان »

  «.نه فرق دارد»

  .شد کرد، فکر کرد می به کارهایی که

 «برایش زحمت کشیدی؟»گفت: 

  «.پس چی»گفتم: 

شد کرد، فکر  می چشمش را بست و باز به کارهایی که

کرد، رفت توی اتاقک پشت مغازه و با لباس مادربزرگم 

  .برگشت

 .لباس را گرفت طرفم «.بیا بگیرش»گفت: 

  «.ندارممن پول »

  «.خواهم من هم پول نمی»

خواستم واقعاً به  می .خواستم بازی را ببرم می ولی من»

  «.دستش بیارم

حاال قبل از این که  .بازی را بردی، به دست آوردیش»

  «.نظرم عوض بشود، بگیرش

 دانستید چند تا آدم نازنین تو این دنیا زندگی می هیچ

 .شمرد شود کنند؟ آن قدر زیادند که نمی می

 .لباس مادربزررگم را گرفتم، زدم بیرون

از ای  همنجوق زرد تک هدانستم آن تک می

دانستم اصالً خودم،  می .وجود من است

خودم را  .وبیش، همان منجوق زرد هستم کم

رقص مادربزرگ، و بوی او  سابپیچیدم تو ل

 .را به سینه کشیدم

مردمی که  .از پیاده رو رفتم وسط چهارراه

ها  ماشین .تو پیاده رو بودند ایستادند

 کردند که با مادربزرگم می همه نگاهم .شهر ایستاد .ایستادند

 ■ .رقصید می بودم که خود مادربزرگ .رقصم می

 : امیر مهدی حقیقت مترجم

******* 

 نقد داستان 

 راوی اول شخص نمایشی

 .اسپوکنی هستم، یک سالیش بومی پوست سرخمن یک 

مایلی اسپوکن، تو ایالت واشنگتن،  266آبا و اجدادم در 

من تو خود اسپوکن  .اند هکم ده هزار سال روزگار گذراند دست

رفتم  -یعنی بیست و سه سال پیش-بزرگ شدم، بعدش 

ترم دوم تمام نشده، اخراجم کردند و افتادم به  .دانشگاه سیاتل

 ...دستمزد چندرقازهزار جور فعلگی با 

  :ژانر

 گرای اجتماعی )قابل باور( واقع

گیرد لباس رقص  می راوی با چند تن از دوستانش تصمیم

طول داستان راوی با  در .مادربزرگ را از گرو فروشی بخرد

 .گیرد می افراد مختلفی ارتباط

 داستان چیست؟ ی  همسئل

بر   راوی عالوه .لباس رقص مادربزرگ دزدیده شده 

کند تا لباس را از گرو  می برخورددوستانش به افراد دیگری 

  .فروشی بخرد

  محور معنایی داستان چیست؟

شکل  "لباس رقص مادربزرگ"داستان حول محور 

، فروشنده گرو فروشی سفید پوست پوست سرخگرفته، راوی 

 گوید:  می ابتدای داستان راوی در .است

هم باید تمام زورشان را بزنند که رازهای ها  پوست سرخ»

 «.فضول نیفتدهای  شان دست این سفید زندگی

 .ساختارگرایی است داستان پسا

 ز شگرد پساشود که ا می یگری آغازدر دل روایت، روایت د

  .یان استاگرساختار

 روایت دیگر، مثال: 

ماری دختر  .دلم پیش ماری گیر بود    

پای صندوق بود که صبح تا شب تو ای  هکر

مغازه مال خواند؛  می مغازه برای خودش آواز

 .پدر و مادرش بود

دوستت »پول را دادم دستش و گفتم: 

 «.دارم، ماری

 «.گویی می تو همیشه همین را»گفت: 

خب برای این که همیشه دوستت »

 «.دارم

 «.تو یک احساساتی احمقی»

 «.پیرمی  هنخیر، من یک دلداد»

 «.گویی، برای من یکی که زیادی پیری می آره، راست»

 «.توانم باهات باشم می توی خیالم کهدانم ولی  می»

کنم که یک تکه از خیالت  می قبول .خب، باشد»گفت: 

 .همین .اما توی همین خیال هم فقط دستت تو دستم .باشم

 «بد، خب؟ نه بوس، نه کار

 «.فقط عشق و عاشقی .نه کار بد .نه بوس .خب»گفتم: 

پس خداحافظ جکسون جکسون، عشق من! به امید »

 «.دیدار

  .گرا است نثر، حداقل

ها قسم  پوست بعضی از سرخ
ها  اند آن خورند که دیده می

روند.  روی آب راه می
اند طرف  رفته گویند می می

ها  پوست باقی سرخ شمال.
گویند غرق شدن  هم می

ها را با چشم خودشان  آلوت
 اند. دیده
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 :مثال اول

 «تان رفته؟ چند وقت است لنج»پرسیدم: 

 «.یازده سال»گفت: تر  بزرگآلوت 

 .کردمگریه ها  آن من مدتی با

تان پول دارید به من قرض  هیچکدامهی رفقا، »تم: فبعد گ

 «بدهید؟

 .نداشتند

 :مثال دوم

تو یک روز ها  ترین پولی که یکی از همین بچه بیش و» ... 

که آن هم  .کاسب شده، پانصد و بیست و پنج دالر است

این بوده که یک بنده خدایی یکهو ویرش گرفته، اش  هقضی

دست کرده تو جیبش یک اسکناس پانصد دالری گذاشته کف 

ها  وگرنه متوسط سود بچه .ی خودمان«دمغ پیره»دست 

  «.روزی سی دالر است

 «.رسد به جایی نمی»

 «.رسد نه که نمی»

دوستت »پول را دادم دستش و گفتم: 

 «.دارم، ماری

 «.گویی می مین راتو همیشه ه»گفت: 

خب برای این که همیشه دوستت » 

 «.دارم

 «.تو یک احساساتی احمقی»

 «.پیرمی  هنخیر، من یک دلداد»

 :توصیف

 .نوع توصیف شکل گرفته استو د

 .معمول و مرسوم  -2  

هنوز هوش  .با یک دالری تو جیبم برگشتم پیش جونیور

 قلبش هنوز .اش گوشم را گذاشتم روی سینه .نیامده بود

یک دالر تو لنگه  .هاش را کندم پس کفش و جوراب .زد می

با دو  .پنجاه سنت هم تو لنگه راست .جوراب چپش پیدا کردم

دالر و پنجاه سنت تو مشتم، نشستم پهلوی جونیور و رفتم تو 

 .هاش فکر مادربزرگ و قصه

 .طنز -1

شود  می اگر من و جونیور را بگذاری کنار هم، او

شوم  می من «قبل از ورود کریستف کلمب پوست سرخ»

 «بعد از ورود کریستف کلمب پوست سرخ»

رونی پبی بشوم، یک پهیچ بعید نبود ریلی درست و حسا

دوال شدم  .حالم بد بود .ی با پنیر اضافه! هول کردمپوست سرخ

 .رو زمین عق زدم

و ها  پوست سرخترین جماعتی که تو عمرم دیدم،  خوشمزه»

دهد تو ذات  می فکر کنم این به آدم نشان .جهودها هستند

  «.گی خوابیدهکشی، اساساً یک جور خوشمز نسل

پدر و مادر را  جکسون، من تا حاال چند صد تا رذل بی»

  «.ام تحت چند تا هم گلوله خالی کردهما در .ام دستگیر کرده

  «.مهم این است که آدمکش نیستی .مهم نیست»

اصالً من  .ام شان را کشته ماتحت .ام نکشتهآره، کسی را »

  «کُشم! یک ماتحت

 :ها برخورد با شخصیتی  هشیو

  .هستیمروبرو گوناگونی های  در کل روایت با شخصیت

ای،  کرهپوست، دختر سفید دار مغازهها،  ها، آلوت پوست سرخ)

از نظر زبانی، نژادی، فرهنگی، شغلی که از و...(  ویلیامز، پلیس

دهد  می دال و مد لول، نشانی  هو ایجاد رابطها  نشانهطریق 

ی ا این راوی در جامعهبنابر .شناسی است که، داستان جامعه

مختلفی های  کند که از ملیت می زندگی

 .تشکیل شده است

 :ها پوست سرخ _2

ای است که از رز شارون زن چاق و چله

کند شیرین دو اش آدم خیال می سر و وضع

اش یک عیقدر حالی که قد وامتر قد دارد، 

 پوست سرخنیست، یک  ترمتر و نیم بیش

نیور مال کلویل است، ولی این وج .امرویشی  هیاکامایی از قبیل

این جونیور مال هر بنابر .تا قبیله دارد 288کلویل هم خودش 

 .ی بدی نداردبا این حال قیافه .ممکن است باشدها  آن کدام از

در »همین حاال از توی یکی از آن تابلوهای تبلیغاتی انگار 

اش بزرگ استخوان چانه .آمده بیرون «.نظافت شهر بکوشیم

 امبهش حسودی .چرخد می هایی که قمر دورشاناست، سیاره

 .شود می

  :ها آلوت -1

آلوت های  وقتی رسیدم پای بارانداز، به سه تا از عموزاده

نیمکت چوبی نشسته بودند زل خودم برخوردم که روی یک 

  .کردند می زده بودند به دریا و گریه

تو  .اند هسیاتل از آالسکا آمدی  هآوارهای  پوست سرخبیشتر 

 بزرگی کههای  تو لنج اند هآنکوریج یا بارو پشت سر هم پرید

یک جیب پر پول با خودشان  .آیند جنوب، سمت سیاتل می

 .اند هآورد

  :سفید پوستدار مغازه  _3

راوی با چند تن از دوستانش 
گیرد لباس رقص  تصمیم می

مادربزرگ را از گرو فروشی 
طول داستان راوی با  بخرد. در

 گیرد. افراد مختلفی ارتباط می
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به سفیدی  .با رزشارون و جونیور وارد مغازه شدیم پس

  .سالم کردیم پیشخوانپوست میانسال پشت 

  «خواهید؟ می بله، چی»گفت: 

پنجاه  .لباس تو ویترین لباس مادر بزرگ من است»گفتم: 

کس و کارم از آن موقع  .سال پیش، یکی ازش کش رفته

  «.گردند می دنبالش

 .کنم می طوری نگاهم کرد که انگار چاخان سر هم دار مغازه

پر از مشتری چاخان ها  دادم؛ گرو فروشی می ش حقالبته به

 .است

 ای: کرهدختر  _3

، با یک سیگار برگ پنجاه سنتی خریدمها  ای هتو سوپر کر

حداکثر  .زمایی، هر کدام یک دالرآ دوتا بلیت خراشیدنی بخت

 .بود جایزه برای هر بلیت، پانصد دالر

  .توانستم لباس را پس بگیرم می بردم، می ار اگر هر دو

ماری دختر  .دلم پیش ماری گیر بود

پای صندوق بود که صبح تا شب تو ای  هکر

خواند؛ مغازه  می مغازه برای خودش آواز

 .مال پدر و مادرش بود

  :ویلیامز، پلیس _1

 .زد به پهلوم می یکی داشت با پا   

کردم؛ دیدم یک پلیس را باز ها  چشم

  .سفید پوست باال سرم ایستاده

  «جکسون تویی؟»گفت: 

پلیس  «سالم سرکار ویلیامز!»گفتم: 

نازنینی بود؛ عاشق همه جور شیرینی و 

م داده کمش چند صد تا آبنبات به کمِها  تو این سال .شکالت

 .بود

 :روایتی  هشیو

 .استدهد و داستان تأویلی  می کالسیک، خبری از جهان 

و همین  "معنا"پرشده از ها  نشانهی  هوسیل هیعنی روایت ب

  .گرددعلت مند و هدف مند مسئله باعث شده تا داستان 

ش کند و پر میبرگشت  داستان به ترتیب مرتب به گذشته

به آینده، این زمان گذشته کنش داستانی را به همراه دارد، که 

اکنون پر ی  هکه لحظ .گویند می «اکنون روایت»به آن فاصله 

 .هیچ چیز اتفاقی پدید نیامده است .و آغازها استها  از علت

  :مثال عینی آن

سیزده سالم بود که مادربزرگ یک قصه از جنگ دوم   

گفت در یک بیمارستان نظامی  می .جهانی برایم تعریف کرد

تو سیدنی استرالیا، پرستار بوده و دو سال تمام، سربازهای 

  .کرده می و خشک استرالیایی را ترآمریکایی و 

خورد به پستش که در  می یک روز یک سرباز مائوی

گفت سربازه  می .توپخانه، پاهاش را از دست داده بودهی  هحمل

مشکی گیرا های  خیلی سبزه بود، با موهای سیاه وزوزی، چشم

  .و صورتی پر از خالکوبی

  «هستی؟هم مائوری  تو»پرسد:  می سرباز از مادربزرگم

مال  .ام اسپوکنی پوست سرخنه، من »گوید:  می مادربزرگ

  «.ایاالت متحد

تان یک چیزهایی  جدی؟ راجع به قبایل»گوید:  می سرباز

تو  .امریکایی ندیده بودم پوست سرخاما تا حاال  .شنیده ام

 «.ش هستیاولی

 .مند است داستان علت 

 به چه علت راوی یک روز تمام درگیر رویدادهای متفاوتی 

 شود؟  می

برای به دست آوردن لباس رقص 

مادربزرگ که دزدیده شده، از گرو فروشی 

   .در آورده است یک سفید پوست سر

 .زمان روایت خطی است

راوی وقایعی را که یک روز و نیمی 

 اتفاق افتاده در مسیری مشخص تعریف

 .کند می

 :ظهر ازبعد  2

با رزشارون و جونیور و اسکناس بیست 

دالری و پنج دالری پول خردی که از قبل 

پردازی  ، سه تا بطری مخصوص خیالالون سونداشتیم، رفتیم 

شود  می بایست سر در بیاوریم چه طور میباالخره  .خریدیم

ظرف یک روز بیست و پنج دالر را تبدیل کنیم به آن همه 

 ...پول! 

ایدریک کز کردیم، و ضمن  یک آالسکا وینزدی  هتو کوچ

را هم در ها  آوردیم، ته بطری می این که به مخمان فشار

 .اول، اولی، بعد دومی، بعد هم سومی -آوردیم 

 :بعد از ظهر 1

بعدها شنیدم سورا  .وقتی بیدار شدم، رزشارون رفته بود 

االن با خواهرش  پنیش وعبوری شده و برگشته توهای  ماشین

  .کند می زندگیها  پوست سرختو قرارگاه 

جونیور کنارم ولو شده بود کف کوچه و پیدا بود حسابی رو 

من هم بس که به مخم فشار آورده بودم،  .خودش باال آورده

پس جونیور را گذاشتم و راه افتادم  .به دلم فشار آمده بود

های  در کل روایت با شخصیت
  گوناگونی روبرو هستیم.

 دار ها، مغازه ها، آلوت پوست سرخ)
ای،  سفیدپوست، دختر کره

از نظر زبانی، و...(  ویلیامز، پلیس
نژادی، فرهنگی، شغلی که از 

ی  ها و ایجاد رابطه طریق نشانه
دهد که،  دال و مد لول، نشان می

 شناسی است. داستان جامعه
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نمک همیشه خاطرات  .اقیانوسمهای  من عاشق آب .سمت آب

  ...کند می آدم را زنده

 :بعد از ظهر 3

صورتم را  .هنوز تو این دنیا نبود .برگشتم پیش جونیور

 .زنده بود .کشد می آوردم دم دهنش تا خیالم جمع شود نفس

دست کردم تو جیب شلوار جیبش یک نصفه سیگار پیدا 

اسمش  .بزرگتا آخر کشیدمش و رفتم تو فکر مادر .کردم

 ...چهارده سالم که بود، سرطان سینه گرفت و مرد .اگنس بود

 .کانون روایت بیرونی است

 وجود ندارد هر آن چه اتفاقها  چیزی در درون شخصیت

 ارتباط برقرارها  آن تک افتد بیرونی است، مخاطب با تک می

 .کند می

 :ها مثال

، غیر از من پیشخوانحمله کردند طرف ها  پوست سرخ _2 

سه نفری یواش  .که رفتم پیش ریاضیدان و دوست نی قلیانش

 .را در آوردیمها  یواش ته گیالس

 «اید؟ طایفهمال کدام »پرسیدم: 

این هم کراو  .دوامی هستم»زنک گفت: 

 «.است

 «.ای تامونتانا خیلی را آمده»به مرد گفتم: 

  «.ام با هواپیما آمده»گفت: 

  «تان چی است؟ اسم»پرسیدم: 

این هم  .من ایرین میوزم»زن گفت: 

  «.استبوی  هانی

زنک محکم با من دست داد، اما مرد طوری دستش را جلو 

ی  هخند .من هم ماچش کردم .انگار باید ماچش کنمآورد که 

  .ریزی کرد و حسابی سرخ شد

بعد از ده دوازده تا شات، از ایرین خواستم، باهام   -1

کنان رفت گرامافون  لخ لخبوی  هانیاما  .قبول نکرد .برقصد

کمکم کن شبم  ای، بیست و پنج سنتی انداخت و آهنگ سکه
من و ایرین سر میز  .تویلی نلسن را گذاشرا سحر کنم 

هم دور ما بوی  هانی ،خوردیم می خندیدم و می نشسته بودیم،

روی میز دوال  .خواند می رقصید و با ویلی می یواش یواش

او هم ماچم  .ریختها  مشروب .شدم، سفت ایرین را ماچ کردم

 .کرد

قیمتی تو  خوری ارزانغذا -کیچن رفتیم بیگها  با آلوت -3

های  پوست سرخدانستم آنجا به  می .اینترنشنالی  همحل

 .دهند می بختکی پولی گیرشان آمده، غذای که االدر دربه

چهار تا »پرسید:  .رفتیم تو، دختر پیشخدمت آمد جلو

 «صبحانه؟

 «.ایم گرسنهبله، ما خیلی »گفت: تر  بزرگآلوت 

مت ما را برد پای یکی از میزهای نزدیک دختر پیشخد

 .شکمم قار و قور کرد .بوی غذا به دماغم خورد .آشپزخانه

 «کنید؟ می جدا جدا حساب»دختر پیشخدمت پرسید: 

  «.کنم می نه، من حساب»گفتم: 

 «پس بین شماها، آقای دست و دلباز شما باشی!»

 «.نکنها  سوالاز این جور »گفتم: 

 «ها؟ سوالاز کدام جور »پرسید: 

ها  سوالاین جور  .هایی که جواب شان معلوم است سوال»

  «.ترساند می مرا

  .گرفتاش  هبعد خند .اولش انگار گیج شد

 راستی راستیهای  سوالپروفسور! فقط  .باشد»گفت: 

  «.پرسم می

  «.متشکرم»

  «خورید؟ می خب، چی»

است!  سوالحاال شد! این بهترین »گفتم: 

  «چی دارید؟

 «پول چه قدر داری؟»پرسید: 

خوب دیگر!  سوالاین هم یک »گفتم: 

خواهم  می بیست و پنج دالر پول دارم که

شود صبحانه  می هر چه قدر .خرجش کنم

 «.انعام خودت را هم روش حساب کن .بیار

 .بوداش  یحساب کتاب حال

شود چهار صبحانه مخصوص، چهار تا فنجان قهوه،  می»

 «.پانزده درصد هم انعام من

  .طنز زیر پوستی

بافی کار کشته  پردازی و افسانه تو دروغها  پوست سرخما 

پلینزی، در  پوست سرخگوید  می این رفیق ما به خودش .ایم

کند دقیقاً  حالی که پلینزی یک اسم عام است و معلوم نمی

گویی  یک بار ازش پرسیدم چرا نمی .مال کدام قبیله است

 از ماهیچکدام بگو ببینم، مگر »دقیقاً مال کجایی؟ گفت: 

 .بودای  هواقعاً جواب معرک «ست؟دقیقاً مال کجاتواند بگوید  می

 فیلسوفی! پوست سرخچه 

 .انسجام روایی

بی آن که  .آغاز و پایان، مرکزیت داستان معینی  هنقط

نویسنده از دیدگاه تخطی داشته باشد، مرتب وارد رویداهای 

داستان به ترتیب مرتب به 
کند و  گذشته برگشت می

پرش به آینده، این زمان 
گذشته کنش داستانی را به 
همراه دارد، که به آن فاصله 

 گویند. می« اکنون روایت»
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شود، اما تمام ارجاعات به لباس رقص و مادربزرگ  می جدیدی

  .شود می انسجام تا پایان داستان حفظگردد این  برمی

 :آغازی  هنقط

 ظهر

داری و سقفی باال سرت هست، ای  هامروز برای خودت خان

ی را نقل در دربهم دالیل خاص این خواه نمی .یدر دربهفردا 

هم  باید تمام زورشان ها  پوست سرخچون یک راز است،  .کنم

فضول های  شان دست این سفید را بزنند که رازهای زندگی

  .نیفتد

 .اسپوکنی هستم، یک سالیش بومی پوست سرخمن یک 

کن، تو ایالت واشنگتن، دست مایلی اسپو 266آبا و اجدادم در 

من تو خود اسپوکن بزرگ  .اند هسال روزگار گذراندکم ده هزار 

رفتم دانشگاه  -سه سال پیش و یعنی بیست-شدم، بعدش 

ترم دوم تمام نشده، اخراجم کردند و افتادم به هزار  .سیاتل

سه  دو سه بار زن گرفتم، دو .دستمزد چندرقازجور فعلگی با 

ی  هی کردم و شدم یک دیوانطدفعه بابا شدم، بعد ناغافل قا

 ...تمام عیار

  :مرکزیت داستان

تمام ماجرا از سر ظهر شروع شد، یعنی 

وقتی که من و رزشارون و جونیور توی بازار 

پایک پلیس بعد از دو ساعت مخ زدن 

پولی  .پنج دالر گیرمان آمده بودها،  فروشنده

شد خیلی راحت از اعیانی ترین  می که باهاش

 .دنیا یک بطر مشروب اعال خرید الون سون

پس همین کار را کردیم، یعنی مثل سه تا کهنه سرباز، 

جا بود که یکهو این .الون سونراهمان را کج کردیم طرف 

من تا حاال ندیده  .گرو فروشی جلوی پامان سبز شدی  همغاز

برای ها  پوست سرخبودمش و این چیز غریبی بود، چون ما 

تر از این،  ولی عجیب .ر سرخودیمادراها  گرو فروشیی  ههم

 ی بود که تو ویترینپوست سرخرقص جشن ی  هلباس کهن

این لباس رقص »به رزشارون و جونیور گفتم:  .دیدم می

  «.بزرگ من است مامان

  :پایانی  هنقط

 دانستید چند تا آدم نازنین تو این دنیا زندگی می هیچ

 .شود شمرد کنند؟ آن قدر زیادند که نمی می

دانستم آن تک  می .لباس مادربزررگم را گرفتم، زدم بیرون

دانستم اصالً خودم،  می .از وجود من استای  همنجوق زرد تک

خودم را پیچیدم تو  .بیش، همان منجوق زرد هستم کم و

 .لیاب رقص مادربزرگ، و بوی او را به سینه کشیدم

مردمی که تو پیاده رو بودند  .رو رفتم وسط چهارراه از پیاده

 همه نگاهم .شهر ایستاد .ایستادندها  ماشین .ایستادند

 بودم که خود مادربزرگ .رقصم می کردند که با مادربزرگم می

  .رقصید می

 .دادهای متعددرخ

  .مغازه گرو فروشی  :داد اولرخ  

مثل سه تا کهنه سرباز، راهمان را کج کردیم طرف  

جلوی  "گرو فروشیی  همغاز"بود که یکهو جا این .الون سون

 .پامان سبز شد

 .(ای دوست داشتن ماری )دختر کره  :داد دومرخ

پای صندوق ای  هماری دختر کر .دلم پیش ماری گیر بود 

خواند؛  می بود که صبح تا شب تو مغازه برای خودش آواز

 .مغازه مال پدر و مادرش بود

 «.دارم، ماریدوستت »پول را دادم دستش و گفتم: 

 .ها آلوت  :داد سومرخ

دهند! گفتند روی  می چه قدر بوی ماهی آزادها  این آلوت

  .گرددلنج شان بر اند هاین نیمکت چوبی منتظر نشست

  «چند وقت است لنج تان رفته؟»پرسیدم: 

 «.یازده سال»گفت: تر  بزرگآلوت 

                         .گریه کردمها  آن من مدتی با 

بار مشروب )هارت  بیگ  :داد چهارمرخ

 (یپوست سرخ

را شمردم ها  پوست سرخو هارت  بیگرفتم تو 

 .هشت تا مرد، هفت تا زن -پانزده تا بودند 

والً خوش دارند اصها  پوست سرخختم، اما شنا نمیرا هیچکدام 

های  همه وانمود کردیم عموزاده .احساس قوم و خویشی کنند

پل بود، خاز فروشنده، که یک سفید پوست  .هم دیگریم

  «یک شات ویسکی چند؟»پرسیدم: 

  «خواهی یا اعال؟ می خوبش را»

  «.هر چی اعالتر بهتر»

  «.تی یک دالرشا»

  .پیشخوانهشتاد دالر را گذاشتم رو 

ام پسر عمو و دختر عموهام که خب، پس من و تم»گفتم: 

شود نفری  می .خوریم می بینی هشتاد تا شات می جااین

  «چندتا؟

   «.با خودت، نفری پنج تا»زنی از پشت سر بلند گفت: 

زنی خپل و رنگ پریده که پیش  -برگشتم ببینم کی بود 

بعد  «آفرین، نابغه خانم!»گفتم:  .یالقی نشسته بوددمرد 

ها  چیزی در درون شخصیت
وجود ندارد هر آن چه 

افتد بیرونی است،  اتفاق می
ها  تک آن مخاطب با تک

 کند. می ارتباط برقرار
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توی بار بشنوند، بلند گفتم: های  پوست سرخطوری که تمام 

  «نفری پنج تا!»

، غیر از من که پیشخوانحمله کردند طرف ها  پوست سرخ

سه نفری یواش  .رفتم پیش ریاضیدان و دوست نی قلیانش

 .را در آوردیمها  یواش ته گیالس

 .پلیس، ویلیامز  :رخ داد پنجم

را باز کردم؛ ها  چشم .زد به پهلوم می یکی داشت با پا   

 .دیدم یک پلیس سفید پوست باال سرم ایستاده

 «جکسون تویی؟»گفت: 

پلیس نازنینی بود؛ عاشق  «سالم سرکار ویلیامز!»گفتم: 

کم کمش چند ها  تو این سال .همه جور شیرینی و شکالت

 .م داده بودصد تا آبنبات به

  .دانست مرض قند دارم یا نه می دانم نمی

  «کنی؟ می معلوم هست این جا چه غلطی»پرسید: 

جا آمد، همین می سردم بود، خوابم»گفتم: 

  «.ولو شدم

    «ببین کجا ولو شدی، ابله! رو ریل قطار!

وحدت تأثیر )داستان محورهای 

 ( .متعددی ندارد

 دادها زیاد، رویدادهای داستان عالی امارخ

همه  چرخد و می هم چنان حول یک محور

مادربزرگ و لباس » .گردد می چیز به مرکز باز

 «رقصش

 .ها کاربردی بودن نشانه

انداز در سطح داستان وجود زیادی از  با یک چشم

بینیم، همگی در خدمت داستان و کاربردی  می را "ها نشانه"

سازند  می دال و مدلول راهای  است عالوه بر این که رابطه

 .برند می داستان را از نظر معنایی هم پیش

 :ها مثال

رقص جشن ی  هتر از این، لباس کهن ولی عجیب  *

 .دیدم می ی بود که تو ویترینپوست سرخ

 تو چند تا عکس دیده بودم که داشت با این لباس  *

 .رقصید می

ام روی  رنگی که قوم و قبیلههای  از همان پر و پولک پر  *

 .دوختند می رقص جشنهای  لباس

های  من هم همیشه یک جایی توی لباسی  هتیر و طایف  *

اما جایی که آدم دوختند،  می رقص مان یک دانه منجوق زرد

 .لش بگرددمجبور باشد دنبا

 .یپوست سرخرقص جشن ی  هلباس کهن -2

 .چند تا عکس -1

 .پر از همان پر و پولک -3

 .یک دانه منجوق زرد -3

  :توضیح

ها  نویسنده چیزی را در طول داستان از طریق نشانهوقتی 

خواهد جهان داستانی خود را با  می کند عمدی دارد، می تکرار

  .آن بسازد

  .نشان دادن صحنه اروتیک به کمک آیرونی

 مثال: 

 شب   01

در را پشت سرمان  .ایرین هلم داد طرف دستشویی زنانه  

  .بست

  :توضیح

صحنه اروتیک را بدون اشاره  نویسنده از طریق سه نشانه

  .دهد می مستقیم نشان

 -3 .دستشویی زنانه -1 .هل دادن -2

  .بستن در

  .داستان سه سطحی است

  :سطح اول

  .روشن و آشکارعدم پیچید گی زبانی

راوی در همان ابتدای داستان به معرفی 

تاریکی برای مخاطب ی  هپردازد هیچ نقط می خود و دوستانش

شود رخ دادهای زیادی  می کم کم وارد داستانگذارد،  نمی

گیرد و با پرداختی  می آید عالوه بر آن تعلیق شکل می پیش

نگاه نویسنده نسبت  .کند می قوی جهان بینی خود را آشکار

به جهان اطراف خود، دوار است، در هیچ کجای داستان 

  .کند می کند، خونسردانه روایت نمیدهد، قضاوت  نمیقطعیت 

  :ومسطح د

ی  هبحث مطالعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی جامع

 .آمریکا

زیرین نویسنده اشاره به حاکمان سیاسی ی  هدر الی

  .آمریکا داردی  هجامع

  :ها مثال

شما جالب هیچکدام برای ها  اصالً شاید این جور حرف _2

، همه جای سیاتل در دربههای  پوست سرخنباشد، چون 

ما برای شما یک مشت آدم معمولی و کسل کننده  .پالسند

فوقش این است که  .گذرید می ایم که خیلی راحت از کنارمان

حاال چون کفرتان در آمده، -اندازید  می ماننیم نگاهی هم به

آخر و عاقبت از ا این که چون تان از ما به هم خورده، ی یا حال

رخدادها زیاد، رویدادهای 
داستان عالی اما هم چنان 

 چرخد و می حول یک محور
همه چیز به مرکز باز 

مادربزرگ و »گردد.  می
 «لباس رقصش
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دل  .یماما ما هم به هر حال آدم .مان متأسفید کوحشتنا

  .داریم، کس و کار داریم

با  -کنیم  می همیشگی، خیابان را گزهای  با برو بچه -1

ما سه نفره ی  هدارو دست .ام هام، هوادارهام، دار و دسته رفیق

برای هیچ کس مهم  .رزشارون، جونیور، و خودم -است 

 .ایم نباشیم، برای هم دیگر مهم

بالیی هستم که ی  همن به یک عبارت، سند زند -3

م نقل این را خواه نمیالبته  .آوردهها  استعمار سر ما رنگی

از تاریخ با این همه دوز و کلکی که ها  بگویم که بعضی وقت

من آدم با دل و جرئتی هستم  .ترسم می توش هست، چه قدر

دانم که بهترین راه سر کردن با سفیدها  می و خیلی خوب

  .سکوت است

 ریل چنج یک سازمان چند کاره است؛ روزنامه چاپ -3

 فرهنگی است که به درد فقراهای  کند، حامی پروژه می

 کالً مردم را حول موضوعات مرتبط با فقر بسیج رسد، و می

ازی اند هرسالت ریل چنج سازماندهی، آموزش و را .کند می

و مجامعی برای حل  معضل ها  اتحادیه

ریل چنج هست  .خانمانی و فقر است بی

تا صدای مستمندان جامعه را به گوش 

 .مردم برساند

خیلی از »گوید:  می مادربزرگم -1 

 برای ایاالت متحدها  پوست سرخ

 یکی هم تو .جنگد می برادری دارم تو آلمان .جنگند می

 «.اوکیناوا مفقود شده

وحشتناک  .من هم اوکیناوا بودم .متأسفم»گوید:  می سرباز

 «.بود

 «.من هم برای پات متأسفم»گوید:  می مادربزرگ

 «مسخره ست، نه؟»گوید:  می سرباز

 «چی مسخره ست؟»

آوریم تا  می داریم دخل هم دیگر را درها  این که ما رنگی»

 «.باشندسفیدها آزاد 

 «.وقت این طوری به قضیه فکر نکرده بودمهیچ»

باقی  .کنم می این طوری فکرها  من هم فقط بعضی وقت»

همین برای  .خواهند می کنم که ازم می همان طور فکرها  وقت

 «.ما ی کردهطبدجوری قا

  .زند می ش مرفینمادربزرگ به

بابابزرگم مثل صدبار دیگر  .قضیه خیلی ناجور بود .چرا» -0

شه و دختره، هر دوتا مست، اداد .شان سر زده بودخبر به بی

آید  می بابابزرگم مثل صدبار دیگر .افتاده بودند به جان هم

 .گیرد به چیزی می دوست دختره انگار پاش .کند می جداشان

 بابابزرگم کنارش زانو .زند زیر گریه می خورد زمین، می با سر

آن وقت عموی بابام،  .ببیند چیزیش شده یا نهزند  می

شود، تپانچه بابابزرگ  می آید جلو، دوال می دانم چرا، یکهو نمی

کند تو مخ  می آورد و یک گلوله خالی می را از تو جلدش در

  «.بابابزرگ

 :سطح سوم

طبیعت و تهدیدی برای در دست بردن  دخالت بشر در

  .سالمتی بشر

  :مثال

چهارده سالم که بود، سرطان سینه  .اسمش اگنس بود

 گفت معدن اورانیوم قرارگاه یک می پدرم همیشه .گرفت و مرد

گفت  می ولی مادرم .هایی تو تنش درست کرد چنین غده

مرض اگنس از شبی شروع شد که تو راه برگشت از مراسم 

آن شب سه تا از  .رقص، یک موتور سیکلت زیر گرفتش

گفت،  می ه مادرم همیشههاش شکست، و این طور ک دنده

وقت درست و حسابی جوش هیچها  دنده

نخوردند و مادر بزرگ درست و حسابی 

وقتی هم که درست و حسابی  .درمان نشد

 پیداها  غدهی  هدرمان نشوی، سر و کل

 شود و تو یک چشم به هم زدن می

  .اند هجا را گرفت بینی همه می

بوی نمک و کنار جونیور نشسته بودم، و دود سیگار و 

شود  می از خودم پرسیدم یعنی .استفراغ تو دماغم پیچیده بود

د به جانش که لباس رقصش را سرطان از وقتی افتاده باش

شروع شده و بعد اش  هند؟ شاید سرطان قلب شکستدزدید

دانم که مسخره است، اما به  می .هاش نشست کرده به سینه

را پس اش  خودم گفتم یعنی ممکن است اگر لباس رقص

 بگیرم، مادربزرگ دوباره زنده بشود؟

رجعت کمانی به ابتدای داستان پایان بندی داستان )

 (.زده شده است

سر  .شدم می امیدداشتم پاک نا .گرفت می ام داشت گریه

آخرین چهارراه که پیچیدم، به خودم گفتم اگر این گرو 

درست همین موقع بود که  .شوم می فروشی را پیدا نکنم، تلف

دیدمش؛ جایی که چند دقیقه قبل، به جان خودم، هیچ اثری 

 تر از قبل به نظر که کمی جوان دار مغازهرفتم تو، به  .ازش نبود

  «اِ، تویی؟»گفت:  .رسید سالم کردم می

 «.پس چی که منم»گفتم: 

  «.جکسون جکسون»

وقتی نویسنده چیزی را در طول 
ها تکرار  از طریق نشانه داستان

خواهد  کند عمدی دارد، می می
 .جهان داستانی خود را با آن بسازد
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  «.تیفاسمم همین ایست که گ»

  «رفقات کجا رفتند؟»

جماعت همه پخش  پوست سرخ .کند کجا نمیتوفیر  .سفر»

 «و پالست!

 «پول را آوردی؟»

با خودم گفتم کاش  «چه قدر الزم داری؟»پرسیدم: 

 .قیمتش عوض شده باشد

قیمتش عوض نشده بود چرا باید  «.و نود و نه دالر نهصد»

 .شد می عوض

 «.آن قدر که گفتی، ندارم»گفتم: 

 «چه قدر داری؟»

 «.دالرپنج »

صاحب مغازه  .پیشخواناسکناس مچاله را گذاشتم روی 

 .خوب نگاهش کرد

 «همان دیروزی است؟»

 «.نه فرق دارد»

 .شد کرد، فکر کرد می به کارهایی که

 «برایش زحمت کشیدی؟»گفت: 

 «.پس چی»گفتم: 

شد کرد، فکر  می بست و باز به کارهایی کهچشمش را 

کرد، رفت توی اتاقک پشت مغازه و با لباس مادربزرگم 

  .برگشت

 .لباس را گرفت طرفم «.بیا بگیرش»گفت: 

  «.من پول ندارم»

  «.مخواه نمیمن هم پول »

خواستم واقعاً به  می .خواستم بازی را ببرم می ولی من»

  «.دستش بیارم

حاال قبل از این که  .به دست آوردیشبازی را بردی، »

  «.نظرم عوض بشود، بگیرش

 دانستید چند تا آدم نازنین تو این دنیا زندگی می هیچ

 .شود شمرد نمیکنند؟ آن قدر زیادند که  می

دانستم آن تک  می .لباس مادربزررگم را گرفتم، زدم بیرون

 دانستم اصالً خودم، می .از وجود من استای  همنجوق زرد تک

خودم را پیچیدم تو  .بیش، همان منجوق زرد هستم کم و

  .لیاب رقص مادربزرگ، و بوی او را به سینه کشیدم

مردمی که تو پیاده رو بودند  .رو رفتم وسط چهارراه از پیاده

 همه نگاهم .شهر ایستاد .ایستادندها  ماشین .ایستادند

 خود مادربزرگ  بودم که .رقصم می کردند که با مادربزرگم می

 .رقصید می

  :توضیح

به  که گرو فروشیی  همغاز بهراوی  داستان با ورود _ 2

جا  بیند، از همان می را "لباس رقص مادربزرگ"طور تصادفی 

کند،  می در پایان راوی، مغازه را گم .شود می همه چیز شروع

 لباس را فروشنده به او کند و می بعد از جستجو آن را پیدا

 .آغاز به پایان داستان رجعت خورده است .دهد می
گیرد که  منتظر  می از ابتدا مخاطب در وضعیتی قرار -1  

 .دو اتفاق است

آورد تا لباس را از  می راوی پولی بدستباالخره در انتها  -2

 .گروفروشی بخرد

 .دهد می ماند و لباس را از دست می بدون پول -1 

راوی مرد عمل " گوید، می دائماما از آن طرف نویسنده 

آورد با آن  می هر مبلغی هر چند اندک به دست "نیست

گوید، الکی است یعنی  می حتی راوی صریحاً .خرد می الکل

کند بر  می اما ناگهان پایان داستان تغییر .قابل اعتماد نیست

نه تنها  "کند می عمل"مخاطب نویسنده های  خالف حدس

پردازد بلکه  نمیپولی برای خرید لباس رقص مادربزرگ 

 ■ .دهد می فروشنده آن را رایگان به او
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 «دگر دیسی رنج»یادداشت  
 «مهناز پارسا»نویسنده  

 افکار. کند می انتخاب را خاص ای شیوه نوشتن برای شخصی هر

 برقراری برای واقع در دهد؛ می ارائه خاص ای گونه به را خودش

 باعث این. کند می استفاده خاصی نگرش و شیوه از دیگران با ارتباط

 با فرد هر نوشتاری سبک. بیاید بوجود نوشتاری سبک که شود می

 تنگاتنگ ارتباطی فرد های اندیشه و فرد نگرش نوع فرد، شخصیت

 که دارد نگارش برای نثری ای نویسنده هر گفت بشود شاید. دارد

 مطالعه نوع ، تجربیات ، زندگی رویدادهای فرد، شخصیت از ناشی این

 پود و تار در داستانی نثر ایجاد. است نویسنده شخصی استعداد و

 مان های اندیشه و ما نگرش به بستگی و است نهفته ما شخصیت

 .دارد

 اینکه. است موثر نوشتاری سبک پرورش در نیز مطالعه نوع

 خارجی؟ یا ایرانی دارید؟ دوست بیشتر را نویسنده کدام های کتاب

 چه نویسد؟ می هم خودتان آیا گذارید؟ می مطالعه برای وقت چقدر

 نویسید؟ می بهتر هایی زمان چه در نویسید؟ می بیشتر هایی وقت

 در زندگی مشکالت و ها رنج نقش به کنم می سعی مقاله این در

 و درد از آکنده لحظاتی ها رنج. کنم اشاره نوشتن برای فرد توانایی

 فکر هرگز ولی است گریزان آن از فردی هر که است ناراحتی

 است؟ زایندگی و پویش سوی به راهی روحی های رنج که اید کرده

 اختیار بی شود، می روبرو ها رنج و مشکالت با زندگی در که فردی هر

 تجلی ذهن در مختلف احساسات. شود می متفاوت احساسات درگیر

 .گذارد می تاثیر فرد نگرش بر و یابد می خاصی

 کردن بازگو و فرد روحی ی تخلیه برای روش یک نوشتن

 و زندگی مشکالت ، زندگی تضادهای. است فرد درونی های رنج

 تجربیاتی و بشناسد را خود بهتر انسان که شود می باعث ها رنج

 شود می تر پخته شخصیت وقتی گمان بی کند، پیدا جدید

 تجربیات و زندگی مشکالت. شد خواهند تر غنی هم فرد های اندیشه

 ذهن ها، آشفتگی گاه. بنویسد بارتر پر شخص که شود می باعث

 شخص افکار که شود می باعث و گرفته خود به را نویسنده

 آگاه ناخود گیرد می بدست قلم نویسنده وقتی و شود برانگیخته

 .پاشد می کاغذ ی صفحه بر ذهنش سیال جریان و احساسات

 از انسانی هر که است تلخ تجربیاتی بشریت های رنج و مشکالت

 به را ها انسان که هاست رنج همین ولی. گزیند می دوریها  آن

 انسان که شود می باعث دارد؛ می وا تفکر و پویایی ، تالش ، جستجو

 حاوی ها رنج. برخیزد کردن زندگی بهتر برای حلی راه جستجوی به

. شود می فرد روحی تکامل باعث که است ارزنده نکاتی و تجربیات

. تراود می بیرون به ذهنش از درونش افکار نویسد می شخصی وقتی

 نویسد می نویسنده که چه هر کنیم تصور ما که ندارد دلیلی هیچ

 باشد خوبی روانکاو اگر نویسنده. است نویسنده خود مشکالت

  مشکالت و بگذارد دیگران جای به را خود راحتی به تواند می

 

 فرد برای ای تجربه تواند می موضوعی هر. کند ترسیم هم را دیگران

 تازه ای نکته که شود می باعث شخص برای ای تجربه هر و باشد

 ارائه را داستانی وقتی که شود می باعث نکات این که دریابد

 البته. کند بیان داستان در و دهد قرار نظر مد را نکته آن ، دهد می

 توانیم نمی ما. هستند ها انسان زندگی از جزئی ها رنج و مشکالت

 پی روز و شب زندگی در. کنیم تصور مشکالت از خالی را زندگی

 .دارد وجود دو هر غم و شادی آیند، می هم

 گفت شود نمی صرفا. دارد را خود روش و اسلوب بودن نویسنده

 توانست خواهد داشت زیادی روحی دردهای و ها رنج ، فردی اگر که

 برای فرد استعداد و عالقه ی نتیجه ، نوشتن گمان بی. بنویسد

 با و بگیرد کمک خود تخیل ی قوه از باید نویسنده. است نویسندگی

 کمال و زیبایی به را داستانی باشد، آشنا نویسی داستان فنون

 صرفاً ندارد، فرد روحی ی تخلیه برای موردی ها نوشته گاهی. بُسراید

 این در اما است نوشتن برای نویسنده تالش ماحصل و نتیجه

 را خود خاص تاثیر نوشتار در نویسنده افکار یا ها پیام هم ها نوشته

 استفاده خود شخصی استعداد و تجربیات از موارد این در. گذارد می

 یا کوتاه داستان خاص فنون از. دهد می ارائه متنی یا داستانی و کرده

 تخیل ی قوه و خالقیت از نوشتارش در و گیرد می بهره نویسی مقاله

 ، موضوع ترین رنگ بی از هایش اندیشه با. کند می استفاده خودش

 که کند می را تالشش. زند می رنگش سازد؛ می شگفت ماجرایی

 خوب نوشته کشش و جذابیت که سنجد می. کند زیباتر را اش نوشته

 را خود فکر نهال باغبان یک مثل و نشیند می نویسنده خیر؟ یا است

 روز هر که آورد می بوجود را درختی و دهد می پرورشش کارد، می

 بیشتر زیبایی برای را اش اضافی های برگ و شاخ و کند می مرتب

 خود ارزشمندی ای نوشته هر. دهد ارائه بهتر را اش نوشته و زند می

 خواننده هست، خواننده برای حرفی و پیام داستانی، حاوی و دارد را

 در است ممکن حال. رسید خواهد تازه نتایجی به داستان خواندن با

 پر و ماجرا پر ، جالب را داستان ؛ نه یا بپسندد را داستان نهایت

 داستان های پیام اما نیست؛ حرفی این در نکند؛ یا کند پیدا کشش

 ی نکته یک ای نوشته هر خواندن با حال هر به. دارد را خود جای

 .یابیم می در را تازه

 های رنج که کنم اشاره موضوع این به خواهم می خاتمه در

 به خواهم می است، انسان روح تکامل خدمت در مجموع در بشریت

 شکوفایی باعث ها زندگی در ها رنج اینکه. کنم اشاره رنج دگردیسی

 چون که هاست رنج اینکه. شود می بشری ی نهفته استعدادهای

 نوشتارش با نویسنده که شود می باعث و زند می روح بر تازیانه

 ما که شود می باعث ما های غم و ها رنج. بزند غم از رهایی به گریزی

 ذهنی و بیشتر بصیرت با دیدگانی. بشناسیم بهتر را وجودمان گوهر

 بزنیم، قلم تر قوی. باشیم داشته تر مستحکم ای اندیشه و تر شفاف

 ■ .باشیم تر مستحکم و کنیم احساس بهتر را زندگی
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 (دوم)بخش سیاوش خوانش تحلیلی داستان  

 «اکملشهناز عرش» 
 

بااز و پلیاد تاوران( باه مارز ایاران        افراسیاب)پادشاه نیرنگ

ای منفای در   گفتنی است افراسیاب وجهاه  .کند لشکرکشی می

برابار   او پادشاهی است که جز نیرنگ و زرق در .شاهنامه دارد

همواره مترصد فرصتی است که زهار   .بندد ایرانیان به کار نمی

آنجاا   های شااهنامه،  اغلب داستان در .بریزدها  آن خویش را بر

ده ردپای افراسیاب دیا  که سخن از ناجوانمردی و نیرنگ است،

آماده کاه افراسایاب     (32،بناد  2در دینکرت )فصال   .شود می

طبق نوشاته   .ترین دشمن ایرانیان است مردی جادوگر و بزرگ

( نیاز افراسایاب از زماان    33،بناد  11کتاب مینو خرد )فصال  

کارده و حتای یاک باار      پادشاهی منوچهر به ایران حمله  مای 

ضاداد  درواقاع او مجماع ا   .ایران را به کلی ویران کارده اسات  

)افراسیاب  .کند و از سوی دیگر آباد از یک سو ویران می .است

ای او  ( از نظار اساطوره  .دست است چیره ها در فن احداث جوی

مرگی  ابتدا فناناپذیر خلق شده بود لیکن به خاطر گناهانش بی

از او سلب شد و تا پایان عمر برای به دست آوردن فر کیاانی و  

 2.در جدال بود دوری از مرگ با سرنوشت خویش

التاواریخ   به وجه تاریخی افراسیاب در تاریخ بلعمی و مجمل

او حتی در متون عرفاانی نیاز شخصایتی     .هم اشاره شده است

دل و منکاار   سااخت نمااادین یافتااه اساات: نماااد نفااس اماااره؛

جاز   البته باید گفات افراسایاب در شااهنامه،    1.های خدا نعمت

 .ی نیز برخاوردار اسات  صفات بد و اهریمنی از خصایص پهلوان

تاوان از   نمای  مون انجام داد،ها  داماتی را که او درباب دریاچهاق

شاید بتوان گفات او آن چناان درگیار برتاری      .نظر دور داشت

خود و توران است که از هایچ کااری بارای پیشابرد اهادافش      

شخصیت افراسیاب از نظر روانشناختی بسیار  .کند نمیاجتناب 

گفتاه برخای او شخصایتی ضاداجتماعی     باه   .قابل توجه است

تاوان در افراسایاب پای     هاا  را مای   برخی از این ویژگای  3.دارد

هاا   میثااق  هاا و  ارزش عدم وفاداری و پایبندی به افراد، گرفت:

 )ماننااد شکسااتن عهااد صاالح بااا ایااران در زمااان گرشاسااب(،

پرخاشگری)پذیرش بی  پذیری سریع و تکانشی بودن و تحریک

سنگدلی  های گرسیوز راجع به سیاوش(، یچرای بدگوی چون و

)دادن دستور قتل فرنگیس و جناین   و قساوت قلب و بدگمانی

 گاری  فریبکااری و حیلاه   او و اخراج دخترش منیاژه از کااخ(،  

   ...و )معرفی نکردن رستم به سهراب و قتل او توسط پدرش(

 

  

رود تا هم به شاه کمک کناد   سیاوش به جنگ افراسیاب می

 .سودابه و مکر او دور باشدو هم از 

 به دل گفت من سازم  این رزمگاه

 به چربی بگویم بخواهم ز شاه

 دادگررهایی دهد  مگر کِم

 پدر گویو گفت و ز سودابه 

 .شاود  شاود و بار افراسایاب پیاروز مای      او با رستم راهی می

لم أافراسیاب نیز کاه بسایار متا    .گردند دشمنان به توران بازمی

 .بیند اش می بدی درباره سرنگونی پادشاهیاست خواب بسیار 

 بیابان پر از مار دیدم به خواب                 

 زمین پر ز گرد آسمان پر عقاب

 جوانی دو رخساره مانند ماه               

 نشسته بدی نزد کاووس شاه 

 دمیدی به کردار غرنده میغ              

 میانم به دو نیم کردی به تیغ

گویناد و در صاورت اداماه     ز آمدن سایاوش مای  منجمان ا 

 .کنناد  بینای مای   سرنگونی پادشاهی افراسیاب را پایش  جنگ،

گفتنی است که سخن منجماان در شااهنامه ساندیت بسایار     

درنهایت  .پیوندد های آنان به حقیقت می دارد و اغلب پیشگویی

بنادی   گیارد و باه تقسایم    افراسیاب تصمیم به اتمام جنگ می

او قصد صالح   .کند شاه پیشین ایران قناعت می ر،منوچه  مرزی

رستم شاروطی بارای صالح از جملاه گارفتن       .با ایران را دارد

در اینجاا   .پاذیرد  کند که افراسیاب نیاز مای   گروگان مطرح می

او  .اندیشی و خرد افراسایاب اشااره کارد    توان به وجه چاره می

به دامان تر از خود باید دست  داند که در مقابل دولتی قوی می

 .اندیشه و تدبیر شود

 بدو گفت صد تن ز خویشان من        

 گزیده فرستم بدان انجمن
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 شکست اندر آید برین تاج و گاه       

 نماند بر من کسی نیکخواه

شود و دستور  کاووس به محض اطالع از صلح خشمگین می

فکاری   اینجاا نیاز تعجیال و بای     .گیرد ها را می کشتن گروگان

خردی و خودبینی سیاوش  او که با تمام بی داست؛کاووس هوی

بااه راسااتی اگاار کاااووس   .اختااه اسااتاند  هرا در ایاان مهلکاا

سایاوش گرفتاار آن عاقبات تلاخ      کارد،  تر عمل می خردمندانه

نان، رستم و سایاوش را باه    هرچند او در قضیه گروگا .شد نمی

 .کند خردی متهم می بی

 شما گر خرد را نبستید کار           

 نه من سیرم از پیچش کارزار

 داناد،  شکنی را خالف جوانمردی مای  اما سیاوش هم  پیمان

 .برابر پدر برایش خوشایند نیست هم نافرمانی در

 ور ایدون که جنگ آورم بی گناه      

 چنین خیره با شاه توران شپاه

 جهاندار نپسندد این بد ز من        

 گشایند بر من زبان انجمن

 .جویاد  را در ادامه ندادن جنگ و ترک دیار مای  او راه چاره 

دهد و از افراسایاب بارای عباور از تاوران      ها را پس می گروگان

جالب است که تصمیم ترک جنگ و نیز  .کند کسب اجازت می

زیارا او باه ناوعی باا      .برابار پادر اسات    در  نافرمانی دیار دقیقاً

راجع باه  اما در داستان توضیحی  .افراسیاب سازش کرده است

 .شود له داده نمیأاین مس

اش باه   وزیار کااردان افراسایاب کاه وفااداری      پیران ویسه،

باه افراسایاب  پیشانهاد     سیاوش در طول قصاه محارز اسات،   

زیارا وجاود او در کناار     .دهد که سایاوش در تاوران بماناد    می

 افراسیاب با وجود کهولت سن کااووس و جانشاینی سایاوش،   

 .کناد  و قادرت دو کشاور مای   کمک بزرگی به تحکیم وحادت  

 .های واال و محبوب در شاهنامه اسات  پیران از جمله شخصیت

با اینکاه   .گر خیرخواه و همواره میانجی شجاع، پیری خردمند،

پرساات اساات و دل در گااروی تااوران دارد امااا   فااردی وطاان

اش با ایرانیان بسیار خوب است و پیوسته درصدد یاافتن   رابطه

او در پذیرش سیاوش از جاناب   .ینراهی برای آشتی دو سرزم

درواقع پیران آمادن سایاوش    .ای دارد افراسیاب نقش برجسته

داناد کاه از    ای برای آشتی ایران و توران مای  به توران را زمینه

او همان کسی اسات کاه در    .زمان قتل ایرج از هم کینه دارند

کناد و او را از   جریان بیژن و منیژه نیاز شافاعت بیاژن را مای    

 .رهاند تمی میمرگ ح

 برآساید از کین دو لشکر مگر    

 بدین آوریدش مگر دادگر

 آفرین این سزاست     ز داد جهان

 که گردد زمانه بدین کار راست

رابطاه   .ماناد  شود و سیاوش در توران مای  این امر انجام می 

ساایاوش بااا افراساایاب بساایار بسااامان اساات و او از هنرهااای 

  .دشو زده می سیاوش یسیار شگفت

 به آواز گفتند هرگز سوار         

 ندیدیم بر زین چنین نامدار

 از این سوی پیران  به سیاوش پیشنهاد ازدواج با دختارش، 

 .پذیرد دهد که او نیز می جریره را می

 از ایشان جریره ست مهتر به سال      

 که از خوبرویان ندارد همال

 ایست            اگر رای باشد تو را بنده

 پیش تو اندر پرستنده ایستبه 

آیااد کااه چطااور افراساایاب چنااین  ایاان سااوال پاایش ماای

وش اسات و  او شایفته سایا   کند؟ پیشنهادی را به سیاوش نمی

تواند بار او مسالط شاود و باه      می با وصلت سیاوش با دخترش

که سیاوش جانشاین کااووس    چرا اهدافش درباره ایران برسد؛

کناد   سیاوش توصیه مای  البته چندی بعد پیران به .خواهد بود

باا فارنگیس، دختار افراسایاب      که به جهت تحکایم دوساتی،  

 .ازدواج کند

 اگرچه جریره ست پیراسته            

 از این انجمن مر تو را خواسته

 ولیکن تو را آن سزاوارتر            
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 که از دامن شاه جویی گهر

 سیاوش به خاطر جریره تمایل زیادی به ازدواج مجدد ندارد

همان طاور کاه اشااره شاد      .پذیرد اما به اصرار پیران آن را می

مشخص نیست چرا پیاران از ابتادا پیشانهاد ازدواج باا دختار      

ای که به  دهد یا اینکه افراسیاب با وجود عالقه افراسیاب را نمی

هاا ایان تصامیم را     سیاوش دارد و نیز به خاطر بعضی سیاست

کنناد و باه گنگادژ     سیاوش و فارنگیس ازدواج مای   .گیرد نمی

هاای زیباا    پس از آن افراسیاب شهری آراسته با کااخ  .روند می

شهری با  مکان کند؛ کند تا به آنجا نقل  برای سیاوش تعبیه می

 .نام سیاوشکرد

 ای گنبدی ساخته            به هر گوشه

 سرش را به ابر اندر انداخته

 سیاوخشگردش نهادند نام              

 زان به دل شادکامهمه مردمان  

شاود کاه    سیاوش از جریره صاحب فرزندی به نام فرود مای 

 .دهد بعدها فصل مشبعی را در شاهنامه به خود اختصاص می

 که از دختر پهلوان سپاه               

 یکی کودک آمد چو تابنده ماه 

 ورا نام کردند فرخ فرود              

 به تیره شب اندر چو پیران شنود

درواقع راجاع   .نقش خاصی در داستان سیاوش ندارد جریره

ماورد ازدواج مجادد    حتای در  .شاود  به او صحبت خاصی نمی

از  .گوید که خودش دختر را نرم خواهد کرد پیران می سیاوش،

اماا در ماتن    .آیاد  جریره و فرنگیس سخن زیادی به میان نمی

 .دو در سیاوشکرد هستند اشاره شده که جریره و فرنگیس هر

تا اینجا سیاوش مشکل خاصی ندارد و به خوشی به زنادگی  

بارادر   اماا ایان خوشای باعاث حساادت گرسایوز،       .پاردازد  می

شاود کاه بارای دیادن سایاوش و فارنگیس باه         افراسیاب می

شرایط  و امکانات خاصی که افراسایاب   .سیاوشکرد رفته است

آیاد و نیاز    به سیاوش داده است به مذاق گرسیوز خوش نمای 

ای  سایاوش باا قادرت یااافتن بیشاتر تبادیل باه مهااره      اینکاه  

توان گفت که گرسایوز از   می .خطرناک علیه توران خواهد شد

ای کاه باه تعبیار ژان     عقاده  .برد اختالل عقده حقارت رنج می

کاه ایان    چرا .دهد پیاژه در اینجا جنبه منفی خود را نشان می

ا فارد ر  عقده گاه ممکن است جنبه مثبت خود را باروز دهاد،  

یافتن به برتاری بیاانگیزد و پیاروزی و موفقیات را      برای دست

اماا در اینجاا ایان عقاده گرسایوز باه        .برایش به ارمغاان آورد 

 .دارد می تخریب و بدگویی وا

 دل و مغز گرسیوز آمد به جوش   

 دگرگونه تر شد به آیین و هوش 

 به دل گفت سالی برین بگذرد        

 سیاوش کسی را به کس نشمرد

پردازد و افراسایاب را   رسیوز به بدگویی درباره سیاوش میگ

او باه  بارادرش راجاع باه شاورش       .کناد  علیه او تحریک مای 

 .دهد احتمالی سیاوش هشدار می

 بدو گفت گرسیوز ای شهریار       

 سیاوش دگر دارد آیین و کار

 تو خواهی که بر خیره جفت آوری   

 همه باد را در نهفت آوری

رحم است باه خااطر هاراس از     که بددل و بی افراسیاب نیز

ای بارای کشاتن    درصادد چیادن توطئاه    کاهش قدرت خاود، 

اش  عجیب است افراسیاب با آن هوش ذاتای  .آید دامادش برمی

آید و باه ساخنان گرسایوز     چطور در پی کسب حقیقت برنمی

گوید سیاوش را به حضور خواهاد   حتی وقتی می .کند اکتفا می

باااز دمدمااه و  اماار را از او جویااا شااود، طلبیااد تااا حقیقاات  

کناد کاه در    های گرسیوز شاه را این گوناه اغفاال مای    وسوسه

او با ساپاه خاود باه افراسایاب روی      صورت دعوت از سیاوش،

اجتمااعی شخصایت او   این شاید همان وجه ضد  .خواهد آورد

باادگمانی و قساااوت و نیااز   باشااد کااه بااه آن اشاااره شااد:   

ای  نهایت گرسیوز و افراسیاب دسیسه در .پذیری بسیار تحریک

 .چینند تا سیاوش را به شکارگاه بکشانند می

گرسیوز که با خوی بد و حسادت بسیار خویش قصاد جاان   

رود و از خشم افراسیاب  سیاوش را کرده است  نزد سیاوش می

اینکه شاه  قصد جاان سایاوش را دارد و    گوید؛ نسبت به او می

 .ور شود لهممکن است با سپاهش بر او حم
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 ور ایدون که نزدیک افراسیاب        

 تو را خیره گشته ست بر خیره آب

 ندانی تو خوی بدش بی گمان           

 بمان تا برآید برین بر زمان

گاری و بادگویی میاناه آن دو را     واقع گرسیوز باا حیلاه   در 

البته افراسیاب  .کند آنان را به جنگ تشویق می زند و برهم می

گاری سارآمد اسات در ایان میاناه آسایبی        در حیلاه  که خود

نخواهد دید و این خون سیاوش اسات کاه بیهاوده بار زماین      

از ساایاوش از ایاان قضاایه بساایار غمگااین اساات و  .ریاازد ماای

او  .که در شاکم دارد باشاد  خواهد مراقب کودکی  فرنگیس می

بار تخات    معتقد اسات ایان کاودک باه ایاران باازمی گاردد،       

 .گیرد او را میانتقام  نشیند و می

 سیاوش بدو گفت کان خواب من                     

 تیره شد آب من به جای آمد و

 مرا زندگانی سرآمد همی            

 غم روز تلخ اندر آمد همی 

 تو را پنج ماهست آبستنی           

 ازین نامور بچه رستنی

 درخت گزین تو بار آورد          

 یکی نامور شهریار ورد

 سرافراز کیخسروش نام کن       

 به غم خوردن او را دالرام کن

 برین روزگاری دراز       دبرآی

 که خسرو شود بر جهان سرفراز

 چو کیخسرو آمد به کین خواستن   

 عنانش تو را باید آراستن

گفتنی است که سیاوش نیز هایچ اقادامی در ایان ماورد       

شاید همه چیز دسات   .پذیرد کند و سخنان گرسیوز را می نمی

 .دهناد تاا سرنوشات کاار خاویش را کناد       به دسات هام مای   

گری و نیرنگ بازی در شااهنامه بساامد بااالیی     هرحال حیله به

ها به کماک مکار و فریاب باه وقاوع       دارد و بسیاری از تراژدی

درنهایت سیاوش و افراسایاب در مقابال هام قارار      .پیوندند می

شاود و باه    آگااه مای   گیرند و سایاوش از نیرناگ گرسایوز    می

فهماند کاه قصاد ساتیز نادارد و تنهاا باه دلیال         افراسیاب می

اینجاا نهااد باد     .سخنان گرسیوز تن باه ایان کاار داده اسات    

 دهد: گرسیوز خود را به بدترین وجه نشان می

 چنین گفت گرسوز کم خرد      

 ها کی اندر خورد ز تو این سخن

 گر ایدر چنین بی گناه آمدی     

 زره نزد شاه آمدی چرا با

 سیاوش چو بشنید گفتار اوی     

 بدو گفت ای ناکس زشتخوی

 به گفتار تو خیره گشتم ز راه   

 ست شاه تو گفتی که آزرده گشته

 هزاران سر مردم بی گناه     

 بدین گفت تو گشت خواهد تباه

 

اما از آنجا که سرنوشت همچنان باه کاار خاویش مشاغول     

افراسایاب باه ساخنان او وقعای      «اسات بودنی بودنی »است و 

 .نهد نمی

 به گفتار گرسیوز بدنهاد      مده شهر توران و خود را به باد

شاید این از ذات بد افراسیاب باشد و اینکه جادای از حیلاه   

 چارا  .او خود نیز از قدرت گرفتن سیاوش نگران است گرسیوز،

 .ناپذیر است گویا آشتیکه دشمنی دیرین ایران و توران 

 به لشکر بفرمود تا تیغ تیز   

 کشند و خروشند چون رستخیز

 همی گفت یکسر به خنجر دهید   

 برین دشت کشتی به خون برنهید
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 .شوند گیرد و ایرانیان کشته می جنگ درمی

 همه کشته گشتند بر دشت کین   

 گون شد زمین ز خونشان همه الله 

این قسمت  .ماند و خسته از جنگ یاور می سیاوش تنها و بی

تاوان باه ناوعی     مای  حتی .از داستان یادآور داستان کربالست

حتاای در  .روابااط بینااامتنی بااین ایاان دو داسااتان قائاال شااد

تاوان   شود مای  هایی که در سوگ سیاوش انجام می خوانی پرده

 .را دیدها  سوزناکی تعزیه

 چو رزم یالن سخت پیوسته شد  

 سیاوش به جنگ اندرون خستخه شد

 همی گشت بر خاک تیره چو مست    

 گروی زره دست او را ببست

 نهادند بر گردنش پالهنگ        

 دو دست از پس پشت بسته چو سنگ

خواهاد   تر پیران ویسه از افراسیاب مای  برادر کوچک پیلسم،

که از خون سیاوش بگذرد که این کار تاوان بسیار دارد و ایران 

 .شستمقابل این کار آرام نخواهد ن در

 چرا کشت خواهی کسی را که تاج       

 بگرید برو زار هم تخت و تاج 

 به هنگام شادی درختی مکار      

 که زهر آورد بار او روزگار

 گویا پیران آنجا حضور ندارد زیرا پیلسم پس از اظهاراتش

 گوید: می

 همان که پیران بیاید پگاه

 از او بشنود داستان نیز شاه

کند که واپس ننشیند و ماار در   را قانع میاما گرسیوز برادر 

 .آستین نپرورد

 بدو گفت گرسیوز ای هوشمند 

 مبندبه گفت جوان تو هوا را 

 مشو سست و بردار دشمن ز جای    

 خود از پیلسم هیچ مشنو تو رای

حتی گریاه و زاری فرنگیس)کاه معلاوم نیسات در میادان      

 .بر پدر اثر ندارد کند( جنگ چه می

 به نزدیک شاه پیاده بیامد

 به خون رنگ داده دو رخسار ماه

 بدو گفت کای پرهنر شهریار

 چرا کرد خواهی مرا خاکسار

 مکن بیگنه بر تن من ستم

 که گیتی سپنج است و پر باد و دم

 به گفتار گرسیوز بدگمان

 مکن خویشتن در جهان3درفشی 

 مرا از پدر این کجا بد امید

 که پردخته ماند کنارم ز شید

زره و دمااور ساار از تاان ساایاوش جاادا  ایاات گااروی نه در 

 در چکاد،  از خونی که از شهادت سیاوش بر زمین می .کنند می

ایان   .گویند روید که به آن خون سیاوشان می زمان گیاهی می

ساایاوش و خاادای نباااتی ای  هشاااید بااه همااان جنبااه اسااطور

شاود   زند و بدل به گیاهی می اینکه خون او جوانه می بازگردد،

 .صیت شفابخشی داردکه خا

 یکی طشت بنهاد زرین برش

 به خنجر جدا کرد تن از سرش

 کجا آنکه فرموده بد طشت خون

 گروی زره برد و کردش نگون

 به ساعت گیاهی از آن خون برست

 جز ایزد که داند که آن چون برست

 گیا را دهم من کنونت نشان
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 که خوانی همی خون اسیاوشان

سایاوش شاب    باا افراسایاب،  جالب است قبل از رویاارویی  

پرد و برای فرنگیس از خاواب وحشاتناکی    هنگام از خواب می

اینکه در حضور افراسایاب سار او را از    گوید؛ که دیده است می

 .کنند تن جدا می

 چنان دیدم ای سرو سیمین به خواب        

 کران رود آب که بودی یکی بی

 یکی کوه آتش به دیگر کران

 انور گرفته لب آب جوشن

 به یک دست آتش به یک دست آب

 به پیش اندرون پیل و افراسیاب

 چو گرسیوز آن آتش افروختی

 مر مرا سوختی از افروختن،

چند نفار او را   گفتنی است که پس از ناله و زاری فرنگیس،

را مورد ضارب  کنند و حتی زن آبستن  از میدان جنگ دور می

او  از بین باردن گویا این کار به جهت دهند که  شتم قرار میو 

رحمای و قسااوتی کاه پادر      نهایات بای   .و کودکش بوده است

آیا این حرکت افراسایاب   .تواند در حق فرزندش انجام دهد می

آن هم در حاق   تواند داشته باشد؟ می پریشی توجیهی جز روان

گنااه پاای در    فرزندی که هیچ کار خالف میل پدر نکرده و بی

 .این ورطه نهاده است

 گیسو بریدش کشان          ز پرده به 

 بر روزبانان مردم کشان 

 نخواهم ز بیخ سیاوش درخت       

 نه شاخ و نه برگ و نه تاج و تخت 

پیلسم همراه دو پهلاوان   پس از کشته شدن شدن سیاوش،

پیاران از  دیگر درحالی که بسیار متالم هستند، نازد بارادرش،   

سایاب و گرسایوز   روند و داستان جنایت افرا خبر می جا بی همه

 .کنند را برایش واگو می

 بگفتند ای پهلوان سپاه

 ز شاه و برادرش نیکی مخواه

 چنان کو سر شاه ایران برید

 نه هرگز شنید کسی آن ندید و

پیسلم برادر را از . شود پیران از شنیدن این خبر بیهوش می

و پیران روی باه ساوی    کند برد آگاه می رنجی که فرنگیس می

 .گذارد تا الاقل فرنگیس و کودکش را نجات دهاد  میافراسیاب 

پیران افراسیاب را به خااطر کشاتن سایاوش و آزار فارنگیس     

 .کند مالمت می

 چرا بر دلت چیره شد خیره دیو   

 خدیو ببرد از دلت شرم کیهان

 تی سیاوخش را بی گناه    شبک

 جاه به خاک اندر انداختی نام و

 پشیمان شوی زین به روز دراز 

 بپیچی همانا به گُرم و به گداز 

 کنون زو گذشتی به فرزند خویش    

 رسیده به آزار فرزند خویش

 به فرزند با کودکی در نهان      

 درفشی مکن خویش را در جهان

فارنگیس را   کند که یران افراسیاب را راضی میپس از آن پ 

توانسات   گرسیوز نمی شاید اگر پیران نزد شاه بود، .بدو بسپارد

باه هرحاال افراسایاب     .ماناد  مای  شاه را بفریبد و سیاوش زنده

روی باه او  اش  یگیرد و نیمه انسان می سخن پیران را به گوش

 .دارد

دار  همساار پیااران نگهااداری از فاارنگیس را عهااده گلشااهر،

آیاد و باا    فرزناد فارنگیس )کیخسارو( باه دنیاا مای      . شاود  می

 .ماند میداری پیران نزد افراسیاب جانش در امان  میانه

 به بختت یکی بنده افزود دوش          

 ست هوش که گفتی ورا ماه داده

 از اندیشه بد بپرداز دل               
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 برافروز تاج و برافراز دل 

تپد و از کارهای  در اینجا افراسیاب را دل بر فرزند دختر می

ایان هماان نیماه روشان خاوی       .کناد  گذشته ابراز تاسف مای 

 .و شاید بازتابی از فره ایزدی از دست رفته اوافراسیاب است 

 پشیمان شد از بد کجا کرده بود

 دمار از دل خود برآورده بود

 بدو گفت بر من بد آید بسی 

 ها شنیدم من از هر کسی سخن 

فرستند تاا نازد    کیخسرو را به کوهستان می به دستور شاه،

اش دور از  ناوه افراسیاب با اقدام قصد دارد  .شبانان پرورش یابد

شااید هام    .ببالد آنکه از قضایای رفته بر پدر آگاه شود، او و بی

در  به این مقصود که فرزناد سایاوش کاه ناژادی ایرانای دارد،     

  .آینده بر توران چیره نشود

 مداریدش اندر میان گروه     

 فرستید نزد شبانان به کوه

 بدان تا نداند که من خود که ام     

 بهر چه ام بدیشان سپرده ز

بازگشت کیخسرو نزد افراسیاب و بعد هم ایران زمین خود  

همچناین   .گنجاد  نمیداستانی خواندنی  دارد که در این مقال 

باه هام    است قضیه باخبر شادن رساتم از شاهادت سایاوش،    

او آن قدر خشمگین است  .ریختنش و رفتن به کاخ  کیکاووس

ساودابه را باا   رود و  رونی شااه مای  اناد   هکه بی کسب اجازت ب

زیرا به زعم او مصایبی کاه بار سار     کند! شمشیر به دو نیم می

شاه هام در   .سیاوش آمد همگی پیامد رفتار سودابه بوده است

چاه اینکاه رساتم پهلاوان اول و      .گویاد  این میان سخنی نمی

اندیشد کاه   شاید خود کاووس نیز به همان می .تاجبخش است

 رستم!

در پایاان   ،پرانادوه سایاوش  طاوس باا نقال داساتان     استاد 

خواهد که دم را غنیمات   آورد و از خواننده می رز روی میاند هب

پاایین دارد و از سرنوشات   و بشمرد و اندوه نخورد که دنیا باال 

وار را در  عی تفکر خیاماین قبیل ابیات وجود نو .گریزی نیست

 .کند به ذهن متبادر می حکیم طوس

      ست بس   ز گیتی تو را شادمانی

 که او هیچ مهری ندارد به کس

 یکی را سرش برکشد تا ماه       

 فراز آورد راستش زیر چاه 

 چنین است کردار چرخ برین      

 ■ گهی این بر آن و گهی آن بر این
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 «سومبخش »نثر فارسی تا قرن چهارم هجری «پنجمگفتار »،یر تحول نثر پارسیس 
 «نیندا ام» 

 پارسی در هر در ادامه گفتارهای پیشین در بررسی نثر

بر اساس رابطه ناگزیر  دوره که طبق یک ساختار یکسان و

جامعه )که در مقاالت پیش به چرایی آن اشاره شد(،  ادبیات و

فرهنگی هر دوره تاریخی تشریح  ابتدا شرایط اجتماعی و

مختصات  آثار هر محدوده زمانی و سپس  کتب و خواهد شد و

بخش اول دو  در تبیین خواهیم کرد، را تحلیل وها  آن سبکی

فرهنگی  دوم این گفتار به بازنمایی برون متن اجتماعی و و

ه چگونگی رسمیت یافتن لهجه دری ب سه قرن اول هجری و

 شرایط اجتماعی و سپس عنوان زبان رسمی ایرانیان  و

آخرین به عنوان در این بخش  .فرهنگی قرن چهارم پرداختیم

پارسی تا مبحث این گفتار یعنی چگونگی وضعیت تحول نثر 

 سبکیهای  ویژگی قرن چهارم به آثار وکتب مطرح این دوره و

 .اشاره خواهد شدها  آن

 کتب قابل توجه در نثر این دوره -0

نثر دری بی »حتی اگر این سخن استاد بهار را بپذیریم که 

شبهه در اواخر قرن سوم هجری وجود داشته و مکاتبات یا 

که به  رساالتی در این زبان موجود بوده است

اما بر  (،29مقدمه  :1ج .2390) «ما نرسیده

نداریم جز این ای  هاساس مدارک موجود چار

که بررسی خود را از حدود قرن چهارم آغاز 

استناد به سخن عالمه قزوینی با  .کنیم

سی بعد هایی که به زبان فار ترین کتاب قدیم

 کنون باقی مانده است عبارت از سه کتاب است کهاز اسالم تا

طنت )همه در عهد سل اند هدر زمانی نزدیک به هم تالیف شد

 300-316، ششمین پادشاه منصور بن نوح بن احمد سامانی

ترجمه تفسیر کبیر  ،ترجمه تاریخ کبیر طبری :(.ق.ه

تالیف ابومنصور موفق  طبری و اال بنیه عن حقایق االدویه

 ( 01 -01: 2ج.2331) .بن علی الهروی

توجه در آثار این دوره وجود به طور کلی دو نکته قابل 

 مستقیم یا غیر  –که تقریباً همه آثار این عصر  ، اول آندارد

 .ترجمه از پهلوی و یا عربی هستند –مستقیم 

، فرهنگی هایی آزاد که با شرایط زمانی، محیطی منتها ترجمه

است ، تحریری نو زمان مطابقت داده شده و در واقع و عقیدتی

 .های کهن از کتاب

سه  در یدوم اینکه آثار فارسی این دوره به طور عموم

های  روایت ملی، –حماسیهای  روایت شود: می دسته پدیدار

های  واقع موضوعات عمده کتاب در .علمیهای  دینی و کتاب

تاریخ کهن و روایت  :است این دوره حول سه محور

اصول اخالقی ارائه شده ، دین تازه و آبا و اجدادیهای  رشادت

شاید چنان که  . ... ، و سوم جغرافیا، پزشکی و نجوم ودر آن

این تمرکز موضوعی مشخص  گویند، می برخی صاحب نظران

مردمان آن روزگاران به دنبال آن » به این سبب بود که

عقیدتی  ، مکانی ود تا به درک عمیقی از محیط زمانیان بوده

ان شود در کجای این عالم ش معلوم و تازه خویش برسند

 .(339 :2399)زرقانی، «اند هایستاد

*** 

پیش از هر چیز باید توجه داشت که 

اول ی  هنثر پارسی در نیمهای  نخستین پدیده

یکصد ساله از شعر ی  هچهارم با فاصلقرن 

ظهور کرد و در مسیر تغییر و تحوالت خود 

ی زمانی با شعر فارسی را  ههمواره این فاصل

 .حفظ کرد

سازی در ادبیات ایران به این صورت  به عبارتی مسیر فارسی

ی مردم عام  هاست که ابتدا شعر و شاعری بود که مورد عالق

پس از آن به تحریرات اداری و کتب تاریخی و نثر هنری  .بود

نویسی و امور دینی )که توصیف زبان عربی بر حسب  و تذکره

  .ضرورت در آن زمینه استوارتر بوده است( رسید

 

آثار فارسی این دوره به طور 
سه دسته پدیدار  در یعموم

 –های حماسی روایت شود: می
های دینی و  روایت ملی،
 های علمی. کتاب
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 مقدمه شاهنامه ابو منصوری  -0-0

نمونه یکی از همان آثاری است که چنان که  این کتاب،

حمایت  و ه و تشویقپیش از این گفته شد حاصل توج

ابو منصور  .اصیل ایرانی در شرق کشور استهای  خاندان

کند  می ، خود در این مقدمه اشارهالمعمری نویسنده این نثر

زادگان طوس  که از اعقاب سرداران عهد ساسانی و از اصیل

بوده است و این شاهنامه را به تشویق و حمایت یکی از اعیان 

منصور محمد بن عبدالرزاق به نثر و روسای طوس به نام ابو 

گنج و کتاب  در استاد صفا .زیبای پارسی نوشته است

کلمات » نویسد: می در رابطه با مختصات نثر آن گنجینه

از بسیاری جهات  و شیوه نگارش آن بسیار ساده و عربی نادر

نادر بودن  .(2: 2392)صفا،  «پهلوی نزدیک است به شیوه نثر

عنی که این مقدمه از جمله نثرهایی کلمات عربی به این م

است که مستقیم به پارسی دری تحریر یافته و از عربی ترجمه 

نشده است و به همین سبب به گفته استاد بهار فارسی آن 

( و 10 :1ج .2390).صدی یک تا دو لغت بر تازی غلبه دارد

کوتاهی جمالت و  .لغات فارسی آن هم روان و ساده است

ایجاز از سویی و حضور تکرار از سوی دیگر از یادگارهای نثر 

 .پهلوی در این کتاب و البته سایر آثار منثور هم دوره آن است

مترادفات و دیگر صنایع ادبی ، در این نثر پارسی از موازنه

خبری نیست و سجع تنها در یک مورد که 

 سخن از فضایل شاهنامه است به چشم

 .وردخ می

در سیر تحول انواع نثر فارسی مقدمه 

ترین نمونه  شاهنامه ابومنصوری کهن

  .( 311 :2396، نویسی در ایران اسالمی است )رستگار تاریخ

 تاریخ بلعمی  -0-9

دولتمرد بزرگ دیگری که در این دوره جهت شکوفایی نثر 

ابو علی محمد بلعمی دومین وزیر از  :نماید می پارسی اقدام

خاندان بلعمیان است که وزارت ابو صالح منصور بن نوح 

، کند می سامانی را داشت چنان که خود در مقدمه کتاب اشاره

نامه را که از  این تاریخ»دهد که  می این پادشاه وی را فرمان

 هچنان ک، آن پسر جریر است پارسی گردان هر چه نیکوتر

( و به این 2: 2332، )تصحیح بهار« نقصانی نباشدر وی اند 

تاریخ طبری را که اصل آن عربی بود به پارسی  ،ترتیب بلعمی

ترین سند مفصل نثر  این کتاب قدیمی .گردانددری بر می

 .فارسی است

 نویسد: می پارسی( انواع نثر )از عنوان تاریخ هرمان اته ذیل

 تالیفات تاریخی جانثر شاعرانه و نثر علمی فارسی  در مرز»

بعضی از  .ازه ریگ کنار دریاستاند  هبها  آن گیرد که شماره می

نوشته شده و بعضی دیگر به  ترین نثر این کتب در متکلف

 «عکس کوتاه و خشک است ولی قسم اولی فزونی دارد

(2310: 196). 

ترین موضوعات نثر فارسی است که  یتاریخ نویسی از قدیم

عبور ، جا از آنچه قلمرو تعبیر ادبی نام دارد همه، خط سیر آن

، ها در نظر مورخان کالسیک ایرانتا مدت .کند نمی

، تلقی شودنگاری بیشتر از آنکه به مثابه یک پیشه علمی  تاریخ

نویسی فارسی هر  تاریخ .هنری بوده است –یک تجربه علمی 

تنوع و تحول ، چند در طی زمان از نظر شیوه نویسندگی

و ایجاز نثر بلعمی و چه در ، اما چه در سادگی بسیار یافت

به طور غالب از لحاظ ، تصنع و اطناب عهد سلجوقی و مغول

بدیعی لفظی و های  ادبی و اشتمال بر زیبایی

های  مخصوصاً در بخشها  آن که در نگارش

، هایشان به کار رفته است آغازین یا دیباچه

قابل توجه است و تاریخ را در تحول نثر 

، شود می فارسی به آنچه قلمرو ادبیات نامیده

برتلس در رابطه با  .کند می بیشتر وارد

در » :گوید می نویسی کهن ایران چنین تاریخ

ی تاریخی نه همچون کار علمی بلکه آن هنگام رخدادها

« شد می همچون سبکی نزدیک به ادبیات ارزیابی و بر شمرده

توان گفت در بعضی از این آثار ارزش  می حتی .(281: 2313)

 الیه تعبیر ادبی آن مورد تردید و تزلزل واقعزیر در علمی اثر

نویسی در دست کسانی چون  بعد تاریخهای  در دوره .شود می

وصاف به تدریج و به کلی از شیوه علمی جدا ماند و تبدیل به 

ترین  یتاریخ نویسی از قدیم
موضوعات نثر فارسی است که 

جا از آنچه  خط سیر آن، همه
قلمرو تعبیر ادبی نام دارد، 

 کند. عبور نمی
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مقوله منشات مصنوع ادبی گشت و بدین گونه حتی از جهت 

 .ادبی هم ارزش خود را از دست داد تعبیر

 مختصات نثر بلعمی 

از آنجا که این اثر ترجمه نثر عربی است در مقایسه با 

صوری لغات تازی بیشتری دارد با وجود مقدمه شاهنامه ابو من

هر چند بتواند کلمات »این مترجم توانای اثر کوشیده است 

عربی را به لغات و کلمات و ترکیبات فارسی برگرداند و اسلوب 

در این نثر اگر  .(0: 2332)گنابادی،  «فارسی را از دست ندهد

اما شود  می چه به شیوه آثار این زمان لغات فارسی کهنه یافت

در  .از لغات شعری و کلمات غیر مانوس احتراز شده است

کتاب مزبور از تاریخ بیهقی و »مقایسه شاهکارهای نثر فارسی 

کلیله و دمنه نصراهلل منشی به فارسی نزدیکتر و از مشکالت 

ست بسی ساده و ا  لغات و اصطالحات عربی وارسته و نثری

 .(1، 0)همان:  «فصیح و مانند آب روان

کهن و های  در تذکره حمله مغول و مختلف پیش از آثاردر 

فارسی معاصر از آثار متعدد دیگری در نثر های  تاریخ ادبیات

از میان رفته  بعدهای  خبر داده شده که در دوره ،این دوره

این های  نیز نظم است و البته با مقایسه همین متون بازمانده و

ادبی دوره و با در نظر گرفتن نهضت علمی و 

نظیر  این دوره و حمایت و تشویق بی نیرومند

پادشاهان و رجال قرن چهارم به راحتی این 

شک آثار  که بی حقیقت قابل پذیرفتن است:

ما های  منثور این عهد بسیار بیشتر از شناخته

بوده است و سبک تحریر پخته و منسجم این 

سی ی  هتواند مولود یک تاریخچ نمیکتب 

 ترین نظریه در درست ایدش .چهل ساله باشد

اواخر قرن  در» گوید: می است که استاد بهاری  هاین مورد عقید

این دربارها حرکتی ادبی به ی  هسوم و آغاز قرن چهارم در هم

[ و وجود پادشاهان فرغانه ...زبان پارسی دری محسوس است ]

و سغد و امرای محلی خراسان و تخارستان که همه به زبان 

در مدت ریاست خود که از  ،اند هگفت می پارسی دری سخن

شدند در تربیت این مردم و  می طرف امرای بزرگ گماشته

 :2ج .2390) «اثر نبوده است صیانت نویسندگی فارسی بی

103). 

ناگزیر در ادوار بعد به احتمال کمتر بر اثر عدم احتیاج 

و به گمان بیشتر به علت بروز حوادث مختلف و ها  آن مردم به

و ایلغارهای پیاپی ترکان غزنوی و سلجوقی و از همه  هجوم

حمله مغول و تیموریان و  بدتر ویرانی و پریشانی حاصل از

فیس به روایت تاریخ در این نی  هسوختن صدها کتابخان

؛ مانند صدها و هزارها اثر پارسی و عربی دیگر از میان حمالت

زگار ما به برای روها  آن و حتی نام و نشان کوچکی از اند هرفت

 .یادگار نمانده است

 سبک نثر در این مقطع زمانی -9

نثر بسیار ساده و روان دوره سامانی که از همه قیدهای 

صنایع ادبی تهی است به عقیده صاحب نظران ادب فارسی 

بر این اساس نثر  .بسیار به زبان گفتگو و تخاطب نزدیک است

فارسی در دوره سامانی با زبان نزدیک به زبان گفتگوی مردم 

باید نثر محاوره را »به عقیده دکتر رستگار فسایی  .شروع شد

تنها این نوع  .از مراحل نثر فارسی به شمار آورداولین مرحله 

توان آن را با سلب ممیزات نظم تعریف و  می از نثر است که

ینجا در انتخاب لفظ و بیان در  ا .تعبیر کرد

ضوابط و قیودی وجود ندارد و بین ، معنی

تفاوت و تفاضلی از حیث تناسب و ، الفاظ

 «رسد نمیکیفیت تطابق با معنی به نظر 

(2396:81).  

با وجود این قضاوت ادبی ژیلبر الزار در 

مورد نوشتارهای منثور این عصر خالی از 

منثور که از های  متن» گوید: می الزار .نیستای  همسامح

 معموالً بر خالف شعر،، اند هچهارم و پنجم به جا ماندهای  قرن

جنبه علمی دارند که و در اصل  عاری از خصیصه ادبی هستند

و جز  اند هتهذیب یا تبلیغ مذهبی تالیف شد، به منظور تعلیم

گونه ادعای زیبا نویسی و دغدغه موارد استثنایی از هر

در این دوره هنوز  .است آراستگی و شیوایی سبک به دور

 «سنت ادبی به معنای خاص کلمه در نثر وجود ندارد

نثر بسیار ساده و روان دوره 

سامانی که از همه قیدهای 

صنایع ادبی تهی است به 

عقیده صاحب نظران ادب 

به زبان گفتگو  فارسی بسیار

 و تخاطب نزدیک است.
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این  تاریخ ادبی ایرانزرقانی در  دکتر .(16: 2881/2393)

الزار خصلت ادبی را فقط در » گوید: می گونه پاسخنظریه را این

بیند که به چنین  می شاعرانه موجود در کالم منثورهای  آرایه

نثر نه تنها  [ سنت ادبی در...نتیجه نادرستی رسیده است ]

موجود است بلکه اهمیتش به این است که دنباله سنت ادبی 

 .(339: 2399) «عصر ساسانی است

و ها  حقیقت این است که سادگی و خالی بودن از آرایش

دید  از ،نثر این دوره صنایع و بدایع لفظی و احیاناً معنوی در

که از فراسوی تاریخ آن را در مسیر ای  هشناسان نگاه جریان

 کند، خود تبدیل به یک سبک می تحول و تطورش پیگیری

ر مغلق و پیچیده تقابل با نثسبکی که بعضاً حتی در  .شود می

 شناسی متفاوتی وصاف حائز خصیصه زیبایی آثاری چون تاریخ

شناسانه اثر در همان روانی نثر و  این بار جنبه زیبایی .شود می

سازی تجلی یافته  برجستههای  ها و ویژگی تهی بودن از مهارت

 .است

، بعدهای  خصایص جالب توجهی که در مقایسه با آثار دوره 

تمایز سبکی این متون کهن و ی  هنشان

در عناوین زیر ، نثر زیبای دری استی  هاولی

 :قابل بررسی است

نخست همان کم بودن لغات تازی  -    

طور که در مقدمه همان .این متون است

)نیز  گفته شد تاریخ بلعمیابومنصوری و 

در جایی که ، با این دو اثر( تفسیر طبریدر قیاس ترجمه 

 ابتدا به فارسی نوشته شده )همچون مقدمه ابومتن از 

منصوری( لغات تازی بسیار نایاب )صدی یک تا دو( و هر جا 

به  .شود می ست کمی بیشترا که متون ترجمه از اصل عربی

، که چون مطالب قرآنی است تفسیر طبریویژه در ترجمه 

ات قرآنی وارد متن تر و گاهی عین لغرنگ ترجمه آشکار

تاریخ در آن موارد که از  تاریخ بلعمیدر  .تفارسی شده اس

به عین ترجمه شده بیشتر از مواردی که ظاهراً ترجمه  طبری

لغات عربی دیده ، نیست و یا از کتب پارسی نقل گردیده است

باید لغات  منصوری مقدمه شاهنامه ابواما در  .شودمی

مگر در مورد اسامی خاص و چند ، عربی را به زحمت یافت

عدود دیگر که معموالً هم لغات ساده و از نوع کلماتی مورد م

در نهایت  .عمومی مردم راه یافته بودی  هاست که در لهج

اینکه آوردن لغات غیر الزم عربی در نثر پارسی اصالً متداول 

  .(069 :2ج .2391)صفا،  .نبوده است

آید  می توان گفت آنچه به عربی در این متون می در واقع

یا لغات اداری و دولتی » خالی از چهار اجبار نیست و آن هم:

است که در ضمن سازمان حکومت عرب بالطبع در میان مردم 

ترجمه ی  هیج گردیده بود و یا لغات علمی است که بوسیلرا

داخل زبان شده بود و یا لغات دینی است که ]پیش از این[  

نظیرش در دین ایرانیان موجود نبوده است و یا اصطالحات 

)بهار،  «تازه و یا لغاتی که در فارسی نظیرش نبوده است

متقدمان و نثر های  حقیقت از خصوصیت در .(13: 1ج .2390

به ویژه شیوه نثر بلعمی این است که تا حد امکان از به کار 

هایی که در فارسی  بیگانه و بخصوص کلمههای  بردن کلمه

 خودداری، معادل مانوس و آشنا به ذهنی داشته باشند

که کلمه تازی از لحاظ  کنند مگر آن می

ایجاز و کمی شماره حروف و مانوس بودن 

با این  .داشته باشد بر کلمه فارسی رجحان

اصیل پارسی و آثار نفوذ های  همه غلبه واژه

زبان پهلوی در زبان شاعران و نویسندگان 

بعد است و به های  به مراتب بیشتر از دوره

ویژه این نکته قابل ذکر است که شاعران و 

نویسندگان این دوره کمتر زیر نفوذ 

زبان ای ه و قاعده اند هدستوری زبان عربی بودهای  قاعده

  .کردند می پارسی را بیشتر رعایت

کوتاه است و نویسنده برعکس ها  در نثر این دوره جمله -

و  الفاظ بعد اصرار ندارد که برای بیان معنی،های  دوره

این ویژگی  .هم ردیف کند مترادف را پشت سرهای  جمله

شود  می باعث ایجاد ایجاز و اختصاری به سبک نثر پهلوی

در ، کلمه برای انتقال بار معنایی خاص خودچنان که هر 

به حدی که اگر یک کلمه از عبارت حذف شود ، آید می جمله

ها کوتاه و جمله .موجب فساد جمله و اخالل مطلب خواهد بود

در تاریخ بلعمی در آن موارد 
که از تاریخ طبری به عین 

بیشتر از مواردی  ترجمه شده
که ظاهراً ترجمه نیست و یا از 
کتب پارسی نقل گردیده است، 

 شود.لغات عربی دیده می
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کوتاه از آن جهت  .مستقل و از نظر معنی به هم پیوسته است

ی و مترادفات لفظ شود می که به حداقل الفاظ مورد نیاز اکتفا

؛ چون معنی مستقل .و صنایع و لغات زینتی در آن راه ندارد

پیوسته از آن روی  .شود می خاص هر جمله در خود آن تمام

ها سست و گسیخته نیست و چون که روابط معنوی بین جمله

کند و تکلفی در  نمیایفا ای  هوظیف، لفظ جز بیان معنی

به  معنی مقصود از ورای الفاظ، انتخاب آن ملحوظ نیست

: 2390)خطیبی،  شود می روشنی و وضوح دیده و دانسته

، در این زمان حتی اگر نویسنده قصد توصیف دارد .(211

توصیفات کلی و کوتاه و تنها برای ایضاح مطلب است و بیشتر 

 ...معطوف به امور بیرونی است تا درونی و انفسی 

کند یک معنا را در اشکال  نمینویسنده این دوره سعی  -

اما اگر الزم به استفاده ، بار بازگو کند تلف و مترادف چندینمخ

مکرر از یک لفظ یا یک جمله یا یک فعل برای 

ارائه معنای مشخص و مستقیم آن در کالم 

بیند و به عبارتی برخالف  نمیمانعی ، باشد

ی  هدر این دوره نشان "تکرار"بعد های  دوره

در واقع در این عصر  .عجز نویسنده نیست

های  تکرار الفاظ و جمله را داریم که در دوره

شود و برعکس در این زمان تکرار  می بعد عیب شمرده

، مکرر نداریمهای  مضمون را در قالب مترادفات و سجع

 بعد به مرور رایج و بیشتر و بیشترهای  که در دوره حالی در

ان از عیوب فصاحت تکرار در نثر ایر، اینکه پس از این .شود می

شود تحت تاثیر تحول زبان و ادب عربی و به تقلید  می شمرده

  .از آن است

و اختصاری که گفته نثر این دوره به سبب همان ایجاز  -

زنه و مترادفات و صنایع لفظی گونه سجع و مواشد خالی از هر

آغازین بعضی کتب موارد بسیار های  تنها در خطبه .است

 .خورد می از سجع به چشمای  همعدود و ساد

قابل ، در متون این عصر واژگان در دو دسته مقابل هم -

؛ نخست حضور لغات کهن و بسیار قدیمی که کمی ندا توجه

معموالً  .شوند می های بعدی متروک پس از این زمان در کتاب

داللت معنی این لغات به ابزار و آالت )بیشتر جنگی و رزمی( 

و عادات و آدابی است که یادگار دوران کهن پیش از اسالم 

 است و هنوز در این زمان در خاطره ملت هست و استعمال

ها  بندی و ضرباهنگ واژه در نثر این دوره گاهی جمله .شود می

اما در مقابل  .استانی استدر پی هم، نیز کهنه و به لحنی ب

دسته دیگری از لغات در نثر این دوره هست که غریبی و 

این لغات بازگو کننده حقیقت  .تازگی آن کامالً مشهود است

در  .تکامل زبان دری برای افزایش ظرفیت کالمی خود است

به مقدار فراوانی از لغات فارسی که در »ترجمه تفسیر طبری 

 .خوریم برمی «قرآن آورده شده است برابر ترجمه و ترکیبات

یا در کتب علمی این دوره کامالً  .(19: 2331)قزوینی، 

کوشد تا حد امکان  می شود که نویسنده یا مترجم می احساس

ازی از آوردن کلمات و ترکیبات تازی خودداری کند و متن ت

آورد و در برابر کلمات عربی را کلمه به کلمه به فارسی در

 :این کوشش دو نتیجه را در برداشت .بگذاردالفاظ فارسی 

ای غنی از اصطالحات نخست ایجاد مجموعه

فلسفی ، علمی پارسی در مسایل گوناگون طبی

ین روی ه اگاهی ب :دوم . ...و ریاضی و غیره 

عبارات چنان موجز شده است که ایجاد ایجازی 

مخل کرده که نظیر آن در بیشتر کتب علمی 

 از .(11: 1ج .2390)بهار،  .موجود است فارسی مترجم از تازی

اندر "ع و استعمال اصطالحات علمی پارسی؛ وضهای  نمونه

، "مربع"به جای  "چهار گوشه" ، "ادراک"به جای  "فتنیا

به جای  "کنندگی"، "قائم بالذات"به جای  "ایستاده به خود"

صدها نظیر آن که در آثار نویسندگانی مانند  ...و  "فاعلیت"

بوعلی سینا و ابوریحان بیرونی به کار رفته است )خطیبی، 

2390 :218). 

آیات قرآنی و اخبار و احادیث یا درج و تضمین اشعار  -     

بعد های  دوره صورت ارکان زینتی چنان که در و امثله به

در مواردی  جز، در آثار این دوره وجود نداشت، معمول شد

 .ن نیاز بوده استه آمعدود که در بیان معنی ب

از آنجا که نثر این دوره هنوز وارد جوالنگاه گسترده صنایع 

لفظی نشده است تا بتوان با شرح و تبین حد و حدود و انواع 

آن مختصات سبک این دوره را از سایر ادوار متمایز کرد و با 

های آغازین  تنها در خطبه
بعضی کتب موارد بسیار 

ای از سجع  معدود و ساده
 خورد. به چشم می
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دوره در بعضی  توجه به اینکه نمودهای کهنگی نثر این

های دستوری ویژگی –دستوری آن نهفته است های  ویژگی

 -شوند  می بعد محو شده یا به ندرت استعمالهای  که در دوره

به همین جهت در توضیح خصائص نثر قرن چهارم به طور 

ی  هدستوری خاص که نقطهای  استثناء به بعضی از ویژگی

ادوار بعد است، اشاره تمایز سیاق نثر فارسی در این دوره با 

 :شود می کوتاهی

در قرن چهارم )و ، "در"به جای  "اندر"استعمال  -    

به جای  "اندر"بخصوص در خراسان استفاده از  .حتی پنجم(

مطلقاً درین » :گوید می غلبه دارد تا جایی که استاد بهار "در"

 .2390) «رود می [ بکار...] "اندر"ی  هکلم "در"دوره به جای 

 .(13: 1ج

 اما طبق آماری که دکتر خانلری ارائه

صدی  تفسیر طبریی  هدهد در ترجم می

صدی تاریخ بلعمی به بیست و سه و در 

و  نامه سیاستدر ) .به داردبه پنج بر آن غل

شود و در  می تقریباً معکوس نامه قابوس

الزم به توضیح  .(رسد می قرن ششم به صفر

اوستایی ، باستاندر پارسی  "اندر"است که 

ل و هم حرف و فارسی میانه هم بوده و در مقام پیشوند فع

اصوالً در  .(392-396 :1ج .2391) .اضافه هر دو آمده است

 .شود می نثر این دوره حروف اضافه بسیار دیده

 باءتاکید،» :آوردن افعال با پیشاوندهای قدیم همچون -    

گاهی این پیشاوندها  ...، «فرود ،فرو ،فراز ،فرا ،باز)وا(، اندر بر،

بخشیده فعل تأثیر میی  هفعل را موکد کرده و گاهی در وجه

اصلی  داده که جدای معانی می و گاهی معنی مستقل به فعل

در این زمان بسیاری از  معانی دقیق به وسیله  .فعل بوده است

شود و آنان از فعل ساده معنی  می این پیشوندهای فعلی بیان

-در طی روند تکامل به تدریج استعمال فعل .سازند میای  هتاز

های مرکب که غالباً از های پیشوندی رو به کاهش دارد و فعل

( زی و یک همکرد )معین فعلیک اسم یا صفت فارسی یا تا

)برگرفته از  گیرد می راها  آن ترکیب شده جای

  .( 11: 2311درودگریان،

 که بعدها از بینانشایی جمع به طریق خاص های  صیغه -  

های و نیز فعل "کردیم می"به جای  "مثل کردمانی"رود  می

انشایی شرطی و تمنایی با یاء مجهول و افعال نیشابوری مثل 

 . «کردستی»

در ساختن افعال از اسامی مانند ادوار بعد به قیاس  -   

و  "فهم"و  "ترس"و "جنگ"یعنی از کلمات  :شود نمیعمل 

های  افعال قیاسی ساختگی / جعلی ) مثل دوره ... "خواب"

شود  نمیساخته  ...فهمیدن ، ترسیدن، جنگیدن :همچون بعد (

بیم داشتن شف حرب کردن :های مرکب فعلها  آن بلکه به جای

 یادآوری .شود می استفاده ...و و فهم کردن 

و  شود در نثر این دوره همیشه حرب می

بهار، ) .حرب کردن به جای جنگ آمده است

در نثر  .( 11-13 :1؛ ج 336 :2ج .2390

تاریخ حتی در –های او بلعمی و هم شیوه

)از  های عمومیدر استعمال فعل –بیهقی

گردید ، نمود، آمد، گشت ،دش، قبیل کرد

( مثل ادوار بعد هرج و مرج وجود ندارد و ...و

به ) .برند می به کاراش  یهر یک را به جای خود و به معنی اصل

که معنی  "رفتن"و  "مردن"به معنی  "شدن"طور مثال 

های های بعد پیدا شدن فعلدر دوره .(اصلی این فعل است

به معانی مجازی برای گریز از  ...نمود و، گشت، شد :معین

 .تکرار بوده است

به جای  "ایذر"، "چنین"به جای  "ایدون"آمدن  -  

در مورد ضمیر مفرد غایب چه  "وی"، و، "او"آوردن ، "اینجا"

مانند حرف   "این"و  "آن"آوردن ، جاندار چه غیر جاندار

ستعمال مصدر به ا، تعریف در غیر مورد اشاره یا اسم موصول

ه بعد فقط مصدر مرخم که از قرن ششم بجای مصدر مرخم )

خواه اسم  "یک"به جای  "یکی"استعمال ، (معمول گردید

ی  هبه کار بردن کلم، بعدش یاء نشانه نکره داشته باشد یا نه

، جمع بستن لغات عربی به فارسی ."یگرد"به معنی  "نیز"

های او در نثر بلعمی و هم شیوه
در –حتی در تاریخ بیهقی–

از ) های عمومیاستعمال فعل
گشت، آمد،  قبیل کرد، شد،

...( مثل ادوار ونمود، گردید 
بعد هرج و مرج وجود ندارد و 
هر یک را به جای خود و به 

 برند. می اش به کار معنی اصلی
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و موصوف در افراد  یا تطبیق صفت "طبیبان"، "عالمان"مانند 

جهان دیدگان "، "جوانان کار نادیدگان"و جمع مانند 

از  . ...استمراری  " می"به جای  "همی"یا استعمال  "پرهنران

از آنجا که  :کهن دستوری در این دوره استهای  دیگر نکته

این دوره به طور دقیق در محدوده مورد بررسی این تحقیق 

)برگرفته از  .گردد می نیست از آوردن جزئیات بیشتر خودداری

 ■ .(10-11 :1ج  .2390، ؛ بهار236 :2390، خطیبی

 

 منابع

ترجمه با حواشی  .تاریخ ادبیات فارسی .(2310) .هرمان، اته -1

بنگاه ترجمه و : تهران .دومچاپ  .دکتر صادق رضازاده شفق

 .نشر کتاب

تاریخ ادبیات  .(2313) .یوگنی ادواردویچ ،برتلس -2

ترجمه  .فردوسی عصر از دوران باستان تا .(2.ج).فارسی

 .هیرمند نشر :تهران .چاپ اول .سیروس ایزدی

 .تاریخ بلعمی .(2332).ابوعلی محمدبن محمد، بلعمی -3

 .تصحیح محمد تقی بهار، به کوشش محمد پروین گنابادی

 .اداره کل نگارش وزارت فرهنگ انتشارات :تهران

تاریخ تطور نثر  سبک شناسی، .(2390) .بهار محمدتقی -4

 .نشر زوار :تهران .ج3 .چاپ دوم .فارسی

 .چاپ سوم .فن نثردر ادب پارسی .(2390).حسین، خطیبی -5

 .نشر زوار: تهران

متون های  بررسی دگرگونی» .(2311-10) .فرهاددرودگریان،  -6

از نظر صرفی و نحوی از آغاز قرن چهارم تا ( نظم و نثر)فارسی

واحد تهران مرکزی  .نامه کارشناسی ارشد پایان .«هفتم

 .دانشگاه آزاد اسالمی

 .چاپ اول .انواع نثر فارسی .(2396).رستگار فسایی، منصور -7

کتب علوم انسانی  نشر سازمان مطالعه و تدوین :تهران

 .(سمت)ها دانشگاه

تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان  .(2399).سید مهدی، زرقانی -8

 .تطور و دگردیسی ژانرها تامیانه سده پنجم، فارسی

 .نشر سخن: تهران .چاپ اول

به انتخاب دکتر سید  .گنج و گنجینه .(23 92).ذبیح اله صفا، -9

 .نشر ققنوس :تهران .چاپ ششم .محمد ترابی

 .جلد اول .چاپ هیجدهم .(2391) تاریخ ادبیات در ایران -11

 نشر فردوس تهران:

دوره کامل  .(2331).میرزا محمدخان بن عبدالوهاب قزوینی، -11

با مقدمه  .بیست مقاله قزوینی، مقاالت ادبی و تاریخی

جا: انتشارات کتابفروشی ابن  بی .چاپ دوم .ابراهیم پورداود

 سینا

 .شکل گیری زبان فارسی .(2881/2393) .ژیلبر الزار، -12

 .انتشارات هرمس :تهران .چاپ اول .ترجمه مهستی بحرینی

 .(1و2.)ج. تاریخ زبان فارسی .(2391).پرویز، ناتل خانلری -13

 فرهنگ نشر نو تهران: .چاپ هفتم
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 «اولبخش »نامه بررسی جایگاه زن در مرزبان   
 «اسمن بهارآرنگی» 

 خره نماهدختر 

 پیش سخن 

نامه است که  نثر فارسی مرزبانی  هیکی از آثار ارزند

سعدالدین وراوینی در اوایل قرن هفتم آن را از گویش طبری 

مولف آن مرزبان بن رستم یکی از  .به پارسی دری درآورد

شاهزادگان طبرستان است که حدود دو قرن قبل از 

گوناگون های  نبهاین کتاب از ج .زیست می سعدالدین در آنجا

کنون رد توجه و بررسی قرار گرفته و تالفظی و معنوی مو

 .ها و مقاالت بسیاری بوده است موضوع بحث کتاب

کنون به آن پرداخته نشده، در این میان موضوعی که تا

اینکه زنان تا  .نقش زن و دیدگاه نویسنده به این قشر است

؟ و اینکه آیا اند هازه و با چه کیفیتی در کتاب مطرح شداند هچ

 نگاه نویسنده به زنان منطقی و معقول بوده است؟

در هجده مورد زنان در این کتاب مطرح 

 را در چهار گروهها  آن که همه اند هشد

 توان قرار داد: می

 ا زنانی با نقش مثبت و نسبتاً مثبت

 ا زنانی با نقش کامالً منفی

 ا زنانی با نقش منفعل و زیردست

 نقش کامالً فرعیا زنانی با 

 مثبت نسبتاً الف: گروه اول: زنانی با نقش  مثبت و

 چکیده داستان:

روزی بهرام گور به قصد شکار با خدم و حشم بسیار بیرون 

هوا رو به تاریکی رفت و  .ناگاه تندبادی وزیدن گرفت .رفت

حشم شاه در آن تیرگی از هم پراکنده شدند و بهرام به ناچار 

در آنجا دهقانی بود از  .به دهی که در آن نزدیکی بود رفت

 به طور  .ن به نام خره نماه که مال و امالک بسیار داشتتوانگرا

 

دانست که ناشناس وارد خانه او شد، چنان که میزبان نمی

به همین خاطر برای او خدمتی که الیق  .مهمان کیست

بهرام در دل خشمگین شد اما  .شاهان باشد به عمل نیاورد

شب که چوپان از دشت آمد خره نماه را  .چیزی ابراز نکرد

 .خبردار کرد که امروز گوسفندان کمتر از همیشه شیر دادند

ای داشت با خلق و خویی نیکو و رویی زیبا خره نماه دوشیزه

چنان که زیبایی چهره از نکویی خوی و باطنش آگاهی می

رو به دخترش گفت: ممکن است امروز نیت پادشاه ما با  .داد

 بهتر آن .شده که در قطع شیر گوسفندان تاثیر کرده رعیت بد

دختر گفت: اگر نظرت  .ست که ما از اینجا نقل مکان کنیما 

ها که به ناچار باید ست مقداری از این غذاها و نوشیدنیا این

 .در خانه بگذاریم و برویم، در پذیرایی از این مهمان بکارگیر

دو  .دهقان پذیرفت و فرمود تا چنان کنند

سه روز این گونه گذشت تا آن که مهمان در 

میان نوشانوش شراب و حالت مستی که 

داشت به دهقان گفت: اگر کنیزکی زیباروی 

شوم و ساعتی  هست به دیداری از او قانع می

صحبتی او خود را از اندوه دوری از یار  به هم

رونی اند هدهقان برخاست و ب .رهانم می و دیار

ه دختر او چنان به دانست ک می .خویش رفت

نقاب عصمت آراسته است که اگر این خدمت 

پس به دخترش گفت،  .رسد نمیرا انجام دهد به او زیانی 

او همچو  .دختر چنان کرد .ساعتی نزد مهمان بنشیند

ای در مقابل او قرارگرفت آن چنان که چشمان خورشید تابنده

شاه به نگاهی از آن چهره روحانی قناعت کرد  .شاه خیره ماند

 که موضوعی میان این در
 نشده، پرداخته آن به تاکنون

 به نویسنده دیدگاه و زن نقش
 تا زنان اینکه. است قشر این
 در کیفیتی چه با و اندازه چه

 اینکه و اند؟ شده مطرح کتاب
 زنان به نویسنده نگاه آیا

 است؟ بوده معقول و منطقی
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 .اما مهر او را در دل گرفت

صبح که شد همان چوپان از دشت آمد و از بسیاری شیر 

پدر و دختر گفتند: حتماً طالع نیک  .گوسفندان حکایت کرد

نظر پادشاه متوجه ما شده که این تغییر و دگرگونی از دیروز 

م گور وقتی به مقر دولت خود بهرا .تا امروز به وجود آمده است

رسید فرمود تا دختر خره نماه را به ازدواج او درآوردند و 

 .پاداشی در خور نیز به خره نماه اعطا نمود

*** 

طرح این داستان به اعتقاد قدما مبنی بر الهی بودن پادشاه 

این فسانه از بهر آن »گوید: چنان که خود می .گرددباز می

گار تبعیت نیت پادشاه به این صفت گفتم تا دانی که روز

 2« .کند

دختری صاحب جمال و کمال، چنان که زیبایی ظاهری او 

وقتی چوپان به خره نماه خبر  .دهداز زیبایی باطنش خبر می

دهد، او آن را به دگرگون شدن شیرگوسفندان را می کمتر

گوید کند سپس به دخترش می می شدن نظر پادشاه مربوط

در اینجا پیشنهاد  .جایی دیگر نقل مکان کنیمبهتر است به 

شود بلکه  بجای دختر نه تنها باعث افزونی شیر گوسفندان می

 .دهدمی را در مسیر دیگری قرارها  آن زندگانی

شاه از خره نماه دیدار ، پس از چند روز آرامش و سرمستی

خره نماه که از عفت و  .کندکنیزکی زیبا روی را طلب می

دختر خود اطمینان و یقین کامل دارد  داریخویشتن

پذیرد و به این منظور از دختر ی مهمان ناشناس را می خواسته

 .گیردخود کمک می

حیا و  .نمایددر اینجا زیبایی درون و برون دختر جلوه می

که شاه را برآن ای  هپاکدامنی او همراه با زیبایی خیره کنند

 .خود برد ی که دختر را به عنوان همسر به خانه داردمی

در این داستان دختر خره نماه به عنوان دختری شایسته 

 دختری مطیع پدر، متین، عاقل، زیرک، .شودمطرح می

یک دختر  ی هصاحب کمال و جمال و تمام صفاتی را که برازند

 ■ .توان در او سراغ گرفت می دانستند می کامل

 

 

 :نویسپا

 ،(کوشش به)رهبر خطیب خلیل وراوینی، سعدالدین نامه، مرزبان -2

 .01ص نهم، چ ،2393 ، علیشاه صفی نشر
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 «مادرد»در مجموعه شعر ییعناصر روا یبررس ؛داستان ،شعر  
 «یغزال مراد »؛ «علی عبدالرضایی»سروده  
 

نام  علی عبدالرضایی شاعر

ر آثاآشنای دهه هفتاد است و 

 زیادی از وی منتشر شده است

تنها آدمهای آهنی در باران  :مانند

زنند، نام این کتاب را شما  زنگ می

بگذارید، پاریس در رنو، این گربه 

امعه، شینما، البداهه، ج عزیز، فی

تر از  کردم، هرمافرودیت، رکیک من در خطرناک زندگی می

، )ترکی(، ترور ادبیات، کادویی در کاندوم، زندگی در خطرناک

های  شعرهای علی عبدالرضایی تاکنون به زبان. الاله االالو

انگلیسی، فرانسه، آلمانی، اسپانیایی، ترکی استانبولی، 

 .اند هترجمه شد ...اردو، پرتقالی وبوسنیایی، عربی،  ایتالیایی،

مجموعه شعری است که به تازگی از او منتشر  «مادرد» 

 استقبال خوبی نیز روبرو شده است.با  شده است و

ممکن است در قالب بیانی متفاوت ارائه گردد   هر روایت

ها   صیتنظیر بازنمود شخهایی  همسان از قابلیتاما به طریقی 

گرچه در شعر . نمایند استفاده میان رویدادها و صحنه و مک

ای در هم تنیده و در  این عناصر به گونه

و اختصار به کار گرفته نهایت ایجاز 

های  البته به استثنای داستانشوند ) می

نیز  از  «مادرد»مجموعه  شعر  (منظوم

عناصر روایی بهره گرفته است  البته  این 

مجموعه ساختار متفاوت  سایر مجموعه 

 را ندارد «پاریس در رنو»ی علی عبدالرضایی چون شعرها

ساختار  همیشه دنبال بیان و)شاید هم به دلیل اینکه 

شاید عادت به  های او هستیم  و متعارفی در مجموعه شعرنا

یرمان پیشین این مجموعه شعر چندان غافلگهای  مجموعه

احساس پر  ( اما در این مجموعه شعر حضور تخیل وکند نمی

های  نماید و بیشتر شعرهای آن بازتابی از عاطفه یتر م رنگ

 .ناهمساز است

 عزیزم! است کوچک گریه تو مرگ برای

 اند هداد قول من به

 کنند چنارت اند داده قول

 چناری

کند  می گود را خودش رفته رفته که ای باریکه جو کنارِ

 (29)صفحه 

حضور عناصری در متن مانند آنچه به عنوان نمونه آمده 

و عواطف است نشان از مناسبت سبکی دارد که احساسات 

با چنین شروعی در انگیزد. در واقع شاعر  خواننده را بر می

در عین ذهنی  که تصاویرپردازی پرداخته است  شعر  به صحنه

 برخوردی نمادین با عناصری کامالًباشد  بودن عینی می

 موس:مل

 کلماتم عام قتل در

 زدند را آخر سطر سر

ست )مجموعه  افتاده کاغذ جان به مرکب مثل خون و

 (0صفحه مادرد، 

عبدالرضایی از آن بهره غافلگیری از دیگر عناصری است که 

 جسته است:

 است پس هوا

 که  زخمی همه این دیگر است بس

 برداشتیم

 نداشتیم مادر که ما

 بود زلزله

 (20همان  صفحه داد ) می تکان را مان گهواره که

در آثار عبدالرضایی  هم از الگوهای   بافت زبانی درونی

مفهوم پیچیده بافت هم  ه گرفته است وزبانی درون متن بهر

ها و  بافتی که برآیند ایده .همراه دارد غیرزبانی بیرونی را به

که   بویژه عناصر بومی باشد های خارج از متن شاعر می بهتجر

خواسته که به نوعی آن  یا شاید داردای بر آن  کید ویژهشاعر تأ

 .انگشت شاعری خود تبدیل سازد را به اثر

بافت زبانی درونی در آثار 
عبدالرضایی  هم از الگوهای  
زبانی درون متن بهره گرفته 
است و هم مفهوم پیچیده بافت 
غیرزبانی بیرونی را به همراه 

 دارد.
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 پزُدادن حالِ در مادرم و

 پاشد می نقُل بیجار و باغ سر زند می توکَل با

)صفحه  بشود حالی به حالی و الک در زده دیدی پسرش تا

26) 

  ،کشد ای فردی را به نمایش می تجربهعبدالرضایی  

 ها  آن جزئیاتی که  نقشی فراتر از دادگان متنی دارند و هدف

برابر است با دیدگاه   چشم انداز. باشد بازنماندن چشم انداز می

را با ترفندهای خود ها  آن مکانی و زمانی روایتگر که شاعر

 :کند بیان می

 کنی می رصد را ام خانه بیهوده

 گودالیست من زندگی در

 (28)صفحه  کند نمی پرُش هیچ کس دیگر که

صورت  قوانین همنشینی رعایتچیدمان عناصر در نهایت  

ار بسی« اسید» و «باز» ،«نمک»استفاده از سه عنصر  .پذیرد می

 تر صورت گرفته است: آگاهانه و به زیبایی تمام

 داشتی نمک اگر تو

 وسط باز مثل پریدم نمی من

 (13صفحه ) اسیدسولفوریک

هاست  پیرنگ تداوم منطقی نقش ویژه

این  .که مناسبتی درونی و مستحکم دارند

شود و  یعناصر در واقع به کنش مرتبط م

 .نماید تعبیر می بارت آن را به مجاز مرسل

بی در کارهای خود ها را به خو عبدالرضایی نیز این نقش ویژه

 بندد: به کار می

 بیاید باید که دانست نمی فردا

 خورد روشن از ای قطعه شبکه و

)صفحه  .شد سوم جهان در که ریخت سیب از ای بر تکه

10) 

 :یا  

 آنجایند همه

 و تنها تک این به کسی

 دهد نمی بها

 کادویی نه

 خوشی آرزوی اهدای نه

 الغر استخوانی حتی نه و

 (13صفحه پاپیون ) جای باشده شد تقدیم که

این مجموعه  استفاده از عناصر مکانی  یها از دیگر ویژگی 

بودن برای شاعر، رنگ  عناصر مکانی که عالوه بر شخصی. است

جا از لندن عر هر اقع شادر و .بخشد به آن  می بوی نمادین و

نیز ابری و بارانی ها  استفاده کرده است حال و هوای این شعر

 است:

 است تر وخیم درد از من حال

 است تر عقیم من از نوشتن

 (1هنوز ) صفحه  دارد ای کرده مش هوای و آب که لندن و

هایی  مجموعه خرده روایت بیشتر مجموعه شعرهای این

نشده ها  آن هستند که روایت باعث قوام و حفظ پیوستگی

ادبی و های  بلکه استفاده به جا از کلمات و آرایه ،است

چون زنجیری ارتباط میان سطرها را  بینامتنیت توانسته است

حفظ کند و این خود امتیاز مثبتی برای این مجموعه محسوب 

 :گردد می

 شد منجر چند به بعدها که راهی همان در

 روزها تکِ تک سر باالی از را خورشید

 کرد احتکار و برداشت

 شد می سرتاسریه ک آب تا

 (10صفحه ) بسپارد نوح به را کشتی

 

**** 

 پدربزرگ اما پل سه و سی

 خُل اما

 است مجنون اصفهان اینکه برای

 (82صفحه نیست ) آب گذرد می آنچه و

که علی عبدالرضایی ای  هاستفاده از شگردهای زبانی و شیو 

در این کتاب نیز  اند هگرفت به کار می 16و هم نسالنش در دهه 

نقشی که بیشتر برای ویرانی زبان متعارف به کار  .مشهود است

( انی قدری بزرگتر از مقصود من استرود  )البته کلمه ویر می

ی زبانی اکنون  قع استفاده از چنین شیوهوا چرا که در

 .تر شده است معمول

استفاده از شگردهای زبانی و 
ای که علی عبدالرضایی  شیوه

به  71دهه  و هم نسالنش در
اند در این کتاب  گرفته کار می

 نیز مشهود است.
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 نیست بیکار کند می کار دیوار سرِ که ساعتی

 دارد اشتغال اتاقم در که دیواری

 دیوار باشد کرده امن را زندان که کند می نگهداری سقف از

 نیست

 دارد پنجره یعنی در ام دیده تدارک که چارچوبی

 !کن باز ...باز یعنی پنجره

 ندارد دیگر هوای حالم که باش داشته را هوایم

 ندارد در

 برگردی میز پشتِ که بیرون بزن خودت دراز اد رو! ب

 (96صفحه )

 

که ای  هبا تجرب البتهمادرد مجموعه شعر موفقی است که 

 .رود انتظار میمین نیز از او در شعر دارد ه علی عبدالرضایی

همانطور که در ابتدای این متن نیز گفته شد این مجموعه 

علی  قبلیهای  نسبت به مجموعهای  هیافت شکل تلطیف

اندکی فروکش   پیشینهای  عصیان مجموعه .عبدالرضایی دارد

 .ات متضاد شاعری داده استبه احساس کرده و جای خود را

 ■ .سطرها زیسته است گویی که شاعر در میان این

 

 پانویس:
 یزبان یها یه بازیخود قائل به نظر ین در دوره دوم فلسفیتگنشتایو

 ین مطلب دارد که هر لفظ داراین اصطالح اشاره به اید که ایگرد

مختلف لفظ با توجه به  یاست و کاربردها یمختلف یکاربردها

در  .کاربرد داردها  آن است که لفظ در یمختلف زندگ یها نحوه

 ین از اصطالح بازیتگنشتایآن است که چرا و یوال اساسنجا سیا

ن کلمه یازه ااند  هب یا چ کلمهید هیشا .استفاده کرده است

مختلف  یها ان زبان حاکم بر نحوهیتوانست نشان دهد که م ینم

اگر با دقت به اقسام  .وجود ندارد یگونه اشتراک ذاتچی، هیزندگ

با  یذات یوجه اشتراک یداراها  یم که بازیابی یم در میبنگر یباز

  .ستندیها در آن مشترک باشند ن یکه همه باز یا گر به گونهیکدی

 :منابع
 2381؛ مشهد انتشارات بوتیمار مادرد، علی، عبدالرضایی
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 «تمثیل جنگ لپانتو» داستان ،ینقاش  
 «امیر کِالگِر»  ؛«پائولو ورونیز» اثر 

 

این سومین یادداشت من بر آثار پائولو ورونیز و با محوریت 

 باشد، چرا که احساس می مرتبط با این آثارهای  داستان

هایش کمتر مورد عنایتِ شناخت  کنم این هنرمند و نقاشی می

از طرفی آثار ورونیز به مانند بسیاری دیگر از  .اند هقرار گرفت

آثار کالسیک و دوره رنسانس، در متن خود یک تاریخ و روایت 

کشند و به همین جهت مطلوب بخش نقاشی  می را به تصویر

 .توانند باشند می داستان

که نبرد دریایی لپانتو در « تمثیل جنگ لپانتو»نقاشی 

لحاظ محتوایی از دو نیمه دهد، از  می م را نشان2112سال 

در حالیکه نیمه پایینی  .تشکیل شده است

دهد،  می اثر، حوادث نبرد لپانتو را نشان

 نیمه باالیی جمعیتی را بر فراز ابرها تصویر

کند که متشکل از مریم باکره و چند  می

این  .باشد می قدیس و گروهی از فرشتگان

دونیمگی اثر را تبدیل به تمثیلی دینی کرده 

اروپایی های  است که پیروزی کاتولیک

الهی ای  هدرنبرد لپانتو را به عنوان مداخل

از مقربین و فرشتگان ای  هدارد؛ دست می بیان

و قدیسان که از آسمان بر مسیحیان نظر دارند و به ایشان 

 .رسانند می یاری

 و اما داستان این جنگ از چه قرار است؟

بسیج نیروهای جنگ لپانتو، یک جنگ صلیبی است که 

اروپایی به فرمان پاپ پیوس پنجم علیه نیروهای متجاوز 

البته به معنای درست  .عثمانی را در ابتدای آن شاهد هستیم

چرا که جنگ بین  .شود این جنگ را صلیبی دانست نمیآن، 

ادیان نبوده است بلکه یک طرف آن، دولت عثمانی قرار داشته 

نه مسلمانانی از  که قصدش توسعه امپراتوری بوده، و

کشورهای مختلف که برای گسترش یا نجات اسالم یا 

اروپایی صف های  اسالمی در مقابل کاتولیکهای  سرزمین

 .بندی کرده باشند

م، امپراتوری عثمانی برای استیالی کامل بر 2116در سال 

دریای مدیترانه، نیروی عظیمی را جهت تصرف قبرس که در 

کند و دژهای نیکوزیا و  می بوده گسیلها  دست ونیزی

پاپ پیوس  .آید می فاماگوستا به اشغال سربازان عثمانی در

م برای مقابله با خطر عثمانی و بیرون 2112پنجم در سال 

کند و از  می از قبرس، فرمان صلیبی صادرها  آن راندن

خواهد تا سپاه بزرگی علیه  می پادشاهان کشورهای اروپایی

در نهایت نیروی دریایی قدرتمندی از  .تشکیل دهندها  عثمانی

دول اروپایی و به فرماندهی دون خوان اتریشی پسر شارل 

 گیرد که در مسینا جمع می پنجم به نام پیمان مقدس شکل

 .شوند می

در ماه اکتبر نیروهای دریایی عثمانی و کاتولیک رو در 

مسیحیان آنقدر  .گیرند می روی هم قرار

ها  مانند که نهایتاً جنگ را عثمانی می منتظر

کنند تا همچنان  می با اولین شلیک آغاز

در  .مسیحیان در نقش مدافع باقی بمانند

همان آغاز جنگ، مسیحیان سپاه عثمانی را 

گیرد، تلفات  می بندند، جنگ شدت می به توپ

رود، و صدای ناله و فریاد مجروحین با  می باال

 ها در هم صدای سهمناک شلیک توپ

 .گیرد می سپاه عثمانی زیر فشار قرار .ریزد می

 کند تا با نیروهایش خود را به می سیروکو، فرمانده ترک، سعی

ها  دشمن نزدیک کرده و با پهلو به پهلو قرار دادن کشتی

جنگی تن به تن را آغاز کند اما قبل از عملی کردن این نقشه 

 کل نیروهایش توسط دریانوردان ونیزی در هم کوبیده و نابود

 .شود می شوند و خودش هم سر از تنش جدا می

ه دو ناو اصلی فرماندهی طرفین بها،  در کانون این درگیری

 .کنند می رسند و در اثر برخوردی شدید به هم گیر می یکدیگر

 برند و جنگ تن به تن آغاز می سرنشینان دو ناو به هم هجوم

ر نیز خود را به ناوهای در همین حین ناوهای دیگ .شود می

که البته توپخانه  .رسانند میها  شان و مرکز درگیری فرماندهی

ترک را قبل از رسیدن های  نیمی از کشتیها  سنگین اروپایی

در هسته نبرد، ینی  .برند می به محل مرکزی درگیری از بین

هر چه کردند نتوانستند از فرمانده خود محافظت ها  چری

به سر علی پاشا؛ فرمانده ای  هکنند و نهایتاً با اصابت گلول

 .رود می اروپایی به نشانه پیروزی باالهای  عثمانی، پرچم

جنگ لپانتو، یک جنگ 
صلیبی است که بسیج 
نیروهای اروپایی به فرمان 
پاپ پیوس پنجم علیه 
نیروهای متجاوز عثمانی را 

 ر ابتدای آن شاهد هستیم.د
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نگ لپانتو را یک سال بعد از جنگ یعنی در پائولو ورونیز ج

ورونیز به صورتی خالقانه  .کشد می م به تصویر2111سال 

نبرد لپانتو را شکلی تمثیلی بخشیده و به نیروهای فرازمینی و 

معنوی در پیروزی مسیحیان در این نبرد عاملیت بخشیده 

ها  این  امر نشانگر اهمیت این نبرد و پیروزی بر عثمانی .است

با این ها  باشد، گویی که عثمانی می نزد مسیحیان در آن زمان

 !اند هبازگرداندها  آن شان غرور گمشده اروپاییان را به شکست

این نبرد برای اروپاییان آنقدر اهمیت داشته است که حتی 

یابند؛ نظیر  می فرهنگی اروپا نیز در آن حضورهای  برخی چهره

سروانتس در همین  .سروانتس؛ نویسنده معروف دن کیشوت

 ■ .دهد می نبرد دست چپ خود را از دست

 

 منبع: 

 نوشته علی غفوری« صد جنگ بزرگ تاریخ»
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 «خواهد ناشناس بماندعکاسی که می» داستان ،سکع 
 «یه اسدیمرض» 

 

مسلماً رادیو ماگاالنز از کار خواهد افتاد و ساکت خواهد "
 .شنید خواهید مرا صدای هم باز زیرا ،ندارداهمیتی  .شد

حداقل در خاطره شما  و بود خواهم شما کنار در همواره
جنایت  .انسانی ارزشمند خواهم بود که به کشورش وفادار ماند

ممکن است که ما  .و سرکوب تاریخ را متوقف نخواهد ساخت
اما فردا هنوز هم به مردم و کارگران تعلق  ،از بین برویم

 آخرین این ...باد مردم زنده ،زنده باد شیلی .د داشتخواه
دانم قربانی  گویم که می می راها  آن و زمانی است من کلمات

سرزنشی اخالقی  و تنبیه ،شدن عبث نخواهد بود و حداقل
برگرفته از کتاب - ".شود نامردان و خائنین می ،نصیب دزدان

 -آلنده، روایت یک زندگی اثر فرناندو آلگریا
سپتامبر تنها یادآور فرو 22شاید در ذهن بسیاری از ما، 

ای  هدوقلو باشد ولی در چنین روزی واقعهای  ریختن برج
 22در تاریخ  .بزرگ برای مردمان شیلی رخ داده است

دولت سوسیالیستِ سالوادور آلنده، رئیس  2813سپتامبر 
جمهور وقت شیلی با کودتای نظامی به رهبری ژنرال پینوشه 

 .سرنگون شد
آلنده سه دوره کاندیدای ریاست جمهوری شده و شکست 

با اختالف بسیار کم با نفر  2816خورده بود تا اینکه در سال 
در سال اول ریاست جمهوری او،  .ددوم در انتخابات پیروز ش

اوضاع شیلی رو به بهبود بود و آلنده تمام نیروی خود را در 
جهت ملی شدن صنایع به کار بسته بود اما به مرور حامیان 

هایی زدند که منجر به  گرای او دست به فعالیت افراطی چپ
مختلف کشور شد و آلنده قدرت های  هایی در بخش سامانی نابه

را نداشت، از طرفی ایاالت متحده امریکا که از ها  آن امقابله ب
ابتدا به رییس جمهور شدن آلنده اعتراض داشت، فشار 

با تمام  .کرد می سیاسی و اقتصادی زیادی بر دولت شیلی وارد
و فشارها آلنده نه تنها از قدرت کناره گیری ها  این مخالفت

ه تا آخرین کرد ک می اعالمها  نکرد بلکه در تمامی سخنرانی
سرانجام در سپتامبر  .نفس در این راه استوار خواهد ماند

نیروی هوایی به رهبری پینوشه و با های  جنگنده 2813
حمایت و پشتیبانی ایاالت متحده امریکا به کاخ ریاست 

آلنده خواستار  اند هبعضی منابع گفت .جمهوری یورش بردند
رصت به او داده بس شد تا بتواند استعفا دهد اما این ف آتش
 .نشد

مرگ سالوادور آلنده همچنان در ها،  پس از گذشت سال
به گزارش بعضی منابع رسمی او هنگام  .از ابهام استای  ههال

که دوستش، فیدل کاسترو ای  هحمله نظامیان به کاخ با اسلح
اما  .رهبر وقت کوبا به او هدیه داده بود، خودکشی کرده است

هواداران او از جمله گابریل گارسیا مارکز و همچنین بعضی 
گویند مرگ  می منابع رسمی هرگز چنین چیزی را نپذیرفته و

در این میان افرادی بودند که به دیدن  .وی ترور بوده است
جز بدنامی ای  هخودکشی آلنده شهادت دادند که برایشان نتیج

شدن حکومت  برخی از شاهدان نیز تا سرنگون .نداشت
پینوشه حرفی نزدند تا به گفته خودشان از ازرش آلنده کاسته 

هایی  از سوی دیگر بعضی از طرفداران سالوادور داستان .نشود
کنون راجع به تا .اند همبنی بر کشته شدن وحشیانه او ساخت

مرگ رمزآلود آلنده کتب بسیاری نوشته شده و تعدادی فیلم 
ان سوال این است که مستند ساخته شده است و همچن

 حقیقت چیست؟!
این عکس توسط فردی ناشناس گرفته شده است و 
نیویورک تایمز آن را از منبعی که اصرار بر ناشناس ماندنش 

  .داشت به دست آورد
سال بر شیلی  21پس از مرگ آلنده، پینوشه به مدت 

در این دوره تعداد زیادی مخالف سیاسی  .حکمرانی کرد
■ .شته یا ناپدید شدندتوسط نظامیان ک
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 «افغان»نقد و بررسی رمان   
 «حیدری بتول سید»  ؛«فردریک فورسایت» اثر 

 

 !اش انگلیسی نوع از افغان

 را افغان یک وفاداری توانی نمی هرگز

 را آن توانی می همیشه اما بخری

 رمان - فورسایت فردریک) کنی اجاره

 (افغان

 فردریک ی نوشته افغان رمان

 استاد ویراستاری و حسینیان زهرا ی ترجمه با فورسایت

 ترانه انتشارات سوی از صفحه 360 در کاظمی محمدکاظم

 .است شده ایران کتاب بازار وارد و ترجمه مشهد

 انگلیسی سیاسی منتقد و مفسر و نویسنده فورسایت؛ فردریک

 نویسندگان جزو مهیج های رمان نوشتن خاطر به که است

 غیر و داستانی اثر بیست تاکنون. باشد می اروپایی پرطرفدار

 مسائل بر آثارش اکثر در که است شده منتشر او از داستانی

 .است کرده تأکید سیاسی و اجتماعی

 خلبان 16 ی دهه ی یانهدر م فورسایت

 در و بود بریتانیا سلطنتی هوایی نیروی

 و رویترز خبرگزاری در 16 ی دهه اواخر

 کار به مشغول خبرنگار عنوان به سی بی بی

 نویسندگی به شغل این ترک از پس. شد

 داستان) نام با کتابش اولین و آورد روی

 رمان 21 نوشتن از پس و کرد تألیف 2808 سال در را( بیافرا

 .نوشت را افغان رمان 1660 سال در ؛ منتشرشده

 او. دانست  هیجانی گزارشی سبک گذار پایه باید را فورسایت

 های کتاب  نوشتن با است کنونی عصر ی نویسنده گرانترین که

 داد نشان ،"اودسا ی پرونده" ،  "شغال روز" چون پرفروشی

 .دارد خواندنی و مهیج آثار خلق در توانمندی بسیار استعداد

 جنایی آثار نویسندگان انجمن 1621 سال در نیز تازگی به

 الماس خنجر ی جایزه ادبی، دستاورد عمر یک پاس به انگلیس

 اعطا شغال روز معروف رمان خالق ، فورسایت فردریک  به را

  سال 36 را شغال روز معروف رمان ساله 13  فورسایت . کرد

 

 

 26 تاکنون کتاب این. نوشت روز 31 تنها مدت در پیش

 . است داشته فروش جهانی سطح در نسخه میلیون

 جنایی آثار نویسندگان انجمن سوی از  الماس خنجر ی جایزه

 در خود، آثار با که گیرد می تعلق نویسندگانی به انگلیس،

 .اند داشته گیر چشم دستاورد ادبی، ژانر این رشد و توسعه

 ژانر در فورسایت، های نوشته دیگر مانند افغان، رمان

 این در. است شده نوشته پرهیجان و سیاسی های داستان

 حمالت از یکی در را الدن بن و القاعده سران پای رمان،

 .کشد می میان به تروریستی

 به توسط که گیرد، می صورت پاکستان در آن آغاز که حوادثی،

 درگیری یک در که القاعده، مالی مدیر تاپ لپ آوردن دست

 رمز آوردن بدست و تاپ لپ این بازگشایی و کند می خودکشی

 های دستگاه و قرآن کارشناسان توسط االسراء نام به عملیات

 آمریکا ی کارکشته بسیار اطالعاتی جاسوسی

 تروریستی بزرگ عملیات به پی انگلیس، و

 القاعده، گروه و الدن بن توسط که برند می

 است قرار که است شده طراحی غرب علیه

 هشت سران همراه به را آمریکا جمهور رئیس

 .نمایند ترور دیگر، غربی بزرگ کشور

 و آمریکا امنیتی اطالعاتی های سرویس

 این ندارند، اقدام این چگونگی درمورد اطالعاتی هیچ انگلیس،

 با سرانجام، اما شود، واقع است قرار چگونه و زمانی چه که

 که رشته، این اساتید و قرآن کارشناسان از استفاده

 واز برند می ماجرا این رمز به پی فقط هستند، هم غیرمسلمان

 .شوند می مطلع عملیات این بزرگی

 و سری عملیات از استفاده با فراوان، های کشمکش از پس

 و دهند می نشان العمل عکس سرعت به دیلم، نامحسوس

 انگلیسی قهرمان توسط را تروریستی ی حمله این توانند، می

 شود می خوانده افغان نام به درکتاب که مارتین، مایک داستان

 .کنند خنثی

 نویسنده فورسایت؛ فردریک
 سیاسی منتقد و مفسر و

 خاطر به که است انگلیسی
 جزو مهیج های رمان نوشتن

 اروپایی پرطرفدار نویسندگان
 .باشد می



   9313 رمدادماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |چهل وهشتم شماره 57 

 که است، انگلیسی ی کارکشته و مافوق افسر مارتین، مایک

 های عملیات و نبردها در خود از را زیادی بسیار های توانایی

 و دارد شرقی ای چهره او است، داده نشان زیادی بسیار سری

 به بردن پی برای است، شده بزرگ عربی کشورهای در

 از یکی خان، عظمت جای به را مایک االسراء، عملیات جزئیات

 به گوانتاما زندان در سال پنج مدت که طالبان، سابق نیروهای

 نفود القاعده تروریستی های سیستم درون به برد، می سر

 کار شده افغان مایک این روی سخت بسیار البته دهند، می

 عمل طالبان ی فرمانده خان، عظمت شبیه بسیار، تا شود می

 که عمیقی زخم حتی گفتن، سخن در و خواندن نماز در کند،

 نفوذی این در هم را است دارا خود پای در خان عظمت

 طی باالخره، و کنند می ایجاد کردن، گم رد برای انگلیسی،

 پاکستان در نیروها این دل به مایک خواندنی، و فراوان اتفاقات

 و رهبری با و القاعده سران اعتماد جلب با و کند می نفوذ

 توسط االسراء عملیات الدن، بن از مستقیم خط گرفتن

 صورت کشتی یک فراز در( مارتین مایک) قالبی، خان عظمت

 بزرگ مرگ یک حامل که ای کشتی. گیرد می

 مارتین، مایک. است غرب سران برای

 را آن نرسیده، مقصد به کشتی که درحالی

 دریا، فراوان های آب میان در و کند می منفجر

 االسراء، عملیات و سازد می آتش از هایی کوه

 گردد، می خنثی ها غربی دیلم عملیات توسط

 باقی اثری قهرمان، افسر این خود از اما

 .شود می کشته احتماالً و ماند نمی

 بخشی گردد، می تقسیم نگارنده منظر از بخش، چهار به کتاب

 و است تروریستی عملیات این نام آوردن بدست به مربوط که

 شخصیت گیری شکل به مربوط دوم بخش آن، کشف چگونگی

 و نفوذ سوم بخش و است، افغان ی پسربچه خان، عظمت

 در وهابیت، القاعده، افراطی های گروهک گیری شکل چگونگی

 خاک در آن شدن کشیده جریان به و عربستان داخل

 هم، آخر بخش و افغانستان و پاکستان مانند، کشورهایی

 چهاربخش، این البالی در و باشد می االسراء عملیات انهدام

 خوانندگان برای هم انگلیسی مأمور مارتین، مایک شخصیت

 .شود می ساخته

 و آمیز مبالغه صورت به فورسایت، دیگر آثار مانند هم اثر این

 ها انگلیسی نفع به و پروری قهرمان به طرفه، یک و واضح بسیار

 صورت به و زیرکی به رمان، طول تمام در. رسد می اتمام به

 تمام و خواند می احمق افرادی را ها آمریکایی غیرمستقیم،

 مرهون را سری بسیار های عملیات های کامیابی و ها موفقیت

 رمان از فصلی در مثال؛ طور به دهد می نشان ها انگلیسی

 کن فراموش: »گوید می ناامیدی با آمریکایی، کاربلد پروفسور

 میان در و شود عرب فردی تواند نمی غربی هیچ تری،

 عملی را کار این که است انگلیسی پروفسور این ،...«ها عرب

 اقدام مارتین، مایک برادربزرگش، معرفی با هم آن کند، می

 در که دیگر های نمونه یا و زند می برهم را القاعده مخرب

 به متهم ها آمریکایی مایک،: »شود می زده کتاب جای جای

 دیگر، ی درگوشه» (... 18 ص...« )هستند چیزها خیلی

 برای غذا های سینی آن، روی که است تری کوچک میزهای

 (.39 ص...« )بودند گذارده ها آمریکایی ناپذیر سیری های شکم

 داریم تصمیم: »گوید می اش انگلیسی طرف به تاجر المپونگ

 که کنیم معامله هایی شرکت با فقط آینده، در

 یعنی مشهورند، شان درستکاری خاطر به

...« لندن تجاری های درمحله واقع های شرکت

 .(216 ص)

 از را خودش القاعده مالی مأمور که زمانی

 نظر اظهار اینطور کند، می پرت پایین به پنجره

 بگرام زندان شرایط ی درباره غیرمستقیم

 در حاضر های آمریکایی مهرآمیز توجه به را مرگ: »کند می

 رابطه، درهمان باز و «است داده ترجیح افغانستان بگرام زندان

 از گر سواستفاده طلب، فرصت های انسان را آمریکا سران

 رده مقامات از او شود معلوم اگر. »دهد می نشان ها موقعیت

 و خواندن آواز به خوشی از ها آمریکایی بوده، القاعده باالی

 این اعالم برای مطبوعاتی های کنفرانس برگزاری و رقصیدن

 ای اظهاریه صورت، این غیر در و پرداخت خواهند پیروزی

 دستگیری هنگام به ناشناس، مجرم یک که کرد خواهند آماده

 (.18 ص...« )است مرده سقوط اثر در و

 سربازان تمام نماد که انگلیسی موفق بسیار ی بازنشسته سرباز

 و رفته کلیسا به دیلم عملیات آغاز از قبل است، تبار انگلیسی

 دیگر آثار مانند هم اثر این
 مبالغه صورت به فورسایت،

 یک و واضح بسیار و آمیز 
 و پروری قهرمان به طرفه،

 اتمام به ها انگلیسی نفع به
 .رسد می
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: کند می مناجات خدا با طور این یکشنبه صبحگاهی نیایش در

 کسانی تمام خاطر به بود معتقد او به صادقانه که خدایی از»

 بخشش طلب فناناپذیرشان ارواح آسایش برای و بود کشته که

 باخته جان او کنار در که دوستانش ی همه آمرزش برای کرد،

 کسی هر و را کودکی یا زن هرگز که کرد شکر را خدا بودند،

 باالخره که روزی برای و است نکشته کرده صلح که را

...« کرد دعا رفت خواهد بهشت به و شد خواهد پاک گناهانش

 (.31 ص)

 ها روس توسط افغان نوجوان که زمانی داستان، از بخشی در

 ی اسلحه حامل که مارتین مایک و گیرد می قرار هدف مورد

 را باشد می مسعود شاه احمد به کمک برای بسیارمهمی

 که نوجوان پسر و کند می دفن زمین در را اسلحه که بینیم می

 به دل فراوان، زحمت با و انداخته شانه بر است، او بلد راه

 و رساند می طالبان نیروهای به را خودش و زند می خطر

 ایمن دکتر کند، می مالقات هم را الدن بن که درحالی

 کند می درمان را پسرک الدن، بن همرزم و دوست الظواهری،

 راهی افغان پسر شدن خوب از اطمینان از پس دوباره بعد و

 شفقت و دوستی انسان اوج یعنی این و! گردد می مأموریتش

 های مأموریت این در حقیقت در که چیزی انگلیسی، یک

 انسانی شفقت و رحم دهند، نمی آموزش ها آن به مهم، بسیار

 خاطر به را اش زندگی و همسرش که انگلیسی مأمور .است

 هیچ بدون بیابان این در حال کند، می رها کشورش اهداف

 یک جان نجات برای اینطور ای، زمینه پیش و خاصی دلیل

 پای طالبان خطر مرز به و کند می فشانی جان افغان نوجوان

 و باهوش و تیز های آدم را، ها انگلیسی رمان، این کالً.گذارد می

 صلح جهت در هرنقشی، ایفای در که دهد می نشان قابل بسیار

 بود، ساله یازده وقتی. »نیستند فروگزار عملی هیچ از دنیا

 آرام و امن کشور به و گرفت عراق ترک به تصمیم پدرش

 را ما کتاب، این انگلیسی قهرمان(. 36 ص...« )رفت انگلیس

 گرفت، می صورت ظلمی هرجا که اندازد می زورو ی افسانه یاد

 و شد می پیدا صلح و عدالت مدافع این ی کله و سر اگهانن

 رمان این در البته کرد، می مبارزه استبداد و ظلم رعلیهب

 .است 12 قرن نظامی نوع از ما زوروی

 سربازان تمام نماد که رمان قهرمان انگلیسی مارتین مایک

 آن شود، می حاضر هم صرب و بوسنی جنگ در است انگلیسی

 ملل سازمان صلح پاسداران هیئت اعضای از یکی قالب در هم

 گرد صحرا یک صورت به عراق و کویت جنگ در متحد،

 هم آنجا تا گردد می کویت خاک وارد عربستان، راه از شترسوار

 باز فارس، خلیج جنگ طی در عراق، بلوای در .باشد ناجی

 سبد با ساده روستایی یک ظاهر با بار این اما کند می نفوذ

 اطالعاتی های عملیات انجام جهت در مرغ، تخم از پر حصیری

 در عراق، مردم آرامش برگرداندن برای طلبانه صلح سری و

 شود می کار به مشغول باغبان عنوان به ثروتمند، مردی ویالی

 واقعی هویت با افغان یک ظاهر در افغانستان، خاک در حاال و

 .گردد ظاهرمی شده ربوده باالی رده افغان یک

 انگلیسی ی کارکشته مأمور یک و مافوق افسر یک مارتین،

 دو هر اما است، طالبان ی فرمانده یک هم خان عظمت و است

 احترام حس رمان، پایان با که دارند زیادی بسیار تشابهات نفر

 .گردد می ایجاد مخاطب ذهن در دو، هر برای پروری قهرمان و

 

 و است متنفر حکمتیار و اسالمی حزب از مارتین، مایک

 یک را حکمتیار چون است متنفر هم افغان خان عظمت

 مقاوم، و است سرسخت خان عظمت داند، می عیار تمام وحشی

 روزی یک دو هر است، صفاتی چنین دارای دقیقاً هم مایک

 و نوع از چند هر فکری تشابه و اند کرده کمک همدیگر به

 که جایی تا دارند، را هم به شبیه اما متفاوت جنس

 همانطور کند می هم ستایش رمان را طالب افغان خان عظمت

 ولی جداگانه های قالب در اما ستاید می را انگلیسی مأمور که

 شکست معنای به همدست بدون لقب مشابه، فاز یک در

 را ها شکنجه تمام که دهد می افغان خان عظمت به را ناپذیر

 صورت فورسایت .کند نمی باز لب اما کرد می تحمل

 او پیوستن حتی کند، می ایجاد مخاطب ذهن در غیرمستقیم

 از را تنفرش و گروه این در را او شدن فرمانده و طالبان به را

 این به را حق کامالً و آورد می مدرک و دلیل با ها امریکایی

 است، شده تبدیل خونریز طالب یک به چرا که دهد می افغان

 ظریفی حقایق ها این هرچند است بوده واال انسانی ذاتاً که او

 و اعراب توسط افغانستان، در طالبان شدن ساخته از که است

 در گروهک این از دیگر ناپیدای های دست حمایت و پاکستان
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 سراسر از جدید، داوطلب هزاران» .است شده اشاره افغان رمان

 اما آمدند، افغانستان به جنگ آموزش برای زبان عرب دنیای

 ها آن بود، فهمیده خان عظمت که جا آن تا جنگ؟ کدام

 کدام هیچ طرف قبیله خودسر حاکمان میان داخلی درجنگ

 او دیدند؟ می آموزش کسی چه با جنگ برای پس نبودند،

 مرد که است خاطر این به ها آموزش این ی همه که فهمید

 دولت علیه جهاد نامیدند، می شیخ را او پیروانش که قامت بلند

 است، کرده اعالم را غرب علیه و سعودی عربستان در خویش،

 شکست برای غرب نداشت، غرب با جنگی هیچ خان عظمت اما

 بود، داده پول و سالح ها آن به و کرده کمک ها آن به ها روس

 بود، داده نجات را اش زندگی بود، دیده تاکنون که کافری تنها

 نیست، او جهاد و مقدس جنگ، این که رسید نتیجه این به او

 و جنون در داشت که بود کشورش برای عظمت نگرانی

 (.210 ص...« )رفت می فرو دیوانگی

  به رمان در هم که است لقبی است «افغان» که رمان نام

 قالب در که انگلیسی مأمور به هم و شود می داده خان عظمت

 .گردد می عملیات انجام مأمور خان عظمت

 و اعراب از را خودش تنفر نویسنده

 مصیبتی تحمل و اعراب عقاید سستی

 ثروتمندهایی این از غرب، ی جامعه که

 زبان از اند بوده شان حامی خودشان که

 اینگونه شان دانشگاهی اساتید از یکی

 هست امکانش کامالً: »دهند می نشان

 و برگردد اش عقیده بومی عرب یک که

 ها غیرعرب مورد در اما کارکند ما علیه

 (.19 ص...« )کن فراموشش

 های شکنجه بار زیر در گوانتاما زندان طول در خان، عظمت

 انواع و غذا محرومیت تحمل و ها آمریکایی ی وحشیانه

 بر همچنان آید، می وارد ایمانش و بدن بر که ها حقارت

 قرآن مطلقش سکوت کنار در و خواند می نماز اش سجاده

 ها محافظ زندانی، این سختی سر از که جایی در خواند، می

 عرب را طالب ی فرمانده ظاهر به این را، او و اند شده خسته

 او: »که کند می اشاره دیگر محافظ طور این خوانند می لعنتی

 (.11 ص...« )است افغان نیست عرب

 و جهاد با رابطه در است، جالبی فصل کتاب، این دوم فصل

 اسالمی کارشناسان نگاه مسلمان، خوانندگان برای که شهادت

 از. است چگونه موضوع این به هستند هم یهودی که غربی

 قرآن در جهاد و شهادت قوانین شناس، اسالم پرفسور این نظر

 خویش دست به نباید مسلمان، دالور یک. اند شده مشخص

 شده داوطلب بازگشت بی مأموریتی برای اگر حتی شود کشته

 .بداند را خود مرگ مکان و زمان نباید او باشد

 وحشیانه اسالم نظر از واقعی جهاد: »جهاد با رابطه در اما و

 قوانین از خارج عرب، ی القاعده های تروریست ها این نیست،

 در و اند کرده ایجاد نامقدس جنگی ناب، اسالم و مقدس قرآن

 که القاعده گروه در افراد شخصی انتحاری های عملیات رابطه

 محمد، حضرت: گوید می اینطور شود می تعبیر خودکشی به

 را کرده خودکشی فرد برای آمرزش طلب اش زندگی درطول

 از تا داد می خاتمه خود زندگی به فرد آن اگر حتی کرد می رد

 و گستردگی با رابطه در و شود رها فلج بیماری ی وغصه رنج

 به اسالم واقعی دین شناساندن با رابطه در مسلمانان تالش

 های پژوهش ی مطالعه دنیای: کند می تفسیر طور این جهانیان

 ( .38 ص...« )نیست بزرگ قدر آن قرانی

 تشریح به کتاب، این نهم فصل در

 کارشناس پردازد، می وهابیت گیری شکل

 وجود زیادی دالیل: »گوید می قرآن حاذق

 نزدیک خیلی ی آینده در باورکنی، که دارد

 سعودی عربستان همان کنونی، روزگار در و

 دهه سه که وهابیت هیوالی خلق از

 زده وحشت کرده، تامین را اش بودجه

 گروه ی درباره است جالب و «شد خواهد

 به شبیه را ها آن ها انگلیسی که شوی می متوجه سلفی

 و ادعاها این تمام با اما دانند می گرا افراط آلمانی های نازی

 بخصوص عرب جهان که مشکالتی و فکری های زمینه پیش

 چرا باز واقعاً است، کرده درست شان برای سعودی عربستان

 اقدام برای جاسوسی های شبکه و غرب دول و انگلیس

 ی اداره مقر و کنند می انتخاب را عربستان خود، های عملیات

 عربستان ریاض در آمریکا، رهبری با را خود ائتالف مرکزی

 ی نویسنده و منتقد و مفسر ذهن در حتی که دهند می تشکیل

 را ما کتاب، این انگلیسی قهرمان
 که اندازد می زورو ی افسانه یاد

 گرفت، می صورت ظلمی هرجا
 مدافع این ی کله و سر ناگهان
 و شد می پیدا صلح و عدالت
 مبارزه استبداد و ظلم برعلیه

 زوروی رمان این در البته کرد، می
 .است 90 قرن نظامی نوع از ما
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 که جایی تا است، کرده نفوذ هم شان انگلیسی سیاسی

 سر زیر را، دوقلو های برج انفجار و سپتامبر یازده ی حادثه

 تبعات و اسالمی گری افراط باز اما دانند می ها سلفی گروه

 از دست باز بینند، می عربستان در که درحالی را آن سیاه

 مسلمانان از را هراسی اسالم و دارند برنمی اعراب این حمایت

 .دانند می افغانستان و ایران همچون دول سایر

 شد، زده رمان در غیرمستقیم صورت به که مهم بسیار ی نکته

 پس از را یهودی و انگلیسی های تئوریسین ی جامعه ترس

 از و بینیم می روشنی به رمان این در اسراء ی سوره ی زمینه

 سوره، این با رابطه در آنان نگری آینده و نگرانی و تفسیر

 سوره این نام حول حقیقت در هم رمان و شویم می زده شگفت

 امر تحت که الهی سفر یک است، سفر االسراء) چرخد می

 بزرگ عملیات یک و گرفت صورت پیامبر بر متعال خداوند

 نظر در ساده را االسراء تندروها، نه مخلص مسلمانان است،

 چیزی االسراء ها آن برای و گیرند نمی

 از اگر دهد، می تغییر را جهان که، است 

 اند کرده استفاده رمز اسم عنوان به آن

 (.است بزرگی کار تالششان پس

 بندی دسته در را فورسایت افغان رمان

 قرار پسند عامه ادبیات ژانر در ادبیات،

 .سیاسی ا جاسوسی درنوع دهیم، می

 2936 ی دهه از پسند، عامه ادبیات موج

 دومای الکساندر ساند، ژرژ که هایی سال شد، شروع فرانسه در

 دار، دنباله و طوالنی های داستان نوشتن به شروع بالزاک و پدر

 ادبیات ترتیب بدین که کردند، فرانسه روز درمطبوعات

 به مشابه ی تجربه انگلیس در اما گرفت، شکل نوین پسند عامه

 .شد منجر پلیسی ادبیات ژانر قواعد

 از ای دسته تکنیکی و فنی مشخصات پسند، عامه ادبیات

 کند، می جدا پسند نخبه ادبیات از را ها آن که هاست، داستان

 کردن جذاب و بودن ساده محور حول عمدتاً، مشخصات این

 عموم ادبیات، نوع این مخاطب که چرا هستند، ها داستان

 .هستند مردم

 در ای تازه کارهای و آوانگارد حرکات ها رمان نوع این در

 پیچیدگی از ها آن در و گیرد نمی شکل داستان نوشتار

 اصوالً. نیست خبری ای حرفه های رمان و ها داستان تکنیکی

 شخص یک نام موارد، از بسیاری در ها کتاب این های عنوان

 کنند می ایفا را نقش بیشترین کتاب در که هستند خاص

 «اودسا کبرا، افغان،: »فورسایت های رمان مانند

 به یا بعدی سه فورسایت، های رمان اصلی های شخصیت

 اصلی های شخصیت نیستند، خاکستری دیگر عبارت

 اجتماع قبول قابل و مثبت صفات تمام دارای هایش رمان

. است همین هم پسند عامه های داستان ی مشخصه که هستند،

 .مطلق شر طیف کی و داریم مطلق خیر طیف یک

 در حوادث از ای مجموعه اند، فیلمنامه مانند ها رمان دست این

 مکانیکی شکل به و سرهم پشت همینطور حوادث تنیده، هم

 .دهند می رخ

 ترور ی درباره که شغال، روز فورسایت، موفق رمان نخستین

 به زینمان فرد توسط بود، فرانسه جمهور رئیس دوگل، ژنرال

 یا و شد تبدیل نام همین با موفقی فیلم

 روی از هم ایران در دوسا، ا ی پرونده فیلم

( چهارم سازش) چهارم پروتکل کتاب

 بهروز توسط شیطان، روز نام به فیلمی

 .درآمد نمایش به و ساخته افخمی

 بخصوص پسند، عامه های رمان ابتدای در

 رخدادها بودن واقعی بر فورسایت، کارهای

 های نام از استفاده با و شود می تأکید

 باعث واقعی دنیای در حقیقی های شخصیت و واقعی

 های ضعف توجیه و خوانندگان مضاعف پنداری همذات

 پیش حوادث و جزئیات بر تکیه با و گردند می داستان احتمالی

 مشغول که کند می تصور مرتب خواننده رمان، فضای در آمده

 .خیالی داستان یک نه است مستند ماجرای یک خواندن

 های شخصیت تمام نام افغان، رمان همین در مثال طور به

 ربانی،) یافت خواهید را افغانستان مطرح سیاسی و مهم

 احمد کرزی، حامد مالعمر، خالص، یونس حکمتیار، سیاف،

 را هرکدام( دیگر کسان و فهیم جنرال اهلل، نجیب مسعود، شاه

 و کند می استفاده دارد صحنه در رمان که نیازی فراخور

 .کند می نظر اظهار هایشان شخصیت ی درباره

 که دارد وجود زیادی دالیل»
 نزدیک خیلی ی آینده در باورکنی،

 عربستان همان کنونی، روزگار در و
 که وهابیت هیوالی خلق از سعودی

 کرده، تامین را اش بودجه دهه سه
 «شد خواهد زده وحشت
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 نه شان، حامی مرد که رسیدند نتیجه این به ها انگلیسی»

 تاجیک مسعود شاه احمد بلکه پاکستانی، حکمتیار گلبدین

 برای بنابراین و بود تاجیک ربانی» ،(89 ص...« )است بوده

 افراطی حامیان از حکمتیار، و سیاف. نبود قبول قابل ها پشتون

 بود توز کینه و رحم بی بسیار حکمتیار بودند، المسلمین اخوان

 قتل به را ها افغان ها، روس از بیشتر شوروی اشغال پایان در و

 وفاداری وجود با پیر خالص یونس ،(266 ص...« )بود رسانده

 جا به خان عظمت ذهن در اعتدالی وهابیت، به مفرطش

 .بود گذاشته

 دار دوست افغان، اهلل نجیب جمهور رئیس دولت ها، شوروی»

 چگونگی ساختند، رها دلیل دو به کابل در را ویسکی

 البالی در را مالعمر رهبری به طالبان گروهک گیری شکل

 این افغانستان طالبان ی درباره و کند می دنبال رمان صفحات

 پولی هیچ ها آن: »دهد می نظر طور

 کردند، نمی تجاوز زنی هیچ به گرفتند، نمی

 هم پاداشی دزدیدند، نمی را محصولی هیچ

 به تبدیل ها آن درنتیجه خواستند، نمی

 سیاه ی عمامه ها آن شدند، محلی قهرمانان

 آموز دانش را خود و کردند انتخاب را مال این

 دینی علوم ی طلبه به افغانستان در نامیدند،

 «است طالبان آن جمع و گویند می طالب

 ص) «سلحشور واعظی: جز نبود کسی مالعمر(  »236 ص)

231.) 

 دار دوست و دوست خانواده مردانی را، طالبان مردان رمان؛ در

 طالبان تاریک بخش عامل و دهد می نشان شان فرزندان عمیق

 نشان و داند، می عربستان و پاکستان طالبان را افغانستان

 عرب، و پاکستان طالب به افغان، طالب پیوستن با دهد می

 از دور حتی است، جالب و گردد می عوض ها چهره چطور

 برای نویسد، می فورسایت که زمانی داند نمی خواننده حقیقت،

 یمن، عربستان، از افغانستان در طالبان و القاعده گروه تشکیل

 مردم میان از حتی و سوریه اردن، مصر، الجزایر، مراکش،

 و ها عرب پول با اسالمی، گرای افراط های گروه تاشکند،

 .آیند می گردهم پاکستان حمایت

 دین که شدند هایی پرهیزکاری ترین سخت به مقید ها آن

 دخترانه مدارس تمام بود، دیده خود به زمان آن تا اسالم

 فتوای شد، ممنوع ازخانه زنان خروج شدند، بسته باره یک

 شد، داده اوقات درتمام سره یک گشاد های لباس پوشیدن

 خیابان های سنگفرش روی بر زنانه های کفش تلق تلق صدای

 مردان برای ریش بود، برانگیز هوس خیلی چون شد، ممنوع

 .گردید اجباری

 به که بودند گرا افراط نوجوانان اغلب سیاه، عمامه نیروهای»

 ردپای و بود، شده داده تعلیم جنگ و خشونت فقط ها آن

 و افراطی عمل این در را سعودی عربستان قوی بسیار

 قامت بلند مرد سودان، در دورترها،: آورد می اینطور تروریستی

 کنترل را افغانستان در ساکن عرب هزار بیست که سعودی

 واقعی ارتشی طالبان ارتش... منتظر و بود گر نظاره کرد، می

 (.231 ص) «نبود

 و شخصیت تعدد کتاب، مشکالت از یکی

 در مخاطب، و است رمان در فراوان های نام

 با مجبوراست داستان از زیادی های بخش

 که شود روبرو مکان و افراد نام از انبوهی

 یک در هم آن نام صد از گفت، باید اغراق بی

 تعدد همین. است بیشتر جلدی یک رمان

 برخوردار کافی عمق از گاهی که ها، نام

 در جان بی و پراکنده حضوری با ها، ازآن برخی و نیستند

 .کند می مشوش را خواننده ذهن داستان

 آن به دادن تشخص حقیقت، در فرد یک به دادن نام اصوالً

 که داستان در پررنگ نقشی داشتن و حضور یعنی شود، می

 است قرار چون شود حفظ مخاطب ذهن در نام این باید

 این از متاسفانه ولی دهد، نشان را خود و کند حرکت درجایی

 رمان که شود، می پیدا وفور به رمان این در نام با ها تیپ دست

 به ضرورتی که هایی نام است، کرده اسم پر رمان را افغان

 ص در مثال طور به بیند، نمی خواننده اثر در ها آن آوردن

 خلبان) شود، می ذکر روسی های خلبان نام رمان، این 226

 هواپیمای این که حالی در ،(گریگورف خلبان کمک و سیمونف

 یابند، نمی حضور بیشتر خط پنج چهار در ها، خلبان و روسی

 مایک توسط هواپیما و شود می ایجاد صحنه در درگیری یک

 های رمان اصلی های شخصیت
 به یا بعدی سه فورسایت،

 خاکستری دیگر عبارت
 اصلی های شخصیت نیستند،

 صفات تمام دارای هایش  رمان
 اجتماع قبول قابل و مثبت

 هستند.
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 وکمک خلبان کارگیری به همین گردد، می منفجر مارتین

 دیده نام بکارگیری در ضرورتی و کند می کفایت خلبان

 حد در مایک، برادر مارتین تری دیگری جای یا و شود، نمی

 که برد می نام است، بورس در کارگزار که شریکش از خط یک

 شریک این و نام این گوردن، کرده تصادف راننده یک توسط

 ای وظیفه کند، نمی قصه روند به کمکی داستان کجای درهیچ

 کامالً ی خاطره یک آوری یاد همین جز نماید نمی ایفا را

 .هدف بی

 مانده جا باهوش فورسایت نگاه از که دیگری مهم بسیار مورد

 پنج درطول که افغان، خان عظمت وقتی اینجاست، در است

 خورشید نور کامل یکسال مدت به گوانتاما، در اش زندانی سال

 ندیده را خورشید مرد این که بود سال یک» است، ندیده را

 مارتین مایک جای بین که گردد می قرار و( 11 ص) «بود

 خان عظمت که این بدون گردد ایجاد تبادلی خان وعظمت

 به زندانیان میان زندان به مایک و بداند،

 هوایی پایگاه در وقتی برود، افغان این جای

 مقابل در آورند، می بیرون ازکامیون را زندانی

 هم در را هایش چشم خورشید شدید نور

 کند می بسته و باز بار چند را ها آن و کشد می

 اصوالً! شود نمی کور تعجب کمال در و

 نور با ماه شش و سال سه مدت به که کسانی

 در خورشید نور معرض در فوراً را باشند نشده روبرو خورشید

 و مرحله چند طی و تدریج به بلکه دهند، نمی قرار باز فضای

 ی درجه تا پایین های درجه با مختلف، نورهای از استفاده با

 کور که چرا کنند، می مواجه را ها آن خورشید نور از عادی

 است، سال پنج که افغان خان عظمت این حال و گردند، می

 نیز، بدنی نظر از قطعاً و کرده تحمل را ها شکنجه نوع بدترین

 نور است سال یک و نیست برخوردار دیگر باالیی توان از

 و گیرد می قرار باز فضای در سرعت این به ندیده، را خورشید

 کور خورشید، شدید نور برابر در نویسنده خود قلم به

 این و گذارد، می چشمانش روی را دستش فقط گردد، نمی

 بسیار هایش داستان جزئیات به که ای نویسنده از مطلب

 .رسد می نظر به بعید کمی است، عالقمند

 را پاکستان که دهد، می نشان افغان رمان در کتاب، ی نویسنده

 حتی شاید را، مردمش و را شهرهایش شناسد، می خوبی به

 افغانستان، با رابطه در اما باشد، کرده لمس را خاک این

 که تصویرهایی و ها شنیده به فقط کند می احساس خواننده

 هایی فضاسازی و ها تصویرسازی چون است، نموده اکتفا دیده

 از تر پررنگ بسیار دهد می کشور این مردم و پاکستان از که

 با نویسنده افغان، کتاب، نام به توجه با. است افغانستان فضای

 به و شد می مسلط افغانستان فضای بر باید بیشتری دقت

 از کرد، نمی اکتفا دیگران توسط شده دیده تصاویر و ها شنیده

 یاد خوانی قصه بازار پیشاور در معروف و قدیمی بسیار بازار

 یاد پاکستان مردم ی شده استفاده های عمامه انواع از و کند می

 باشد، می خاص قومی مشخصه و نماینده هرکدام، که کند می

 ی نقطه دورترین به مربوط که برد می نام چترال های کاله از

 پرنده و سبد بازار ساعت، بازار از است، پاکستان شمال

 یاد پاکستان فالگیری های حجره و ها فروشی

 نیست، اینطور افغانستان در اما کند، می

 و نشیند نمی دل به چندان هایش توصیف

 .زند می ناهمگون

 مناطق در بخصوص افغانستان، در تابستان،

 مردم زحمت و تالش فصل اش، کشاورزی

 زودتر شب رسیدن فرا با زنان و مردان است،

 به کار برای ندمیده، هنوزسپیده سحر تا روند می بستر به

 های شب در را افغان مردان رمان این در اما بروند زمین

 شیر و قند بدون داغ چای تا نشاند می آتش دور تابستان

 و خواند می آرام و صبور افرادی را شهری های افغان بخورند،

 های چهره ها آن از کمی تعداد و هستند کرده تحصیل زنان

 بلکه بوده مجاز تنها نه آواز و رقص و پوشاندند می را خود

 کند، می اشاره که جایی در را روستاییان و بود عادی امری

 .کند می توصیف تمدن بی بسیار و وحشی های انسان

 از سرشار او های کتاب نیست، ای ساده نویس داستان فورسایت

 ادبیات به را هایش نوشته که هستند حادثه از پر و ماجراجویی

 .کند می نزدیک شد، کشیده بحثش که ژورنالیستی

 رمان در همچنین و انگلیسی ی نویسنده این های رمان در

 شوید می روبرو پازل پر و جدید های صحنه با هرلحظه افغان،

 تعدد کتاب، مشکالت از یکی
 در فراوان های نام و شخصیت

 در مخاطب، و است رمان
 داستان از زیادی های بخش

 نام از انبوهی با مجبوراست
 .شود روبرو مکان و افراد
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 دیده دیگرش های رمان یا و قبل صفحات در را آن مشابه که

 های شخصیت جای هرلحظه جدید، های شخصیت یا و بودید

 پایان مانند. هستند پایان بی ماجراها گیرند، می را قدیمی

 آتش های شعله میان در داستان قهرمان ماند، می باز که کتاب

 انداخته مواج های آب دل در را خودش یا و است شده کشته یا

 .دربیاورد آینده در فورسایت دیگر رمان از سر تا است

 است سیاسی و پلیسی ادبیات ی نویسنده که این با فورسایت

 یکدستی حفظ و تعلیق رعایت در ای العاده فوق استعداد اما

 او باشد، می هایش رمان کل طول در مهمی ی نکته این و دارد

 سیستمی درون اطالعات نوع هر از و موجود ابزارهای تمام از

 محدود ادبیات به را خودش که این بدون کند، می استفاده

 و کند خلق را خواندنی و جذاب آثار کند می سعی کند،

 .دارد قلم در ستودنی بسیار جسارتی

 اظهار اینطور افغان رمان ی درباره میل، دیلی

 فورسایت رمان بهترین: »که کند می نظر

 که باشد می افغان رمان شغال، روز از پس

 شیوای قلم و زبردستی با آور، نام ی نویسنده

 مورد در را انگیز شگفت بس حکایتی خود،

 .«است کشیده تصویر به القاعده سران

 از جالب و خواندنی اطالعات توان نمی

 قدرت و توان مانور و انگلیس و آمریکا جاسوسی های دستگاه

 خواننده، اما کرد انکار نویسنده توسط را ها دستگاه این

 منتقدان که انگیزی شگفت و ترسناک های صحنه با ندرت به

 مواجه کنند، می اشاره کتاب در القاعده سران از غربی

 با رمان، این در خواننده بلکه یابند، نمی را آن حتی گردند می

 و جاسوسی رادارهای هولناک بسیار و انگیز شگفت بس حکایت

 به حتی که شود می مواجه غرب اعتمادی بی و ناامنی دنیای

 که جایی ندارند، اعتماد نیز شان خبره کارشناسان ترین امین

 ملی امنیت سازمان ماشین درداخل تری، پروفسور مایک برادر

 که هنگامی یا و گذارند، می شنود دستگاه برایش است، نشسته

 بر و اندونزی فیلیپین، پاکستان، افغانستان، در مارتین مایک

 در مرتب آسمان، در کوچک شکارچی یک توسط دریا، روی

 و مهم عملیات این بزرگ سران که است شدن رصد حال

 در که نیستند بیشتر نفر چهار سری، ی برنامه این به آگاهان

 .باشند می نیز عملیات عمیق پیگیری حال

 که چرا ماند، می باقی توطئه ماهیت اما شود می تمام کتاب

 انگلیس ی بازیچه دنیا که شود می متوجه افغان ی خواننده

 داند، می خود برای تهدیدی را شرق تمام که غرب این و است

 شرق دنیای و افغانستان برای بزرگ بسیار تهدیدی خودشان

 با کنند، می فریاد را آن که عدالتی چون روند، می شمار به

 آرامش و عدالت این و آید نمی در جور مسلمان مردم مزاج

 راستای در نه رود می پیش اهدافش و غرب راستای در همیشه

 چیره ضعیف بر که است قوی این همیشه و نشین، شرق ملت

 .است شده

 نیست قرار - کشتی نام - جاوا ی ستاره: »است آمده کتاب در

 بمب خودش بلکه دهد تحویل را بمبی

 متن زیر از منظور که ،(380 ص) «است

 .است مسلمانان جمله، این

 جذاب چندان نگارنده برای افغان، رمان

 رمان خواندن از که لذتی حداقل نبود،

 بودم، برده ،«اردمن امیل پل 18 سقوط»

 به شبیه ،18 سقوط. بود کتاب این از بیش

 البته است، فورسایت شغال روز رمان

 شده نوشته شاه محمدرضا سقوط با رابطه در و تاحدودی

 نام به زیبا، و دلفریب زنی آمدن با داستان جذابیت و است

 را قصه هست، نیز جاسوس مقام در که رمان در اورسال

 این میان در را، عربستان پای بازهم البته کند می خواندنی

 برای ها، عرب خاک از غرب ی استفاده و جاسوسی های دستگاه

 سقوط رمان دید، توان می همچنان قوت به خود مقصدهای

 .نرسید چاپ به دیگر ایران انقالب از پس

 به فقط اما انگلیسی هستیم، مرگ به محکوم ما ی همه»

 چگونه راه تا شد خواهد داده اجازه مقدس، و رستگار دالوری

 ■ .«کند انتخاب را خود مردن

 

 افغان رمان -307 صفحه مسعود، شاه احمد سخن

 

 از پس فورسایت رمان بهترین»
 باشد می افغان رمان شغال، روز
 با آور، نام ی نویسنده که

 خود، شیوای قلم و زبردستی
 در را انگیز شگفت بس حکایتی

 تصویر به القاعده سران مورد
 .«است کشیده
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 «لیتیوم کربنات» ه داستانکوتاه بر مجموعیادداشتی  
 «حمید رضایی»  ؛«بهاره ارشدریاحی» نویسنده 

 

منتشر  مجموعه داستان لیتیوم کربنات نخستین کتاب

گونه که در ابتدای کتاب  همان .ی بهاره ارشدریاحی است شده

نویسد و در کنار نوشتن،  نیز آمده چندین سال است که می

حضور  .نویسی نیز بوده است های داستان ی دوره برگزار کننده

ی ادبی او  ی ادبی نیز در کارنامه به عنوان داور در چند جایزه

برخی خوانندگان، فضای هرچند شاید  .خورد به چشم می

کارهای او را تلخ توصیف کنند اما به گمانم او دست بر 

های درونی  رویارویی با الیه .گذارد ی دردها می آستانه

در قالب ها  آن ند و بیانا هایی تاریک ها که گاهی الیه شخصیت

شود چشم به  می برد که وادار کلمات خواننده را به سویی می

ست بر توصیف اای  د و شاید این مقدمهها بازکن برخی تیرگی

نویسی  او با تکیه بر شگردهای داستان .تلخی از نگاه دیگران

گویی تالش دارد تا از زوایای گوناگون چشم خواننده را بر 

هرچند تمام این اتفاقات بر  .کند پندارد باز آنچه تلخی می

 .گویی صرف نیست گردد و داستان ی تکنیک نیز می پایه

یک از  ندارم در این کوتاه نوشتار جداگانه به هرقصد 

ی تصویری از تمام  ها بپردازم و تالشم بیشتر ارائه داستان

ی دوازده داستان است  لیتیوم کربنات مجموعه .مجموعه است

اند و نویسنده در  که هر یک با تکنیکی مجزا نوشته شده

ت ها دست به آزمونی تازه از خویش زده اس هریک از داستان

ها را  که این سبب آن است تا خوانندگان شاید برخی داستان

که  است  افتد این به برخی دیگر ترجیح دهند و اتفاقی که می

های گوناگون داستان دلخواه خویش را در مجموعه  سلیقه

ای در تمام  اما آنچه که به گمانم مانند رشته .یابند می

گون حاکم بر  آلود و سایه ها وجود دارد فضای وهم داستان

هایی  ای مالیخولیایی از آدم به بیانی دیگر مجموعه .هاست آن

ای یا یادی  که گاهی تنها سایه

 .بینیم کمرنگ از ایشان می

نام، گاه تیره و  هایی گاه بی آدم

گاه ناشناس که در همین 

 .شوند حوالی یافت می

 هایی به ظاهر فراموش آدم

شده اما در همجواری خیال 

قابل تاکید اینکه چنین ما، هم

لیتیوم کربنات را باید با مکث 

 خواند چرا که پایان هر یک از 

 

گیری  شود که آغاز شکل به سکوتی می ها منجر داستان

  .داستانی در ذهن خواننده است

الی فضای هر بست که بایستی مجال داد تا از الچنین ا این

  .داستان بیرون آمد و به دیگری پرداخت

نم هنگام خوانش کتاب لجاجت غریبی در باید اعتراف ک

گرفت که پس از هر داستان کتاب را رها کنم  ذهنم شکل می

کرد که  و ادامه ندهم، اما گویی وسواسی عجیب وادارم می

بازگردم و دیگربار قدم به خیال شخصیتی دیگر در داستانی 

گفتم این داستان را که بخوانم کتاب را  دیگر گذارم، با خود می

کنم و این ماجرا تا پایان رسیدن کتاب ادامه یافت، این  یرها م

وسواسِ لعنتی که گویی هنر اصلی نویسنده در همین بوده 

های  ها انگار کشف آدم خواندن هریک از داستان .باشد

آیند اما در پایان  ست که غریبه به نظر میاای  زده وهم

 ای از هایی که نیازی به دانستن هیچ پیشنه آدم .آشناترینند

زیند  ای می در درون هریک از ما به گونهها  آن .نیستها  آن

های واقعی  های پیرامون ما و ارشدریاحی سراغ همین وهم آدم

لیتیوم کربنات در مجموع گردآوری حاالت  .رفته است

های  ی مناسب او از تکنیک گوناگون نویسنده و استفاده

ست چرا که ا گوناگون است و از نگاه من این جسارت ستودنی

ی  این جسارت در نگاه نخست قرار گرفتن در برابر خواننده

و گر و آگاه است که نویسنده خود را با فضاهایی تازه  پرسش

اینکه نویسنده سطح  .سازد رو میتر با او روب هایی تازه روایت

هایش را برای خوشایند خوانندگان یا گریز از نقدهای  نوشته

گونه که  ها همان ترس از داوری و بیشاید برنده پایین نیاورد 

ای با معیارهای قابل  هست خود را بنمایاند خبر از نویسنده

های ارشدریاحی را باید خواند،  باری داستان .دهد اعتنا می

هایی که در مواجهه با بسیاری از آثار تازه به نشر  داستان

هایی که سر راست  داستان .درآمده کارهایی قابل اعتناست

شود که او را درگیر خواهد  د و خواننده وارد دنیایی مینیستن

 ■ کرد، درگیر این پرسش: راستی این سایه تصویر من است؟

 

 .به چاپ رسید 0303هشت بی نشر بوتیمار در اردی وسیله بهاین مجموعه * 
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 «زندگی در پیش رو» رمانمعرفی   
 «دوستمینا عارفی« »رومن گاری»نویسنده 

 

 نویسنده، کتابی است که رومن گاری، «زندگی در پیش رو»

نویس، کارگردان، خلبان جنگ جهانی دوم و دیپلمات  نامه فیلم

به دریافت جایزه ادبی گنکور  فرانسوی، را برای دومین بار موفق

 .کرد وی این رمان را با نام مستعار امیل آژار منتشر .نمود 2811

سال  در Moshé Mizrahi از این رمان، فیلمی نیز توسط

گاری پیش از این جایزه گنکور را برای  .است ساخته شده  2811

 .دریافت نموده بود 2810در سال « آسمانهای  ریشه»کتاب  

ممکن است حرف یا تمی داشته باشد «  در پیش روزندگی »

به تصویر  .اند ها برای گفتن آن تالش کرده که بسیاری از نویسنده

اما وقتی نویسندگان زیادی  .های اجتماعی کشیدن واقعیات و رنج

تری  کوشند؛ آنکه بتواند روش متفاوت برای گفتن یک حرف می

وشی بهتر از روایت و چه ر .تر است برای گفتن حرفش بیابد موفق

ای که بین کودکی و بزرگسالی در  جهانی سرد، از دید پسربچه

ساله به نام  23رفت و آمد است؟ راوی داستان پسری است 

محمد )مومو(، که با زنی پیر و روسپی در 

رزا خانم از  .کند جنوب فرانسه زندگی می

هایی که مادرشان نیز همین شغل را  بچه

کند و مبلغی برای  یداری م اند نگه داشته

نگاه بدون  .کند گذران زندگی دریافت می

قضاوت و چهارچوب مومو برای به تصویر 

از نزدیک ها  آن کشیدن زندگی یک روسپی پیر و دیدن زندگی

های سخت و  دهد که قضاوت به خواننده این امکان را می

ها به دور  ی انسان های باید و نبایدی خویش را درباره چهارچوب

های  اخته و بتواند با نگاهی بدون همه جانبه زندگی شخصیتاند

این داستان را ببیند و تمامی این 

ها حاصل انتخاب خردمندانه  ویژگی

است چهارده ساله به  ای پسربچه

پردازی  عنوان راوی؛ و البته شخصیت

 .نشینی خوب ماجراهای داستانی و هم

به نحوی که نویسنده پس از هر بخش 

 خوبی که از زاویه دید های  با بازی

 

 

کشاند که به سبب  دارد، خواننده را به دنیایی جدید می

با  صمیمیت زبانی راوی برقراری ارتباط با این دنیا و پیش رفتن

توجه این  های مورد از دیگر ویژگی .آن راحت و خواستنی است

ای است  بچه داستان، توانایی نویسنده در به تصویر کشیدن پسر

اهوش است و این ویژگی توانسته جمالت قصار و که تیز و ب

تا بیست  .پذیر کند های مومو را در طول داستان توجیه گویی تکه

های مومو گاه درک نشدنی  گویی ی اول داستان، گنده صفحه

حتی گاهی از نظر دستوری غلط است و گاه تکرار چیزی  .است

داستان خواننده روی اما با پیش .ترها شنیده است که از زبان بزرگ

هایش را به عنوان  گویی کند و گنده به فضای اثر عادت می

گیرد؛  عنصری که از تیز بودن و باهوشی مومو سرچشمه می

 .پذیرد می

، «زندگی در پیش رو»لیلی گلستان، مترجم توانمند کتاب 

های گفتاری و یا نثر به ظاهر رکیک  حتی غلط

مومو را به همان شکل واقعی خود، به فارسی 

برگردانده؛ و این ویژگی کتاب را به اثری 

خوان تبدیل نموده که امانت در ترجمه  خوش

  .نیز در آن رعایت شده

 خوانیم: سمتی از کتاب میدر ق

دانستم که بعدها پلیس خواهم  نمیهنوز »

اما  .این را بعدها که بزرگتر شدم خواهم فهمید .شد یا تروریست

نه،  .دهم پسندم، برعکسش را ترجیح می نمیکشتن را خیلی 

چیزی که دوست دارم، این است که کسی بشوم مثل ویکتور 

شود همه کار کرد، بی  میگوید با کلمات  آقای هامیل می .هوگو

آقای  .به وقتش خواهیم دید .آنکه کسی را به کشتن بدهیم

ی مرا  اگر عقیده .ترند گوید کلمات از هر چیزی قوی هامیل می

ها تفنگ به دست دارند به خاطر  گویم اگر جوانک بخواهید، می

کسی بهشان محل نگذاشته؛ نه  اند هاین است که وقتی بچه بود

حتی هستند  .ها را شناخته دیده و نه کسی آنها را  کسی آن

شوند از گرسنگی بمیرند تا کسی بهشان  هایی که مجبور می بچه

دهند تا  هایی تشکیل می هایشان هم گروه بعضی .توجهی بکند

 ■ «.توجه جلب کنند

 

لیلی گلستان، مترجم توانمند 

، حتی «زندگی در پیش رو»کتاب 

های گفتاری و یا نثر به ظاهر  غلط

رکیک مومو را به همان شکل 

 .به فارسی برگرداندهواقعی خود، 
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 غزل سادات پورنسائی« خیانت»داستان كوتاه

 مریم مقدسی« ها و تصویرهاقاب»داستان كوتاه 

 حیدری بتول سید« خیرات برای مادرم»داستان كوتاه 

 آثارجویمحسن « های عریض شبتنها در خیابان»داستان كوتاه 

 حسین خسروجردی )خسرو(« پیرزن و عشق سگی» داستان كوتاه

 ناممهدی قلی« داشتنی من خواهر خوب و دوست»داستان كوتاه 

 

 

د
اـتـاس

 ن
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 «پیرزن و عشق سگی»داستان کوتاه  
 «حسین خسروجردی)خسرو(»سنده ینو 
 

یه خانوم رو معطل نذارین؛ مخصوصاً  هیچوقت

جلو رفتم و خودم رو معرفی کردم و  .های مسن رو  خانوم

 «خواستین منو ببینین؟ واسه چی می»پرسیدم: 

جوری دعوت کرده بود، اون به خاطر اینکه منو اون

خیلی  .بفرمایین بشینینعذرخواهی کرد و گفت 

گفت من هرگز با  می .منم کنار اون نشستم .زده بود هیجان

 .کنم ها صحبت نمی غریبه

اندازم که  اختیار اونو یاد کسی می گفت که من بی می 

تونستم بکنم؟!  کار می چی .خیلی به اون نزدیک بوده

های لرزونش رو  هفتادسالش بود و دست

، من آدم در هر صورت .مالید به هم می

اما اون باعث شده  .نیستم  احساساتی

واسه همین  .بود که احساساتی بشم

مشتاق بودم بدونم اونو یاد چه کسی 

  .اندازم می

کنین چه کسی؟ عشقش،  فکر می

 .سگش! دقیقاً ...پدرش؟ شوهرش؟ نه

شما جای من بودین تو این موقعیت 

کردین؟! پا شدم و گفتم:  کار می چی

جارو ترک خواستم اون می« خیت گرفته؟شو .خیلی جالبه»

دونم که  می»گفت:  .اون خواهش کرد که من بشینم .کنم

 « .نظر میاد ها مسخره به ی این همه

شنیدم،  نشستم و داستان اونو می باید یکم بیشتر می

خیلی عجیب و غریب  .کرد با من شوخی کنه جرأت نمی

 .رسید نظر می بود، ولی واقعاً ناامید به

اون شروع کرد قضیه مردن سگش رو  .نشستم دوباره

من گفتم خیلی  .توضیح داد 2309توی ترافیک سال 

 .آخه منم تو همین سال به دنیا اومدم .داره خنده

کنم، ناراحت  اون وقتی دید من بهش توجه جدی نمی

یه وانت »نگاه کرد به من و با حالت ناراحتی گفت:  .شد

ما داشتیم از خیابون  وقتی که ...اردیبهشت .رفت روی اون

 «.شدیم رد می

 ...روز تولد من 2309پانزدهم اردیبهشت 

 .بعد اون شروع کرد با جزئیات ماجرا رو شرح داد

اون با سگش کنار خیابون ایستاده 

بوده که یه ماشین سنگین جلوی دید 

ها وانت رو  گیره و اون ها رو می اون

بینن و اون وانت میاد و سگ رو  نمی

سپر ماشین به گردن  .گیره زیر می

زخم خیلی عمیق  .زنه سگ آسیب می

 .میره بوده و سگ در جا می

 شه؟ باورتون می

با شما هستم خوانندگان عزیز! 

 .دستتون رو بدین به من

 .ببینین من دقیقاً در همون نقطه یه زخم دارم

*** 

فریادی  .برم سمت گردنم می دست خواننده را به

کشند و  ها هم از ترس جیغ می کشم، خواننده می

 ■.خندند می

 

 

یه خانوم رو معطل  هیچوقت
های مسن   نذارین؛ مخصوصاً خانوم

جلو رفتم و خودم رو معرفی  .رو
واسه چی »کردم و پرسیدم: 

اون به  «خواستین منو ببینین؟ می
جوری دعوت خاطر اینکه منو اون

کرده بود، عذرخواهی کرد و گفت 
 .بفرمایین بشینین
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   «ها و تصویرهاقاب»داستان کوتاه  
 « مریم مقدسی» سندهینو 

 

 .خوانم می دهم و نامه را دوباره بر روی صندلی لم می

های  همراه آن عکسبرایم ناآشنا است، اما اش  هفرستند

اندازم و به  نگاه میها  آن یکی به یکی .آشنایی وجود دارد

شمع  دارم تا کبریت را بر میکنم.  کف اتاق پرتشان می

باره به کف  شمع به یک. سیاه کنار دستم را روشن کنم

حسام را د. زن ها را آتش می افتد و تمام عکس اتاق می

ب و چاقو هم به یک طنا .شود بینم که وارد اتاق می می

فکر کنم شیرین  .شناسم آن چاقو را خوب می .همراه دارد

 .به او خیانت کرده باشد

م. ده می جواب .آید می تلفن کنار دستم به صدا در

اهد به جایی خو می از من .حسام است

 صدای او در فضای اتاق  تکرار .بیایم

. شوم می از روی صندلی بلند. گردد می

حسام  ،را ترک کنمقبل از اینکه آنجا 

بینم که طناب را به سقف اتاق  می را

 او را در آن اتاق رها .کند می آویزان

. روم می کنم و به مکان مورد نظر می

ام زودتر از من به آنجا رسیده حس

دستم را . دهد می او با عالمت دست یک در را نشانمت. اس

. چرخانم می رااش  هدستگیر کنم و می به سمت در دراز

در درون اتاق قاب  .شود می قی جلوی رویم پدیداراتا

وارد  .اورندهای خالی با ابعاد مختلف بر روی هوا شن عکس

از همه . ها دارم شوم احساس خوبی نسبت به قاب می اتاق

توجهم را به  ،بیشتر قاب عکس طالیی در وسط اتاق

دارم تا  میگام بر، به سمت قاب. کند می خودش جلب

  .لمسش کنم

ناگهان تمام . در آنجا اتفاقی در حال وقوع است اما

روند و بر روی قاب طالیی دری  می یها به کنار قاب

 .شود می پدیدار

 

 

یک قدم به  فوراً. گیرد می وحشت تمام وجودم را فرا

 اما در درونم کسی هست که فریاد ،دارم می سمت عقب بر

 ن!!!بازش ک ...زند نترس می

 رااش  هکنم و دستگیر می دستم را به سمت در دراز

بینم که طناب  می حسام را .شوم می وارد اتاق .چرخانم می

 .رود می کند و به باالی چهارپایه می را به سقف اتاق آویزان

 چاقویی را که شیرین به او هدیه داده بود را در جیبش

گذارد و همانطور که به چشمانم خیره مانده طناب را  می

 .کند می به دور گردن خود حلقه

زنم تا از شر  می روم و به زیر چهارپایه می به سمت او

 او به تقال کردن .نگاهش خالص شوم

 کم قرمز کم. شود می کم قرمز کم. افتد می

خوب توانم  نمیکنم  می احساس. شوم می

روم و چاقو را  می به سمت او .نفس بکشم

 از زانو به پایین پاهایم را .دارم می بر

زند و در  می فوارهها  آن خون از. برم می

دری از الیه . گردد می فضای اتاق پخش

نوری  که بر روی قاب شکل گرفته است

کنم و  دستم را به سمت در دراز می .گردد می نمایان

ناگهان نور با شدت از آن  .چرخانم می رااش  هدستگیر

کند و مرا به  می شود و تمام وجودم را احاطه می خارج

 .بلعد می داخل قاب

قاب نگاهش به  .شود می بینم که وارد اتاق می حسام را

. افتد می ام ش شدهعکس طالیی که اکنون من تصویر

 کرد قاب را روی صندلی می دیشب که به تصویرم نگاه

دارد و آرام  می  قاب را از روی صندلی برود. گذاشته ب

روبان مشکی که گوشه قاب . کشد می دستی بر روی آن

های  کند و آن را آرام کنار قاب می چسبیده است را لمس

 ■د. گذار می دیگر

 

دستم را به سمت در دراز 
اش را  کنم و دستگیره می
شوم.  وارد اتاق می چرخانم. می

بینم که طناب را  حسام را می
کند و  به سقف اتاق آویزان می

 رود. به باالی چهارپایه می
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   «خیرات برای مادرم»داستان کوتاه  
 « حیدری بتول سید» سندهینو 

 

ی آب را  قمقمه .از سر قبر شروع کرد سنگ را شستن

تر  ریخت، سنگ سفیدتر و براق  روی کف دستش می

 .زد های رویش جالیشان بیشتر می سیاهی نوشته .شد می

روی قبر  .ام از آب تر شد و کمی پر از گِل یی چادر لبه

اش  درز لبه .تر کردم چادری را جمع .دیگری نشسته بودم

ی موتورسیکلت  آمدم به پایه جا می وقتی این .پاره شده بود

اسد  .قبر کامالً شسته شده بود .اسد بند شد و پاره گشت

ی خالی  ی دستش را روی مزار ماند و قمقمه انگشت اشاره

 .را کنارش روی خاک

اش  طرف اسد و ننه مه شده بود بهقاب را که از خرما نی

طور که زیرلب اسد همان .ای گرفتند هردو دانه .دراز کردم

خواند، خرما را داخل دهانش  تند فاتحه می

کرد و  2گذاشت ولی ننه اسد به خرما سیلی

 بعد به من: 

 «ماندی؟ 1میانش چهار مغز»

ام را پاک  فقط آب بینی .چیزی نگفتم

باال  3سد قاشا .ی چارقدم کردم با گوشه

ننه اسد خودش  .انداخت و سری تکان داد

تر کرد و باز پرسان کرد:  اش جمع را داخل چادری

 «ست؟ا عربی .خرمایش خوب است»

های ریزی که قطار از  سرم را تکان دادم و به مورچه

 .شدند نگاهم را بردم های سنگ رد می کنار لبه

 «.را 3ات خدا بیامرزد آیه»ننه اسد ادامه داد: 

خرجی خانه »کنان گفت:  خرما را در دهان برد و مزه

اسد  .بعد به اسد چشمش را دواند« .را باالی ای چیزا نتی

را جوید و به بیتی که روی سنگ  1ی بروتش گوشه

 .ی مادر نوشته شده بود؛ خیره ماند درباره

یک صلفات، یگان سوره  .0یک موشت چاکلیت»

ی آقای اسد، یک رسه، مه برا یاسین خیرات کنی هم می

کم  دم قد یک قاشوق روغن، یک کم آرد ره د تافه تفت می

                                                           
 نگاهی کرد . 2
 گردو .1
 ابرو. 3
 مادرت . 3
 سبیلش. 1
 شکالت. 0

 1توم زنم حلواگگ موشه می زردچوبه و آ و و شیکر می

 «.خیراتی

های درشت عرق به  اش میان دانه های حناگرفته گیس

 «.مه  نخریدم ای خرماها را»گفتم:  .پیشانی چسبیده بود

را پورکدی  کاسه بینگر چقدر ...سیل کو»اسد گفت: 

همه خلق د قبرستان ره دادی باز فقط نصفه  که ای

 «شده؟!

طور که  هایش را درهم قفل کرده بود و همان دست

مادرم خودش قبر  سرپاها نشسته بود کمی از مقابل سنگ

وهلل مه د دخل خانه  .ام راست مو گه ننه»را دورتر کشید: 

قدر جان داره؟ صبح  تا  خود ماندم! یک موتورسیکلت چه

شو باال پایین شهر را گز مو کنم که 

چهارمغز مینه خورما بومانی بدی 

 «اهلل بخورن؛ زهاااااار بخورن! خلق

های ریزش را ریزتر  اش چشم ننه

سط حرف اسد پرید: کرد و باعجله و

 «.صلفات بفرست ننه؛ صلفات»

مه نخریدم که؛ د ارواحی »گفتم: 

 «.ام باالی اینی خاک مرده بود خاک آیه

گل سفید مانده  رویش یک دسته .قبر تازه پر شده بود

ای هم پر از خرمای مغزکرده  بودند با روبانی سیاه و کاسه

 .باالی سر خاک

های  آدم .دوست داشتمشنبه آمدن به قبرستان را  پنج

های  های شوکالت، بسکویت، خرما و کیسه زنده با پاکت

های مرده که زیر قبرها دراز خوابیده بودند  میوه روی آدم

 .رفتند تا خیراتی کنند برایشان راه می

که از   خاک تازه کسی نبود جز پیرمردی دور و بر

استکانی به بیرون  عکس از پشت یک عینک ته میان قاب

اش را  اسد من را که رساند؛ رفت ننه .ش برده بودمات

  .بیاورد

خیلی صبرکردم کسی نیامد کاسه را ببرد یا سری به 

تر  قبر بزند که هنوز خاکش از نم گالب ریخته شده روشن

های سرخی هم  انگار تازه رفته بودند چون گل .زد می

ای خالی کنار  پرپرشده بود و همراه بوی تند گالب، شیشه

 .افتاده بودقبر 

                                                           
 می دهم. 1

هایش را درهم قفل  دست
طور که  کرده بود و همان

سرپاها نشسته بود کمی از 
قبر مادرم  مقابل سنگ

 خودش را دورتر کشید.
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به اطرافم سیل کردم و بعد خم شدم و کاسه را از  

های قبر که حاال مثل تپه شده بود،  ی خاک روی سینه

بلند کردم و آرام زیر چادر بردم و به قبر مادر بی هیچ 

ی  کمی صبر کردم و بعد آهسته کیسه .صدایی خیره ماندم

 .نازک باالیش را کنار زدم

گذاشتند را  چهارمغز می مادرم خرماهایی که میانش

های قدر ماه مبارک  خیلی دوست داشت فقط شب

هم مادر حسن شهید وقتی به در و   آن .خوردیم می

آورد  داد یک دوری پر هم همیشه می همسایه خیراتی می

 .شان داد به مادر با جوزهای سفید پاشیده روی می

اول یک مشت داخل دهانم بردم و شیرینی 

  .با زبان لیس زدمهایم را هم  انگشت

ها دست گرداندم هنوز  وقتی خرماها را بر سر خاک

مانده بود که سر خاک مادر  میان کاسهها  آن نیمی از

 .اش هم رسیده بودند اسد و ننه .برگشتم

ننه اسد دست دراز کرد و باز دو دانه 

 .دندانش ماند خرما برداشت و به دهان بی

 کنان گفت: ملچ ملچ

مرد قد فارو  .زن هم زنای قدیم»

کد؛ نی اینکی  میاورد زن قد جارو بور می

حالی؛ مرتکه د دلی ا فتوو قد جارو میاره 

زنکه هم نامی خدا  فارو فارو بوور 

 «موکنه!

مانید؟  یجان قربانوت برم! چرا گپ د دآن م ننه»گفتم: 

ب ای خاک که کاسه باالی قبر ام  موگوم د ارواحی آیه

ه وقتی آمدم قبرستان دستام ی تازه بود؛ م اینی مورده

 «نبودی؟ .خالی بود، خودی اسد هم بود

شد،  اش باز و بسته می های بینی که پره اسد درحالی

وهلل »مویش ماند و گفت:  دستش را روی فرق سر بی

باالی ای  8ره زبان مه بی 9ی ات خوش نداره که پیسه آیه

 «قرتک بازیا خیرات کنی!

هایم تر اشک  چشم .داد بغض بدجور گلویم را فشار می

 «.جان صلفات بفرست ننه»ننه اسد گفت:  .شده بود

اش را که سر آن به زردی  بعد چادری رنگ و رو رفته

 تر کشید و ادامه داد: زد کمی در صورتش پایین می

اش مرده ننه، صلفات  ننه داغ دیده؛ نو روز شده آیه»

کل کدن شگون نداره؛ قهر  سر مزار مورده کل .بفرست

 «گیره! مرده زنده را می

                                                           
 پول. 9
 من را. 8

دو پسربچه از کنارمان رد شدند هفت هشت سالی 

شان  دست یکی .هردو داشتند با سرهای از ته کل شده

کنار قبری  .ی آب بود و دیگری یک جاروی کوچک آفتابه

بعد مشغول آب ریختن  .که دو زن نشسته بودند ایستادند

تر را دیدم که  پول دست زن کالن .رو کشیدن شدندو جا

  .میان مشت یکی از پسرها گم شد

های  ننه اسد دست روی قبر مادر گذاشت و با ناخن

اوووه ننه جان؛ »اش چند ضربه به سنگ زد:  حناگرفته

میان ای گرما از جنگ د راه خدا  26کارکدن د دل آفتووو

بیامرز آقای اسد کم نیست؛ او هم برای یگان لقمه نان؛ خدا

 «.مو گفت؛ جهاده جهاد

های درشتش  چشم .کرد اسد با قهر به من سیل می

هایم را به زمین دوختم  چشم .سوی من بازمانده بود رو به

 .هایم حس کردم و ریزش اشک را روی کومه

دفعه احساس کردم باالی سر  یک

ی زنانه  قبر مادرم را یک چکمه

 .پوشانده است

اسد هم  .نشسته سر بلند کردم

زنی بود با پالتوی چرم  .کرد سیل می

عینک سیاه چشمش را  .ای قهوه

ی   کمی به قبر تازه .جا کرد جابه

کناری سیل کرد، بعد گمانم خیره 

ای که باالی قبر مادر مانده بودم و از نیمه  شده به کاسه

 .زد تر می هم کم

ننه اسد صورتش را  .نگاهم روی زن از خجالت خشکید

زی را از زیر چادری اربیشتر پوشاند و تند تسبیح سیاه د

ق پشت اسد هم عر .چرخاندن شدمغول بیرون داد و 

خواستم به زن  .هایش را پاک کرد و به من خیره ماند لب

هایش دور شد و من  چیزی بگویم که با صدای بلند بوت

ی  ها بردم که دور کاسه ام را روی قطار مورچه نگاه یخ زده

■ .خرما را پر کرده بودند

                                                           
 در دل آفتاب. 26

به اطرافم سیل کردم و بعد خم 
ی  شدم و کاسه را از روی سینه

 های قبر که حاال مثل تپه خاک
شده بود، بلند کردم و آرام زیر 
چادر بردم و به قبر مادر بی هیچ 

 صدایی خیره ماندم.
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   «های عریض شبتنها در خیابان» کوتاهداستان  
 « محسن آثارجوی»سنده ینو 

ها خاموش  مغازه ی چراغ همه .رفت یدلم داشت ضعف م

ابان را ین را کم کردم و دو طرف خیسرعت ماش .بود

 یزیچ یک رستورانید چشمم به یتر نگاه کردم تا شا قیدق

که تک و توک از  ییها نیجز ماش یچ خبریاما ه  افتد،یب

 یا جلوتر که رفتم چشمم به مغازه .شدند نبود یکنارم رد م

 ی داد مغازه یآن نشان م یباال یافتاد که تابلو

نور در آن بود و  ییکورسو .است یفودفروش فست

ن را نگه داشتم و کنار یماش .ن بودییمه پایاش تا ن کرکره

ک مغازه ید نزدیبا ترد یآرام و کم پارک کردم و آراممغازه 

درش  .مغازه باشد ید تویک نفر بایحس کردم که  .شدم

ه یهق گر هق یدم صدایبه پشت در رس یوقت .باز بود مهین

پ، کنار یپ تا کیکه ک ییها یصندل یک نفر روی .آمد یم

نور قرمز  یده بود و تویهم بود دراز کش

 .در زدم .کرد یه میمغازه داشت گر

ش بلند شد و گفت: یهراسان از جا

 «.لهیتعط»

ه یشه  یم ...ام گرسنه یلیخ»گفتم: 

بخورم؟ پولش هرچقدر بشه  یبد یزیچ

 «.دم یم

 «.لهیتعط ...گفتم که .نه آقا»گفت: 

 «.باشه»ن افتاد و گفتم: ییار پایاخت یم بیها دست

م یگشتم جلو آمد و از پشت در صدا یداشتم برم یوقت

 «آقا!»کرد: 

 «بله؟»جواب دادم:  یبا لحن سرد .ک پسر جوان بودی

 «ن؟یگار داریس»گفت: 

در دادم تو و  یبم در آوردم و از الیگار را از جیپاکت س

 «.بردار یخوا یهرچندتا م»گفتم: 

 «.ن تویایب»م باز کرد و گفت: یدر را برا

گار را یمغازه پاکت س یرفتم تو یوقت

نخ از آن برداشت و گفت:  کی .صورتش یگرفتم جلو

 « .نینین بشییبفرما»

 یوقت .نم، با تعجب نگاهش کردمیکه بنش نیا یبه جا

 «ارم؟ید براتون بیخور یم یچ»د، گفت: یتعجب مرا د

باشه که  یزیه چیفقط  .کنه ینم یفرق»گفتم: 

 «.کممون باهاش پر بشهیش

تزا یه پیاالن »شخوان که گفت: یرفت پشت پ یداشت م

 «.ذارم تو فر یمبراتون 

 .بلند روشن کرد ک فندک لولهیجا با  گارش را همانیس

م یر پایز یک صندلیبرگشت،  یوقت

به  .نمیتعارف کرد که بنشگذاشت و 

ق زد و گفت: یعم یگارش پکیس

ده یگار نکشین چند وقت بود سیدون یم»

 «بودم؟!

ش یبرات پ یمشکل خاص»دم: یپرس

 «اومده؟

رون یکه دود را از دماغش ب یدر حال

من  یسرتاسر زندگ»داد، سر تکان داد و گفت:  یم

 «.مشکله

 «؟یدار ینه که االن چه مشکلیمنظورم ا ...نه»گفتم: 

رفت پشت  یخود یش بلند شد و بیاز جا .سکوت کرد

 یوقت .زد و دوباره برگشت یدور خودش چرخ .شخوانیپ

ره یم خیها چشم یاش نشست، تو یصندل یبرگشت و رو

ن انداخت و با صراحت گفت: ییاما بعد سرش را پا .شد

 «.راستش من عاشق شدم»

 ن کهیخوب ا»م شکفت و گفتم: یها لب یرو یلبخند

 «.خوبه یلیخ

نگاه کرد و حرفش را  یجد یا افهیم با قیها چشم یتو

ه که از شهرستان اومدم تهران و یمن چند سال»ادامه داد: 

وقتی به پشت در رسیدم 
آمد.  هق گریه می صدای هق

هایی که  یک نفر روی صندلی
کیپ تا کیپ، کنار هم بود دراز 
کشیده بود و توی نور قرمز 

 کرد. مغازه داشت گریه می
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تا االن اصالً  .کنم ین مغازه کار میش صاحب ایدارم پ

ه یه چند وقتیاما  .به سرم نزده بود یعشق و عاشق یهوا

ه بار یهر چند وقت  .منو برده تو فکر یلیخ یه دختریکه 

نجا یا یدخترا ی به نظرم اون با همه .نجایاد ایغذا م یبرا

 «.فرق داره

 «ش فرق داره؟یمثالً چ»دم: یپرس

زش: صداش، راه رفتنش، یزش، همه چیهمه چ»گفت: 

مثالً  .دنشیحرف زدنش، نشستنش، بلند شدنش، خند

کنند و  با  ینجا اول نگام میان ایم یاز دخترا وقت یلیخ

فهمم که  یر خنده؛ من میزنن ز یکنند، بعد م یپچ م هم پچ

ن کارا یوقت از ا چیاما اون ه .کنن یاونا منو مسخره م

 «.نکرده

نم چه یف کن ببیحاال تعر»گفتم: 

را با  سوالن یا« ؟یعاشقش شد یجور

دانستم  یدم، چون میپرس یجد یلحن

  .است یش جدیکه آن مسئله برا

بار ن که چند یهم»جواب داد: 

 «.بود یدمش کافید

 «دن؟!یفقط با چند بار د»دم: یپرس

 یکه کم ییو صدا یجد یبا لحن

ن عشق به درد ین ایکن یاگه فکر م»بلندتر شد گفت: 

نجا اومده و رفته، ید بگم تا حاال هزارتا دختر ایخوره با ینم

 «.چ کدومشون دل نبستمیاما من تا حاال به ه

 .م جالب شده بودیآن پسر برا یداستان عشق و عاشق

 «؟یدونه که تو دوسش دار یاونم م»دم: یپرس

ه دختر یاون  .چ وقت نذاشتم بفهمهیه ...نه»گفت: 

 «.بدبخت یشهرستان ه بچهیه و من یباالشهر یتهرون

جاد یدر فضا ا یسکوت ممتد .ن انداختییسرش را پا

ه ین گریهم یپس برا»دم: یطنت پرسیش یبا کم .شد

 «؟یکرد یم

را کرده بودم از  سوالکه آن  نیاز ا .شد صورتش سرخ

ع از یخواستم اثر صحبتم را سر یچون م .خودم بدم آمد

حاال از کجا معلوم که اون به تو »کردم:  سوالن ببرم، یب

 «راه بده؟

بگم که شما  یزیه چید یشا ...ن آقایدون یم»گفت: 

قت یدونه حق ین، اما خدا میا اصالً باور نکنین یتعجب کن

 «.داره

 «؟یچ»دم: یپرس یبا کنجکاو

ن دختر یخوام ا یچ وقت نمیکه من ه نیا»جواب داد: 

شتر بهش ین بیخوام از ا یبفهمه من عاشقشم، من نم

وقت چیگه اون هیبشه که د یه موقعید یشا .ک بشمینزد

گه من تا ابد نتونم اونو ینجا و دیاد ایغذا خوردن ن یبرا

ممکنه عشقم به  یتونم قسم بخورم که حت یاما م .نمیبب

 « .شترم بشهیاون ب

ک یش گرفتم و یگار را جلویپاکت س

ک نخ هم خودم ی .نخ از آن برداشت

کرد و  یگار بازیک کم با سی .برداشتم

 ی شعله .لبش یبعد آن را گذاشت رو

گار او و بعد یر سیفندک را اول گرفتم ز

 یتو  نور شعله یوقت .گار خودمیر سیز

صورتش افتاد، چشمان قرمزش داد 

باز سکوت،  .ه کردهیزد که چقدر گر یم

ک یکردم با  یسع .فضا را فرا گرفت

 یلین تو خیبب»به درد بخور سکوت را بشکنم:  ی جمله

 «.یگ یکه عشقتو به اون نم یعاقل

حتماً از »ن انداخت و با لبخند گفت: ییسرش را پا

 «.اد زده به سرمیعشق ز

م را باال انداختم و در جواب حرفش که به نظرم یها شانه

 «دیشا»آمد گفتم: جالب 

د یگه باید .تزاتونو از فر درآرمیبرم پ»بلند شد و گفت: 

 «.آماده شده باشه

ادم افتاد که چقدر یتزا به گوشم خورد یاسم پ یوقت

قه تهش را یتزا را که آورد ظرف چند دقیپ .ام گرسنه

  .آوردم در

توی ماشین دوباره شهرام 
ناظری را گذاشتم. افتاده بودم 
تو خط ناظری. هر دفعه تو حال 

بودم.   و هوای یک خواننده
ها را باال کشیده بودم و  شیشه

هایی که آن موقع  توی خیابان
زد گاز  شب پرنده هم پر نمی

دادم و تا آنجا که جا داشت  می
 رفتم. میتند 
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کردم که پول غذا را  یرفتم، هر کار یداشتم م یوقت

چند نخ  .و گفت که مهمانش باشمرد قبول نکرد یبگ

گارها را یدستش و گفتم که الاقل س یگار گذاشتم تویس

شما  ...آقا»رفتم گفت:  یرون میداشتم ب یوقت .قبول کند

 «.نیسبکم کرد یلیخ

 .م نشست و رفتمیها لب یرو یخوشحال

افتاده  .را گذاشتم ین دوباره شهرام ناظریماش یتو

  ک خوانندهی یهر دفعه تو حال و هوا .یبودم تو خط ناظر

که  ییها ابانیخ یده بودم و تویها را باال کش شهیش .بودم

دادم و تا آنجا  یزد گاز م یآن موقع شب پرنده هم پر نم

ا یشتر دوست داشتم یمن ب .رفتم یکه جا داشت تند م

گار یدربسته س یجاها ید عادت کرده بودم که تویشا

 یا تو حال خودم بودم که گربه .بکشم

پدال ترمز را  .نم سبز شدیماش یجلو

تا ته فشار دادم و فرمان را به سمت 

 .نداشت یا دهیاما فا .چاندمیچپ پ

 ین با گربه تویبرخورد ماش یصدا

 یسرم را گذاشتم رو .مخم رفته بود

ک لحظه تمام ی یانگار برا .فرمان

 .نبودم یچ کاریه شده بود و قادر به هیام تخل یانرژ

فرمان برداشتم و ضبط را خاموش  یسرم را از روآرام  آرام

سکوت بود و  .نیین را باز کردم و رفتم پایدر ماش .کردم

 .ن را نگاه کردمیماش یجلو .ابانیخ یها نور زرد چراغ

ن افتاده یگربه، با چند متر فاصله، پشت ماش .نبود یزیچ

ن از یک ماشیمعلوم بود که الست .اش له شده بود کله .بود

اد یز ی گربه .جا در جا مرده بود .سرش رد شده یرو

 یآمد در سن یبه نظر م .اد کوچک هم نبودیز .نبود یبزرگ

ش یقدر کوچک که پ منتظرش نبوده؛ نه آن یمرده که کس

الش یقدر بزرگ که اهل و ع کند و نه آن یمادرش زندگ

 .دادم یه خودم دلدارها ب  ن حرفیبا هم .منتظرش باشند

ابان کشاندم و یم به کنار جدول خیگربه را با پا ی جنازه

ضبط را  یصدا .ن بار آهستهیا یول .دم و رفتمیراهم را کش

گار یگر سین دادم و دییمه پایشه را تا نیهم کم کردم و ش

کردم؛  ن را به سمت خانه کجیسر ماش .روشن نکردم

کرد  ینم یزندگ کس در آنچیکه ه یسوت و کور ی خانه

 یها وقت یلیوارد خانه شدم، مثل خ یوقت .جز خودم

آن  ی شده یاد سر متالشی .گر غم عالم به سراغم آمدید

با خودم فکر کردم که آن  .ختیر یگربه اعصابم را به هم م

ا اصالً چرا یابان؟ یخواست برود آن بر خ یگربه اصالً چرا م

د سر و یشدم او با یهمان موقع که من داشتم از آنجا رد م

 شد؟ یدا میاش پ کله

اون »گفتم:  .ستادم و به خودم ماتم بردینه ایآ یجلو

به خودم « ؟یرو نداشت؛ چرا انقدر براش ناراحت یکه کس

؟ اون گربه هم یعوض یرو دار یتو مگه کس»جواب دادم: 

 یاصالً اون کس .کرد یشو میکثافت زندگ یداشت مثل تو

 «.ییکنه تو ن بزنه لهشید ماشیکه با

رفتم که از  یبا خودم کلنجار م

فکر کردم  .میایرون بیفکر آن گربه ب

ن ینم ایون بنشیزیتلو یاگر جلو

 .رود یرون میکابوس از ذهنم ب

 یکانال .ون را روشن کردمیزیتلو

ش یها از وسط .داد یلم میداشت ف

معلوم هم بود که از آن  .بود

است که من دوست  یعشق و عاشق یآبک یها لمیف

 .لم را تا تهش نگاه کردمیاما آن شب آن ف .نداشتم

کم چرت به سراغم آمد و خوابم  ها کم شبشتر یمثل ب

 .برد

ش زدن و یباز هم حمام رفتن و ر .باز هم صبح شده بود

دن و ادکلن زدن و یصبحانه خوردن و کت و شلوار پوش

آن روز، سر کار، دائم تو فکر آن جوان  .اداره رفتن

 .بودم یفود فست

ن انداختم یها با ماش از شب یلیگر، مثل خیک شب دی

ر یآن شب تا خرخره غذا خورده بودم و س .ها انابیخ یتو

ک نفر دارد از یدم یرفتم که د یداشتم راهم را م .ر بودمیس

ش یپا یجلو یوقت .ستمیدهد که با یدور دست تکان م

 « برو»سوار شد و گفت:  یستادم بدون معطلیا

ی زیاد بزرگی نبود. زیاد کوچک  گربه
آمد در سنی  هم نبود. به نظر می

مرده که کسی منتظرش نبوده؛ نه 
قدر کوچک که پیش مادرش  آن

قدر بزرگ که  زندگی کند و نه آن
 اهل و عیالش منتظرش باشند.
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متوجه  .سرعت رفت عقب نشست ک خانم بود که بهی

ک کلمه از زبانش یفقط  .ا جوانیاست  رینشدم که پ

 .داد یک کلمه کفاف نمین یو ا« برو»ده بودم: یشن

د یبر»جواب داد:  .خواهد برود یدم که کجا میپرس

 «.مارستان بهاریب

م را صاف یصدا .باشد ید زن جوانیحدس زدم که با

مارستان یب یتون تو  ی، کسدیببخش»دم: یکردم و پرس

 «؟هیبستر

وونه به یه دی»جواب داد:  باً بلندیک مکث تقریبعد از 

 «.کرده یخاطر من خودکش

کرد که دوستش  یگوشم وز وز م یتو یسکوت سرد

 «هنوز که نمرده؟»دم: یپرس .نداشتم

 «.ست زنده ...نه»گفت: 

به زنده  یدیحاال ام»دم: یپرس

 «موندنش هست؟

داد از  یکه نشان م یبا لحن سرد

د، گفت: یآ یاد خوشش نمیکردنم ز سوال

 «.گن فکر نکنم یکه م یجورن یا»

وگو قطع شود  نگذاشتم گفت ییبا پررو

 « ن؟یشما هم دوسش دار»دم: یو باز پرس

 .نمشینه ببیآ یکردم از تو یسع .مکث کرد یکم

چ وقت یاما من ه .هیپسر پاک و خوب یلیاون خ»گفت: 

 «.نتونستم عاشقش بشم

 «چند وقته؟»گفتم: 

 «آقا؟ یچند وقته چ»د: یپرس یکالفگ یبا کم

 «چند وقته که عاشقتونه؟»گفتم: 

 «.شه یم یچندسال»گفت: 

 «گار؟یس»گار را پشت سرم گرفتم و گفتم: یپاکت س

 «.ممنون ...نه»گفت: 

واقعاً  یعنی»باز ادامه دادم:  .برداشتم یکیخودم 

ه خرده هم که شده ی ین چند سال برایا ین توینتونست

 «ن؟یدا کنیپ یه احساسینسبت بهش 

که پشت خط بود چند  یبا کس .لش زنگ خوردیموبا

ها را  کلمه یاما سرد .م گنگ بودیکلمه حرف زد که برا

 ییتلفن را قطع کرد، با صدا یوقت .احساس کردم یخوب به

 «.نیآقا دور بزن»خ زده بود گفت: یکه انگار 

 «شد؟ یچ»دم: یبا تعجب پرس

 «.اون مرد»ه کشش داد تا گفت: یچند ثان

 یبرگشتم و تو .ن را متوقف کردمیار ماشیاخت یب

دم: یباً بلند پرسیتقر ییصورتش نگاه کردم و با صدا

 «مردش؟»

فرمان  یبرگشتم و دستم را رو

ره شدم و گفتم: یبه جلو خ .گذاشتم

 «دش؟ینین ببیخوا ینم»

که سردتر از قبل بود گفت:  یبا کلمات

چ یه .نهیشد اون منو بب یکاش م ...نه»

ه بار به دلش راه ین یوقت به جز هم

 « .نیلطفاً دور بزن ...ومده بودمین

دم: یپرسزدم  یداشتم دور م یوقت

 «منزلتون کجاست؟»

 .اش رساندم ل خودم تا خانهیآن شب آن خانم را به م

ن یبا ا .ک بدکاره استیآن زن موقع برگشتن اقرار کرد که 

دست آن جوان هم به او نخورده  یگفت که حت یحال م

 .بود

ش و کت و شلوار و ادکلن و یباز هم صبح و صبحانه و ر

را برداشتم و راه افتادم ن یشب که شد دوباره ماش .اداره

ن شده بود یزنم طالق گرفته بود، ا یاز وقت .ها ابانیخ یتو

ماندم نفسم  یاگر در خانه م .هر شب من ی برنامه

حرکت  .م بد استیده بودم که سکون برایفهم .گرفت یم

رون یو کسالت ب یداد و مرا از خمودگ یبه من نفس م

ها  شب یبعض .نمایم گرفتم بروم سیآن شب تصم .آورد یم

باز هم صبح و صبحانه و ریش 
و کت و شلوار و ادکلن و 
اداره. شب که شد دوباره 

برداشتم و راه ماشین را 
ها. از  افتادم توی خیابان

وقتی زنم طالق گرفته بود، 
ی هر شب  این شده بود برنامه

 من.
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دن تئاتر یها هم به د شب یبعض .ن بودیام هم برنامه

بروم  یخاص یخواستم جا یهم که نم یمواقع .رفتم یم

کردم که  یم یقدر رانندگ آن یگاه .کردم یم یرانندگ

ش یفردا یها وقت ن جور وقتیا .شد یک صبح مینزد یحت

 .برد یتختم و خوابم م یافتادم رو یگشتم م یاز اداره برم

گذشت  یم یچند ماه یفودفروش کارگر فست یاز ماجرا

دم مثل همان شب پر از یک شب رفتم آنجا و دیکه باز 

زمستان، در بسته  یآن بار به خاطر سرما .نور قرمز  است

 .آن یشخوان بود و سرش را گذاشته بود  رویپشت پ .بود

 یرو یا خنده .دیآمد پشت در و من را د .آرام در زدم

که  نیمگر ا»گفت:  .شست و در را باز کردش نیها لب

 «.نیاد ما کنیگشنتون بشه تا 

اتفاقاً  .الت راحت باشهیخ»گفتم: 

تنها بودم گفتم  .رمیر سین دفعه سیا

 «.میبزن یه گپیام با هم یب

 .ش گرفتمیگار را جلویپاکت س

گار زد نور یکه به س ین پکیاول

 .صورتش پخش شد یگار رویآتش س

آن دختر  ی هیقض کنجکاو بودم که

اون  ی هیقض»دم: یپرس .را بدانم

 «شد؟ یدخترخانم چ

دم که یفهم .ز نگفتیچ چین انداخت و هییسرش را پا

بعد لب باز کرد:  ی چند لحظه .ناراحت است یزیاز چ

 «...اما ...خوره ینجا غذا میاد ایهنوزم م»

 «؟یاما چ»دم: یپرس

پسرش  اون با دوست»گفت:  یک مکث طوالنیبعد از 

 «.نجایاد ایم

خواهشاً »م که حرفم را قطع کرد: یبگو یزیآمدم چ

 «.بگم و بعدشم ختم کالم یزیه چیخوام  یم .دینگ یچیه

 «بگو»کوچک گفتم:  یک دلخوریبا 

من هنوز »گار زد گفت: یکه به س یقیبعد از پک عم

 «.مونم یت عاشقشم و تا ابد هم عاشقش مینها یب

ش و کت و شلوار و یهم صبح و صبحانه و حمام و رباز 

 .ام ها را دوست نداشته چ وقت صبحیه .ادکلن و اداره

دن بوده؛ از دبستان تا به یها وقت زور شن شه صبحیهم

قدر  نیاداره ا دنآی یها صبح که م یلیدانم چرا خ ینم .حال

ند و بالاستثنا از هم یگو ین به هم زور مشا هشادند؛ هم

اما باز  .کنند یخشک و پست م یرند و کارهایگ یدستور م

من تازه از شب  یها، زندگ برعکس آن .اند هم خوشحال

من معنا  یفقط شب  است که به زندگ .شود یشروع م

پشت  یوقت .گاری، گپ و سی، رانندگیاهیدهد؛ شب، س یم

م مثل یها دهم انگار تمام غم ینم و گاز مینش ین میماش

ن ییبدنم پا یها یها و چرب یکه در حمام، چرک یوقت

ن ییشوند و پا یهم از روحم کنده مها  آن زندیر یم

  .زندیر یم

آمد  یم یدیک شب که باران شدی

 یا اده شدم تا از دکهین پیاز ماش

و اصل  یکه قالب نیسر ا .گار بخرمیس

ک یشود  یگار از کجا معلوم میبودن س

و با هم  خرده با صاحب دکه حرف زدم

زبان که معلوم  یآن مرد آذر .میدیخند

صحبت دارد  ک همیاج به یبود احت

تعارف »گفتم:  .تعارف کرد که بروم تو

 «.ها ومد دارهیاومد ن

ا تو یب»خت و گفت: یرون ریش از خنده بیها ن تمام دندا

 « .اخالقم من عاشق مهمون خوش .بابا

ه که یچهارپاک ی یرو .نمیرفتم تو و تعارف کرد که بنش

ش باز یدلم را برا ی سفره یوقت .بود نشستم یکنار بخار

 «.رهیکه جلوتو بگ یپس زن ندار»کردم گفت: 

 «کار کردم؟یمگه چ»دم: یپرس

ن که تا یهم»که داشت گفت:  یظیغل یآذر ی با لهجه

 «.گهید یرونین وقت شب بیا

 یآهن ی که به سقف آن دکه یر بارانیآن شب، ز

 یبعد از آن شب سع .گفتم و او گفتخورد، من  یم

هر دفعه  .م را از همان دکه بخرمیگارهایشه سیکنم هم یم

ها را دوست  هیچ وقت صبح
ها وقت  ام. همیشه صبح نداشته

زور شنیدن بوده؛ از دبستان تا به 
ها صبح  دانم چرا خیلی حال. نمی

قدر شادند؛  آیند اداره این که می
گویند و  به هم زور می شان همه

گیرند و  بالاستثنا از هم دستور می
کنند.  کارهای خشک و پست می

 اند. اما باز هم خوشحال
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 یلیکند که من خ یبارم م یا کهیروم ت یشش میکه پ

 .دیآ یخوشم م

 ی نم مسابقهیها دوست داشتم که با ماش از شب یلیخ

به خودم  .را مشخص کرده بودم یریمس .سرعت بدهم

 یقه خودم را از مبدئیست دقیبد در عرض یگفته بودم با

ک بار برنده یچ وقت به جز یالبته ه .برسانم یبه مقصد

آن شب که برنده  .گر مسابقه ندادمیبعد از آن هم د .نشدم

ه، که یو چهار ثان یقه و سیر را در نوزده دقیشدم، آن مس

 .کردم یمرم ثبت شده بود، طیتا یرو

 یهم که زن داشتم، بعض یآن زمان

 یلیخ .میآمد یرون میزنم ب ها، با شب

 .ردیاد بگی یدوست داشت رانندگ

ها به او آموزش  از همان شب یبعض

کم متوجه شدم که او  کم یول .دادم یم

ن یحات در حیها و تفر خنده یبرا

 یآموزش دوست دارد من رانندگ

شد و  یهول م یلیل خیادم است که اوای .ادش بدهمی

ش را یکه پا نیا یبه جاکرد؛ مثالً  یپشت سر هم اشتباه م

که  نیا یا به جایگذاشت و  یگاز م یترمز بگذارد رو یرو

اما  .گذاشت یک می ی دنده یسه بگذارد رو ی دنده یرو

  .دمیخند یشوم م یکه عصبان نیا یمن به جا

العاده حسود و  ک آدم فوقین بود که یب بزرگ زنم ایع

 یمرخصک بار که حالم خوب نبود و ی .ظن بود پر از سوء

ک یلم زنگ زد و یک خانم بود به موبایگرفتم، همکارم که 

که صحبتم با آن  نیبعد از ا .دیاز من پرس یکار سوال

 «بود؟  یک»د: یخانم تمام شد، پرس

 «.همکارم بود»گفتم: 

 «ا مرد؟یزن بود »گفت: 

 «زن»گفتم: 

بعد از آن  .کرد یبه من شک م یخود یاز همان موقع ب

 ...؟یچند تا همکار زن دار»کرد:  یمم مین جیدائم س

ام کرده  وانهیگر که دید سوالها  و ده« ا مجرد؟یمتأهلن 

 .بود

زد  یبه من تهمت م یلیچ دلیبار بدون ه  کیقت چند و

 .یکن یانت میبه من خ یکه تو دار

کرد،  یرفتم به من شک م یچپ م

 .کرد یرفتم به من شک م یراست م

هر  .ض استیبردم که مر یکم پ کم

کردم که ببرمش  یچه به او اصرار م

گفت که تو  یکرد و م یدکتر قبول نم

 .یبزن یوانگیبه من انگ د یخواه یم

جهت برگشت و   یخود و ب یب  ک روز،ی

حرفش  یبعد از آن هم از رو« .طالقم بده»به من گفت: 

 .ن شد که طالقش دادمیا .تکان نخورد

ش و کت و شلوار و یباز هم صبح و صبحانه و حمام و ر

ن بار به آن یسوم یشبش برا .ادکلن و اداره

باز از آن پسر جوان در مورد آن  .رفتم یفودفروش فست

 «.دمشیوقته که ند یلیخ»جواب داد:  .دمیدختر پرس

 « ؟یهنوز عاشقش»دم: یپرس

ش بلند شد و یه پوزخند بود از جایکه شب یبا لبخند

 ■ «.میارم بخوریب یزیه چیبرم »گفت: 

ها دوست داشتم که  خیلی از شب
ی سرعت بدهم.  با ماشینم مسابقه

مسیری را مشخص کرده بودم. به 
خودم گفته بودم باید در عرض 
بیست دقیقه خودم را از مبدئی به 

 مقصدی برسانم.
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   «داشتنی من خواهر خوب و دوست» داستان کوتاه 
 « ناممهدی قلی»سنده ینو 

 
ها و روی  جلوی حصار غزال .وحش رم بودیم توی باغ

و « .کم ذرت بردار یه»ماریو گفت:  .نیمکت سیاه نشستیم

 .دستش را جلو آورد

به یکباره گفتم:  .اما من هیچ میل به خوردن نداشتم

را ها  آن هاست ای به عزیزانم که مدت دوست دارم نامه»

بگویم که من دیگر درون ها  آن ام بنویسم و به ندیده

چیز خوب  اینجا همه .کنم وار زندگی نمی های کبریت قوطی

ها  ی حلزون های ما حالتی مثل خانه آید و خانه ر مینظ به

کردیم هیچ خبری  اما از آنچه فکر می .به خودش گرفته

 .هایم جدا نکرده است را از تنهایی چیز من نیست و هیچ

پدر، مادر و  .شما باعث شادی روح و قلب من هستید

ماریو یک مشت ذرت « .خواهر عزیزم

ریخت توی دهانش و با همان فرم 

مگر تو خواهری »قید پرسید:  یب

خواهر خوب  .بله»گفتم: « ای؟ داشته

و آن روزها از « .و دوست داشتنی من

 .خاطرم گذشت

فصل تابستان تازه از راه    

رسیده بود و گرمای اول صبح نشان 

داد که چه چیز مهلکی در  می

آن روز خواهرم سارا که چند سالی ازم  .انتظارمان است

های  وجه به بوی متعفنی که از جدولت تر بود بی کوچک

شنبه را  های روز سه آمد کتاب روباز خیابان هجدهم می

توی کوله جاساز کرده و طبق عادت یک لقمه بیشتر از آن 

از حیاط کوچک خانه که  .ی ناچیز برنداشت صبحانه

های انگورش خشک شده بود گذشت و  ی درختچه همه

ی قدیمی به اواخر یک  حیاط با دو پله .ها ایستاد روی پله

سارا مثل  .دار ربط داده شده بود بست و شیب ی بن کوچه

بعد از آن همه  .ها ماند هر روز چند دقیقه منتظر روی پله

مدت هنوز نتوانسته بودم این موجود استخوانی و ظریفی 

این حس  .ایستد را خوب درک کنم ها می که روی پله

اهی متنفر کننده ای است که آدم مقیدی مثل او گ دوگانه

او که عادت کرده بود روزی چندبار  نهمی .نظر بیاید به

 .های غذای من و پدرم را بشوید رفت و روب کند و ظرف

های  همه مدت را روی آن پله اما او منتظر چه کسی این

شعور نفس کشیده بود؟ توی دبیرستان دولتی  زمخت بی

شق درس او عا .آمد شمار می شاگرد خوب و باانضباطی به

اما دوستی برای راه طوالنی مدرسه داشت که  .ریاضی بود

اش کرده بود  او چنان شیفته .ی او را تغییر داده بود ذائقه

 .ماند که هر روز گویی باید منتظرش می

ای  بعد از آمدن دوستش که اغلب آرایش ناشیانه

همراه مادرش در انتهای کوچه  داشت، این دوست که به

ای اجاره کرده بودند، پا به تعقیب  خانه

درست  .دویدند گذاشتند و می میهم 

شد  و باز از مدرسه تلفن می .ها مثل بچه

که برای تاخیرات او پدرش چه جوابی 

 دارد که بگوید؟

و اما پدرم در جواب چه داشت که 

 به ناظم مدرسه بدهد؟

البد پیش خودش فکر کرده که 

چقدر بیش از اندازه به این موجود اعتمادکردنی، اعتماد 

این مسائل هزاران هزار بار توسط پدرم به سارا  .کرده است

 .در واقع او همزبان خوبی برایمان نبود .گوشزد شده بود

داری  انسان شریف و دین .حال که پیر و زن مرده شده بود

تکه از سه دنیای بیگانه بودیم و  رسید ولی ما سه نظر می به

 چه حرفی داشتیم که با هم بزنیم؟ چه چیز را باید به هم

دادیم؟ من و سارا آنقدر تعریف اشکال مدرن به  نشان می

شکل خانه  گوشمان خورده بود که آن فضای قوطی

من شغل ثابت و مخصوصی نداشتم و  .آمد بار می کسالت

حضور سارا در خانه  .ماندم گاهی چندین ماه توی خانه می

محتوا خالصم  ی فکرهای بی پادزهری بود که از هجمه

ای به عزیزانم  دوست دارم نامه
ام  ها را ندیده هاست آن که مدت

ها بگویم که من  بنویسم و به آن
وار  های کبریت دیگر درون قوطی

چیز  کنم. اینجا همه زندگی نمی
های  آید و خانه نظر می خوب به

ها  ی حلزون ما حالتی مثل خانه
 به خودش گرفته.
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ز چیزهای رنگ و وارنگی که دیده برایمان آنقدر ا .کرد می

از اینکه  .داد گفت که احساس شادی بهم دست می می

که من  چیزی .توانست با دنیایش درآمیزد چقدر خوب می

کردم که این موجود  فکر می .هرگز به آن دست نیافتم

الغر با آن اندام کشیده و صورت معصوم که گاهی از ضعف 

کشید چگونه خود را زیر  می اش به رنگ سفید گچ بنیادی

فشار این کائنات نگه داشته است؟ و آن همه چیزهای 

های قرمز و آبی  جور واجوری که در ذهن او به رنگ

درآمده بود را چگونه از این محیط قرنطینه شده پیدا 

مانست که  هایش مثل موجودی می او با حرف .کرده است

کشد و  ون میی دردهایمان را از کالبدمان بیر شبانه همه

 .شوید ای که در خود دارد می در رودخانه

او از مدرسه بازگشته بود اما با وجود اینکه کلید توی 

صدا  دستش بود زنگ خانه را به

درآورده و بعد از چند ثانیه خودش در 

هایی  و هم او مثل انسان .را گشوده بود

بار پا در جایی ناشناخته  که برای اولین

چیز را،  و هیچکس  گذارند هیچ می

حتی من که چند ساعت مثل حیوانی 

روح آنجا با چشمان باز لمیده بودم  بی

اش  حرارت تابستان زودرس در او و در چهره .را نشناخت

اش را  کوله .سمت حمام رفت از راهرو باریک به .نمایان بود

بعد از مدتی صدای شر شر  .یله داد و درب حمام را گشود

شد فهمید  از صورتش نمی وقتهیچ .ضعیف آب بلند شد

ی یله دادن  اما از نحوه .که چه روزی را پشت سر گذاشته

از  .کوله متوجه شدم که روز پر از عذابی برایش بوده است

انگار چیزی آن  .حمام که بیرون آمد دیگر خودش نبود

 .ترش کرده بود وجود پر مانند را از تو خورده و باز سبک

هم  ها به استخوانها  آن های گشادی که توی لباس

وار  سائیدند او را به شبحی مبدل ساخته بود که دیوانه می

 .من هیچ نگاه جدیدی به او نداشتم .گشت توی خانه می

چون او یک زن بود زنی با اشکال ماه مانند که هر شب 

و  .گاهی خوب و گاهی متنفر کننده .آمد شکلی در می به

  .گاهی هیچ میلی نداشت

یده بود خواهرم را تغییر داده یبه شب گراروز که  آن

او را مدام به  .بود و ارتباط او را با من قطع کرده بود

کشید و هم او را که میل عجیبی به  پستوی خانه می

ی  دار داشت از آن پنجره ی شیب تماشای آن کوچه

  .راند قد عقب می کوتاه

صدا درآمد سارا برخالف عادت که  وقتی زنگ خانه به

های ناشناخته برود  همیشه دوست داشت به استقبال آدم

ال در را که گشودم دو مرد میانس .بار میلی نشان نداد این

رسید پایین  نظر می تر از آن یکی به تر و چاق که یکی کوتاه

نام هانیه  ازم آدرس دختری بهها  آن .ها ایستاده بودند پله

ها  آن خواستم خیلی زود به که می من .امیری را پرسیدند

بار دیگر این اسم را با صدایی مالیم  جواب نداده باشم یک

ای  گونه م بهپیش خودم تکرار کرده و با یک حرکت چش

ای  قلمداد کردم که تازه مغزم به جرقه

رسیده که این اسم را، این اسم 

های پنهان  مزخرف مضحک را از الیه

ام بیرون  ی معلومات لعنتی پوسیده

هایی  دو را که با چشم کشیده و آن

پیرایه بهم زلزده  زده و موهایی بی رک

دو در  آن .بودند را ارضاء کرده باشم

به پاهایشان برای گذر از شیب متوسط  که سخت حالی

آوردند در یک آن خود را مقابل در سبز  کوچه فشار می

رنگی که تیر برقی به ناگهان جلویش ظاهر شده بود 

کردند،  شاید وقتی مقابل من به آن خانه نگاه می .یافتند

 .نشان داده بودها  آن تر به زاویه، این تیر بدقواره را مناسب

ای منتظر جواب دادن اهالی خانه بودند  هچند دقیقها  آن

در را بسته ها  آن ی ولی من خیلی سریع بعد از اولین ضربه

در هنگام ورود که هیچ  .بودم و به خانه بازگشته بودم

صدایی ازم در نیامده بود سارا را دیدم که خودش را به 

شد با  نمی هیچوقتپنجره چسبانده و انتهای کوچه را که 

او  .یدپای های لعنتی به آن دست یافت می وجود آن نرده

برای اینکه  .ها به خودش گرفته بود حالتی مثل دونده

بتواند برای هر لحظه که بخواهد جست بزند و به پستوی 

  .خانه بسرد

کردم که این موجود الغر  فکر می
و صورت با آن اندام کشیده 

معصوم که گاهی از ضعف 
اش به رنگ سفید گچ  بنیادی

کشید چگونه خود را زیر فشار  می
 این کائنات نگه داشته است؟
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آن  .اما من هیچ نتوانسته بودم او را درک کنم

آن شب بعد از  .لرزید  شدت در خودش می موجودی که به

اش بازگشته بود به هیچ  های مذهبی آنکه پدرم از مجلس

مانده  به آشپزخانه رفت و ته .تغییری در رفتارمان پی نبرد

اش رفته بود توی  های شبانه   خاطر دیر آمدن غذایی که به

ی  و ما دوباره تبدیل به سه تکه .فریزر را گرم کرد و خورد

 .آمد با هم جور در نمیپازل غریبه شده بودیم که هیچ 

صبح روز بعد من کمی دیر بیدار شده بودم و دیدم 

 .اش ناپدید شده است که سارا بدون خبر به همراه کوله

ای  خواستم پدرم را که بعد از بازنشستگی هیچ مشغله

ولی او را که چه  .جز مراسم شبانه نداشت بیدار کنم به

که حالت  بلندش های نسبتاً آسوده خوابیده بود و ریش

کردم؟ چند  نظمی گرفته بود را چرا باید بیدار می بی

صدا  ساعت از صبح گذشته بود که صدای زنگ خانه به

من توی آشپزخانه بودم دوباره آن دو مرد غریبه  .درآمد

ازم پرسیدند که  .بار به شکلی تازه درآمده بودند که این

طور مانده بودم در جواب  خواهرم کجاست؟ و من همین

من خودم را کنار  .ه باید گفت که پدرم از راه رسیدچ

ها باال  یواش از پلهها  آن .کشیدم و پدرم جایگزین من شد

یکی از آن دو گفت که سارا را توی مدرسه پیدا  .آمدند می

الی جرزهای  مانند مایع خمیری از البهها  آن .نکرده

آمده بودند تنها خواهرم را ازم  .کردند موجود رخنه می

اما او از چه چیز  .چه خوب که او فرار کرده بود .گیرندب

 .گذاشتند مدام قدم پیش میها  آن مهلکی گریخته بود؟

تر  مرد کوتاه .رو باریک رسیده بودندبه ورودی راهها  آن

 .آید؟ و نگاهش افتاد به حمام پرسید که این بو از کجا می

ع شرو .صبر پدر لبریز شد .چیزی نظرش را جلب کرده بود

دو را از راهی که آمده بودند  کرد به فریاد زدن و آن

انگار  .نگاه من هنوز به حمام بود .بازگرداند و در را بست

در حمام  هیچوقت .شنیدم بویی جدید از راهرو می

چفت شده  بار کامالً اما این .شد صورت کامل بسته نمی به

جسم سیاه  .دستی کرد و در را هل داد پدرم پیش .بود

سختی کنار رفت و ما از بویی که  در به .رنگی پشتش بود

پدرم  .حمام تاریک بود .آمد سخت حیرت زده شدیم می

کوله را از پشت در برداشت و در هنوز  .المپ را روشن کرد

اختیار نشست روی  کامل باز نشده بود که پدرم بی

با دو دست زد توی سرش و من متعجب داخل  .چهارچوب

او  .سارا خودش را گم کرده بود .را نظاره کردم حمام

آن دو  .ی خودش غرق کرده بود خودش را درون رودخانه

کردند و برای ما تأسف  مرد بیرون از خانه آرام صحبت می

دو به  آن .دیگر چیزی برای نگاه کردن نبود .خوردند می

 نآ همن حس مردن را داشتم و از نگا .من زل زده بودند

پیش خودم گفتم که این غزال تیزپا  .ودمو بیزار بد

مرا با خودش نبرده  .گریخته و مرا با خودش نبرده است

 ■ ...است
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   «خیانت» داستان کوتاه 
 « غزل سادات پورنسائی»سنده ینو 

 

مدام از  .چشمانم را تنگ کردم و هستی را زیر نظر گرفتم

هر از چند گاهی  .رفت سوی سالن به آن طرف می این

ام را چین  بینی .زد انداخت و لبخند می نگاهی به من می نیم

وجدان خیال  پستِ بیی  زنیکه .دادم و در دل پوزخند زدم

کرد از  خیال می .گذرد دانم چه در سرش می کرد نمی می

پچ حرف زدنش با تلفن، از  از پچ .خبرم بیهایش  کاری کثافت

رفت خیابان خبر  کرد و می که هر روز یک قلم آرایش می این

ای داخل خانه قرار مالقات  ها هم که با مرد غریبه تازگی .ندارم

را روی هم فشردم، خودم او را با آن هایم  لب .گذاشت می

فکر  .چیز دیده بودم مردک بی همه

غیرت نبودم،  غیرتم؟ نه بی کرد بی می

امروز و فردا حقش را کف دستش 

فکرش را هم کرده بودم،  .گذاشتم می

سزای  .بریدم سرش را گوش تا گوش می

کرد، همین  که به شوهرش خیانت می زنی

نگاه  .یر خاکرفت ز مرد و می باید می .بود

 .ام روی صورتِ هستی ثابت ماند خیره

ی سنگینی نگاهم شد و سر  متوجه

 .چرخاند و لبخند زد

 خوای؟ چیه سروش جان؟ چیزی می -

سرم را عقب کشیدم، خواستم دهان باز کنم و بگویم 

ن نه، اال .موقع جلوی دهانم را گرفتم ، اما به«خوام مرگتو می»

تا  .دادم بفهمد چه در سر دارم نباید اجازه می .وقتش نبود

ی ناپاک روز  زنیکه .رسیدم چند روز دیگر به حسابش می

خندید و او  گفت و می روشن جلوی چشم من با مرد غریبه می

قراری  همه استرس و بی حاال هم دلیل این .آورد را به خانه می

فکر  .ی دزد ناموس قرار داشت دانستم، با آن مرتیکه را می

امروز خانه باشم، برای همین مثل اسپند روی آتش کرد  نمی

بهتر بود همین امروز کار را  ذهنم جرقه زد، اصالً .شده بود

باید حق این  .کردم و با این فکر چشمانم برق زد تمام می

چیز را کف دستشان  ی خائن و آن مردک بی همه زنیکه

  .گذاشتم می

 

 

خواب، مثل زدم به  رفتم داخل اتاق خودم را می باید می

وفایم از خواب سنگینم  هایی که زن بی زمان ی آن همه

باید  .آورد کرد و آن مردک را به خانه می استفاده می سوء

زدم به خواب و بعد سر بزنگاه باالی سرشان  بار خودم را می این

با این فکر از جا برخواستم، هستی با عجله  .رسیدم می

 :سمتم آمد به

 احتیاج داری؟سروش جان چیه؟ چیزی  -

من برایش  .شدمطور دستپاچه بود، کالفه  که این از این

سال زندگیِ  چه کم گذاشته بودم؟ بعد از سه

 مشترک این حق من بود؟

 :به سردی گفتم

 .خوام بخوابم رم توی اتاق، می می -

 .اش از هم گشوده شد چهره

کنی، برو  آره آره، کار خوبی می -

 .استراحت کن

 .نفسم را پر صدا بیرون فرستادم

 کشید، اما ی عوضی خجالت هم نمی زنیکه

اش  تکه های آخرش بود، تکه ایرادی نداشت، دیگر نفس

 .کردم می

سمت کشوی  به .باز گذاشتم وارد اتاق شدم و در را نیمه

را بیرون کشیدم، چاقوی شکاری یادگار  میز تحریرم رفتم و آن

باید  .دایی خدا بیامرزم را برداشتم و زیر بالشم پنهان کردم

ا همین چاقو هر دو ب .ماندم تا آن مردک بیاید منتظر می

 .فرستادم نفرشان را به درک می

 .گذشت روی تخت دراز کشیدم، زمان برایم کشدار می

چندبار دست بردم زیر بالشم و چاقو را چک کردم، سر جایش 

باره  دانم یک ساعت گذشته بود یا دو ساعت، اما یک نمی .بود

در اتاق  .سرعت چشمانم را بستم ی در تکان خورد، به دستگیره

از الی چشمانم نگاه کردم، هستی به آرامی سرش  .باز شد نیمه

چند ثانیه بعد  .نگاهی به من انداخت را وارد اتاق کرد و نیم

سرعت در را بست، از روی تخت پایین پریدم و خودم را  به

روی تخت دراز کشیدم، زمان 
گذشت. چندبار  برایم کشدار می

دست بردم زیر بالشم و چاقو را 
 چک کردم، سر جایش بود.

دانم یک ساعت گذشته بود  نمی
باره  یا دو ساعت، اما یک

ی در تکان خورد،  دستگیره
 سرعت چشمانم را بستم. به
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خونم به جوش  .پچش را شنیدم صدای پچ .پشت در رساندم

به آهستگی در را باز ی در و  دست بردم سمت دستگیره .آمد

را گشود،  سمت در سالن رفت و آن کردم، هستی را دیدم که به

به عقب  .دیگر وقتش رسیده بود .رگ گردنم بیرون زد

قدر  آن .خواب رفتم تا چاقو را بردارم سمت تخت چرخیدم و به

بار سکندری خوردم و وسط اتاق ولو  عجله داشتم که یک

شد، خودم را  اتاق نزدیک میبا شنیدنِ صدای پا که به  .شدم

شدم و چاقو را در دست  باید بلند می .جمع و جور کردم

از جا برخاستم، به چند قدمی بالش نرسیده بودم  .گرفتم می

هراسان سر  .باره در اتاق باز شد که یک

با دیدنِ پدرم جا خوردم و عقب  .چرخاندم

دنبالش دو مرد سفیدپوش وارد  پریدم، به

 :مانی از حدقه درآمده گفتمبا چش .اتاق شد

 کنی؟ کار می جا چی چیه بابا؟ این -

 .سمتم آمد پدرم به آرامی به

چیزی نیست سروش، اومدم ببرمت  -

 .یه جای خوب

 .دستم را سپر خودم کردم

 خوایم بریم؟ جلو نیا! کجا می -

زده به من نگاه  باره چشمم افتاد به هستی که غم و یک

 :سمتم آمدند، نعره زدم دو مرد سفیدپوش به .کرد می

 ی من؟ خواین توی خونه چتونه؟ چی می -

 .اش گذاشت پدرم دستش را روی بینی

که واست   ریم یه جایی سروش جان! داد نزن بابا! می -

 !حرف منو گوش کن پسرم .خوبه

 .چشمانم درشت شد

 این دوتا کین؟ خوایم بریم؟ اصالً کجا می -

 :گفتپدرم با غصه 

های عجیب  بابا جان همش توهم داری، همش آدم -

گی یه  زنی، همش می بینی، به زن جوونت تهمت می غریب می

بیا بریم  .کنی نفرو میاره توی خونه، به زمین و زمون شک می

 !دیگه بابا

 :فریاد زدم

ای؟ من توهم ندارم، خودم  دستِ این زنیکه تو هم هم -

خوام  نم مییدم، االهاش ددیدمش، خودم اون مرتیکه رو با

 .سره کنم کارو یه

سمت بالش هجوم بردم، یک قدمی تختم  و چرخیدم و به

سر چرخاندم،  .باره به عقب کشیده شدم رسیده بودم که یک

 .دو مرد قوی هیکل به بازوانم چسبیده بودند، دست و پا زدم

خواین از جونِ من؟ بابا  می  شرفا! چی ولم کنین بی -

 !ولم کننبهشون بگو 

هق هستی در فضای اتاق  صدای هق

 :آلود پدرم را شنیدم صدای بغض .پیچید

ها  داد نزن بابا جان! نذار همسایه -

خوام اوضاع  بفهمن! اومدم کمکت کنم، نمی

 .بدتر بشه

 .لگدپرانی کردم

من چیزیم نیست، من هیچیم  -

 !نیست، بابا بگو ولم کنن

ها  آن .هیکل اشاره زد پدرم جوابم را نداد، به دو مرد قوی

تاب دادم، کشان مرا از اتاق بیرون بردند، خودم را پیچ و  کشان

نگاهم روی صورت  .اما نتوانستم از دستشان خالص شوم

 :نعره کشیدم .گریان هستی ثابت ماند

 !کشمت کشمت هستی! خائن عوضی می می -

 :هیکل را شنیدم صدای یکی از دو مرد قوی

بریمش ترک کنه، امیدواریم مغزش زیاد آسیب  می - 

هذیان آدم توهم و  .جوریه دیگه شیشه همین .ندیده باشه

بینه، صداهای  های عجیب و غریب می گیره، همش آدم می

 .که وجود خارجی ندارن شنوه، چیزایی عجیب و غریب می

 ■ .هایم مرا از خانه بیرون بردند توجه به نعره و بی

 

  

 

 

با شنیدنِ صدای پا که به اتاق 
شد، خودم را جمع و  نزدیک می

شدم و  جور کردم. باید بلند می
گرفتم. از  چاقو را در دست می

جا برخاستم، به چند قدمی 
باره  بالش نرسیده بودم که یک

 در اتاق باز شد.
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 مهران مقدر :موسیقی در تئاتر

 مرتضی غیاثی ؛باران، یوریس ایونسمستند:  ی فیلمبررس

 مسعود ریاحی ؛پری، داریوش مهرجویییادداشتی بر فیلم: 

 پور رحیمی ساحل دوآن؛ مارینا نكن، نگاه را سرت پشت :فیلم معرفی

 اصطالحات، ریحانه ظهیری :یسینامه نو لمیدر ف یپرداز اصول داستان

 زادهمهشید بابایی؛ حسین حالجی شب بخیر مادر، ش:ینما ینقد و بررس

 

 

 

 

 

 

 

ـنـیـس
رـاتـئـت  و  ما
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 «مشته بخش» یسینو نامهلمیدر ف یپرداز اصول داستان 
«یریحانه ظهیر» 
 

 اصطالحات به مختصر طور به قسمت این در

 .پردازیم می نویسی فیلمنامه

 نویسی فیلمنامه اصطالحات
 به نویسی فیلمنامه از دیگری وجه فیلمنامه اصطالحات

 و است نویسی فیلمنامه فنون از تر ساده که آید می حساب

  .دارد کمتری استفاده موارد

 بر تدریج به تصویر هرگاه. است تصویر طلوع :فیداین

 .داشت خواهیم تصویر طلوع شود ظاهر سینما پرده

 ناپدید تدریج به تصویر که است فن این عکس :فیداوت 

     .برسد کامل سیاهی به تا شود می

 به چگونگی و دوربین مهم زوایای ما مرحله این در

 به فقط را دوربین زوایای. دهیم می شرح را ها آن کارگیری

 یک بر تاکید بر ها آن از استفاده که دهید اختصاص شرایطی

 مورد در. است الزم صحنه کیفی سطح یک ارتقاء یا مهم جزء

 نما موضوع: شود رعایت باید ای قاعده دوربین زوایای اصطالح

 .کنید مشخص را

 تا گیرد می قرار استفاده مورد  روی زاویه

 نوشتن حین در. شود داده نشان خاصی نمای

  ...نوشت توان می چنین را آن صحنه

 پنجره سوی به که: جورج روی زاویه•

  .رود می

 کشیده دراز میز روی که: لوک روی زاویه•

 .است

 اگر. هستند نما موضوع لوک و جورج فوق، های مثال در

 آن دهید، ارائه را تاکید همین دیگر بار بخواهید صحنه این در

 .بنویسید زیر شیوه به را

 جورج روی دیگر زاویه•

 .کند می نگاه بیرون به پنجره از که

 اتاق باز زاویه •

  .شوند می وارد «آن» و جورج که حالی در  

 شوند، می وارد «آن» و جورج وقتی اتاق بر فوق نمای

 خاصی مفهوم اتاق است ممکن مثال، این در. دارد تاکید

 در شود می داده نشان باز زاویه نمای در لزوماً که باشد داشته

 خالصه طور به آن داخل اشیاء همچنین و اتاق خود مورد، این

 .شوند می توصیف صحنه توضیح در

  ...یا. نگرد می را اطراف که جورج نزدیک  نمای •

 از پیش و شود می خارج هتل از که جورج نزدیک نمای

 .نگرد می را اطراف احتیاط با شود، اتومبیل سوار که آن

 مختصر توضیح این اگر کنید، می مشاهده که همانطور

 صورتی در. نوشت سطر یک در را نما توضیح توان می باشد،

 یک از توانید می تاکید برای باشد، الزم تری مفصل توضیح که

 توضیح را ماجرا بعد سطر در سپس و کنید استفاده عنوان

  .دهید

 برده کار به وقتی فقط و خست با باید نزدیک نماهای

 وجود خاصی دراماتیک ای شی بر تاکید بر نیازی که شوند

  .دارد

   اینسرت •

 .دهد می نشان هم کنار در ایستاده را جوان پسر دو که

 صحنه به بازگشت

 .گذارد می زمین را عکس جورج

 یک قلم، یک روزنامه، ستون یک چون کوچکی جزئیات

 میان با معموالً... و دکمه، یک عکس،

 مورد شده، نوشته فوق در چنانچه نماها،

 از نمایی میان شما اگر. گیرد می قرار تأکید

 بازگشت از استفاده ببرید، کار به «چیزی»

 قرار شما اختیار در را امکان این صحنه به

 ادامه کجا در دهید نشان که دهد می

 انجام مطلب وضوح جهت کار این. یابد می

 .شود می

  :  جورج نظر نقطه •

 به دست به اسلحه که بیند می را بیل. پنجره از خیابان

 .آید می وی آپارتمان سوی

 در و دوربین آنچه یعنی، است، نما موضوع نظر نقطه

  .دید خواهد تماشاگر نتیجه

 بیل-جهت عکس نمای •

 .بیند می پنجره پشت را جورج و نگرد می باال به

 دیزالوبه

 روز-خیابان-خارجی

 تعقیب در بیل که حالی در کند، می فرار خیابان در جورج

 .کند می شلیک بار سه بیل اسلحه. است وی

 را واکنش یک جهت عکس نمای از استفاده با مثال این

 نگاه دیگر یک به همزمان ها شخصیت زیرا نهد، می بنا

 وجه فیلمنامه اصطالحات
 به نویسی فیلمنامه از دیگری
 از تر ساده که آید می حساب

 و است نویسی فیلمنامه فنون
  .دارد کمتری استفاده موارد

 



   9313 رمدادماه |چوکماهناهم ادبیات داستانی |چهل وهشتم شماره 80 

 جورج طرف از تر مهم واکنش ترکیب، این در البته،. کنند می

 .بیند می دست به اسلحه را بیل که است

 در. است پرده تصویر دو افتادن هم روی نشانگر :دیزالوبه

 مورد، این در. شود می دیگر تصویر جانشین تصویر یک فن این

 او فرار که بعدی صحنه بر نگرد، می پنجره بیرون به که جورج

 . افتد می هم روی است، خیابان در

. گیرد می قرار صفحه چپ سمت حاشیه در :دیزالوبه

 از فاصله خط یک با جویند، می سود دیزالوبه از که هایی صحنه

  .شوند می نوشته هم

 موکد را صفحه دو بین پیوند دیزالو که کنید می حس اگر

 در. کنید استفاده آن از بخشد، می ارتقاء را آن یا نماید می

 خالق های تصمیم که هستند فیلم تدوینگر و کارگردان نهایت،

 .کنند می اتخاذ را ها صحنه پیوند چگونگی به مربوط

 روز -آپارتمانی مجموعه -خارجی •

 پایین به و شود می خارج اصلی در از شتاب به جورج

  ...کند می فرار خیابان

 :به برش

 روز -خیابان -خارجی

 مسلح را خود   0/375   ماگنوم اسلحه بیل

 .دود می جورج دنبال برق مثل و کند می

 صحنه یک پایان دادن نشان برای :به برش

 دو هر بین را آن نویسندگان بعضی. رود می کار به

 بر تأکید برای من. برند می کار به متوالی صحنه

 کارش به فوق شکل به متوالی صحنه دو پیوند

 بنابراین. بگیرد خود به سیال تداومی ها صحنه جریان تا برم می

 اصلی در از سرعت به جورج: »خوانید می روش این به را آن

 برش ما و کند می فرار خیابان پایین به و شود می خارج

 و   0/375 ماگنوم اسلحه بیل( که بینیم می یا: )به دهیم می

  .غیره

 جورج از نزدیک نمای •

 .رود می رو پیاده در که

 پی در سگی که دهد نشان تا کشد می عقب دوربین

 .کند می پارس او به و گذاشته جورج

 در که جورج از( درشت نمای) نزدیک نمای با فوق صحنه

 کشد می عقب دوربین» سپس. شود می شروع دود، می رو ه پیاد

 از تدریج به دوربین که است معنی این به «که دهد نشان تا

 فاصله شود، می داده نشان نردیک نمای در که موضوعی

 نوع یک معموالً و گیرد، بر در را تری وسیع دید تا گیرد می

 .دهد می نشان خوبی به را نکته این فوق مثال. است غافلگیری

 پرده از خارج و.( د.م.خ)دوربین دید میدان از خارج •

 فیلمبرداری، حین در اگر. دارند واحدی مفهوم اساساً.( پ.خ)

 ظاهر پرده بر گیرد، قرار دوربین دید میدان از خارج شخصیتی

 نظر به تماماً اصطالحات این از یک هر انتخاب. شد نخواهد

 .دارد بستگی شما

 صدای و دوربین دید میدان از خارج بین تمایز مایلم

 :دهم نشان زیر مثال دو خاص های صحنه در را تصویر از خارج

 

 روز -نشینمن اتاق -خانه -داخلی

 سینه روی را هایش دست ایستاده، ساکت و افسرده «آن»

  .دهد می تکان سر ناباوری با کرده، صلیب

 (تصویر از خارج صدای) جورج

    هاری» مثل و داورلین، به رفتم هیکاری خیابان از

 هم لعنتی سگ این گذشته این از! کرد می شلیک بهم «خبیث 

 آشغال سطل   تو رفتم سکندری بعدش – دنبالم گذاشت

  !رو پیاده

 جورج روی زاویه

 آلود خاک سراپا هایش لباس و شده پاره شلوارش پشت

 .است

 اتاقی همان در جورج صحنه، این در

 صحبت وقتی اما هست، «آن» که است

 یا دوربین دید میدان از خارج کند، می

 حرف جورج وقتی. است پرده از خارج

 وقتی. است «آن» نما موضوع زند، می

 نما موضوع کند، می تمام را صحبتش جورج

  .گردد می آشکار وضعش و سر و شود می

 روز -راهرو -خانه -داخلی

 شده، پنهان آن در جورج که کمدی بسته در پشت «آن» 

 .ایستد می

 «آن»

 (اعتراض به)

 مونی؟ می جا همون یا بیرون میای

 (تصویر از خارج صدای) جورج

 !نیست ای چاره خدا، ای

 دارد، حضور «آن» که نیست اتاقی همان در جورج چون

 کار به «تصویر از خارج صدای» گفتگو، کردن مشخص برای

 .ام برده

 روز -خیابان نبش -خارجی

 پا آن و پا این خیابان نبش در عصبی حالتی با جورج

 .کند می

 و کارگردان نهایت، در
 که هستند فیلم تدوینگر

 به مربوط خالق های تصمیم
 را ها صحنه پیوند چگونگی

 .کنند می اتخاذ
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 ( پان)    جورج راست سمت به آرام افقی چرخش

 نزدیک جورج به پشت از دست در بزرگی چوب با بیل

  .شود می

 دادن نشان برای که است دیگری فن «افقی چرخش» 

 جهت به جهت یک از. رود می کار به دوربین گیری جهت

 .سازد آشکار را چیزی تا کند می حرکت دیگری

 از دیگر اصطالح دو زمینه پس یا زمینه پیش در

 کردن مشخص برای که اند نویسی فیلنامه اصطالحات

 .روند می کار به صحنه دیگر اصطالحات

 روز -خیابان –خارجی

. رود می راه رو پیاده در سرعت به جورج

 بیل زمینه، پس در. رسد می نظر به ناراحت

 اما. شود می نزدیک جورج به که بینیم می را

 .دارد دست در بزرگتری چوب اکنون

 جورج واکنش •

 سراغش به چوب با که بیل برابر در

 .است زده وحشت آید، می

 جورج روی زاویه •

 .کند می طی را خیابان عرض سرعت حداکثر با که

 با را چیزی به نسبت شخصی واکنش خواهید می وقتی

 .بنویسید فوق مثال مانند را آن دهید نشان تصویر

 طور به کنند، می استفاده «اتومبیل» از که هایی صحنه

 خاصی زاویه وقتی هم باز. شوند می نوشته روش چند به کلی

. کنید مشخص را نما موضوع برید، می کار به را دوربین از

 دوربین از خاصی زاویه آمده، زیر مثال اولین در که همانگونه

  .شود ظاهر صحنه بندی عنوان در تواند می

  روز -جورج متحرک اتومبیل -بزرگراه -خارجی •

 وقتی. پیچد می مسکونی خیابان به اصلی خیابان از

 شنیده ترمز جیغ رسد، می پارکینگ یک در به اتومبیل

 پارکینگ وارد و گیرد می عقب دنده سریع اتومبیل. شود می

 .کند می پارک شده، باز سر

 جورج شده پارک اتومبیل -پارکینگ -داخلی

 هنوز که فرمان راست تا جلو صندلی در را خودش جورج

 درست خیابان، از او نظر نقطه. کشد می پایین کند، می حرکت

 گذرد می سرعت به بیل اتومبیل که وقتی

 (.د.م.خ)زن

 (خشم با)

 کنی؟ می چکار من پارکینگ تو

 

 جورج اتومبیل روی زاویه

 کنده زن پارکینگ از سرعت به که

 سوزان الستیک اثر پارکینگ جلو و شود می

 .گذارد می جای بر را اتومبیل

 «بزرگراه» هم نما موضوع اول، مثال در

 دوم، مثال در. «جورج اتومبیل» هم است

 هم است «پارکینگ» هم نما موضوع

 نظر نقطه. »جورج شده پارک اتومبیل

  .گذرد می سرعت به بیل اتومبیل وقتی خیابان، از «جورج

 عنوان کنید، تاکید اتومبیل بر خواستید می فقط اگر

 .شد می نوشته زیر صورت به صفحه

 جورج متحرک اتومبیل -خارجی

 .پیچد می مسکونی خیابان به اصلی خیابان از که

 با سرعت به دیگر، های فیلنامه و خونرنگ ماه خواندن با

 به یک هر در که دیگری فنون و فیلنامه شکل معنی و مفهوم

 ■ .شد خواهید آشنا رود می کار

 

 :منبع

 هنری حوزه

 «اتومبیل» از که هایی صحنه
 کلی طور به کنند، می استفاده

. شوند می نوشته روش چند به
 از خاصی زاویه وقتی هم باز

 برید، می کار به را دوربین
 .کنید مشخص را نما موضوع
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 «باران»مستند  معرفی  
 «یاثیغ یمرتض» ؛«یوریس ایونس»کارگردان  

 

 مشخصات فیلم

ک .اچ.و ام 1/کارگردان و نویسنده: یوریس ایونس2نام: باران

 2818کشور: هلند/ سال تولید:  /3/ موسیقی: لو لیشولد3فرانکن

 کارگردانی  هدربار

پدرش  .در هلند بدنیا آمد 2989یوریس ایونس در سال 

ای برای  از این طریق، دریچه .صاحب مغازه لوازم عکاسی بود

در سیزده سالگی » .آشنایی با دنیای تصویر برای او گشوده شد

اعضای ی  هاولین فیلم خود را در ژانر وسترن با مشارکت هم

ر دانشگاه و در آلمان ( د2393جهرمی، ») .اش ساخت خانواده

اد، به شیمی عکاسی روی اقتصی  هگیری از رشت پس از کناره

در بازگشت به هلند، انجمن سینمایی معروف به فیلم  .آورد

در آن زمان چنین  .را تأسیس نمود 1لیگا

هایی در سراسر اروپا رواج داشتند  انجمن

و با استقبال فراوان جوانان، فیلمسازان و 

ها همراه  حتی هنرمندان دیگر رشته

ام ها انج کاری که در این انجمن .بودند

های  شد، نمایش جدیدترین فیلم می

ها و نظراتی که پیرامون سینما  کارگردانان اروپایی بود و بحث

 .گرفت ای تازه کشف شده صورت می به عنوان رسانه

ی  هایونس نخستین بار در انجمن فیلم آمستردام شیفت»

 9و ریختر 1، اگلینگ0های تجریدی شد که والتر روتمن فیلم

( حرکت، 233:2396)بارنو، «.آلمان میفرستادنداز ها  آن برای

 8پودوفکین-های فرمی، تدوین و نظریات کولشف نور، زیبایی

معروف هستند، توجه او را به  26که به نظریه مونتاژ شوروری

های جدی خود را  خود برانگیختند طوری که او اولین فیلم

و « 22پل»نخستین فیلم او  .تحت تأثیر همین شیفتگی ساخت

هر دو تحت تأثیر همین دیدگاه و به ویژه « باران»سپس 

 .های سمفونی شهر ساخته شدند فیلم

ایونس برخالف عالقه وافری که در ابتدا به الگوهای درحال 

تدوین نشان داده بود چندان بر سر این ی  هحرکت و نظری

او که به  .عالقه باقی نماند، و به زودی مسیر خود را تغییر داد

سیاری داشت، کار خود را بصورت فیلمساز در بی  هسفر عالق

 .سراسر کشورهای جهان دنبال کرد

پودوفکین به ، توسط «باران»و « پل»پس از ساختن 

روسیه دعوت شد و در آنجا اجازه یافت به انتخاب خود فیلمی 

سرود »فوالدسازی، ی  هاو با انتخاب یک کارخان .بسازد

به همین ترتیب به سفرهای خود به  .را ساخت «21قهرمان

بلژیک، اسپانیا، چین، آمریکا، ژاپن، اندونزی و چند کشور دیگر 

یلمسازی و یا آموزش و ترویج ادامه داد و در هر کشور به کار ف

های مهم او که در جریان سفرهایش  از فیلم .فنون آن پرداخت

« 23ندای اندونزی»و « 23زمین اسپانیایی»توان به  ساخت می

را به حمایت روشنفکران چپ « زمین اسپانیایی» .اشاره کرد

آمریکا، هنرمندان و بازیگران مشهور هالیوود 

، 20هلمن، لیلیان 21نظیر هرمان شوملین

ساخت؛ و فیلم دوم را به  21دوروتی پارکر

سفارش دولت هلند؛ با این تفاوت که با 

تغییر دیدگاهی که در زمان فیلمبرداری 

خود داد و از قیام مردم اندونزی حمایت 

همین  .کرد، با دولت هلند دچار اختالف شد

ورود به خاک کشورش ی  هاختالف سبب شد برای مدتی اجاز

 .را نداشته باشد

نخستین ایونس به زیبایی شناسی، به ی  هبدین ترتیب عالق

سمت مسائل سیاسی و مبارزات آزادی خواهانه تغییر جهت 

ایونس برای مدتی طوالنی به عنوان مستندسازی متفکر، » .داد

اجتماعی و سیاسی رادیکال های  پیشرو و صاحب اندیشه

سری ( باران دومین فیلم از 2396)جهرمی، «.شد شناخته می

های اوست که نگاهی کامالً زیبایی شناسانه  بلند باالی فیلم

های بعدی او به مسائل اجتماعی و  دارد و برخالف فیلم

 .ردازدپ سیاسی نمی

 فیلمی  هخالص

نه  .های عادی یک شهر بندری آغاز میشود باران با فعالیت

خبری از تالطم است و نه چیزی غیر عادی نظم شهر را به هم 

ها و بندرگاه همه بحال عادی خود در  ها، کشتی خانه .میزند

در  0808یوریس ایونس در سال 
هلند بدنیا آمد. پدرش صاحب 
مغازه لوازم عکاسی بود. از این 

ای برای آشنایی با  طریق، دریچه
 دنیای تصویر برای او گشوده شد.
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زند، گرد و خاک  بادی شدید آرامش شهر را بر هم می .جریانند

 .کند ها را در شهر ایجاد می انگیزاند و اولین جنبش برمی

زیاد از هم ی  هکندی و با فاصل سپس، قطرات باران به نرمی،

 .کنند شروع به بارش می

شود و قطرات  ته ریتم فیلم تند میرف به این ترتیب رفته

ها و بر روی مردم  ها، بام ها، سنگفرش باران تندتر به درون چاله

باران  .پناهی هستند مردم گریزان از باران بدنبال جان .بارند می

 .کند همه جا را خیس می .رسد یابد و به اوج خود می شدت می

تا اینکه باران آرام  .لولند ها می مردم چتر به دست در خیابان

آرام به همراه ریتم موسیقی و سرعت تدوین فیلم، فرو 

حاصل کار شهری  .شود نشیند و بطور کامل متوقف می می

سراپا خیس و آب گرفته است که مجدداً آرامش خود را 

 .بازیافته است

 فیلمی  هدربار

ویژگی متمایز باران که آن را از دیگر 

سازد؛ پرداختن  میهای سمفونی شهر جدا  فیلم

فیلم بجای تصاویر  .به یک موضوع واحد است

های مختلف یک شهر، شامل  پراکنده از مکان

نماهایی به دقت تدوین شده است که پیرامون 

به جز در چند  .ندا یک موضوع خاص درگردش

نمای ابتدایی که فضای کلی شهر، چگونگی 

شود در  ساختمان سازی و عبور و مرور در آن نمایش داده می

ندرت به جز برخورد قطرات باران با یک سطح ه باقی فیلم ب

توجه تنها معطوف به  .چیز دیگری در تصویر قرار گرفته است

توان  حتی نمی .گذارد تأثیری است که بارش باران بر شهر می

فیلم در قضاوتی ی  هپیوستگی چند نمای نخست را با بقی

ای را  ن تصاویر مقدمهشتابزده نادیده گرفت؛ چرا که نمایش ای

کند و از این  برای درک بهتر جایگاه تحوالت آینده فراهم می

پردازی ایفا  در داستان 29حیث  نقشی شبیه به پیشگفتار

 .کند می

حضور انسان در قاب تصویر نیز موضوع فیلم را تغییر 

ی  هیابد، فاعل و کنند می جا انسان حضورچرا که هر .دهد نمی

خود موجودی است که در معرض باران قرار کاری نیست بلکه 

 .دهد های او را نمایش می گرفته است و دوربین عکس العمل

، نه اشخاصی دارای «باران»به این ترتیب مردم حاضر در 

هایی کلی از نوع انسان هستند که در  فردیّت معیّن، بلکه نمونه

 .دهند هایی انجام می برابر ریزش باران عکس العمل

های دیگر سمفونی شهر، تأثیر تدوین و  همچون فیلم

جدیتی که در توجه به قدرت آن معمول است، در این فیلم 

اولین فیلم خارجی ایونس به دعوت  .شود نیز مشاهده می

ی  همندان به نظری او از عالقه .پودوفکین در روسیه ساخته شد

دوستانه و نزدیکی با پیشگامان ی  همونتاژ شوروی بود و رابط

مونتاژ شوروی یکی ی  ههای نظری از ویژگی .این جنبش داشت

 .ای فرمی استه توجه به تضادها و دیگری قاب بندی و زیبایی

چهل و پنجم ی  ههمانطور که در شمار« 28هیچ جز زمان»در 

چوک به قلم آمد، تضادها به دو صورت شکل ی  هماهنام

گرفتند: یک، تضادهای موجود در یک نما و دو: تضاد در دو  می

نگاه  .اند هیا چند نمای متفاوت که به یکدیگر برش خورد

 .شود فیلم نیز از منظر همین تضادها ممکن میی  هطنزگون

ویژگی اصلی این فیلم را نیز توجه به همین 

برلین، »اما در  .داد گونه تضادها تشکیل می

تأثیر عمده با حرکت « 16سمفونی شهر بزرگ

نیز « باران»در  .های فرمی بود و زیبایی

تری  های فرمی و حرکت نقش برجسته زیبایی

های  زیبایی .کنند نسبت به تضاد ایفا می

مینِ خیس یا سطح برخورد قطرات باران با ز

ها، از  ها و یا آب جمع شده در روی بشکه آب در چاله

ی  هگون باشد و حرکت رقص های فرمی می زیباییهای  نمونه

چترها در جلوی دوربین یا حرکت نامنظم مردم در بازار، 

 .عالقه به حرکتی  هدهند نشان

پرورش مطلب است که در دیگر ی  هویژگی دیگر فیلم نحو

شود و آن نمایش روی اصول و  ن چرخه دیده نمیهای ای فیلم

به این  .ظهور و افول باران استی  هگون هدفمند و داستان

 .شود صورت که در ابتدا با یک مقدمه از شهری آرام آغاز می

آغازین داستانی ی  هسپس لحظات طوفان پیش از باران، حادث

کنند، سپس  که قرار است گفته شود را حکایت می

شوند  های بعدی یکی پس از دیگری نمایش داده می دگرگونی

پس از  .رسند اوج خود میی  هها به نقط ای که تنش تا لحظه

در انتها و  .آید می ها کاهش یافته و باران بند اوج، تنشی  هنقط

بزرگ پشت سر ی  های که حادث پس از توقف باران، در لحظه

متمایز باران که آن ویژگی 

های  را از دیگر فیلم

سازد؛  سمفونی شهر جدا می

پرداختن به یک موضوع 

 واحد است.
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ه شهر نمایش دادی  هآب زدی  هگذاشته شده است، چهر

شود تا تحوالتی که در اثر بارندگی بر آن حادث شده به  می

خود ی  هشهر حالت خشک، بی روح و روزمر .چشم دیده شود

را از دست داده و حالتی تطهیر و احیاء شده به خود گرفته 

 .است

 

 نتیجه

های سمفونی شهر، تنها به یک  برخالف دیگر فیلم« باران»

جای معرفی کلی ه پس از این منظر ب .موضوع پرداخته است

یک شهر، تنها بخشی از آن را که در ارتباط با باران است 

های این چرخه، اهمیت  همچون دیگر فیلم .کند معرفی می

تدوین، موسیقی و قاب بندی در سراسر فیلم مشاهده 

 ■.شود می
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 «پری»یادداشتی بر فیلم  
 «ریاحی مسعود» ؛«مهرجویی داریوش»کارگردان  

 

  "به خاطر کوزه به سرها"

 سالینجر ی.د.ج نوشته «فرانی و زویی» اقتباسی آزاد از رمان

فرهاد جم  ، خسرو شکیبایی، نیکی کریمی، علی مصفا :بازیگران

 ...و 

؛ نوری که دود می که به دنبال نوری، دختری استروایت ، پری

، (او دنبال ضمیر غایب اوست )او .ن بتواند خدا را حس کندآبا 

به کنار ، باید ریاضت کشید، ضمیری که برای احساس کردنش

همچون ماهیان عشق نور به مرکز نور ، رودخانه و به دنبال نور

 .پرش باید کرد

ر خورشید واقعی است یا نور دانند این نو نمیماهیان عشق نور 

ی فریب نور چراغ قوه در  شاید مرگی پوچ به واسته، چراغ قوه

هستی بخش یا  انتظارشان باشد یا شاید مرگی با نور خورشید

 به نوعی یک رستگاری.

کند  می پایان را تکرار ذکری بی، دود تا رستگار شود می پری

 .تا در کالبدش رسوخ کند و مسخ نوری الهی شود

اش  عشق زمینی، اهد از مادیات اطراف دور باشدخو می او 

اش  هکند و به ریاضت و روز می ( را در اصفهان رها)نامزدش

 .دهد می ادامه

ولی این دویدن شبیه همان پریدن به سمت نور چراق قوه 

ه در میان نمایی است ک نما یا سالک پری یک عارف، است

اتوان همچون برادرانش ان و نسرگرد ...فلسفه و عرفان و دین و

 او نه دین را و نه فلسفه و نه عرفان را به درستی .است

کند  می شان شناسد و نه تالشی منطقی برای شناخت می

با جهانی تازه آشنا شده ، ی کتابی بنام سلوک به واسطه صرفاً

 .است

تواند  نمیاو حتی ، رام و متزلزل استآشخصیت پری بسیار نا

از کوره  خود را کنترل کند و اصطالحاًترین احساسات  کوچک

تی به دنبال سلوک و نور الهی حال چنین شخصی، در نرود

 .است

توان برادران و خود پری را نمایندگان نسلی سرگردان  می

کنند و به  می ریشگی هویتی و بی نسلی که احساس بی، دانست

ها به  الی کتاباز الب، گردند می جا را دنبال هویتشان همه

کشند، از آییین ذن به بودا.  می سرک عرفان و سلوک اسالمی

از مسیحیت و ای  هاز بودا تکای  هتک، نسلی با هویت چهل تکه

 از اسالم و عرفان شرقی.ای  هتک

کس در این فیلم سالک واقعی نیست و هیچ، شاید بتوان گفت

برادر ، اسد .عرفان اسالمی را به درستی درک نکرده است

عملی که ، کند می کشیاقدام به خود، نهایتدر ، بزرگ پری

داند  می ن را عملی حرامآبشدت در عرفان اسالمی نفی شده و 

عرفان اسالمی در تضادی  و انتخاب مرگ از طریق قتل نفس با

 آشکار است.

و نور  اند هانگار که همگی به سمت همان نور چراق قوه پرید

تفکیک این  و در میان اند هخورشید هستی بخش را درک نکرد

 نور سرگردان و مضطرب و ناتوانند.دو 

، داداشی، این ناتوانی را در پایان فیلم به وضوح شاهد هستیم

کند که ما تنها بازیگرانی هستیم در برابر  می پری را متقاعد

 کند و به او می و به درخشش پری بر روی صحنه اشاره، خدا

 ■ ی.گوید تو باید بازی کنی پر می
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%85_%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%B1
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 «نکن نگاه را سرت پشت» فیلم معرفی  
«پور رحیمی ساحل» ؛«دوآن مارینا» کارگردان 

 

 ne te retourne pasبه فرانسوی: 

 دوآن مارینا :کارگردان

 دوآن مارینا، یآکچوت  ژاک :نویسندگان

 رمزآلود، ترسناک ،درام :ژانر

 بازیگران:

 جین...... سوفی مارسو

 جین...... بلوچی مونیکا

 جیانی/تئو...... آدی استفانو آندره

 1تئو......    چیتیری نئوو

 نادیا / والری...... لونیبریگیته کات

 1نادیا...... ریگرانوت یلویس
  

است که به  یسنده جوانین )با بازی سوفی مارسو( نویجِ

او درحال نوشتن  .کند یم یهمراه همسر و دو فرزندش زندگ

داستانی از کودکی خودش است که از آن چیزی به یاد 

را  خواند آن یکه داستان او را م یکس ن هریهم یآورد برا نمی

 یخوردگن باعث سریکند که ا یعنوان م یلیوحشتناک و تخ

های  او متوجه تغییراتی در عکس و فیلم .شود ین میج

کند مبلمان و میز  می شود به طور مثال حس می اش خانوادگی

او این تغییرات را در ذهنش  .آشپزخانه جایشان عوض شده

آید که  می وال برای ببینده نیز به وجودکند و این س می مرور

ها به وجود آمده یا اینکه جین درگیر یک  جاییآیا این جاب

های  وسواس یا اختالل روانی شده است؟ تا اینکه دچار تغییر

گردد و  می او دارد به دو نفر تبدیل .شود می در بدنشای  هتاز

اش  این آغاز دگردیسی و پرتاب جین به گذشته و کودکی

که او نسبت به همسرش نیز  رسد می کم کار به جایی کم .است

در اینجا جینِ  .شود می دچار حس بیگانگی و عدم شناخت

 .شود می تغییر شکل یافته با بازی مونیکا بلوچی وارد صحنه

ک یش ید به همراه همسر خود پریگ یم میپس تصم

خواهد همسر خود را که در  یدکتر از او م .پزشک برودروان

ن شروع به گفتن یف کند و جیکنارش نشسته است، توص

ن از یج .ن مشخصات با همسرش تطابق نداردیا یکند ول یم

به  یخواهد که او را نزد مادرش ببرد تا مدت یهمسرش م

شود که  ین در خانه مادرش متوجه میج .استراحت بپردازد

شناخته  یکه م یگر آن زنیچهره مادرش نیز عوض شده و او د

کند که  یدا میپرا  یل مادرش عکسیهمچنین در وسا .ستین

 تبار  ییایتالیا یخودش و مادرش را به همراه زن

 

ن یاست که ج یا ن زن همان چهرهیدهد و چهره ا ینشان م

شود  یا میتالین او عازم ایا. بنابرکرده یمادرش را با آن تصور م

 ...اش  هگم شد یافتن کودکیقت ماجرا و یحق  افتنی یبرا

 

ها و  یچیدگیپ .روانشناسانه دارد ده ویچیار پیبس یدراملم یف

 فیلم رخهای  که مدام در چهره و ظاهر شخصیت یراتییتغ

 یرا برا یو فکر یذهن یاست که گمراه یا دهد به گونه می

آورد و بیننده را با نوعی گیجی و عالقه به  یننده به وجود میب

ش یرا به پ یلم دو داستان موازیف .کند می کشف ماجرا ترغیب

از نکات  یکی گونه است  الیخ یگریو د یواقع یکیبرد که  یم

نا دوآن است و یمناسب مار خوب و یلم کارگردانیقابل توجه ف

 .ار قابل اعتناستیز بسیلم نیف یلمبرداریف

است که کارگردان  یو خاص یلم فانتزیلم در نوع خود فیف

قطعات آن را  یادینا دوآن با وسواس زیجوان آن خانم مار

لم یبر ف یده است و مانند سنگ فرش نظم خاصیکنار هم چ

لم به چشم یکه در ف یتعمد یبا توجه به گسستگ .حاکم است

شود و در سکانس  یده مین نحو چین پازل به بهتریخورد، ا یم

رسد که تماشاگر در حال لذت بردن  یبه نظر م یانیر پاینظ یب

با و دل یز ییاست که دورنما ین تکه پازلیاز گذاشتن آخر

 .ب داردیفر

لم یبا و جوان فیگر زیجذاب دو باز العاده خوب و فوق یباز

دن نقش مشکل و یدر به سرانجام رس یکه هر کدام نقش مهم

 د ستود.ین دارند را باینشناسانه جروا

ت یدن آن جذابیاست و د یدنیلم خوب و دیمجموع ف در

 ■ .دارد یخاص
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 «تئاتر در موسیقی» بررسی 
 «مقدر مهران» 

 

دان شهیر بتهوون موسیقیشاید آن زمانی که لودویک وان 

 ماند موسیقی آغاز می آنجا که زبان از سخن باز» :گفت

کرد این جمله بار معنایی  کمتر کسی فکر می« ...ودش می

 کمی توجه و دقت به این مطلب نشان .بسیار باالیی دارد

دهد که هنرمندان عرصه نمایش بهترین برداشت را از این  می

 .اند هجمله کرد

ایم و محو بازی  تماشای یک نمایش نشسته هنگامی که به

هستیم ناگهان با ها  آن بازیگران و متن نمایشی و حرکات

شویم که ناخودآگاه حس ما در آن لحظه  می جادویی روبرو

، هراسیم می، ریزیم می آگاه اشک، ناخودشود می برابر چند

این جادو . ..بله .رقصیم می خندیم و یا بر جای خود می

 .نام دارد «موسیقی»

کند که به  می از متن را اجراای  هشکه بازیگر گوای  هلحظ

تدبیر کارگردان الزم است موسیقی از 

ضمن اینکه ، باندهای سالن اجرا پخش شود

کند تا بازی بهتر  می موسیقی به بازیگر کمک

به تماشاگر هم کمک  تری ارائه دهد و قوی

کند تا درک بهتری از حال و هوای متن  می

داشته باشد و پیام نمایشنامه را بهتر درک 

 .کند

هایی از آن موسیقی  هایی که الزم است در صحنه در نمایش

تری پخش شود که تم غم را القا کند بسته به شرایط  مالیم

، تنبک، تار، کمانچه، شود می جغرافیایی متن ساز نیز انتخاب

خود آمیزی مخصوص به  گیتار و یا هر ساز دیگری رنگ، ویلن

رود که  می دارد و تماشاگر با شنیدن آن به همان فضایی

 .نظر کارگردان استمد

گاهی الزم است تماشاگر فضایی موهوم و آمیخته با ترس 

را ببیند و قرار بر این است که موسیقی وحشت به کمک گروه 

 .شوند می کار گرفته  هو حرکت نیز در این میان ب نور .بیاید

خش موسیقی در تئاتر خلق موتیف یا ثیرگذارترین بأشاید ت

های مختلف خاصیت  همان تم اولیه اثر است که در بخش

اگر موسیقی از ارکان   در تئاتر ایران، .بسط و گسترش را دارد

متاسفانه به   نمایش( نباشد،  یک اتفاق هنری )مانند موسیقی 

شود که این طرز کار  گیری کار فکر می موسیقی پس از شکل

از را جهت ارائه یک موسیقی خالقانه بسته دست آهنگس

 ای که باید به آن اشاره کرد آن است که معموالً نکته . گذارد می

موسیقی  نویسنده یا کارگردان هنگام نگارش و تحلیل متن، 

ای با فضای کار نیز هماهنگی  شنود که تا اندازه دلخواهی را می

شود تا در طول زمان آن موسیقی  این کار موجب می  .دارد

شود  ملکه ذهن شده و بالطبع از آهنگساز نیز درخواست می

موسیقی شبیه آن اثر خلق کند و حال اگر حتی موسیقی بهتر 

تر از اثر انتخابی هم خلق شود نظر نویسنده،  و متناسب

ز کارگردان برای گریز ا .کند کارگردان را به سختی جلب می 

این مشکل از همان ابتدا باید درک کاملی از موسیقی و 

 را نابها  آن بخصوص موسیقی نمایش و لحظاتی که موسیقی

ض به آهنگساز او را فر ه پیشاو بدون ارائ .کند داشته باشد می

 .کند می فضای کار آشنا با متن نمایش و

رود و یک  می آهنگساز پس از شناخت نسبی به خلوت خود

 با کارگردان مشورت .آزماید می تم بخصوص را برای نمایش

شوند و در نهایت بر  می نظرها یکی .کند می

اساس حرکت بازیگران و سایر عوامل مانند 

سرعت اجرای موسیقی ، از مناسبانتخاب س

 و تنظیم هنرمندانه آن برای اجرا آماده

 .شود می

از دیگر مسائلی که در موسیقی تئاتر 

توان به آن اشاره کرد قواعد و  ایران می

 . شود ساختارهای موسیقایی است که به آن اهمیتی داده نمی

های  های صوتی با اختالف رنگ های ناهمگون،  ارکستراسیون

 ...و استفاده از ادوات الکترونیک و عدم تعادل سبک  بسیار،

شود تا موسیقی تئاتر تنها از رکن مهم خویش دور  سبب می

های موسیقی در کنار صحنه را برای بیننده  شود بلکه جذابیت

 .برد از بین می
توان به دو دسته تقسیم  هی میموسیقی نمایش را از دیدگا

  .ا موسیقیِ آنی1ا موسیقیِ سرنوشتی 2کرد: 

موسیقی سرنوشتی آن است که برطبق نامش، با سرنوشت 

در هر نمایش، روابطی بین  .کار دارد و تقدیری نمایش سر

ریزی  ی نمایش را پیها وجود دارد که ساختمان کل صیتشخ

طور  این روابط منبعث از حوادثی است که به .کند می

های نمایش ایجاد  تی شخصی رنوشتی در زندگیِ روزمرهس

ی اصلی یک نمایش است  ی این سرنوشت، ریشه همه .شود می

ی، طورکل به .ولو اینکه در سراسر آن، انسانی نیز دیده نشود

لحظاتی از موسیقی که شنونده را به هنگام شنیدن، جدا از 

ثیرگذارترین بخش أشاید ت
موسیقی در تئاتر خلق موتیف 

همان تم اولیه اثر است که یا 
های مختلف خاصیت  در بخش

 بسط و گسترش را دارد.
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دهد، همان  نامه ربط می و خارج از سالن به نمایشنمایش 

که در سوگنامه یا   هنگامی .است« موسیقی سرنوشتی»

لیدی مکبث پس از آن قتل موحش، ، تراژدی شکسپیر

ی عطرهای عربستان  دهد که: همه می هراسناک ناله سر

خود سخن « سرنوشتِ»هایش را پاک نخواهد کرد، از  دست

« مکبث»آن سه جادوگر، وقتی که با  طور که همان .رانده است

فضایی  .زنند گویند، بخشی از سرنوشتِ او را رقم می سخن می

شود،  که در پیِ خواندن یک اثر بر ذهنِ خواننده مستولی می

را بازگو « مکبث»تواند احوالِ  ی است که میامادر موسیقی

 .کند

ترین قسمتِ کارِ یک  ترین و مشکل مهم

موسیقی  .است« موسیقی آنی»آهنگساز، 

ی، بیشتر، هیجانات و ا آنی یا لحظه

 .کند ها را القا می تأثیراتِ ناشی از صحنه
هایی  ی موسیقی آنی، از حالت مایه درون

مثل: خشم، ترس، هیجان، محبّت و 

گیرد که بنابر  الوهیّت سرچشمه می

محتوای نمایش، پیوسته در حال تغییر است )برعکسِ 

موسیقی آنی از  .کند( تغییر میموسیقی سرنوشتی که کمتر 

 .گوید که در قاموسِ زبان، زمانِ حال است یی سخن می لحظه

 .نه گذشته و نه آینده
ای بسیار  و اما در نمایش کودک نیز موسیقی وظیفه

 .تر به عهده دارد حیاتی
اده بجا و و مناسب از قطعات موسیقی در نمایش یکی فاست

تواند مخاطب  می راحتی های ایجاد تمرکز است و به از راه

رد، خو می آرام تکانگوش نمایش را که در صندلی خود نابازی

. دوباره به تماشای نمایش بکشاند و با نمایش همراه کند

 گذار است کههمراه با ریتم حرکت آن قدر تأثیرموسیقی 

نمایش شده و در انتقال معنا  تمامتواند به راحتی جایگزین  می

 .به مخاطب فعال گردد
در اغلب  .انتخاب موسیقی باید با دقت صورت گیرد

جای نمایش کودک استفاده از  های امروزی در جای نمایش

 شاد و جذاب کردن نمایش صورت موسیقی به منظور

در کنار وظایف موسیقی در انتقال فضا به وسیله  .گیرد می

موسیقی، دادن عالیم شناسایی متن )مثل صدای جیرجیرک 

های زدن ضربه  برای اعالن شب یا افکت

برای تشدید حرکت و صدای باران( و 

های نمایش )مثل  شناسایی شخصیت

 های محلی برای استفاده از ملودی

کردن یک شخصیت(  دادن و پررنگ نشان

تواند شادی بخش باشد، اما  می موسیقی

این شادی بخش بودن نباید روی کل 

نمایش اثر نامطلوب بگذارد و آن را از اعتدال خارج کند و به 

ها و  صرف ریتمیک بودن بعضی ملودی .سمت ابتذال بکشاند

نمایش تواند دلیل مناسبی برای استفاده در کار  نمینواها 

تواند  می حجم زیاد و طوالنی بودن قطعه موسیقی نیز .باشد

به راحتی مخاطب را از وی گرفته و بدین ترتیب همراه کردن 

کودکان برای ادامه تماشای نمایش بسیار سخت و دشوار 

■ .خواهد شد

ترین قسمتِ  ترین و مشکل مهم
« موسیقی آنی»کارِ یک آهنگساز، 

ی، ا است. موسیقی آنی یا لحظه
بیشتر، هیجانات و تأثیراتِ ناشی 

 .کند ها را القا می از صحنه
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 «مادر بخیر شب» نمایش بررسی و نقد 
 «زاده حالجی حسین» ؛«یبابای مهشید» کارگردان 

 

: بابایی / بازیگران مهشید: نورمن / کارگردان مارشال: نویسنده

 نساج مهدیه بخشی، تینا

 با مدرن ی نمایشنامه یک «مادر بخیر شب» ی نمایشنامه

 و اکسپرسیونیستی مکاتب بر متکی و روانشناختی رویکردهای

 غلط به نیهیلیسم از رایج مفهوم: توضیح)  .است نیهیلیستی

 این که حالی در است، شده انگاشته انگاری پوچ یا گرایی پوچ

 نوع ماشینی، و مادی صرفاً زندگی نواقص دادن نشان با مکتب

 زندگی است طمطراق از نیازی بی همانا که زیستن از دیگری

 در توان می را تلقی نوع این ازای مابه. کند می عرضه را

 کرد.( پیدا مسلکی درویش های سنت

 زندگی، واخورده نگاهی با نورمن، مارشال

 ی میانه در که کند می تصویر را جوانی زن

 رسیده عصیان و غلیان به، خویش زندگی

 به او اینکه رغم به، سیسیل شوهرش. است

 و وانهاده را او، ورزد می وافر عشقی وی

 گرداب در هم پسرش ریکی و است رفته

 و تباهی منجالب به، مدرن اجتماع

 که راهی پایان در او اینک و است درغلتیده بزهکاری

 پدریِ ی خانه در، است کرده ویران و ساخته را اش زندگی

 تا دارد قصد، خویش ی سرخورده و پیر مادر کنار در و خویش

 نیز را اینکار البته و دهد پایان خود محنت سراسر زندگی به

 تصمیم همین با داستان. دهد انجام شکوه اوج در خواهد می

 روایت که است رهگذر این از و یابد می تداوم و شود آغاز می 

 زند. می او زندگی و وی ی گذشته به نقبی و شود می

 متنی بررسی

 که است این اعتناست قابل اثر این متن بررسی در که آنچه

 وی. دارد کند می خلق که فضایی به کاملی اشراف نویسنده

 هایشان غم و ها عقده از و شناسد می خوبی به را کاراکترهایش

 به و جا به دقیقاً اثر نویسی دیالوگ لذا، دارد ملموسی آگاهی

 اثر متن. پذیرد می شکل، کاراکترها ی اندیشه و احوال فراخور

 تمامی بلکه، نیست پرطمطراق و گو نصیحت، زده شعار

، شوند می ختم حادثه به نهایت در که اثر کالمی های درگیری

 موقعیت چنین در دختر و مادر یک معمول محاورات تنها

 همین به و هاست آن از کدام هر سن فراخور به نیز و اجتماعی

 هم با که مجادالتی و مباحثات پایان در دو آن که است دلیل

 هر نیز پایان در و رسند نمی ای قطعی نتیجه به هرگز، کنند می

 که دختر. رسانند می سرانجام به را خود کار دو آن از کدام

 عملی را خود تصمیم همیشه چونان، دارد عصیانی شخصیتی

 در است سردرگم و منفعل شخصی که نیز مادر و کند می

 شرایطی چنین با مواجهه در همیشه که را آنچه نهایت

 مادر و کند می خودکشی دختر. دهد می انجام را است کرده می

 سر ناله و کند می فغان، کند می عزاداری واخورده و مستأصل

 دهد. می رضا و تسلیم به تن هم نهایت در و دهد می

 که رو آن از روانشناختی است شدیداً متنی، مادر خیر به شب

 مشترک های غصه و ها سرخوردگی، درونیات به عمیق نقبی

 تفاوت از ادعایی هیچ بدون و زند می شده انشقاق هایی نسل

 به سخن گوناگون نسل سه های اندیشه

 بلکه کند نمی سخنرانی. آورد می میان

، کند می روایت را نسل سه سخنان

 نیستند حدیث و حرف صرفاً که سخنانی

 نسل سه تلقی و اندیشه نوع ماحصل بلکه

 کردن زندگی چگونه و زندگی از متفاوت

 و رضایتمند نسلی، گذشته نسل. است

 از عاصی و واخورده نسلی اکنون نسل، است طینت تسلیم

 تحمل تواند نمی دیگر را آن ناهنجار قواعد که است زندگی

 نسل و است گشته سرریز و پر زندگی از اعتباری به و کند

 زندگی با که است نسلی (ما فرزندان – آینده به رو نسل) سوم

 و ناموزون، مدرن قواعد و زندگی به را آنچه و کند می مماشات

ای  گونه به زندگی از دیگر سویی در بازد می آن رحم بی

 دریغ او از را ها فدیه آن روزگار چنانچه و ستاند می بیرحمانه

 و... ستاند می خود نوع هم از، باید را آنچه درنگی هیچ بی کند

 رضایت و شود می تسلیم اول نسل، نسل سه تقابل این در

 شکوهمند مرگی با و کند می عصیان میانه نسل، دهد می

 با سوم نسل و رهد می زندگی بند از( خود زعم به الاقل)

 .کند می مماشات زندگی

 «مادر بخیر شب» ی نمایشنامه
 با مدرن ی نمایشنامه یک

 متکی و روانشناختی رویکردهای
 و اکسپرسیونیستی مکاتب بر

 است. نیهیلیستی
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 را رستگاری راه نویسنده که استزندگی  ناموزونیِ این میان از

 این بتوان اگر و) است زیستن نیاز بی همانا آن و کند می تجویز

 توان می پس، در نظر گرفت نیهیلیسم با معنا هم را مفهوم

 است هایی  پوچی دادن نشان، نیهیلیسم که کرد اعتبار چنین

 برای اساساً که حالی در، جنگد می آن کسب برای بشر که

 کسب برای نزاع این در و، است نداشته ها آن به نیازی زیستن

، خط پایان در و بازد می را آن آرامش و زندگی، بیشتر چه هر

 شود(. می سرخورده خویش زیستن و خویش از

 اجرایی بررسی

 سرکار کارگردانی ی تجربه اولین عنوان به مادر بخیر شب

 آن و است ستایش قابل و خور در کاری، بابایی مهشید خانم

 به یعقوبی محمد توسط پیش ها سال اثر این بدانیم که هنگام

 چندان دو اعتباری است رفته صحنه روی

 به اثر این انتخاب با بابایی مهشید. یابد می

 ای کارگردانی حرفه ی تجربه اولین عنوان

 او های دغدغه که است داده نشان، خود

 به است معمول های روزمرگی از فراتر

  مانتالیسم سانتی فضای از فارغ ای که گونه

 مخاطب برای را مفاهیم عمق تا دارد سعی

 و تامل قابل تنهایی به خود این و کند بازتعریف، اکنون

 است. پاسداشت

 شب تئاتر، شود نگاه کار کلیت به چنانچه، ناقدانه نگاهی از اما

 :است چندی ضعف و قوت نقاط دارای مادر بخیر

 وجه در، مادر بخیر شب تئاتر قوت ی نقطه ترین اساسی

 است داده نشان اثر این با بابایی مهشید. است آن کارگردانی

 هایی میزانسن، اثر اجرای در او. است خود به متکی فردی که

 طراحی در و است داده، یعقوبی محمد اجرای از متفاوت

 است نموده ویژه توجه کاراکترها گفتاری کنش به نیز حرکات

 دارد هماهنگی گفتاری بیان با اجرایی پزهای ای که گونه به

 از. است مذکور اثر بارز های ویژگی از تنهایی به خود این که

 از درست تحلیل، کارگردانی بخش در ذکر قابل نکات دیگر

 انگارانه ساده و خام تحلیل این چند هر و) است اثر محتوای

 ای نکته، است داده رخ تحلیل این اینکه صرف به اما، است

 از گرفته صورت تحلیل بودن الکن شاید – است اعتبار قابل

، اثر شناختی سبک و شناختی جامعه، روانشناختی های الیه

 عمیق زندگی از کارگردان شخصی تجربیات عدم به مربوط

 کاری عنوان به تواند می اثر این روی هر به( باشد اجتماعی

 بماند. ماندگار بابایی مهشید کاری ی کارنامه در اتکا قابل

 متناقض ساختارشکنی نوعی، صحنه طراحی بخش در اما

 تصور آن با، شده طراحی ی کلبه، آنکه اول: است افتاده اتفاق

 گرفته شکل مخاطبان ذهن ای در مزرعه های کلبه از که عمده

 های خانه به شده طراحی فضای و دارد بسیار ی فاصله است

 ی کلبه یک فضای به تا دارد شباهت بیشتر مدرن شهری

 شده طراحی که عریضی هایی پنجره که  آن دوم. شهر از بیرون

 گرفته قرار نمایش سنِ و تماشاچیان سکوی میان و است

، کننده جدا فاصل حد یک ی کننده تداعی نوعی به، است

 نموده اعتبار را کلبه یک های پنجره، ها آن از طراح و باشد می

 فاصله بازیگران و مخاطب میان اینکه بر عالوه کار این. است

ای  ماسکه به تبدیل خود موارد از بسیاری در، است انداخته

 از بسیاری در را بازیگران بدن حتی یا و صورت که است شده

 این نگارنده نظر به و کند می پنهان و پوشیده نمایش های پالن

 شب تاتر فنیِ ی عمده نقایص از یکی طراحی

 باشد. می مادر بخیر

 کار نقص ترین عمده، اجرا و بازی بخش در 

 که است نقش از مفهومی درک عدم همانا

 بازیگران بازی. هستند مبتال آن به بازیگران

 گویا. است تصنعی و عصبی، سطحی بسیار

 که نقشی از ادراکی و درک اساساً بازیگران

 را کاراکترهایی شخصیت اصالً اینکه کما ندارند، کنند می بازی

 عصبی و ذهنی تالش عمق از و شناسند نمی کنند می اجرا که

، بُولد بسیار شان بازی که روست همین از و ندارند خبر ها آن

 ی عمده، اثر این که آنجایی از و است روح بی و ماشینی

 آسیب نقیصه همین از، است بازیگرانش بازی بر اش تکیه

 .است ای دیده عمده

 2383 ماه مرداد و اینک، مادر بخیر شب نمایش، روی هر به

 صحنه روی بر ایران هنرمندان ی خانه انتظامی استاد تاالر در

 گروه دریغ بی تالش پاسداشت تواند ، میاثر این دیدن. است

 ■. دارد زندگی مفهوم به متفاوت نگاهی که باشد جوانی

 اولین عنوان به مادر بخیر شب
 سرکار کارگردانی ی تجربه
 در کاری، بابایی مهشید خانم
 .است ستایش قابل و خور
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 «سرخوش»داستان  
 «الله ممنون» ؛ مترجم«آنتوان چخوف» نویسنده 

 

با صورتی   "دیمیتری کولداروف" .ساعت دوازده شب بود

برافروخته و موهایی ژولیده وارد آپارتمان والدینش شد و با 

پدر و مادرش تازه به  .ها سرک کشید اتاق ی عجله به همه

خواهرش در تختخواب مشغول خواندن  .رختخواب رفته بودند

ای  برادرهایش که شاگرد مدرسه صفحه آخر رمانش بود و

 .بودند خواب بودند

 ..کجا بودی؟."تی متعجب فریاد زدند: مادر و پدرش با حال

 "چه اتفاقی برات افتاده؟

 ، انتظارش رونه .نداشتم توقعش رو اصالً .نپرسید"

 ".غیر ممکنه واقعاً .نداشتم

که از  حالی خندید و در می میتیا

خوشحالی قادر نبود روی دو پایش بایستد در 

 .صندلی راحتی فرو رفت

غیر  .بکنید تصورش روتونید  نمی"

 ".ممکنه

رختخواب بیرون پرید و میتیا از  خواهر

پتو را دور خودش پیچیده بود به سمت برادرش که  حالی در

 .آمد

 "؟موضوع چیه؟ چت شده"

؟ دیگه ینکه خیلی خوشحالم مامان، میدونیبه خاطر ا"

تا االن فقط  ...روسیه ی همه. ..شناسن می روسیه منو ی همه

دمیتری "نامی به نام  دونستید کارمند مسئول ثبت می شماها

شناسن  می د داره اما االن همه روسیه اون رووجو "کولداروف

 "!مامان، اوه خدای من

از این سر ، میتیا سپس از جای خود پرید

گشت و سر بر رفت و دوبارهتاق به آن سر اتاق باال و پایین ا

 .جای خودش نشست

 "ون تعریف کن؟ مگه چی شده؟ درست برامچرا"

 ها رو کنید، نه روزنامه می شماها مثل گوسفند زندگی"

شه دارید، و  می نه توجهی به چیزهایی که چاپ، نیدخو می

ها و مجالت  چیزهای خیلی جالب توجهی در این روزنامه

  .هست

چیزی ، نویسن می ها همه افته روزنامه می وقتی اتفاقی

های  خدا، فقط آدممونه، وای چقدر خوشحالم، ای  نمیمخفی 

ها میاد و حاال  معروف و مهم هستند که اسمشون توی روزنامه

  ".ها رفتن و اسم من رو چاپ کردن اون

 "منظورت چیه؟ کجا؟"

مادر رو به  .پدر رنگش را باخته بود

اش  تصویر پدر مقدس کرد و صلیبی بر سینه

ها از توی جایشان  ای کشید، بچه مدرسه

با همان لباس خواب پریده بودند بیرون و 

 .آمدند می شان به سمت برادرشان کوتاه

 حاال همه روسیه منو .بله مامان اسم من چاپ شده"

دار مامان، بعضی این روزنامه رو برای یادگاری نگه .شناسن می

  "...بیا نگاه کن ...ندازیم وقتا نگاهی بهش می

را دست   آن، وزنامه تا شده را از جیبش در آوردمیتیا ر

پدرش داد و با انگشت به قسمت متنی که دورش با خودکار 

 .آبی خط کشیده شده بود اشاره کرد

 "اینو بخون"

 .پدر عینکش را از جیبش در آورد

وای چقدر خوشحالم، ای 
های معروف و  خدا، فقط آدم

ستند که اسمشون مهم ه
ها میاد و حاال  توی روزنامه

ها رفتن و اسم من رو  اون
 "چاپ کردن.
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 "بخونش دیگه "

دوباره رو به تصویر پدر مقدس کرد و صلیبی بر  مادر

اش را صاف کرد و شروع به خواندن  پدر سینه .اش کشید سینه

در ساعت یازده شب بیست و نه دسامبر یک کارمند "کرد: 

 "...نام به نام دیمیتری کولداروف مسئول ثبت

 "بینی؟ می بینی؟ می"

 "دیمیتری کولداروف"م نام به نا یک کارمند مسئول ثبت"

که به شدت مست بود از یک بار مشروب فروشی در  حالی در

 "...بیرون آمد "برونایا" واقع در "کوزیهینک"

رو منظورشه، همه رو کامل  "سیمون پتروویچ"من و  "

 "..توضیح داده، ادامه بده، گوش بدید

که به شدت مست بود تلو تلو خوران زیر اسب  حالی در ..."

از اهالی  "ایوان دروتف"چی روستایی به نام  کالسکهیک 

اسب که به  .افتاد "یوهونوفسکی"در منطقه  "دوریکینو"

های  شدت وحشت کرده بود کولداروف را لگد کرد و چرخ

که داخل کالسکه یک  حالی کالسکه روی او کشیده شد، در

نیز بود که در کنار  "استفان لوکوف"به نام  تاجر مکزیکی

 ".نقش بر زمین شد و چند باربر به کمک او شتافتندخیابان 

کولداروف در حالت نیمه هشیار به ایستگاه پلیس منتقل 

شد و در آنجا مورد بازرسی پزشک قرار گرفت و سپس پس 

 ".ای دریافت کرد سر جانانه

 "ادامه بده بقیه رو بخون، این حاشیه بود بابا"

که سرش  حالی دریافت کرد در ای و سپس پس سر جانانه"

گزارش به موقع  .را به شکلی نه چندان جدی به عقب برگرداند

حاکی از آن است که فرد زخمی شده توسط مداوای پزشکی 

  "..قرار گرفت

ها بهم گفتند که پس سرم را با آب سرد کمپرس  اون "

بینی؟ االن در همه روسیه پخش  می ...حاال خوندیش؟ آه .کنم

 "بدش به من! ..شده

را تا کرد و  آن، روزنامه را از دست پدرش قاپید میتیا

 .داخل جیبش گذاشت

باید به  .و بقیه نشونش بدم "ها ماکاروف"دارم میرم به "

 "ناتسیا ایوانووا"هم به  .هم نشون بدم "ها ایوانیتسکی"

 "..من رفتم خدافظ ... "آنیسیم واسیلیتیچ"و

نه  که سرخوشا حالی میتیا کالهش را بر سر گذاشت و در

 ■ .کرد از در بیرون رفت می احساس پیروزی
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 «رود مرگ»داستان  
 «محمدنعیم محمدی» مترجم ؛«ذکریا تامر» سندهینو 

 

که( مگس چشم کوچک  یحال )درست یار گریمادرم بس

پدرم با  ییسو زو ا خورد یو تازه م تر یدرخشانم را مانند گل

 «...نخند .طارق..» گفت: می خشن یلحن

 یم توجه کردم که اشکش را مخفینوایدوباره به مادر ب

 «؟ییگو یات را نم اسم معشوقه» کرد و گفت:

ش مرگ بازوان سردش را دراز کرد و مستانه یفردا

و باز  .بود را در آغوش گرفت یکوچک که مانند گل یجسد

نجا یا ...نخند ...طارق» :محزون در گوشم گفت یپدرم با لحن

 «...گورستان است

نه یستادم و به آیدر اتاقم ا، از قبرستان برگشتم یوقت

ره شدم و با یخ وار که کج نصب شده بودید یکوچک رو

صورت « است؟ن صورتم یا ایآ» :دمیز پرسیتمسخر آم یصدا

ن شد و یپدرم خشمگ .زند یلبخند م روحم که دائماً یسرد و ب

 «...یامده بودیا نیکاش به دن یا» اد زد:یبا خشم فر

او   ،ستین یفرزندم طارق االن که طفل  ،خوشبختم واقعاً»

 یآرزو دارم که روز ...است یگر مردیحاال د

  «شود یمانند رود

او دوستم است که هم عاشق  ...رود

جوشش دمساز  ...کشد یشود و هم م یم

آرامشم را به   (که یحال درم است و )یها نفس

که در  یشهر و موجودات ...برد  می غارت

از  یم مانند توده بزرگیداخل آن بودند برا

آرنجم ای  هدر گوش .گوشت و سنگ گشتند

ر نور ینگاهم بر آب نهر افتاد ز .یه دادمتک یوار سنگیرا به د

کاش  ...کاش نهر بودم یا :ف روز با خودم گفتمینرم و لط

 یکاش اسم ...نداشتم ینیو سرزم کاش شهر ...نداشتم یپدر

 ...نداشتم

فسرده  یبود که در شب یتابستان داغ .اسمم طارق است

که نهرش  یو باستان یمیقد یدر شهر .ا آمدمیو گرفته به دن

 د.ینورد می شهر را در هم یابتدا تا انتها

ها را که  یکه اسمش طارق بود کشت یمرد  ،یروز

، حمل کرد را سوزاندای  هگانین بیان را به ساحل سرزمیسپاه

 :آور گفت آرام و دلهره یبلند و لحن ییسپس مردانش را با صدا

 «تان یش رویا پشت سرتان است و دشمن در پیدر»

 یان در آن لحظه دو چشمش بر رویاز سپاه یکیر یناگز

، افزا گشت ره و وحشتیاز آتش  ت شد می که پخش یدود

که  یمانند کس .زان شدیاش آو نهیس یسپس سرش بر رو

از روزها  یروز در ...خته شده باشدیبدون طناب به دار آو

اش از  یشدم که تجل یعاشق چشمان گشاده دختر جوان

 باتر بود.یدرخشش آسمان ز

در  ..داد. می را عذابمیتالش نکردم که پنهانش سازم ز

م که عشقم را نسبت به او فاش سازم  نکرد ین بار سعیاول

ن یتنها به ا .داشت می داد و مرا به رنج وا می که عذابم یعشق

نکه یرم تا ایتحت نظر بگاق یاشت اکتفا کردم که او را با شور و

 یرهایآن دو موجود از زنج یکید که در تاریفرا رس یشب

 شان آَشگار گشتند. پنهان

دم که  یرا خر یوان شعریخود د یاز شب شعرها یکیدر 

که همراه داشتم قصائد اندوهناک آن را با  یبا تنها مقدار پول

 خواندم؛ یحزن و ناراحت

 خواهد می انسان چه

 کند می که هوس یپادشاه

 ا؟ جز ماهر یزیچه چ

 ...که  یکس

 که اگر ید آن زمانیو با حماقت خند

بود که  ییها شبچه ماه من گرسنه مرد اما 

 .ر بودیبرف به وفور سراز

سرود و  می را یکه قصائد یو به دوست

را ای  هدوست دارم ستار» :داد گفتم ینشر نم

 «.خواهم یکه سودش را نم

و هرگز آبش  .استوسته زنده یرود پ .ای هوانیتو د :گفت

 «شود یخشک نم

 «مرده را دوست دارم ی ستاره»گفتم: 

  «یا وانهیتو د» :گفت

خته در یبه دار آوای  هالش ...هستم یخاکستر»:گفتم

 «خلوت شهرها

 «هستم یمن هم عنکبوت» د و گفت:یبلند خند

 «هستم یمن هم غبار» به شدت گفتم:

وان یها به شکل ح از قرن ر شد ویبا کثرت سراز یغبار

که  یش را در لحظاتیها نالهدرآمده بود.  یسنگای  هگرسن

دن ید یمان بود برا هیبا که دختر همسایز یداخل شد دختر

 ...ضم یمادر مر

وقتی از قبرستان برگشتم، در 
ایستادم و به آینه اتاقم 

کوچک روی دیوار که کج نصب 
شده بود خیره شدم و با صدای 

آیا این »تمسخر آمیز پرسیدم: 
 «صورتم است؟
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او . ..کند ینم یکه در هنگام مرگ بسترش فرق یکس

 تر و تازه. یاست مانند گل یکودک

 یکن می چه کار» د:یخند ی میکه با رند یحال گفت در

 «؟زنم اگر از آمدن با تو سرباز

بندم و در  می گردم و درش را می به اتاقم بر» :پس گفتم

 .«شوم می با و لخت غرقیز یصورت زن

 یست و با صدایخت و با ذلت گریرها بر سرم فرو  باران

 ...چهارشنبه ...شنبه سه ..س.یما ...سانین. ..آذار» :بلند گفتم

 ی؟ روزرسد می وار به اتمام وانهیدن دین دویا یک ...شنبه پنج

کاش  یا .ماند می وسته زندهیپ شوم و رود می دفنای  هدر حفر

 .«رود بودم

کردن ه یدر گر یدیل شدیم ...به شدت محزونم ساخت

در چشمانم  یدختر جوان یبایصورت ز، که مشاهده کردم

که  یمانند دختر .بود یکه در حال خداحافظ درخشان کرد

 باتر بودیش را که از آسمان زیمگسان شهر دو چشم الجورد

 خوردند. می

 یکس .نمیستاره کوچک مسک یا ...خواهرم ...خواهرم

 .ستیمن نخواهد گر یبرا

دم و شروع یبسترم دراز کش یروبه اتاقم برگشتم و بر 

که  ییبه جا .ت سقفینها یب یدیره شدن به سفیکردم به خ

دارد که  یخشن یقیموس، یخشکسال .شود می ختم یاهیبه س

که  یرود یزند و آوازها می سر یپنهان یها ناگهان به پناهگاه

ا رود یآ .شد ید میکرد و به ناگاه ناپد ی میبا من همکار دائماً

چرا  .و تازه بود تر یخواهرک کوچکم که مانند گل ؟مرده است

ام از  نهیک .نسوزانش .نسوزان ات را ی؟ چرا؟ طارق کشتمرد

 ها شنا یملخ در شاد  ،رود می ناک باال وهم یها کوه یها صخره

ن صورتم یا .کند می ها را پاره پاره پوشش .رود مرد .کند می

اد یاست که به شدت فر یرود درمانگر ؛من مگس شهرم .است

خواب بود  او .نو پا فرو گرفته است یاش را بر طفل پرخاشگرانه

در  .دار کندیب وانه راید یدیدش خورشیکه بدن سف بدون آن

 ...دیها دو ابانیخ

د مرا با یبوس .دیخند .نه .کرد می پچ پچ یطفل درگوش

بارها  .دوستم داشت یلیخ .نکرد یگر زندگید یلحظات .شرم

ن ی؟ به امرا یبوس می ایآ .دانست می کارم را نادرست .کرده یگر

خودش را  یچ یبرا .دانست می که کارم را ناروا مردخاطر 

چشمانم بر  .ترسم می ،سوزد می همانا ...ها یکشت ...ی؟ واکشت

 یخکوب شده است و سرم بر رویدود منتشر شده از آتش م

 .ستیمال تو ن یشهر چ یطارق ه .زان و شکستهیام آو نهیس

 ■.ها سوختند یکشت
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 «اندازدبه وحشت نمیبیش از این تو را »داستان کوتاه  
 «غزال شهروان»مترجم ؛ «ن بوبنیستیکر» سندهینو 

 
اندازد؛ با این که هنوز وحشت نمیبیش از این تو را به 

 .بینی استهم در ورای مالیمتش، خطرناک و غیرقابل پیش

اما ترس مرتفع شده و دیگر وحشت، بخش عظیمی از ژرفای 

هراس برای دومین بار  .وجودی و ذات نفوذناپذیرش نیست

محو، تبخیر و در فضا حل شد؛ به همان طریقی که خستگی 

حظه اما برای همیشه، وارد عشق تواند در یک دم، یک لمی

ی صبح، ترس با تو بود؛ ترسی که به مانند تا به هنگامه .شود

ها از تمامی ترس .قانونی نانوشته و سکوتی مقتدرانه است

برای توبیخ این دوران و ممانعت از  .گیرندکودکی نشأت می

ها آگاهی باطنی ی بچههمه .کندآن در راهی که پیشروی می

های مدید روی آنان اثر ترس دارند اما مدت و شخصی از

ایستند؛ چرخیده و در مقابلش میآنان گرد ترس  .گذارد نمی

تو شاید از انجام  .حتی ممکن است آن را به بازی گیرند

ها و یا ارواح، بیمناک ی بد، حشرات، سگوظایف، از نمره

ترس به مثابه دوران بزرگسالی است که  .باشی

ات را و مکانی خاص، کودکی در موقعیت، زمان

-دهد اما تو را متوقف نمیمورد تهاجم قرار می

افتاده و از شکست کند؛ تا این که از پا 

 .اندازدهراسی؛ همین ترس تو را از پا می می

نمایی و ای زاری میخیزی، لحظه دوباره برمی

شادی همچنان  .ای دیگر شاد هستیدقیقه

ترس به  .یل زنده بودن استلذّت زندگی به دل .تر استقوی

ها به همان هبچ .مانند شب و شادی به مثابه روز روشن است

کنند، همان شان بازی می ها و والدینطریقی که با شب، سایه

اضطراب در میان خروارها  .شوند میروبرو گونه نیز با ترس 

باید درک کنی که  .بخشش، ارمغانی دیگر از دنیای مادی است

تنهایی  .داردتر به تپش  وامیدلواپس را سخت شب تیره، قلب

در سوگ و اندوه، یا در میان شاخ و برگ انبوه درختان جنگل، 

باید بدانی که این هراس مربوط به روح و جانت  .آور استرعب

دهد؛ مانند نیست؛ تنها اطالعاتی در مورد دنیا را به دست می

یشه بر روی دانستن این که باد شمالی سرد است و یا برف هم

ها را تو دانستنی .ماندها باقی مینقاط مرتفع کوهستان

و بعدها فراموش کردی؛ همان طور که در  گونه آموخته بدین

دانستی، به منظور بیرون رفتن کودکی بالفاصله آنچه را که می

ی که تلف هایو بازی در جایی دورتر از جاده و استمرار ساعت

بزرگ این اتالف زمان، از یاد  هایت از شادیشوند و لذمی

ها برای والدین غیر قابل هضم درک بعضی شادی .بردی می

ها  آن «.کتابی بردار .کاری بکن .هدف آنجا ننشینبی»است: 

-هایت نیز نه فقط برای سرگرمی و وقتحتی توقع دارند بازی

این مسئله  .گذرانی بلکه با مسائل آموزشی در ارتباط باشد

اند و بزرگساالن کسانی که والدین، بزرگسال بدین خاطر است

هایشان سر هستند که مدام نگران بوده و در مقابل دلواپسی

آورده و به چیزی که آغشته به سیاهی و اندوه است، فرود 

هراس بیش از این تمایلی به  ...اند؛ دانشی بیهوده و عبثواقف

در ماندن در دنیا ندارد و فقط در مکانی مشخص از دنیا، 

ی فترت یک های طالیی از یک افسانه یا در تیرگی دورهلحظه

اینک که ترس در گوشت و خون  .شود خیابان یافت می

بزرگساالن نفوذ کرده، عنان اختیار آنان را نیز از این سو به 

روزی کودکی باالخره  .دیگر سو در دست گرفته است

ای فرار از ازدواج سرد، راهی بر .رسدناپذیر به پایان می خستگی

ست و ترس از نداری و فقر، اشتغال ا تنهایی

زندگی  .نمایداجباری را به آدمی تحمیل می

وقتی  .کندهدف را ترس از مرگ ایجاد میبی

نماید؛ ترس به که دوران کودکی روی می

گاه که بزرگسالی  اما آن .رودیکباره از بین می

گذارد، ترس پابرجا و انباشته پا به عرصه می

شود؛ به مثابه برفی که بر روی زمین می

هراسی که  .کندنشیند و تنها بر روح آدمی سنگینی مینمی

کم متراکم و بر روی هم انباشته شود، کموارد قلب آدمی می

شود؛ مانند برفی سهمگین بر حجم آن افزوده و تو را از می

بار اندازد و تو جنبش در زیر این برف نکبتجنب و جوش می

دیگر از خانه، ازدواج اجباری، کار و  .کنیخود ممنوع می را بر

ناپذیری و چسبندگی این جدایی .آییهایت بیرون نمی نگرانی

تر برای تو درسی از قدرت ترس را به نمایش گذارد که تنگ

بارد و در نهایت مبدل به می های برف به آرامی فروچون دانه

تو به مانند حیواناتی هستی که با  .شودبهمنی سهمگین می

زده شده باره وحشت صدای وزش باد در میان درختان، به یک

آور چگونه از این وضعیت تأسف .ایستندمی و از حرکت باز

داند چگونه شود فرار کرد؟ چطور از قرارگاه کسی که نمی می

شود گریخت؟ دوران کودکی آغاز و بدانجا راه یافته است، می

چگونه  .ستا آن روزها در مرکز هرچیزی .نداردفرجامی 

توانی به قلب همه چیز برسی، وقتی که تو هنوز میان  می

ها حتی توقع دارند  آن
هایت نیز نه فقط برای بازی

گذرانی   سرگرمی و وقت
بلکه با مسائل آموزشی در 

 ارتباط باشد.
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ی تو و به ای! این امر بدون ارادهخواستن و نخواستن مانده

حشت تو و هیاهوی باد در تر از تو و ولطف عشقی پرشتاب

آری، این همان  .شودهای درختان، محقق می الی شاخه

که در نهایت، بعد از دورانی طوالنی از بیم و امید،  چیزی است

نماید؛ از باره روی می همه چیز به یک .شویبدان ملحق می

توانی بدون هراس فعالیت حاال تو می .یک روز به فردایی دیگر

همه  .نباید خیلی دور شوی»کسی به تو خواهد گفت:  .نمایی

ئله اعتقادی اما دیگر به این مس« .دهیچیز را از دست می

همه مشکالتش را به جان »دهی بگویی: داری و یا ترجیح مین

زیرا که شور و هیجانش آنقدر برایم بااهمیت  .خواهم خرید

توانستم چگونه « .توانم نادیده انگارمشاست که نمی

های سپید و آبی، دور ها را بدون آن سر کنم؟ ساعت تابستان

شادی  .ندهایی بودشک آنجا کتاببی ...از آن

تو  .بیشتر از هر چیزی به مطالعه شبیه است

به سویش راه  دقیقاً با مشتی کتاب ناگشوده

یابی؛ چیزی که تو را حتی بسیار می

ها، لبریز از تر از بهترین کتاببخش فرح

تابستان هر روز در  ..نمایندشادمانی می

اندیشیدی که  می .رویاواخر ظهر بیرون می

اما بهتر « .برای شنا برومخواهم می»فرضاً 

« .یک قرار عاشقانه با آب .من قرار مالقاتی دارم»است بگویی: 

قبالً بابت این مسئله نگران بودم اما اینک جز آن، هیچ چیز 

این به مانند هنر عشق است و تو حتی  .خواهمدیگری نمی

 ...آری؛ به وضوح بهتر .کنیبهتر از خود هنر عشق درکش می

توانی اختیار کنی که تو را به میعادگاه یچندین مسیر م

ی شهر که ی ناهموار حومهبرساند؛ مجرایی پر از سایه و جاده

به هرحال تو بدانجا رسیده و سرانجام  .مملو از روشنایی است

 ...شکوه استخر؛ جایی که نزدیک به توست .خشنود خواهی بود

ی این آب حت ...دراز و باریک و محصور شده توسط درختان

 .آلود استمعرکه و شگفت انگیز نیست؛ گاهی اوقات کمی گل

روی؛ دقیقاً در مرکز و کاری به درونش میبدون محافظه

صورتت قدری به سوی  .ای برابر از هر سمت و سوییفاصله

بدنت میان آب به مانند ابریشم کم وزن،  .آسمان برگشته

آن هراس و حتی خیال  .ترس دیگر معنی دارد .شناور است

ترس  .نیز مرتفع شده و هیچ پروایی در ذهنت به جای نمانده

ای شنا راهی است که تو را در اندیشه .اینک در حاشیه است

ی جوانبش بدون این توانی در مورد همهور ساخته و میغوطه

برای مدتی طوالنی در  .که خود را درگیرش سازی، فکر کنی

برای  .دنیای آبیور هستی؛ در ی بیرونی غوطهاین اندیشه

از آب بیرون  .ات سبک استمدتی مدید ذهنت خالی و تن

آیی؛ نه بدین علت که بخواهی آنجا را ترک نمایی، تنها به می

اندازی دورتر و با نگاهی آرام بخش خاطر این که بدآن از چشم

ی نور احاطه برای دیدن راهی که به وسیله .و عاشقانه، بنگری

ها تغییر با جنبشی نامحسوس از ساعتای که شده و به گونه

یابد؛ به صورتی که با حالت رازهای گنبد می

از وقتی که  .دهدالجوردی واکنش نشان می

 .شناسی نبودی، این استخر را میودکی بیش ک

از آن به  .سپس آن را به دست فراموشی سپردی

هرگز یادت  .بعد تو با تابستان مشکل داشتی

گونه با آن .آید آن را چگونه گذراندینمی

شدی که گویی میروبرو تابستان و یا تعطیالت 

دانی می .گیریدر معرض ازدواج یا کار قرار می

-اکنون می .یابیوی اما هدفت را در نمیچگونه با آن مواجه ش

دیگر زمانی  .ای را پیش رو نداریفایدهدانی دیگر تابستان بی

-برای مطالعه، نگارش و پاسخگویی به یک دعوت را پیدا نمی

تا وقتی که  .توانی، بیندیشیکنی و به هیچ چیز جز آب نمی

وقتی که شرایط برایت  .کنیهست، خودت را در آن گم می

ای هستی که دوباره با آن مواجه نیست، مترصد لحظه مهیا

ای عاشقانه است؛ با این گاهی اوقات این به مانند قصه .شوی

 .اما عشق حقیقتاً آنجاست .ای در کار نیستتفاوت که قصه

از راهی که  .شکل، حالت و نام خاصی ندارد اما واقعاً آنجاست

ابدیت زمان، آخر شود؛ در آیند، وارد میها میی عشقهمه

 ■ .هامرگ و پایان دلواپسی

 

توانی چندین مسیر می
اختیار کنی که تو را به 
میعادگاه برساند؛ مجرایی 

ی پر از سایه و جاده
ی شهر که ناهموار حومه

 مملو از روشنایی است.
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 «وجدان مُردم من در کشوری بی»داستان  
 «مژده الفت»مترجم ؛ «مینه سوئوت»نویسنده  

 
 .کَنند میاالن آن بیرون دارند برایم قبر  ...ام انگار مُرده

کشوری که  .شوم ام و در این کشور بیگانه دفن می انگار مُرده

کنار   .هایی زیبا دارد های پُر دار و درختش خانه در خیابان

 .هایش جشن و شادی است و توی بالکن  هاشان گل پنجره

های  ها و زندگی پیش از مرگ با حسرت به این پنجره

به  .کردم گاه میشان جریان داشت، ن ای که پشت دغدغه بی

ها آویزان بود و عطرشان پراکنده  های رنگارنگی که از بالکن گل

وقتی زنده بودم باالی برجی رفته و  .شد در خیابان می

هایم  جوری که انگار اگر چشم .ها را تماشا کرده بودم دوردست

توانم کشور خودم را ببینم یا اگر خودم  را خوب جمع کنم می

دورها  .ام توانم بیفتم وسط زندگی گذشته را بیندازم پایین می

کردم به امید دیدن چیزهایی که پشت سرم جا  را نگاه می

  .گذاشته بودم

جا  این .کَنند حاال برایم قبر می .وقتی مُردم جوان بودم

 .جا نیامده بودم این  کاش فرار نکرده و به .کشوری بیگانه است

های قرمز روی شاخه  کاش جنگ نشده بود و هنوز گیالس

مرا گذاشتند توی تابوتی از چوب  .درختان بود

داری  گردو که داخلش با پارچه ساتن لکه

تند: گف .پوشانده شده  و رویش با  کلی اتیکت

 تو را با .هر چه دوست داری بگذار توی تابوتت»

اما من » گفتم: «  .کنیم دفن میها  آن

خواهم توی کشور خودم و طبق رسوم  می

 .مثل مادر و مادربزرگم .خودمان دفن شوم

« .ها پیچیده در کفن و توی قبرستان مسلمان .تروتمیز

 .یجا مُرد این .خواستی توی مملکت خودت بمیری می»گفتند:

تو که  .هر جا که شد .جا این .شوی جا هم دفن می همین

خواهی؟  ها را می دین بودی! چه شد حاال قبرستان مسلمان بی

حاال چه چیزی باید در این تابوت « زود باش تابوتت را پُر کن!

آهن روستایی که در آن به دنیا  بگذارم؟ اگر بخواهم ریل راه

ارغوان توی حیاط  شود؟ درخت ام را  بگذارم جا می آمده

طور؟  از آن کشتی که در انبارش مخفی شدم و  مان چه مدرسه

هایی که  جا آمدم چه بردارم؟ یک مشت دانه ذرت؟ ذرت به این

 .ریختند روی سرم های سوراخ می با هر موج دریا از توی گونی

هایی که دوران تحصیل  همان .یک جفت کفش هم باید بگذارم

ها راه  دار که از بس توی خیابانهای بند کفش .پوشیدم می

بازی یواشکی و  چند تا عشق .شان سوراخ شده بود رفته بودم ته

طور همه جوانیم را توی این تابوت جا بدهم؟ چ ...با عجله

گوید اگر زنده بودی  راستی من چند سال دارم؟ کشیش می

بیست  .خیلی وقت است زنده نیستم .االن پنجاه سال داشتی

پشت سرم یک  .جا و خیلی زود مُردم آمدم اینساله بودم که 

ای را که تازه به  روستا، یک شهر، یک مدرسه، پدری پیر و بچه

دنیا آورده بودم جا گذاشتم و کشوری را که در آتش 

ها آتش  ماشین .دانشگاه هم رفتم .خواندم درس می .سوخت می

تپانچه در دست توی  .شعارها روی دیوارها نوشتم .زدم

 .های زیرزمینی مخفی شدم توی خانه .ها جنگیدم خیابان

سوار برکشتی فرار کردم و  .بعد حامله شدم .میلیشیا بودم

« ام؟ من خودم را کشته»پرسم  از کشیش می .جا آمدم این

اگر من خودم را »گویم:  می .گذارد صلیب را روی قبرم می

شما برای  .خوانند یت نمیکشته باشم در کشورم برایم نماز م

« خوانید جناب کشیش؟ کسی که خودکشی کرده نماز می

 .ریش کشیش شبیه مارکس است و برق چشمانش شبیه لنین

های بلند  خواست روی کوه دلت می»گوید:  خندد و می می

نباید  .شدی نه؟ پس نباید حامله می .بمیری

ماندی و مثل آدم  باید می .کردی فرار می

خواست  شاید هم اصال دلم نمی« .جنگیدی می

خواست از  دلم نمی .بمیرم جناب کشیش

 .جا خواست بیایم این دلم نمی .کشورم فرار کنم

ای داشته  خواست حامله شوم و بچه اما دلم می

جا  باشم که نه توی کشور خودم، بلکه این

آن بچه توی »راستی آن بچه االن کجاست؟  .بزرگش کنم

 .توی آن شهر بزرگ .آن فرار کردیهمان کشوری است که از 

کند  هایی که هیچ آدم عاقلی جرات نمی توی یکی از خیابان

ها، به پشت  ها و البالی زباله توی خرابه .جا بگذارد پایش را آن

 .خواب است .هایش پُر است از جای سوزن روی دست .خوابیده

بیند که زمانی  رویاهایی را می  .خیلی عمیق .خوابی عمیق

بیند در شکم مادرش و با  خواب می .دیدی و هم میخود ت

بیند مادرش در کشوری که زبان  می .جا کشتی آمده این

مردمش را بلد نبوده، توی خوابگاه پناهندگان او را به دنیا 

جا خودش را از سقف آویزان  آورده و بعد توی توالت همان

ها  عتسا .خانه گرفته بعد آدم پیری آمده و او را از یتیم .کرده

او  .توی اتوبوس نشسته تا او را برگرداند به کشور خودش

کنند بزرگ  هایی که پیوسته گریه می بیند که بین آدم می

وقتی مُردم جوان بودم. 
کَنند.  حاال برایم قبر می

جا کشوری بیگانه  این
است. کاش فرار نکرده و 

 جا نیامده بودم. این  به
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ها را دوست  او هم مثل دوران جوانی خودت خیابان .شود می

او هم مثل تو  .دارد، ولی نه برای جنگیدن، برای مُردن

رای نجات کند، اما نه برای نجات دنیا، ب بافی می خیال

 « .خودش

پس اگر االن زنده بودم پنجاه سال داشتم، اما وقتی بیست 

از آن موقع تا حاال پیوسته مرا  .ساله بودم خودم را دار زدم

کنند و مرا در تابوتی  قبرهایی عمیق دفن می .کنند دفن می

در کشوری که  .جا این .دهد گذارند که بوی درخت می می

در کشوری که زبان مردمش را بلد نبودم  .هرگز مال من نبود

خوانند و همراه با من یک ایدئولوژی هم در  برایم دعا می

  .شود اعماق زمین دفن می

 .دیوارها بعد از مرگ من فرو ریختند .وقتی مُردم، بهار بود

که بدانند چه چیزهایی را   آن  ها بی بازنده .امیدها مُردند

من سوار کشتی  .راکنده شدنداند در چهار گوشه دنیا پ باخته

  .با قطار به این جا رسیدم .شدم و از کشورم فرار کردم

پل هایی دیده بودم که  .ها دیده بودم خانه در کشورم قهوه

زن و مردهایی دیده بودم  .بار صدها سال را تحمل کرده بودند

هایی که برهنه  آدم .بازی آماده بودند که هر لحظه برای عشق

زدند و  کردند و درباره آزادی حرف می می در نهرها شنا

فرزندی به دنیا آوردم که بتواند در  .خواندند های زیبا می ترانه

کشوری زندگی کند که من جسارت راه 

 .هایش را نداشتم و بعد مُردم رفتن در خیابان

در بیست سالگی و حاال پیوسته مرا دفن 

در کشوری که نتوانستم زبان  .کنند می

اد بگیرم، نتوانستم با مردی آشنا مردمش را ی

های  شوم، در نهرهایش شنا کنم؛ به سالن

 ...هایش بنشینم خانه اترش بروم، در قهوهئت

کنند و هر بار در  در این کشور مرا دفن می

 .تر عمقی بیش

  ...جا رها کرد و پسرم را با خودش بردپدرم جسد مرا این

جا  اگر روزی خواستید مرا به کشورم برگردانید، هرچه از من به

من  .ای بگذارید و تحویل انبار کشتی بدهید مانده توی کیسه

پسرم کیسه را  .گردم مخفیانه با کشتی آمدم و با کشتی برمی

گیرد و یک شب هر چه از من باقی مانده توی  تحویل می

بعد روی خاک تازه و  .سپارد ها به خاک می قبرستان مسلمان

زند و دنبال رگ  آستینش را باال می .کشد نمناک دراز می

آخرین  .نه .کند مچ پایش را بررسی می .کند پیدا نمی .گردد می

 .اش را بگیرد باال و سرش را بدهد عقب چاره این است که چانه

های درازش که زیرشان چرک و کثیف است دنبال  با ناخن

کند توی رگی که به سختی  سوزن را فرو می .گردد رگ می

در رویایش کشوری را  .شود حال و گیج می پیدا کرده و بعد بی

به دنیا آمده و مُرده و  ...ه و مُردهبیند که در آن به دنیا آمد می

تو را  .دفن شده .دفن شده .مادرش را که مدام دفن شده

داند شبیه چه کسی هستی،  بیند جناب کشیش و نمی می

مادرش را هم  .شناسد و نه لنین را دیده چون نه مارکس را می

مادرش فقط خیال روزهای  .امیدی هم نداشته .هیچ ندیده

 .بیند بندد کابوس می و چشمانش را که میا .خوب آینده بوده

بیند که مادرش او را در آن به دنیا آورده و خود  کشوری را می

از کشوری هم که در آن  .او از این کشور نفرت دارد .را کُشته

 .دور و نزدیک برایش یکسان است .کند نفرت دارد زندگی می

باز هم اما  .اند دوست ندارد کشورهایی را که مادرش را کُشته

شوند و آرام آرام در  هایش جاری می ها مثل زهر در رگ این

از دهانش باالخره کنند تا  تمام اعضای بدنش جریان پیدا می

این کشور مرا مثل استفراغ بیرون  .کند بیرون شان  استفراغ

پناهگاهی  .نینداخت؟ من قاتل مادر او بودم نه قاتل خودش

هایش را از  آل جوانی که ایده...یک انقالبی .آزار بودم برایش بی

 .تر نداشتم بیست سال بیش .فقط جوان بودم .او گرفته بودند

به من گفته بودند باید برگردم به کشور خودم  .حامله بودم

همان کشوری که همه را قبول  .جناب کشیش

دانستند اگر  نمی .خواست کرد، اما مرا نمی می

روز  ز آنا .کشد بچه به بغل برگردم پدرم مرا می

ها  سال .کنند تا به حال پیوسته مرا دفن می

گذشته پسرم در کشوری که من از آن گریختم 

پدرم مُرده و پسرم شبیه  .بزرگ شده

انقالب  .ام هاست، اما من هنوز دفن نشده مُرده

دعا برایم نخوان  .همه چیز دروغ بود .نشده

نفرینی برای همه  .نفرین کن .جناب کشیش

خواهم  نمی .بعد تابوتم را به خودم بده .ب و پدرمکشورها، انقال

روم جایی  آیم و می از خاک بیرون می .جا دفن شوم این

اگر خوب  .خوابم جا زیر خاک می خیلی متفاوت و آن .متفاوت

 .کشوری پیدا خواهم کرد که وجدان داشته باشد بگردم حتماً

 پسرم و پدرم را که .کشوری که شبیه کشور من و شما نیست

گذارم و اگر ممکن باشد همه  مُرده نیز توی تابوت می

 ...اند ها برداشته شده اعتقادات قدیمی را که از توی قفسه

روم برای مرگ و  می .خیلی خیلی دور .جایی دور .روم می

 ■ .آرامش در کشوری که وجدان وجود دارد

پدرم جسد مرا اینجا رها 
کرد و پسرم را با خودش 
برد...  اگر روزی خواستید 

برگردانید، مرا به کشورم 
جا مانده  هرچه از من به

ای بگذارید و  توی کیسه
 تحویل انبار کشتی بدهید.
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 جدید مرگ شناسی نشانه 

 «بدری سیدجاللی»مترجم  ؛شناس و پژوهشگر مطالعات فرهنگینشانه« دکتر الکس گوردون» نویسنده 
 

به گفته الکس گوردن، ما با مفاهیمی از قبیل تشریفات، 

از ای  همجموع 12ایم؛ اما در قرن سوگواری و تدفین خو گرفته

ها، نمادها و کدهای فرهنگیِ مدرنی برای مرگ ظهور نشانه

تغییر نگرش و تفکر ما به مرگ اند که پتانسیل الزم برای کرده

  .را دارند

آیین سنتی،  .مقوله مرگ در انگلستان در حال تغییر است

اجتماعی و فرهنگیِ مردم و رفتارهایی که به مرگ و روند آن 

شوند همگی در حال بازبینی هستند تا جایی که مربوط می

ها، نمادها و کدهای فرهنگی در حال مجموعه جدیدی از نشانه

جدیدی برای مرگ در  شناسی نشانهبه طور خالصه،  .دظهورن

گیری است، که چگونگی انجام مراسم، نوع رفتارمان حال شکل

در  این آیین و در نهایت چگونگی تفکر ما نسبت به مرگ در 

 .را تغییر خواهد داد 12قرن 

 شناسی نشانهلنز 

پیش از مطالعه و بررسی موضوع این مقاله، 

پردازیم تا می شناسی نشانهمختصری به علم 

شناسی لنز مناسبی  روشن شود که چرا نشانه

 .برای مشاهده و بررسی پایان زندگی است

عبارت است از بررسی چگونگی  شناسی نشانه

   .خلق معنا و نحوه برقراری ارتباط با آن

شناسی اگر چه واژه التین نشانه

(semiotics از )" "Semeion  یونان

و با ، مشتق شده "نشانه"باستان به معنی 

ای به های اخیر حوزهکدهای دیداری همراه است، اما در سال

شناسی تجاری )با اهداف بازاریابی( به وجود آمده نام نشانه

های تجاری تواند کمک بزرگی برای شناساندن نام است که می

مصرف برای ها  آن های مختلف و معنادار کردندر فرهنگ

 .کنندگان باشد

ها ما را در یافتن  مشاهده و تفسیر )یا رمزگشایی( نشانه

های شهر و به طور کلی در جامعه یاری  مسیرمان در خیابان

چرا که به صورت است،  شناسهر فرد یک نشانه .کندمی

کند های اطراف خود را تفسیر میمعنای نشانه ناخودآگاه دائماً

ها،  ها، شکل ماشینگرفته تا رنگ پرچماز چراغ راهنمایی  -

ها و بندی خوراکی ها، طراحی بستهمعماری ساختمان

 .های مربوط به مرگهمینطور عالئم و نشانه

هایی که به خوبی در در واقع، آن دسته از عالئم و نشانه

اند، امروزه به عنوان روش استانداردی بریتانیا پذیرفته شده

فرهنگیِ مرگ، سوگواری ویادبود برای درک و تفسیر مفهوم 

  .شوندتعریف می

 کد های سنتی

 وان دالترین کد استفاده از رنگ سیاه به عن اولین و شایع

های رسمی سیاه معموالً در لباسرنگ  .مرگ و سوگواری است

دار، کراوات و کت و شلوارهای های لبههای فراک، کالهکت-

چنین  .شودمی فرد دیدهانگیز  همراه با حالت حزن -تدس

جنازه نیز گسترش  مراحل مربوط به مراسم تشییعتشریفاتی تا 

کنند، مانند مراسم حمل تابوت، مراسم یادبود و نهایتاً پیدا می

این مراسم، به طور خاص، دارای  .سلسله مناسک خاکسپاری

ساختار قدرت مرد محور است که در رأسِ هرمِ قدرت فرد 

 .گیردخدا قرار می "خود"یا  روحانی،  اجرا کننده مراسم،

رود که عزاداران و  می در عین حال، انتظار

حضار در مراسم با نوعی تشریفات هماهنگ 

شده رفتار کنند؛ رفتاری که  که بر حس 

ناتوانی و غم و اندوهشان در فقدان  طبیعی

  .کندیک عزیز از دست رفته غلبه می

چنین انطباق اجتماعی در بریتانیا اهمیت 

بسیاری دارد تا جایی که افرادی را که قبالً 

تجربه مواجهه با مرگ اطرافیان خود را 

را ها  آن کند واند راهبری و هدایت مینداشته

برای ابراز احساسات و هیجاناتی خارج از این چارچوب مجاز 

به عالوه، این امر موجبات آرامش عزاداران را فراهم  .داند نمی

توانند در چنین شرایطی یک روند دارد، چرا که ایشان میمی

را  "مرگ"تثبیت شده و منتظره را دنبال کنند، چیزی که 

فهم، قابل کنترل و البته دارای برایشان یک نشانه قابل 

اساساً، این موضوع به ما  .کندتشریفات مشخص تعریف می

کند تا خود را از ترس و اضطراب ذاتی و غیرقابل کمک می

 .توجیه درگیر شدن با مقوله مرگ دور کنیم

از طرفی، قبول اساسی و غیر قابل بحث بودن این واقعیت، 

و اندوه را در بریتانیا  از دیگر کدهای نمادینی است که مرگ

کند: البته این مسئله بیشتر در ماهیت برای ما تعریف می

به عنوان مثال،  .های مربوط به مرگ ریشه دارد فضاها و مکان

 .ها هم در میان ما هستند، و هم پنهان از دیدِ ماگورستان

ترین کد  اولین و شایع
استفاده از رنگ سیاه به 
عنوان دال مرگ و 

رنگ سیاه سوگواری است. 
های رسمی معموالً در لباس

انگیز  همراه با حالت حزن
 شود.فرد دیده می
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هایی اغلب در داخل یا نزدیک شهر با دیوارها و دروازهها  آن

ند که یادآور شوند گورستان همواره نشانه جدا شوساخته می

ما مرگ )سنگ  .بودن از زندگی در آن سوی دیوارها است

بینیم؛ در واقع همیشه سعی داریم قبرها( را از فاصله دور می

کاری که در مان را به روی آن ببیندیم؛ همان چشم

دهیم، وقتی به جای بیان صریح واژه گفتگوهایمان انجام می

 .کنیمعموالً آن را به آهستگی زمزمه میم "مرگ"

ها از نظر میشل فوکو، فیلسوف اجتماعی فرانسه، گورستان

فضای "از آن چیزی هستند که او ای  هنمون

خواند: ( میheterotopias) "نامتجانس

که امکان  فضاهایی خارج از زندگی بهنجار

بروز رفتارهای غیر معمول و غیر منتظره را 

های آن با موقعیت کشف تفاوتفراهم کرده و 

بدیهی است که  .آوردروزمرگی را به وجود می

داده طبقات باالی  قورت  در فرهنگ عصا

بر  تواند دالبریتانیا، گورستان می اجتماعی

هایی که یکی از معدود مکان .مجوز بروز و تخلیه عواطف باشد

های گرم و صمیمانه در در آن اشک ریختن، در آغوش گرفتن

 .گیرد عام صورت میمأل

های فرهنگی  ها همراه با طیف وسیعی از روایتاما همه این

بیشتر بر مفهوم ها  آن شود که تمرکزمربوط به مرگ انجام می

اساسی مرگ است، و به طور کلی تا به امروز هم هنوز ناگفته 

ای فراتر از ما عموماً مرگ به عنوان مقوله .باقی مانده است

سوی ما که به صورت خطی و یک طرفه  شود، آندرک می

ب ناپذیری بسوی آن در حرکتیم( )همه ما به طور اجتنا

شده، که موقتاً از ما فاصله داشته و در ورای  گذاریکد

این مفهوم اساساً در ذهن اغلب ما  .مان قرار گرفته است جهان

  .شودبا نشانه دیداری تجزیه و نابودی تداعی می

 کدهای دیداری کلیدی

در بافت موقعیت تشییع جنازه و مراسم تدفین، یکی از 

حرکتی که  .است "فرورفتگی"کدهای دیداریِ کلیدیِ مرگ 

اگر چه در قلمرو دین،   .انجامدبه درون و زیرِ زمین می

شود، گذاری می نگی روح با حرکت به سوی آسمان کدجاودا

اما در جهان مادّی روزمره، این اطمینان کامل وجود دارد که 

مرگ غالباً با واقعیتِ ملموسِ قرار دادن کالبد 

  .ها زیر خاک همراه استانسان

بسیاری از این تصاویر، به خصوص استفاده 

رسمی سیاه، تشریفات عزاداری، و  از لباس

های گورستان همگی میراث دیوارها و دروازه

ها مجموعه دوره ویکتوریا هستند، و همین

کدهای دیداری نمادینی هستند که در 

هنگ این سرزمین ای از فرفهرستی بر صفحه

   .سازدنگاشته شده و مفهوم غالب مرگ در بریتانیا را می

ای که جایگاه تثبیت شده کورمجموعه کدهای نمادین مذ

های اخیر )پس از در فرهنگ این مردم دارند در سال

این  .اند(  به چالش کشیده شده06لیبراسیون اجتماعی دهه 

همچنان در بریتانیا غالب  12میراث دوران ویکتوریا تا قرن 

پیش مفاهیم و تعاریف مرگ، غم و  36بوده است، اما از حدود 

در این سرزمین دستخوش تغییراتی  ودمراسم یادب اندوه و

هایی وجود دارند که به با این حال، اکنون نشانه .اندشده

جدیدی از اند و مجموعه کامالً ر حال دگرگونیوضوح د

 ■ .کدهای زبانی و دیداری در حال مردمی شدن هستند

در بافت موقعیت تشییع 
جنازه و مراسم تدفین، 
یکی از کدهای دیداریِ 

 "فرورفتگی"کلیدیِ مرگ 
است. حرکتی که به درون و 

 انجامد.زیرِ زمین می
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 «سه تا آرزو»داستان  
 «زهرا تدین»مترجم ؛ «کَت رَمبو»نویسنده  

 

دومین چیزی که از مادرخونده جادوییم خواستم کلوچه 

اولش متوجه منظورم  .پخت می مادرم اونم از نوعی که بود،

 «.از این جور کارها بلد نیستم بهت که گفتم،» نشد و گفت:

هاش رو به  و دست« .فهمیدم آهان کلوچه،» اما بعدش گفت:

 .هم قفل کرد و منو بغل کرد

و همون موقع احساس کردم « .زنجبیلی نه لیمویی» گفتم:

بود و احساس هوای اتاق برام سنگین  حالم زیاد خوب نیست،

با پلیسه و سجاف دامنم بازی  «.کنم کردم دارم پرواز می می

بازم » کردم و با صدایی که مثل شیپور بلند بود گفتم: می

 «.تالشتو بکن

معلوم بود تازه  ،یه قرص نعنا تو دستش بود «.باشه باشه،»

 .موی گربه هم بهش چسبیده بود استفاده شده، نیست و قبالً

 «.اوه»

نباید از یه مادرخونده جادویی  .وقت پیشه خیلیمال »

 «آروزی سومت چیه؟ .بیشتر از این توقع داشته باشی

 «.خوام مامانم برگرده می»

 «.تونم نمی، بهت که گفتم»

یه مادرخونده  آروزی سومم اینه که واقعاً .دونم می»

 ■ «.جادویی داشته باشم که بتونه مامانم رو برگردونه

 
 

 

 «عذر موجه»داستان  
 «زهرا تدین»مترجم ؛ «ناتالی باورز»نویسنده  

 

الکس آهی  .مدبازم از کیف دستی الکس صدای زنگ او

کشید و کیفش رو باز کرد و گوشیش رو در آورد و دید که 

 .شش تا پیامک جدید داره

 * خوش بگذره!* 

 * دلم برات تنگ شده!* 

 * بیشتر از این نمیتونم دوریت رو تحمل کنم!* 

 * ای؟ خونه 3ساعت * 

 * ت!شد اما خبری ازت نیس 3ساعت نزدیکه * 

 * لعنتی بهم زنگ بزن!* 

 .لعنتی! اون فقط یک ساعت اومده بود بیرون

مشغول خرید بود  .هاش رو به هم فشار داد الکس دندون

ش که  گذاشت توی کیف دستی و داشت تلفنش رو می

یه  .چشمش افتاد به یه پوستر و چیزی که روش نوشته بود

 لحظه مکث کرد:

باشید و وسایل باارزشتون برهای توی بازار  مراقب جیب"

 ".رو جای مطمئنی بگذارید

 

یه لحظه فکر کرد و  "عالیه" .الکس لبخند زدباالخره 

بعد تلفنش رو گذاشت توی جیب پشت شلوارش و مشغول 

 ■ .های بازار شد گشتن توی غرفه
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 «Kheir-allah Kheir-allah»داستان  
 «ماندانا داورکیا»مترجم ؛ «یوسف علیخانی»نویسنده  

 

Kheir-allah Kheir-allah was devouring 
greedily the milk cream that he said,”two 
minutes later”.  
Alikhan also shouted after him,”One more 
will be died in two minutes.” 
The cattle and sheep have been brought into 
the small square opposite the public bath 
and Kheir-allah Kheir-allah was looking at 
them. Alikhan asked,”Khal-Gholi*…I 
say…what about the place I am in, am I not 
taken into!?” 
Kheir-allah Kheir-allah took his pouch out of 
his chest, put his calumet into it and 
said,”No.” 
The Milakis didn’t put a step forward out of 
Dasht-Rahan. 
Alikhan asked in Milaki accent,”How long 
more should they stay there?” 
- Can’t you speak Farsi?*  
- Yes, Agha* Kheir-allah,”How long more 
should the Milaki people stay there?” 
- I will tell you. 
He went forward furthermore and as if he is 
the owner of all the cattle and sheep he 
looked at them and said,”what about the 
hens and roosters?” 
- Now, they are all in Dasht-Rahan. 
Kheir-allah Kheir-allah had a look in his book 
and said,”The women can come.” 
Alikhan shouted,”The men must stay there.”  
Then as if he remembered something, he 
continued,”The women can come.” 
Kheir-allah Kheir-allah passed his hand over 
the neck of the cow that was mowing.  
 
Alikhan said,”It is Mash* Asad’s.” 
Kheir-allah Kheir-allah brought out his book 
under his arm and had a look into it. He 
stopped for a moment and took a distance 
from the cow. 
Alikhan asked,”Is it of no use?” 
Ho got no answer. Golnesa was ahead of all.  
 

 

 

She came up from gach-koreh* and asked in 
Milaki accent,”khala-Gholi, what must we do 
now?” 
Alikhan told her angrily to say it in Farsi.  
Golnesa said,”Now everything is in your 
hands and in your book.”                 
Then she tried to say in Farsi,”Khalak-pesar,* 
what must we do now?”      
Alikhan had a look at Kheir-allah Kheir-allah. 
Kheir-allah Kheir-allah was touching the hoof 
of the horse. He pointed him to talk.   
Alikhan said,”Bring the hens and roosters.” 
Golpari who also came now wanted to ask 
something that Golnesa said,”We must bring 
the hens and roosters into the middle of the 
square.” 
The men stayed down the Dasht-Rahan and 
watched that their wives were going out of 
site in the allies. 
Alikhan said,”Angholi…”*  
Kheir-allah Kheir-allah interrupted him and 
said,”My name is Kheir-allah Kheir-allah, I 
said it thousands times.” 
- Oossa*  Kheir-allah Kheir-allah.  
- Yes! 
- Isn’t it better to explain it more for me? 
- Why? 
- You know I brought you and you don’t talk 
to anyone. 
- So what?  
- You know? 
He wanted to say if there would be no result 
out of what he was doing, what should he 
say to the Milaki people? But he said 
nothing. Kheir-allah Kheir-allah who 
preferred that way, cleaned the on-the-neck-
left milk cream and started devouring it.  
Alikhan looked at the Milaki people who 
were in Dasht-Rahan. The cigar smoke of 
Kablai was up. Golbanoo came with the 
clucking of her hens. She took the four hens 
by feet and as she reached the square 
asked,”What is the use of them?” 
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Alikhan answered,”Certainly they are for 
something that he said to bring them.” Kheir-
allah Kheir-allah had a look and said,”They 
are just hens!?”  
Alikhan asked Golbanou,”Don’t you have a 
rooster?” 
Golbanou said,”No, and they are listless 
either.”  
The square was filled with hens and roosters.  
Kheir-allah Kheir-allah poured the ash of his 
calumet over the grave stone that was 
before his feet.  
Alikhan said,”It’s my father’s soil.”  
Kheir-allah Kheir-allah ran after the rooster 
that jumped on the baje* of the bath. 
The rooster escaped and Kheir-allah Kheir-
allah picked up his book that had fallen 
under his arm with face on the ground by the 
baje. Alikhan ran and took the rooster and 
gave it to Kheir-allah Kheir-allah.  
Kheir-allah Kheir-allah said,”Tell them to 
come.” 
Alikhan shouted,”Come on.” 
The men stood up and ran towards the 
village. Kheir-allah Kheir-allah looked at the 
rooster and asked,”Whose was it?”  
Goljahan went forward and said,”It’s mine.”  
She took the rooster from Kheir-allah Kheir-
allah. 
- Those I am seeing them, must not be mixed 
again. 
Alikhan wanted to repeat it that he saw 
Goljahan was fastening the feet of the 
rooster to her own feet with a piece of 
thread. The rooster flapped its wings to 
escape. 
Kablai behind of all climbed up the acclivity 
of the gach-koureh. 
Kheir-allah Kheir-allah said,”Bring the 
roosters.” 
Alikhan didn’t let Kablai talk and faced the 
people and said,”Bring the roosters.” 
Nabat-Ali wanted to give his rooster to 
Alikhan that Alikhan pointed to Kheir-allah 
Kheir-allah. 
Nabat-Ali nagged,”As for us he doesn’t talk 
to us, I thought he might not take this one 
too.”  

Kheir-allah Kheir-allah looked at them. He 
gestured with hand to take away the rooster.  
Alikhan said,”Take it away.” Then he 
continued,”Don’t mix them again.”  
They all lined up from the stable of Mash 
Safar up to the door of Ra’na’s house to have 
their roosters seen by Kheir-allah Kheir-allah.  
Kablai said,”What does it mean!? I don’t 
know. First he said to bring the cattle and 
sheep, now the hens and roosters!?”  
Alikhan said,”Don’t talk to him, it will distract 
him.”  
Kheir-allah Kheir-allah sat on the platform in 
front of the public bath. The cat above his 
head gave him a sort of dignity – turquoise 
tile.  
He took out his calumet. He opened the 
band of the pouch and put the neck of the 
pouch into it. He took out the calumet and 
shook the extra tobacco into the pouch by its 
thumb and as the pouch was hanged from its 
band to his hand, he took it by mouth.  
Iman-Ali struck a match. Kheir-allah Kheir-
allah had a look at Alikhan and didn’t wait for 
Alikhan to tell him to keep his rooster, and 
set the fire to the pile of tobacco.    
Kablai said to Golnesa,”What are you waiting 
for?” 
Golnesa said,”The same thing that you are 
waiting for.”  
- When the time of death comes, it’s no need 
of so much effort.  
Alikhan said,”Well you are all like each other. 
There is no youth among you.”  
Goljahan said,”Just God knows. So many 
dead people and one after the other!?” 
Kheir-allah Kheir-allah saw Nabat-Ali’s 
rooster and said,”Tell them to take away the 
cattle and sheep and say ja ja* to the 
roosters and hens.”  
Nobody went.  
Alikhan repeated again,”Come back soon 
that lest again…” 
Kablai set off. They were going unwillingly. 
Kheir-allah Kheir-allah had given Nabat-Ali’s 
rooster to Alikhan and was writing 
something on a piece of paper.  
Alikhan looked at the graveyard and said to 
Kheir-allah Kheir-allah,”I don’t want to 
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disturb you with my saying, but how long will 
this mortality be kept on?”  
Kheir-allah Kheir-allah said,”You said how 
many were there before you called me?”  
Alikhan counted,”It was started from Heiran 
– then Mash Mousa, Mash Ya’ghoub, 
Fath’ali, Karm’ali, Nastarane, Kereshmai, 
Sheikh Fatemeh, Delavar.”     
He continued,”Within these two days that 
you’ve come, Mirz-Ali also died.”  
Kheir-allah Kheir-allah brought out a ball of 
thread out of his pocket. As he noticed the 
Alikhan’s look he said,”It is the gut of cow.”  
Then he punched the written paper, passed 
the thread through it and fastened it to the 
neck of the rooster. The rooster flapped its 
wings to escape. Kheir-allah Kheir-allah held 
his crutch under his arm. Alikhan went 
forward and helped him with his arm.     
- Tell them to gather. 
- What do I say? 
- Say within two minutes …then he laughed. 
Alikhan shouted.  
The old men and women ran through the 
allies and back allies and leaped over the 
chapar* of the garden and went on towards 
the down part of the village in Dasht-Rahan.*  
Kheir-allah Kheir-allah laughed and said,”Tell 
them come to the graveyard in two minutes, 
not Dasht-Rahan.” 
He shouted. 
Kheir-allah Kheir-allah came in from the 
mosque’s door. 
Alikhan said,”The graveyard is the small 
square, here, around the shrine, down of the 
stone fence and down the road too.”  
Kheir-allah Kheir-allah said,”Where did you 
bury those died recently?” 
Alikhan pointed to kiblah.*   
- Towards kiblah*, straight ahead of Imam-
Zadeh.*  
He didn’t go down. He sat on the platform of 
the mulberry trees of the mosque’s yard and 
looked at the outside of the chapar of the 
graveyard. Kablai was out of breath. Alikhan 
was watching that he made inevitably the 
Milaki people fall out of b breath.    
Kheir-allah Kheir-allah asked,”Did you all 
gather together?” 

All looked at each other. Nobody answered. 
Golpari said,”If it was plague we knew that it 
was malady, but what about now?” 
Goljahan said,”It is good that you are an 
alone woman, what about me that I lost all 
of my belongings.”  
Her look diverted towards the wet soil of her 
dead lover. She wanted to go forward that 
Kheir-allah Kheir-allah looked at Alikhan. 
Goljahan stepped back and didn’t go 
forward. Kheir-allah Kheir-allah blew out his 
mouth smoke towards the rooster. Its 
feathers went up. He read something from 
the book that the people didn’t understand 
it. He gave the rooster to Alikhan and said, 
When I reached” "کنوز , let it go.” 

And recited, " واخرجناهم من جنات و عیون و کنوز و..."  

As if the rooster was rescued, it flapped and 
flapped and went over the stone fence down 
the graveyard, the straight ahead of Imam-
Zadeh* in order to jump down and go away 
out of Milak, but it stayed there and looked 
at the people gathering there.  
Kheir-allah Kheir-allah was reciting, " و اذ قتلتم

"...أتم الی قوله یعقلوننفسا فاذا ر  

The rooster flapped its wings. It shook its all 
feathers and came forward slowly.  
Kheir-allah Kheir-allah was reciting,      
Kablai gulped down his saliva and looked at 
Alikhan. Alikhan had a look at Kheir-allah 
Kheir-allah and at the rooster. The rooster 
set off and picked no more on the ground. It 
came and went towards the wooden fence of 
Imam-Zadeh.  
Kheir-allah Kheir-allah closed the book and 
said,”Dig the ground whenever it peaks.” 
It stayed on the grave wondering. 
Alikhan said,”I said whatever it is, it comes 
from her grave.” 
He continued,”Namahram* mustn’t stay 
here anymore.”  
He said to Nabat-Ali,”This is your rooster, she 
is your sister, you dig yourself.”  
Nabat-Ali took the pick and shovel that they 
brought from mortuary. The soil was soft. He 
wasn’t digging with pick; he was taking the 
soil with the shovel and pouring it under the 
wooden fence.  
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Alikhan came back to say to Kheir-allah 
Kheir-allah that what they had to do that 
Nabat-Ali screamed and went away.  
It wasn’t eye; it was the bowl behind it that 
could be seen from the coffin’s slit. A corpse 
astonished, was looking at Milak.   
Kheir-allah Kheir-allah just said,”Lie her 
down.” ■ 

 

 
Footnote 
Kheir-allah Kheir-allah: it is a name in here, but in 
word it means a good thing from God  
khala-Gholi or angholi: a rustic or vulgar dialect that 
means a man who people are unfamiliar with, an alien 
man  
Farsi: Persian language 
Agha: a local dialect word that means Mr. in English 
but it is used before a man’s first name as respect 
Mash or Mashdi: a person who goes to the Mashhad 
city of Iran for paying pilgrimage to the holy Imam 
Reza, the 8

th
 Imam of Shiite (nearly dated)   

gach-koreh: a kiln for backing plaster  

khalak-pesar: the rustic or vulgar dialect of pesar-
khaleh in Persian that means cousin in English but it 
has the same meaning with khala-Gholi or angholi 
Oos or Oossa or Oosta: is the abbreviated of ostad in 
Persian which means master in English and is used 
before a name with the aim of respecting someone 
for his skills in something   
baje: an open valve something like chimney pot 
say ja ja: ja ja is a Persian song that people sing for the 
hens to lead them away to their nests  
chapar: a fence formed by barbed small trees   
Dasht-Rahan: is the name of a plain but in meaning 
word by word”plain path” 
kiblah: the direction to which the Prophet 
Mohammad faced for praying  
Imam-Zadeh: the shrine of a person or a person who 
is counted as one of the twelve Shiite Imams’ 
descendants   

 prayer in Arabic :واخرجناهم من جنات و عیون و کنوز و

  prayer in Arabic :و اذ قتلتم نفسا فاذا رأتم الی قوله یعقلون

Namahram: One in front of whom a Muslim woman is 
supposed to veil herself or someone not of close 
relationship from religious point of view. This is the 
opposite of”mahram”.  
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 «میالن کوندرا»احبه با مص  
 «شادی شریفیان» مترجم  

 

، میالن کوندرا هیچ 0085از سال گر: توضیح مصاحبه

با این وجود راضی شد تا به  .کند نمیرا قبول ای  همصاحب

 .صورت کتبی پاسخ دهده سواالت ما ب

 .داستان نویس در خدمت تاریخ نویسان نیست

سومین رمان شماست که به زبان فرانسه جهالت 

ی شما با این زبان چطور متحول شد؟  رابطه .اید نوشته

آیا هنوز هم نسبت به کشور چک حس نوستالژی دارید، 

مثل زمانی که یکی ازکاراکترهای کتاب، ژوزف، شروع به 

 کند؟ می شا با زبان مادری .Nپرچانگی با دوستش 

چرا که بر خالف ژوزف،  .نه حس نوستالژی ندارم

ولی  .ی من با همسرم به زبان چک است های هر روزه صحبت

بیست و هشت سال است که دنیای اطراف من به زبان فرانسه 

 .دهم می راها  آن کنند و من هم به فرانسه پاسخ می صحبت

هر روز، شاهد تفاوت آشکار بین زبان مادری و زبان دوم 

کنم، جمالت بدون  می ولی وقتی به زبان چک صحبت .هستم

شوند، مثل یک سیستم  می اختیار و آزادانه از دهانم خارج

که  حالی در .اتوماتیک که از کودکی در مغزم نصب شده باشد

همه چیز  .وار نیست در فرانسه، هیچ چیز برای من اتوماتیک

همه چیز از روی فکر و  .آگاهانه و حساب شده است

آگاه در رابطه با زبان است  ی بیش این رابطه .شده است کنترل

کند؛ نکته اینکه با استایل ادبی من  می که مرا مجذوب خود

که همیشه، به وضوح، روشنی و با سادگی و دقیق به من 

  .دستور داده شده است تناقضی ندارد

یک به عنوان ایم که نباید  ی ما در جهلی مهاجرت کرده همه"

از آن برداشت کرد بلکه حقیقت انکار ناپذیر  نقص روشنفکری

 ".شرایط انسانی است

دهد گویی  می با خواندن رمان شما، احساسی دست

همه  تبعید ورای مرزهای سیاسی رفته است، که سهم

بوده و تبدیل به حقیقت انکار ناپذیر موجودیت بشری 

 .دمی بالفطره تبعیدی بوده استآانگار  .شده است

 نظرتان در این مورد چیست؟ 

ولی شما  .های شدید سیاسی است ی بحران مهاجرت نتیجه

م ترین حالت ه گویید، در عین حال در محتاطانه می درست

نویس  داستان ".هاست ی آدم سهم همه"مانند تبعید بالفطره، 

دنبال توضیح یا روایت ه او ب .در خدمت روایت تاریخ نیست

ی بشریت  های ناشناخته بدنبال کشف جنبهتاریخ نیست، بلکه 

اتفاقات بزرگ بشری برای او مثل پروژکتوری است که  .است

را ها  آن کند و ماسک می ناگهان زوایای تاریک را روشن

ی احساسات  در واقع، نوستالژی چیست اگر ما همه .دارد برمی

مربوط به این موضوع را بین پرانتز بگذاریم؟ آیا بجز این است 

اید، نوستالژی  عالوه بر نوستالژی کشوری که ترک کردهکه 

ی  کند؟  و مسئله می تبعید از دست رفته هم به شما فشار وارد

ه توان در دنیایی زندگی کرد که تاریخ ب می بازگشت؟ آیا

رود و چشم اندازهایی که قبال ً برای خود ما  می سرعت پیش

 ؟ خاطره چیست؟ کند می بوده است هر روز تغییر

هر دو کاراکتر رمان من که بعد از بیست سال به کشورشان 

شوند: حقیقتی که  می با این حقیقت تلخ روبرو اند هبازگشت

دیگر به حالت گذشته نیست؛ نگهداری آن به حالت اول غیر 

را  کند، خاطره آن می فراموشی گذشته را پاک ".ممکن است

اید از آن وریم که نب ی ما در جهلی غوطه همه .دهد می تغییر

بلکه یک حقیقت  نقص فرهنگی برداشت کردبه عنوان 

 .انکارناپذیر است

تاری این رمان برای ما توانید از ساختار نوش می

تر از  نظرم سریعه ؟ ریتم نوشتن آن بصحبت کنید

 .رود می های قبلی است، ولی خواننده کندتر پیش رمان
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پایین باید سرعت خواندن را بخاطر پیچیدگی روایت آن 

 .آورد

ی من  آل نوشتن روایت گونه شما همین االن تعریفی از ایده

ام که سه رمان آخر من، که به  گاهی اوقات اشاره کرده .گفتید

فرانسه نوشته شده است، از فرم موسیقایی الهام گرفته شده 

در واقع، فرم موسیقی الهام بخش بزرگی است برای  .است

اصول هم آوایی  .کمال ظاهری، که در تمام هنرها کاربرد دارد

شوند،  می کند که زمانی که جزئیات مطرح می طور ایجاب این

شوند و در  می شوند که بارها و بارها تکرارای  هتبدیل به انگیز

ی  انگیزهدر کتاب جهالت،  .کنند می حین نوشتن تغییر

، آینه Ulysse، Arnold Schonbergنوستالژی، فراموشی، 

تی ، (.)ایرنا، میالدا، مادر،گوستاو، همه مجذوب آینه بودند

در ای  هشرت گروتسک با تصویر کافکا روی آن، داخل خان

ای  (، موسیقی.را در سر دارد نآ)ژوزف رویای مالکیت  دانمارک

ها در  این انگیزه .شود و غیره می و صدا تبدیل که به سر

 وجوده مانند، از اولین باری که ب می ی خواننده جای حافظه

این همان دلیلی است که دومین قسمت  .آیند تا آخر رمان می

تر از بخش اول بنظر  نوشتار باید بطور طبیعی زیباتر و غنی

گویید؛ چرا که هر قدر که در رمان  طور که می همان بیاید،

گفته شده بیشتر شده، جمالتی که قبالً  رویم، طنین می جلوتر

 هم مرتبطه شوند و ب می مطرح شده تکثیر هایی که قبالً تم

کنیم،  می کاری که ما .شوند می شوند، و از هر سو منعکس می

 شناخته "Strette"شناسی موسیقایی، به  در اصطالح

آوایی، که با نوشتاری اختصاصاً  شود: آخرین بخش هم می

 ■ .شود می شناساندهمحدود 
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 دوستان و همراهان عزیز  ،هنرمندان

ها و همچنین  یادداشت ،مقاالت  ،مطالب ،منتظر آثار

 انتقادات و پیشنهادات شما هستیم. ،نظرات

 تریبون همه هنرمندان است. «چوك»
 

 ای دیگر به پایان رسید.  قصه

 اش رسیده باشد، خانهحتی اگر کالغ قصه هم به 

 را پایانی نیست. « چوک»بازهم پرواز 

 مگر خود، آن در را ببندید.روی همه باز است  دوستی با چوك به   درِ
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